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अ�य�ीय मनोगत

हा बहत  �क�प तीन खंडात �कािशत �हावयाचा आहे. �यापैक� पिहला खंड ृ ्
एकोिणसा�या शतकातील घटना-घडामोड�वर आधारलेला आहे. या शतका�या पवा�धा�त ू
मराठी राजस�ेचा अ�त झाला आिण ि�िटशांची राजवट आली. १८५७ पय�त ई�ट 
इंिडया कंपनीची स�ा होती, १८५७ �या बडंानंतर कंपनीची स�ा सपं�ात आली आिण ु
ि�िटश ससंदचेी थेट स�ा ��थािपत झाली. वसाहतवादा�या या पिह�या शतकात 

महारा�� रा�य सािह�य आिण स�ंकती मंडळा�या वतीने 'महारा��ा�या सामािजक-ृ
सां�कितक ि�थ�यतंरां�या इितहासा'चा हा पिहला खंड वाचकां�या हाती दतेाना मला ृ
िवशेष आनंद होत आहे. एकोिणसा�या शतकापासन एकिवसा�या शतका�या पिह�या ू
दशकापय�त समार े दोनशे वषा��या कालखंडात महारा��ा�या राजक�य, आिथ�क, ु
शै�िणक, सामािजक व सां�कितक जीवनात झाले�या ि�थ�यतंरांचा काल�मब� ृ
इितहास एकि�तपणे उपल�ध क�न �ावा या हेतने मंडळाने हा बहत -�क�प हाती ृ ्ू
घेतला आहे. ��तत इितहासात गे�या दोनशे वषा�त महारा��ात झालेले भौितक-तांि�क ू
बदल, पारपं�रक उ�पादनप�तीत होत गेलेले बदल, सधं�चे िव�तारलेले ि�ितज, 
बदललेली जीवनशैली,व म�यसकं�पनांतील ि�थ�यतंरांची यथायो�य दखल घेतली ू
जाणार आहे . केवळ राजक�य घिटतां�या इितहासातन महारा�� स�ंकती�या िविवध ृू
अगंोपांगातील बदलांचा अदंाज येत नाही. मराठी माणसा�या �वभावधारणात होत गेलेले 
बदल, काळानसार िविवध स�ंकती समहांकडन �याने सपंािदत केलेले सिंचत, पव� ु ृ ू ू ू
सिंचताचा वारसा आिण न�या बदलांचे अनभविव� यांची सांगड घालन �वत:ला आिण ु ू
समाजाला बदल�यासाठी केलेले �य�न यांचा सम� व�ांत पढे यावा या हेतन ��तत ृ ु ुू
�क�पाचे िनयोजन कर�यात आले आहे. या बहत इितहासात आधिनक महारा��ा�या ृ ु
भौितक �गतीबरोबरच भाषा, सािह�य, कलाक�पना, म�यधारणा,�येये आिण आकां�ा, ू
पर�पर मानवी सबंधंांचा पोत यांचा व�तिन� मागोवा घेतला जाणार आहे. मराठी ु
अि�मता आिण महारा�� धमा�चा सबंोध स�प� हो�यासाठी या �कार�या इितहासाची ु
गरज होती, ती या �क�पातन पण� होईल, असा िव�ास आहे.ू ू
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सािह�य आिण स�ंकती मंडळ, मंबईृ ु

 �क�प सम�वयक �ी. रमेश वरखेडे यांनी ��तत इितहासलेखनासाठी भरपर ु ू
प�र�म घेतले. शासक�य द�तऐवज, आ�मच�र�े, आठवणी, �वासव�ांत, दनंैिदनी, प�े, ृ
गोपनीय अहवाल, �यायालयीन िनवाडे, भाषणे, व�प�े व िनयतकािलकातील लेख, ृ
बातमीप�े, वाचकप��यवहार, वाडमयीन सिंहतांतील िनवडके वेचे, िच�े , �यगंिच�े, ्
छायािच�े, अ�यास�थं, सव��ण अहवाल, सशंोधन�बधं  इ�याद��या मा�यमातन सदंभ� ू
शोधले. राजक�य, सामािजक, सां�कितक, आिथ�क घटना, दगंली, द�काळ, आवष�ण, ृ ु
सपं, स�ंथा-सघंटनांचे उदया�त इ�याद��या तपशीलवार व काल�मानसार न�दी क�न ु
एकोिणसा�या शतकातील घटना घडामोड�चा वण�ना�मक कालपटही क�न िदला. 
�यां�या या उप�मात डॉ. नीतीन �रढें यांनीही ��य� लेखनसहकाय� क�न साथ िदली. 
यासाठी मी उभयतांचे आभार मानतो.

अ�य�, 

पाि�मा�य य�ंो�ोगा�या �भावातन भारतीय �ामो�ोग सपंले, औ�ोयोिगक�करणामळे ू ु
शहरांची वाढ झाली, इं�जी िव�ा िशकले�या नवपदवी धारकांरांनी सामािजक �बोधनाची 
चळवळ उभारली, यातन महारा��ात एक नवे म�वतंर घडन आले. �याचा साधार व�ांत ृू ू
या पिह�या खंडातन वाचायला िमळेल. इितहासलेखनाची �ि�या ही सतत स� असते. ू ु
भतकाळाचे नवे वाचन कर�याचा नेहमीच �य�न होत असतो. ��तत �क�पातन असे ू ु ू
एक नवे वाचन आप�यापढे येते आहे. �यातन महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ु ू ृ
जीवनातील बल�थाने व क�चे दवे �प� �हायला मदत होईल. न�या चचा�सवंादाचा पैस ु
िव�तार�यासाठी या �थंावर �यापक व िवधायक चचा�-सवंाद घडावा अशी अपे�ा आहे.

बाबा भाडं
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०१. भौितक-सा�कितक पा��भमीं ृ ू

अन�मु
        ��तावना 

 एकोिणसावे शतक आिण म�यमवगा�चा उदय, महारा��ीय समाजा�या भौितक 
जीवनातील प�रवत�न, नवा स�ंकतीसपंक� , दळणवळणाची साधने, नवे रोजगार-ृ
�यवसाय आिण म�यमवगा�ची जडणघडण, नव��यमवगा�ची मनोरचना आिण 
म�य�यव�था, ि��ती िमशन� यांची चळवळ, िमशन� यांचा िश�णा�या �सारावर ू

�ामस�ंथा आिण शेती�यवसाय, �यापार-उ�ोग, आिथ�क गळतीचा िस�ांत, 
राजकोषीय धोरण, भारतीयां�या दा�र�याची मीमांसा, स�ंथािनकांचे अथ�कारण, ्
अथ�िवचारातील ि�थ�यतंर 

१ स�ांतराचे पव� : वासाहितक राजवटीचा पव�रगं, इं�जांचा मराठी मलखात ू ु ु
िशरकाव, मराठयां�या पराभवाची मीमांसा, डे�कन किमशन,मराठा सरदारांची ्
बडें, सातारचे िवलीनीकरण, उमाजी नाईकाचे बडं, प�ढा� यांचा उप�व, १८५७ 
चे बडं, उ�रकालीन िव�ोह.

०२. राजक�य ि�थ�यतर ं

०५. सा�कितक ि�थ�यतर ं ंृ

०३. आिथ�क ि�थ�यतर : ं

०४. शै�िणक ि�थ�यतर ं
आधिनक िश�णाचा पव�रगं, िमशन� यांचे काय�, एलिफ��टनची िश�णनीती, ु ू
मेकॉलेकत शै�िणक धोरणाचा मसदा, वडचा खिलता व �यानंतरचा शै�िणक ृ ु ु
व�ांत, हटंर किमशन,उ�च िश�णात�या घडामोडी, डे�कन ए�यकेशन ृ ु
सोसायटी, �ीिश�ण,बडो�ाची शै�िणक कामिगरी, पाठयप�तके व ् ु
वाचनसािह�य, शालेय वातावरण व फटकळ न�दी, ु

२ इं�जी �शासन : रा�य�शासनाचा आकितबधं, काय�कारी �शासन,िज�हा ृ
�शासन, �थािनक �वरा�य स�ंथा, �याय�यव�था, नोकरशाही, स�ंथािनकांचे 
�शासन

‘महारा��' श�दाची �य�प�ी, मराठी भाषा आिण महारा��, दि�णचा ु
कातळ,महारा�� समाज, महारा��ाचा �े�ीय नकाशा, १९�या शतकातील मंबई, ु
कोकण िकनारप�ी, क�णा-भीमेचे खोर,े गोदावरीचे खोर,े तापी-पण�चे खोर,े वधा�-ृ ू
वैनगगं ेचे खोर;े राजक�य भगोल, आजचा महारा��. ू

३ �वदशेी राजकारणाचा उदय : बॉ�बे असोिशएशन,बॉ�बे �ेिसडे�सी 
असोिशएशन, �ान�काश सभा, पणे साव�जिनक सभा,डे�कन सभा, रा��ीय ु
कॉ�ेंस,लोकसघंटनांचे जाळे, िटळकपव�. 

07
21

95

176

240

285

405

509



6   ।     महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतं रांचा इितहास : खंड १ - ��तावना ृ

भर, धमा�तराचे दोन वादळी �सगं-बाळशा�ी जांभेकरांचा सधारणावाद, ि��ती ु
िमशनरी चळवळीशी �ितवादाचा �य�न, धम�सधारणे�या िवचारांचे बीजारोपण- ु
लोकिहतवादी, धम�सधारणावादी चळवळी व िवचारवतं, परमहसंसभा, �ाथ�ना ु
समाज, �बोधनवादाचा �सार व सामािजक चळवळी, �ीिश�ण, िवधवांचे ��, 
म. फले यांचा िव�ोही समतावाद, िन�र�रवादाचा �सार व आगरकरांचा ु
िववेकवाद. 

म�णपव� काळातील �थं�यवहार, म�णतं�ाचे आगमन आिण �काशन स�ंथांचा ु ू ु
उदय, मराठीतील मि�त प�तकांचे �ारभंीचे �य�न, मराठीतील �थंम�णाचे दोन ु ु ु
उप�म : िमशनरी आिण सरकारी, �याकरणे व श�दकोश यांची रचना, 
�थंिनिम�ती व �थं�सार करणा� या स�ंथा व �थंालये, �थंिनिम�तीची वाटचाल व 
वाचनािभ�चीचा िवकास, १८७५ नंतरचे नवे वाङ मयीन �वाह, व�प�े व ् ृ
िनयतकािलके, 

०१.  च�र�ा�मक न�दी

शहरीकरण आिण नवे समाज भान, पारपं�रक मनोरजंनाचे �कार व सण-उ�सव, 
महारा��ा�या कलाजीवनातील ि�थ�यतंर,े आधिनक मराठी रगंभमी : उदय ु ू
आिण िव�तार, तं��धान कलांचा उदय : छायािच�, म�ािच� आिण िच�पट, ु
सगंीत, िच�कलेचे शा�ीय िश�ण व स�ंथा�मक उप�म, तं��धान कलांचा 
उदय : छायािच�, म�ािच� आिण िच�पट, वा�तकला व िश�पकलाु ु

०७. कला 

प�रिश� े-

०६. म�ण स�कती :ंु ृ

g§nmXH$s¶ Zm|X -
àñVwV I§S>mVrb nwT>rb àH$aUm§Mo boIZ S>m°. ZrVrZ [a¨T>o ¶m§Zr Ho$bo Amho -
àH$aU 5 : gm§ñH¥${VH$ pñWË¶§Va, 

०३. कालपट 
०५. सदंभ� सचीू
०६. िवषय सचीू
०७. �य� ती सचीू

àH$aU 7 : H$bm OrdZmVrb pñWË¶§Va

०२. परक िटपणे  ू

àH$aU 6 : ‘wÐU g§ñH¥$Vr
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-१-

��तावना

एकोिणसा�या शतकापासन एकिवसा�या शतकातील पिह�या दशकापय�त गे�या ू
दोनशे वषा�तील महारा��ा�या इितहासातील राजक�य, आिथ�क, शै�िणक,सामािजक व 
सां�कितक घटनांचा काल�मानसार मागोवा घेणे हे ��तत अ�यास �क�पाचे सव�साधारण ृ ु ु
उि�� आहे. ‘भतकालीन घटनांचा व�ांत �हणजे इितहास’ अशी इितहासाची ढोबळ ृू
�या�या गहीत धरली तर गे�या दोनशे वषा�तील राजक�य-सामािजक घटनांमागील �ेरणा-ृ
�व��चा माग काढीत झाले�या बदलांचा एक सा�तं व�ांत कथन करणे हे या ृ ृ
इितहासलेखनाचे एक �ाथिमक स� असेल. काला�इलने इितहासाची ‘काल’ आिण ‘कत��व’ ृू
अशी दोन मह�वाची प�रमाणे सांिगतली आहेत. �यामळे केवळ घटनांची ज�ंी �हणजे ु
इितहास न�हे, याची जाणीव ठेवन घटना कोठे घडली, के�हा घडली, �या घटनेचे नेमके ू
�व�प काय होते, �यात कोण �य� ती ��य�-अ��य�पणे सामील हो�या,या �य� त��या 
सहभागाचा, कत��वाचा माग काढणे याला या व�ांतकथनात मह�व राहील. या �य� त��या ृ ृ
�ि�कोनातन �या घटनांकडे पािह�याने �या �या दश�निबदंतन घटनांचे वेगळे पदर उलगड ू ू ूू
शकतील व �यातन इितहासलेखना�या न�या िदशा सापड शकतील, या भिमकेतन या ू ू ू ू
ऐितहािसक घिटतांचे वाचन करणे, येथे अिभ�ेत आहे. या ऐितहािसक घिटतांचे 
पर�परसबंधं तपासन घटनांचा अ�वयाथ� लावणे, घडले�या घटनांचे ऐितहािसक, ू
सामािजक अनभवम�य जोखन �याअनषगंाने �यांचे वण�न, िव�ेषण व म�यमापन करणे ही ु ू ू ु ू
��तत इितहासलेखनामागची भिमका आहे. ब� याचदा इितहासलेखन हे अनमानावर ु ू ु
अधारलेले िकंवा पव��हािधि�त असते. हे दोष टाळ�यासाठी या तपासात परा�यांचे सपंादन ू ु
आिण �यांची िव�सनीयता तपास�यावर भर द�ेयात आला आहे. ‘घटनां’पे�ा घटनांमाग�या 
‘�ि�यां’ल�ात घेऊन गे�या दोनशे वषा�तील महारा��ा�या इितहासातील िविवध वाक -्
वळणांचा, बदल आिण प�रवत�नांचा ��तत लेखनात मागोवा �यावयाचा आहे. िवल ु
डयरांटने �हटले होते : “माणस हा अनंतकाळातला एक �ण, प�वीवरचा अ�पकालीन ् ृु ू
पाह�णा, एक जीवमा�, एक वारस, एक शरीर, एक पा�, एक मन, कटंबाचा एक सद�य, ु ु
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��ाळ अथवा नाि�तक, अथ��यवहारातला एक घटक, कदािचत एखा�ा रा�याचा ू
नाग�रक, िकंवा ल�कारातला सैिनक असतो. इितहास हा अशा माणसाचा �वभावधम�, �याचे 
वत�नािव�कार आिण �याची �गती याचा व�ांत असतो.” (Durant Will and Ariel , ृ
1968, p. 13) ऐितहािसक घिटतांचे वाचन हे या अथा�ने मानवी जीवनाला अथ� �ा� क�न 
दणेा� या अनभवसिं चताचे वाचन असते. या अनभवसिं चतात माणसा�या कत��वा�या आिण ु ु ृ्
अधोगती�या सव�च घिटतांची दखल घेणे �म�ा� असते. िशवाय ��येक यगाचा एक यगधम� ु ु
असतो, काही �येयवाद असतो, हा यगधम� अधोरिेखत करणे हेही या इितहासलेखनात ु
अिभ�ेत आहे. 

सामा�यत: राजक�य अथवा साव�जिनक घटना-�सगंांना मह�व दऊेन इितहासलेखन 
केले जाते. बह�तांश इितहासकार राजक�य ‘स�े’चा इितहास िलिहतात; पण ‘स�ा’ �हणजे 
काय ते सांगत नाहीत. ��य� स�े�या क� ��थानी सेनापती िकंवा राजक�य पढारी असले ु
तरी समाजात स�ेवर अ��य� िनय�ंण ठेवणारा ध�रणांचा एक वग� असतो. या वगा��या ु
�भावामळे राजक�य, सामािजक, आिथ�क स�ा�यवहाराची गिणते बदलतात. स�ंयेने कमी ु
असले�या दब�ळ गटाला बह�स�ंयांक समथ� गटाकडन सतत दाबले जा�याची �ि�या स� ू ुु
असते. कटंब, समाज, �लब, मंडळे, धम�स�ंथा,जात, वशं, प�, रा�� या मा�यमांतन ु ु ू
इतरांवर मात कर�याचे डावपेच स� असतात. स�य-सस�ंकत िदसणारी माणसेही ु ु ृ
कायदशेीर मागा�नी पर�परांचे शोषण करीत असतात. अिधकारा�या िपरिॅमडवर िशरोभागी 
िदसणारा कता� शासकवग� हाच �ाम�याने इितहासा�या रडारावर असला तरी या ु
िपरिॅमड�या तळाशी सामा�य �जाजनच असतात. �यांचा इितहास मा� िलिहला जात नाही. 

 इितहासलेखनािवषयी�या वेगवेग�या धारणा आहेत. हेगेलने ‘��ंा�मक इितहासा’ची 
सकं�पना मांडली आहे. जगातली ��येक �य� ती आिण व�त बदलत असते; व या ू
बदलांमागे िवरोधाचे - ��ंा�मक भौितकतावादाचे त�व आहे, असे हेगेलचे �ितपादन आहे. 
मा�स�वादी इितहासलेखनाची ही ताि�वक भिमका आहे. सामािजक सबंधंांचे मळ ू ू
उ�पादनसबंधंात असते; �यामळे उ�पादन साधने आिण िविनमयाची प�त बदलली क� ु
न�या समाजरचना आकार घेतात; या धारणेतन मा�स�वा�ांनी वग�सघंषा�चा इितहास ू
िलिह�याचे प�ितशा� िवकिसत केले आहे. धिनकवग� आिण क�करी यां�यातील 
वग�सघंषा�चे िविवध पैल ल�ात घेऊन हे इितहासलेखन होत असते. ि�िटश अमदानीत ू
महारा��ा�या इितहासात औ�ोिगकरणाचे एक नवे पव� स� झाले. िवशेषत: मंबईतील ु ु
िगर�यांमळे एक नवा भांडवलदारांचा व कामगारवगा�चा उदय झाला. या दोन वगा�तील ु
पर�परसबंध तपासणे हेही या इितहासलेखनात अिभ�ेत आहे. याच अनषगंाने शेतकरी व ु
शेतमजर, सरजंामदार व कळे यां�या पर�परसबंधंांतील ताण-तणावांचे आकलन करणे, ही ू ु
स�ा या तपासाची एक मह�वाची बाज रहाणार आहे. ु ू
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�ामचीने history from below ही सकं�पना मांडन स�े�या वत�ळात प�रघावर फेक�या ू ु
गेले�या विंचतांचा इितहास िलिह�याची नवी ��ी िदली. यातनच अलीकडे ‘सबा�टन� ू
इितहास’लेखनाची एक नवी परपंरा उ�ाला आली आहे. ि�िटशकालीन महारा��ाचा 
इितहास िलिहताना ऐितहािसक घटना�मातील अिभजनांचे, ध�रणांचे �थान ल�ात �यावे ु
लागणार आहे. शासनस�े�या वत�ळात या अिभजन वगा�ने कोणती भिमका िनभावली, ही ु ू
भिमका �वाथ�मलक होती क� सामा�य �जाजन आिण शासक यां�यातला दवा �हणन या ू ू ूु
कत��यिन�ा िनभावणारी होती, याचाही तपास करणे �म�ा� आहे. थोड�यात सांगायचे 
तर, १९ �या शतकात �थमच मराठी समाजाची 'राजक�य समाज' �हणन जडणघडण होत ू
होती. या न�याने आकार घेणा� या राजक�य समाजाचे च�र� रखेाट�याचा �य�न ��तत ु
लेखनात अिभ�ेत आहे.

�थळक� �ी इितहास हाही इितहास लेखनाचा एक �कार असतो. एखा�ा �थळाशी 
राजक�य, आिथ�क, सां�कितक घडामोड�ची घनता इतक� दाट असते क�, सम� ृ
इितहासलेखनात या �थळाला क� ��थान �ा� होते. उदाहरणाथ�, पेशवाईत पणे आिण ु
ि�िटश अमदानीत मंबई ही शहर ेऐितहािसक घटनां�या क� ��थानी होती. �यामळे या दो�ही ु ु
शहरांना महारा��ा�या इितहासात मह�वाचे �थान आहे. या शहरांचे राजक�य वा ल�करी 
मह�व, �यापार-उ�ोगातील �थान, या शहरातील धािम�क-सामािजक-सां�कितक घटनांचा ृ
सम� महारा��ा�या जीवनावर झालेला प�रणाम यांचा तपास कर�यावर भर द�ेयात येईल. 
या दो�ही शहरांतील उ�ोगधदं,े �यापार, िश�ण, नगरिनयोजन, �थाप�य,कलामंडळे व तेथे 
�िस� झाले�या कलाकत�चा मागोवा घेत या �थळक� �ी ऐितहािसक घिटतांचा परामश� ृ
घे�यात येईल. 

टॉल�टॉयने वा�तवातील ‘बह��त�रयता’ आिण सम�तेतील ‘एकता’ या त�वांना 
�ाधा�य दऊेन इितहासलेखन केले पािहजे, अशी भिमका घेतली आहे. मानवी जीवनात�या ू
राजक�य घटनांबरोबरच आि�मक-आ�याि�मक घटनाही इितहासलेखकाने ल�ात घेत�या 
पािहजेत; कारण या आतं�रक घटनाच जा�त स�य असतात, असे टॉल�टॉयचे मत आहे. 
मानवी भावभावनांचे िच�ण करणा� या ऐितहािसक सािह�यकत�चा माग काढन �य� ती आिण ृ ू
समाजाचा खरा पोत उलगडन दाखिव�याला �याने मह�व िदले आहे.मानवी समाजाचा व ू
स�ंकतीचा उलगडा कर�यासाठी िव�ानातील त�वां�माणे ‘नवे मानविव�ान’ रच�याची ृ
गरज आहे, असे िगआ�बि�त�ता िवको या इटािलयन इितहासकाराने �हटले आहे. �या�या 
मते मानवी अनभविव�ातील स�य िकंवा वा�तव हे मानवी सरंिचतातच सापड ु ू
शकते.िम�यकथा, सािह�यकती, भािषक साम�ी ही मानवी अनभवाची सरंिचते आहेत; ृ ु ु
�यामळे �यांचा ऐितहािसक परावा �हणन वापर क�न िव�ानिन� इितहास िलिहता येईल ु ु ू
असे �मेय िवकोने मांडले होते. (मालशे िमिलंद, प. ४८-५२) गे�या दोनशे वषा�तील ृ
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औ�ोिगक समाजात (Industrial Society) य�ं आिण तं��ानाची स�ा चालते. ितथे 
भांडवलदार व कामगार असा वग�क� �ी स�ासघंष� असतो. मानवी सबंधंांवर �याचा �भाव 
असतो. तसेच �मम�य हे �यम�य ठरत अस�याने माणसा�या वाटयाला येणारी परा�मता ्ू ू
हा या सामािजक जीवनाचा एक अिवभा�य भाग होऊन बसतो. कौटंिबक सबंधंांवर, ु
�य� ती�या �ाधा�य�मांवर आिण कला-स�ंकती�या �पबधं ांवर या परा�मतेचा �भाव ृ
पडतो. तं�कौश�यािधि�त रचनां�या �भावामळे स�दय�क�पनेत झालेले बदल आिण ु
लिलतकलांमधन आिव�कत होणारा परा�मतेचा अनभव ल�ात घेऊन औ�ोिगक ृ ुू
समाजमनाचा तपास करावा लागतो. 

 मािहतीक� �ी समाजात (Information Society) स�ा व�तिन� बनते. या ु
समाजातील स�ासबंधंात जात, वग� यापे�ा िवचार�यहाचा वाटा असतो. मािहती व ू
�सारमा�यमांची स�ा काय��वण असते.प�कार हे ‘गेटिकपस�’ (�ारपाल) असतात. 
व�प�ात छापन येणारी ‘बातमी’ आिण ‘स�य’ या दोन वेग�या गो�ी असतात. कारण ृ ू
प�कार सोई�या गो�ी िनवडतो आिण �याला गैरसोयी�या वाटणा� या गो�ी टाळतो. �यामळे ु
व�प�ातले वाता�कन सापे� असते. �ितप�ाचे चा�र�यहनन करणे, िवरोधी सर दडपणे, ृ ू

स�ंकतीक� �ी इितहास हे या इितहासलेखनाचे म�यवत� स� असणार आहे. ृ ू
स�ंकतीक� �ी इितहासात समाज सकं�पना क� ��थानी असते. �या अनषगंाने तपासाची ृ ु
िदशा ठरते. उदाहरणाथ�, जानपद समाजा�या (Pastoral Society) इितहासलेखनात 
भट�या, �थलांत�रतां�या जीवनशैली�या मशी तपास�याला �ाधा�य िमळते. कारण या ु
लोकजीवनात �थैय� नसते. किषक� �ी समाजात (Agrarian Society) जानपद समाजा�या ृ
तलनेत �थैय� नांदत असते. किष�धान समाजात �य� ती,कटंब व �ामस�ंथा यात सावयवी ु ृ ु ु्
सबंधं असतात. जमीन व पश-�ाणी यांना सांपि�क व भाविनक म�य �ा� झालेले असते. ू ू
किषस�ंकतीत गावगाडा, या�ा-उ�सव या सां�कितक बाबी मानवी जीवन अथ�पण� करणा� या ृ ृ ृ ू
स�ंथा �हणन काय� करीत असतात; �यांची दखल इितहासकाराला �यावी लागते. �यामळे ू ु
�ामस�ंथेतील उ�पादनसबंधं, अथ�कारण व कटंबस�ंथा, जाित वा धमा�चा पगडा याने ु ु
स�ंका�रत होणा� या सामिहक जीवनसरणीचे पैल ल�ात घेऊन इितहास िलहावा लागतो.ू ू

आधिनक महारा��ा�या पनघ�टनेचा आतं�रक पोत ल�ात ये�यासाठी या काळातील ु ु
सािह�य व इतर लिलतकलांमधन �वािहत होणा� या जािणवां�या बदलांचा व ि�थ�यतंरांचा ू
माग काढणे �ेय�कर होईल. िविश� लोकसमहाचे िविधकम�, �यांची �ितके, िमथके, �ितमा, ू
�पके, इ�यादी सां�कितक उपकरणांना क� ��थानी ठेवन सां�कितक इितहास िलिह�याची ृ ृू
प�ती �प�गलरने सचिवली आहे. या भिमकेतन सािह�य आिण लिलतकला�यवहारातील ु ू ू
घडामोडी, लिलतकतीतन परावत�त होणार ेसमकालीन वा�तव व सज�नशील लेखकांची ृ ू
इितहास घडिव�यातली भिमका यांचा तपास करीत हा इितहास िलहावा लागणार आहे. ू
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ताणतणावांची ती�ता वाढिवणे अशा िविवध हेतंनी प�का�रतेचे आशयिव� आका�रत होत ू
असते. मा�यमांवर धम�स�ा, राजस�ा, बाजारस�ा यांचे िनय�ंण असते. चॉ��क� �याला 
‘समंतीचे उ�पादन’ (मॅ�यफॅ�च�रगं क�स�ट) �हणतो. पैसा आिण भौितक साधन�ोतां�माणे ु
इथे �ानाला �यम�य �ा� होते. �यामळे औ�ोिगक भांडवलशाही समाजापे�ा मािहतीक� �ी ू ु
भांडवलशाही समाजातले मानवी सबंधं वेगळे असतात. रा��रा�यां�या सीमापार 
जागितिककरणा�या सदंभा�त या अनभवाची प�रमाणे बदलतात. या मािहतीक� �ी ु
समाजातील मानवी सबंधंा�या मश�चे वेगळेपण तपास�याचे काम स�ंकतीक� �ी ु ृ
इितहासकाराला करावे लागते. 

 स�ंकतीन�प अि�मतेचे िवषय बदलतात, लोकां�या जीवनातले �ाधा�य�म ृ ु
बदलतात, म�ये आिण नैितकतेचे मानदडं बदलतात, �यामळे स�ंकतीक� �ी इितहास हा ृू ु
ख� या अथा�ने मानवी जीवनाचा प�रपण� इितहास होऊ शकतो. सां�कितक इितहासात ृू
शासनस�ंथा, धम�स�ंथा, कायदा, त�व�ान, वाडमय व कलािव�कार यांची दखल घेतली ्
जाते. आिथ�क भरभराट अथवा दा�र�यामागे समाजा�या कोण�या ��ा-समजती, �ढी-् ु
परपंरा �भाव�म रािह�या याचाही तपास करावा लागतो. बौि�क व तं��ाना�मक 
�गतीमळे बदलले�या जीवनशैलीचे तपशील तपासले जातात. िविवध �े�ांतील क�या� ु
वीरगळांचे योगदान ल�ात घेतले जाते. द�काळ, साथीचे रोग यासार�या नैसिग�क आप�ी ु
िकंवा य�, दगंली अशा मानविनिम�त आप���या आ�हानांना समाज कसा सामोरा जातो ु
याचा तपास कर�याला �ाधा�य िदले जाते. या स�ंकतीक� �ी म�य��ीतन गे�या दोनशे ृ ू ू
वषा�तील महारा��ा�या इितहासातील घटना-घडामोड�चे व िविवध ि�थ�यतंरांचे वाचन 
��तत इितहासलेखनात अिभ�ेत आहे. ु

महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास हा एका अथा�ने मराठी ृ
अि�मतेचा इितहास आहे. इितहासजमा झाले�या मराठी माणसां�या ऐिहक उ�कषा�चा, 
वैचा�रक घडणीचा आिण मानिसक सघंषा�चा हा इितहास आहे. या इितहासातील सव� पा�े 
ही एका अथा�ने �ाितिनिधक आहेत; �यांची ��येकाची नामे, कळे वेगळी असतील; पण या ु
भ�या-ब� या मराठी माणसांचा गणाकार �हणजे 'महारा��'. या महारा�� समाजात जात-धम�-ु ु
पथंभेद; आिथ�क, शै�िणक व सामािजक िवषमता असली, तरी �य� ती�या �मता व 
कौश�यांचा िवकास, िनवडीचे �वातं�य, समते�या म�यांची कास यां�या �ेरणेतन ू ू
सामािजक िवषमता कमी कर�याची सामिहक धडपड कर�यात मराठी माणस मागे रािहलेला ू ू
नाही, हे जाणन घे�यासाठीही हा ऐितहािसक तपास कर�याची गरज आहे. जैिवक मया�दांवर ू
मात कर�यात मानवी स�ंकतीची कसोटी लागते. मराठी माणसाने किषतं��ानाचा ृ ृ
यथायो�य वापर क�न आज�या लोकस�ंयेला द�पट अ�नपरवठा क� शकतो हे दाखवन ु ूु
िदले आहे. तं��ानाचा वापर क�न रा��ीय उ�पादन�मता वाढव�यात महारा�� अ�ेसर 
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२. १९०१-१९५०

-२-

रािहला आहे. भारतीय पातळीवर िटळक-गोखले-फले-आबेंडकर असे �ांतदश� नेत�व या ु ृ
महारा��ानेच िदल आहे. मान�यासाठी चालणा� या राजक�य व सामािजक लढयांतन आिण ् ू
सज�नशील कलावतंांनी सािह�य-कलां�या मा�यमांतन रचले�या �व�नांतन महारा��ा�या ू ू
म�या�मक इितहासाची पायाभरणी कशी झाली याचा उलगडा कर�याचा �य�न ��तत ू ु
इितहासलेखनात अिभ�ेत आहे. आधिनक महारा��ा�या इितहासात �ागितक ु
िवचारधारांचा पाया घालणार ेशतक �हणन १९ �या शतकातील घटनांचे वाचन कर�याचा ू
�य�न ��तत लेखनातन कर�यात आला आहे. ु ू

��तत इितहास काल�मानसार पढील तीन भागात सादर केला जाणार आहे. ु ु ु
१. १८०१-१९००

३. १९५१-२०१०
या तीन खंडांपैक� सदर�या पिह�या खंडात १९ �या शतकातील महारा��ा�या 

ि�थ�यतंरांचा इितहास अिभ�ेत आहे. कालमाना�माणे १ जानेवारी १८०१ ते ३१ िडस�बर 
१९०० ही १९ �या शतकाची साधी सटसटीत �या�या करता येईल. परतं या शतकाचा ु ु ु
यगधम� ल�ात घेऊन कालखंडा�या पव�सीमा व उ�रसीमा िनि�त कराय�या झा�या तर ु ू
थोडा वेगळा िवचार करावा लागेल. भारतीय सदंभा�त १७५७ �या �लासी�या लढाईत 
ि�िटशांनी सपंािदत केले�या यशानंतर स� झाले�या ई�ट इंिडया कंपनी�या ु
राजवटीपासन १८५७ �या �वातं�यय�ापय�त शभंर वषा�चा एक ट�पा आिण १८५८ साली ू ु
ि�िटश स�ाटा�या अिधप�यापासन १९४७ साली भारत �वतं� होईपय�त दस� या ट��याचे ू ु
कालच� पण� होते. �वातं�यो�र कालखंडातील ितसरा ट�पा जागितक�करण व ू
उदा�रकरणापय�त कि�पता येतो. आप�याला महारा��ाला क� ��थानी ठेवन इितहासाचा ू
तपास करावयाचा अस�याने १८०२ �या तहापासन मराठयां�या स�ेत ई�ट इंिडया ्ू
कंपनीचा ह�त�ेप स� झाला, तो या कालखंडाचा पव�िबदं मानता येईल. १८५७ �या ु ू ू
बडंानंतर ई�ट इंिडया कंपनीची स�ा सपंली व इं�लंड�या राणीची थेट स�ा ��थािपत 
झाली. �यामळे १८०२ ते १८५७ हा इं�जी अमदानीतला एक ट�पा पण� होतो. १८५८ ला ु ू
राणी�या जािहरना�यापासन झाले�या स�ांतरानंतर १८८५ साली भारतीय रा��ीय ू
कॉ�ेंसची �थापना होऊन शासनस�ेशी सनदशीर मागा�ने लढा द�ेयाचा नवा माग� 
एत�ेशीयांना सापडला. या �वदशेी िवचारांची वैचा�रक व स�ंथा�मक मह�त�मेढ करणा� या ु
�या. रानडे यां�या म�यबरोबर, �हणजेच १९०१ साली १९ �या शतकातले दसरा ट�पा पण� ृ ू ूु
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होतो. �हणन महारा��ा�या ��तत इितहासलेखनासाठी १८०२ ते १९०१ ही १९ �या ू ु
शतकाची कालमया�दा �वीकार�यात आली आहे. 

आतंररा��वाद हा १९ �या शतकाचा यगधम� आहे. जागितक अथ�कारणात व ु
स�ाकारणात यरोपला म�यवत� �थान आहे, असे मानणा� या ‘यरोपवादा'चा या ु ु
कालखंडावर �भाव आहे. �� च रा�य�ांतीनंतर �यि� तवादाला आलेले मह�व, भारतातील 
सधारणावादाचे �बोधनपव� इ�यादी घटनांनी या शतकाचा यगधम� घडिवला आहे. ु ु
वसाहतवादी स�ाकारणातन यरोक� �ी िवचारधारांचा �भाव एत�ेशीय सिशि�त ू ु ु
अिभजनांवर पड�यामळे जे सामािजक-सां�कितक म�वतंर झाले, �याची मीमांसा हाही या ु ृ
इितहासलेखनाचा भाग आहे. 

ि�िटश वसाहतवादाचा आधिनक मराठी समाजा�या जडणघडणीवर व भारतीय ु
म�यधारणांवर पडले�या �भावांचा बारकाईने तपास कर�यावर येथे भर द�ेयात आला ू
आहे. सरकार ही दशेाची सवा�त मोठी मालकस�ंथा असते, याचा अनभव मराठी समाजाने ु
घेतला. ‘काय�ाचे रा�य’ या सकं�पनेतन ि�िटशांनी िशफातीने एत�ेशीय सामा�य ू
माणसा�या सवयी िनयिं�त के�या, �यां�या जािणव-नेिणवेतील मनोधारणांवर व दनैंिदन 
आचारधमा�वर पा�ा�य िवचारधारांचा पगडा बसिवला. या �भावांचे �व�प बरचेसे 
अनकरणा�मक असेलही; परतं या �भावांकडे केवळ ‘अनकरण’ �हणन न पाहता सामािजक ु ु ु ू
बदलाची �ि�या �हणन पहा�याची ��तत अ�यासकांची भिमका आहे. अनकरणातन ू ु ू ु ू
केवळ उसनवारी होत नसते, माणस �वत:ला आिण पया�याने समाजाला बदलत असतो, ही ू
�यामागची धारणा आहे. असे �भाव सकारा�मक असतात तसे नकारा�मकही असतात. 
ब� याचदा अशा �भावांचे समंीलन होत असते, हेही ल�ात घेतले आहे. १९ �या शतकात 
ि�िटश अमदानीतील मराठी समाजावर पडले�या आिथ�क-राजक�य-सामािजक-

 ऐितहािसक कालखंडा�या बाबतीत पव�सीमा-उ�रसीमा एवढयापरताच िवचार क�न ्ू ु
इितहासाची िवषय�या�ी ठरिवता येत नसते. या शतकाचा यगधम� नेमका कशात आहे, �ाचा ु
�ाम�याने तपास करावा लागणार आहे. १९ वे शतक हे वै�ािनक शोधांचे आिण ु
तं�िव�ाना�मक �ांतीचे शतक आहे. ताराय�ं (१८३२), टेलीफोन (१८७६), िव�त ब�ब ु
(१८७८) हे शोध याच कालखंडात लागले. दळणवळणासाठी र�ेवेचे जाळे पसरव�याला 
याच कालखंडात स�वात झाली. म�णतं��ाना�या आगमनामळे �सारमा�यमे व प�तके ु ु ु ु
यां�या मा�यमातन वैचा�रक चचा� व मािहतीचे दळणवळण स� झाले. अशा तं�िव�े�या ू ु
�गतीतन आले�या औ�ोिगकरणाचा मराठी समाजजीवनावर झालेला प�रणाम तपासणे हा ू
या इितहासलेखनाचा एक मह�वाचा पैल आहे. किष�धान समाजरचनेतन औ�ोिगक ृू ू
समाजात �वेश करताना, सरजंामशाहीकडन भांडवलशाहीकडे जाताना समाजजीवनात ू
आिण सां�कितक म�यधारणांत झाले�या बदलांचा मागोवा येथे घे�यात आला आहे. ृ ू
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१. १९�या शतकातील महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरां�या सदंभा�त ृ
१८५८�या राणी�या जाहीरना�याला िवशेष मह�व आहे. ि�िटश आिण भारतीय �जाजन 
यां�यात आपण भेद करणार नाहीत, िकंबह�ना एत�ेशीयांची भरभराट हीच आमची श� ती 
आहे,�यां�या सख-समाधानातच आमची सर�ा आहे, �यांचे ध�यवाद हेच आमचे बि�स ु ु
आहे, अशा आशयाचा हा वचननामा होता. राजक�य स�ा आिण सामािजक आतंरि�या 
यांना काय�ाचे अिध�ान �ा� हो�यात या जािहरना�याने मह�वाची भिमका िनभावली आहे. ू
१९ �या शतकात ि�िटश अमदानीत झाले�या काय�ांची सामािजक फल�ती जाणन घेणे ु ू
हाही या इितहासलेखनाचाच एक भाग आहे. 

 मराठेशाही�या सरदार-जहािगरदारां�या �शासनापे�ा कायदा आिण िनयमां�या 
सिंहतेवर चालणा� या नोकरशाहीचा सपंण� नवा अनभव या काळात मराठी माणसाने ू ु
अनभवला. नोकरशाही�या मागे असले�या िनयमां�या चौकटीमळे रा�य�शासनाची ु ु
काय��मता वाढली.�शासक�य िनयमावल�ची चौकट घ� झाली.लोकस�ंयेची गणना आिण 
वग�करण करणारी अिधकत य�ंणा काय��म झाली.�थािनक अिधकार-मंडळांना स�ेत ृ

सां�कितक �भावां�या जा�यांचा ज�य-जनक सबंधं तपासत या म�वतंराचा मागोवा ृ
घे�यात आला आहे. 

 या कालखंडात यरोपीय वैचा�रक �े�ात मा�स�वादाचा उदय झाला. औ�ोिगक �ांती, ु
शहरांची वाढ, लोकस�ंयेत दपटीने वाढ ही या कालखंडातली मह�वाची घिटते. या घटना-ु
घडामोड��या पा��भमीवरच वग�सकं�पनेचा उदय झाला. स�ाकारणाची प�रभाषा बदलली. ू
१९ वे शतक राजक�य स�ाकारणात�या स�ंथा�मक पनिन�मा�णाचे शतक आहे. िवसा�या ु
शतकातील रा��बांधणी, नोकरशाही, लोकशाहीकरण आिण क�याणकारी रा�य या 
सकं�पनांचे �ारभंिबदं १९ �या शतकातील राजक�य ि�थ�यतंरात आढळतात; या ��ीने ू
१९ �या शतकातील घटना-घडामोड�चा अ�वयाथ� लाव�याचा व �या अनषगंाने ु
महारा��ा�या सामािजक पनघ�टनेचा अ�वयाथ� लाव�याचा �य�न ��तत इितहासलेखनात ु ु
कर�यात आला आहे. लोक �ान आिण स�ा कशी �हण करतात हा या तपासातला एक 
मह�वाचा म�ा आहे.लोकांचे समाजात जे �थान असते, �यानसार लोक �ान आिण स�ेचे ु ु
वाटेकरी बनतात. सपंका�चे सबंधं, ह�त�ेपी सबंधं, अिभसरण सबंधं, �वागत-अनकरण-ु
�भाव, सां�कितक स� मन अशा िविवध प�रमाणातन हा धांडोळा घे�यात आला आहे. �या ृ ु ू
अनषगंाने वाडमय, कला आिण वैचा�रक यि� तवादांतले िनधम�वादाचे क�पनाबधं ; ्ु ु
कम�िवपाकाचे क�पनाबधं  यांचा तपास केला आहे. 

 स�ंकतीक� �ी इितहासलेखना�या भिमकेतन १९ �या शतकातील घटनांचा परामश� ृ ू ू
घेत�यावर महारा��ा�या सामािजक पनघ�टने�या सदंभा�त जे िन�कष� हाती लागले, �यांचा ु
गोषवारा असा :
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 रा��-रा�य सकं�पनेचा उदय ही या कालखंडाची सवा�त मोठी फल�ती आहे. भौितक ु
एका�मता, रा��ीय स�मान आिण रा��िहत यासाठी आव�यक असणा� या वैधािनक 
चौकटीचे मह�व समाजाला पट लागले. सवा�ना समान वागणक िमळणा� या नाग�रक�वाची ू ू
सामिहक धारणा यातन उ��ांत झाली. आप�या दशेाची आतंररा��ीय पातळीवर �वत:ची ू ू

अिधक वाटा िमळाला. �थािनक लोक�शासनाची नवी तं�े िवकिसत झाली. साव�जिनक 
पाणीपरवठा, र��यावरचे िदवे, पोलीस सेवा, टपाल सेवा, वाहतक सेवा, आरो�यसेवा ु ु
परिव�यावर �शासनाचा भर होता. �यामळे ‘साव�जिनक व�त व सेवा परिवणार ेरा�य' अशी ु ु ू ु
रा�याची नवी �या�या या काळात पढे आली. अथा�त समाजातन करवसली कर�यासाठी ु ू ु
स�ेचा प�तशीर वापर करणारी य�ंणा अशीही शासनाची एक वेगळी ओळख समाजाला 
झाली .रा�याची िश�ण�यव�था आिण इतर क�याणकारी उप�मांची गरज 
भागिव�यासाठी न�या �यव�था या काळात पढे आ�या. मा� �याच वेळी तैनाती फौजे�या ु
बळावर मांडिलक राजांवर िनय�ंण ठेवणा� या िनय�ंक स�ेचाही नमना या काळात पढे ु ु
आला. स�शासन व क�याणकारी शासन द�ेयाचे आ�ासन आिण 'वासाहाितक िनय�ंण' या ु
ि�िटशां�या दहेरी राजनीतीचा अनभव एत�ेशीयांनी घेतला.ुु

 २. आतापय�त सव�सामा�य मराठी माणसाचा राजक�य जीवनातला सहभाग नाममा�च 
होता. १९ �या शतकात मा� �थमच म�यमवग�यांचा राजक�य सहयोग वाढला. राजस�ेशी 
करावया�या िव�ोहा�या न�या िदशा शोध�याचा �य�न याच म�यमवग�यांनी केला. चापेकर, 
वासदवे बळवतं फडके िकंवा १८५७ �या बडंातील वीरांनी सश� �ितकाराचा पया�य ु
पडताळन पािहला. �या. रानडे, साव�जिनक काका, लोकिहतवादी यांनी सनदशीर मागा�ने ू
वैचा�रक िव�ोहाचा व �वदशेबांधवां�या राजक�य �बोधनाचा पया�य �श�त केला. �यातन ू
�वातं�य-समता-बधंता या सकं�पनांचा िवकास झाला. कायदशेीर स�ंथा-सघंटनांची ु
बांधणी झाली. यातन मराठी समाजाला पर�पर सहयोगातन समाजकाय� करणा� या ू ू
मंडळीकरणाचा नवा पया�य िमळाला. सामािजक स�ंथां�या बांधणीमळे समाजप�रवत�ना�या ु
�ि�येला �वयिंश�त, मत�वातं�य आिण सामदाियक िनण�यांचे अिध�ान �ा� झाले. ु

  पर�या राजक�य स�ेला आ�हान द�ेयासाठी लोकश� ती सघंिटत क�न 
जनमत�दश�नाचे वेगवेगळे आकितबधं पढे आण�याचा �य�न िचपळकर पठडीत�या ृ ु ू
लोकमा�य िटळक �भत�नी केला. तर कलास�दया�त परपंरलेा अनसर�यापे�ा सज�क ृ ु
बडंखोरीला �ाधा�य दऊेन , स�दया�चे नवे मानदडं ��थािपत करीत केशवसत, फले, ु ु
आगरकर यांनी समाजात िव�ोही जािणवांचे भरणपोषण केले. कलिव�कारािवषयी�या 
पारपं�रक धारणा मागे पडन नाटक, िच�कला, सगंीत, िश�पकला या कलांचा इहवादी ू
आिव�कार होऊ लागला. या अथा�ने १९ वे शतक हे महारा��ा�या इितहासात िव�ोही 
जािणवांची पेरणी करणार ेशतक रािहले आहे.
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ओळख िनमा�ण �हावी, अशी �ेरणा जागवली गेली. रा��-रा�या�या सकं�पना�मक 
चौकटीतन भाषा आिण स�ंकती या पैलंचा वेगळा िवचार केला जाऊ लागला. ृू ू

३.  १९�या शतकात िश�णाचे साव�जिनक�करण, सा�रतेचा �सार आिण �यासाठी 
शासनाचा पढाकार ही �ांितकारक घटना होती.१८१३ साली ई�ट इंिडया कंपनी�या ु
सनदचेे नतनीकरण होईपय�त एत�ेशीयां�या िश�णाचा िवषय कंपनी�या उ�ेशपि�केत ू
समािव� न�हता. परतं न�या सनदते भारतीय �जाजनां�या िश�णासाठी िवशेष आिथ�क ु
तरतद कर�याचा िनण�य झाला व कंपनी राजवटीत एत�ेशीयांना सिशि�त कर�या�या ू ु
क�याणकारी योजनेला �थान िमळाले. यापव� �ीमंतां�या मलांसाठी िश�णा�या सोई ू ु
उपल�ध हो�या; आता समाजात�या िन�नवग�य व म�यमवग�यां�या मलांना िश�णा�या ु
सधंी ख�या झा�या. शालेय िश�णात सवा�साठी समान अ�यास�म आिण वयोगटानसार ु ु
'इय�े'ची सकं�पना आली. िश�कांची शै�िणक पा�ता आिण �िश�ण यांचे िनयम तयार 
कर�यात आले व या सव� �यव�थेची दखेभाल कर�याक�रता �वतं� िश�ण सचंालनालय 
िनमा�ण कर�यात आले. िश�णाला रा�य�शासना�या उ�ेशपि�केत मह�वाचे �थान 
िमळाले. या शासन िनण�यामळे मराठी भाषकांना वािचक-�ा�य सभंाषणापे�ा अिधक ु
�यापक पातळीवर�या स�ंापन�यवहारांसाठी वाचन-लेखन कौश�यांचे सां�कितक ृ
उपकरण वापर�याची सधंी �ा� झाली. गावोगाव साव�जिनक �थंालयांची �थापना झाली, 
यातन वाचनस�ंकतीचा पाया रचला गेला. ृू

  १८५७ साली मंबई िव�ापीठाची �थापना झाली. पाि�मा�य िव�ापीठांतन जसे ु ू
गॅिलिलओ, कोपिन�कस यां�यासारखे शा�� तयार झाले, तसे काही येथे घडले नाही. 
िव�ान-तं��ाना�या सशंोधनासाठी मंबई िव�ापीठातन फारसे पोषक वातावरण िनमा�ण ु ू
झाले नाही. फार तर शालेय पातळीवर िव�ान व गिणताचा प�रचय करवन दणेा� या ू
पाठयप�तकांची िनिम�ती कर�यात या िव�ापीठा�या पदवीधरांचा उपयोग झाला, असे ् ु
�हणता येईल. मा� िव�ान-तं��ाना�या तलनेत मान�यिव�ा व सामािजक शा�ां�या ु
िविवध �ानशाखांतील धम�िनरपे� �ानाने भारावलेला नवा पिंडतवग� उदयाला आला. 
यापैक� काही पिंडतांनी धम�िव�ा, �ा�यिव�ा, �याकरण व �य�पि�शा� आिण अिभजात ु
वाडमयातील िनवडक सिंहतांचे भाषांतर, प�र�करण, श�ीकरण या�कार�या सशंोधनाला ् ु
�ाधा�य िदले. या िव�ापीठीय पदवीधरांतील पिंडतां�या दस� या गटाने सामािजक ु
�बोधनासाठी िववेकवादी नविवचारांचे मंडन कर�याची जोखीम अगंावर घेतली. �या. 
रानडे, लोकिहतवादी, �या. तेलंग इ�यादी बि�वतंांनी शासक�य सेवेत िशरकाव क�न या ु
बि�वतंांनी राजा�यही िमळवला. �यामळे �यांना सामािजक �ित�ा �ा� झाली व जनतेचा ु ु
िव�ास सपंािदत क�न नविवचारांची पेरणी करणे सोपे झाले. आधिनक राजक�य �ानाने ु
भारले�या िचपळणकर, िटळक व �यां�या अनयायांनी त�णांची �ांितसेना िनमा�ण ू ु
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 मराठी माणसावर आधिनक जीवनम�यांचा स�ंकार घडिवणार ेहे शतक आहे. मराठी ु ू
माणसा�या �वभावधमा�त ऐिहक जिणवांची लागवड या कालखंडात झालेली िदसते. या 
कालखंडातील नविशि�त पदवीधर िपढीने आपला पारमािथ�क वारसा िववेकवादी 
म�य��ीतन पारखन घे�याचा प�तशीर �य�न केला. पारपं�रक धािम�क समजत�ना ू ू ू ु
आ�हान िदले. िहदं समाजातील दोषांवर जाहीर चचा�-वादिववाद होऊ लागले. भाषण, ू
�वचन, िनबधं, प�े, वादसभा, कथा�म सािह�य, नाटक, व�प�ीय लेखन अशा ृ
िनरिनरा�या मा�यमांतन 'आधिनक' आिण 'सनातन' यां�यात�या सां�कितक लढायांचे ृू ु
िविवध आिव�कार या काळात पहायला िमळतात. या पदवीधरांनी �यि� तगत आचारधम� -
नैितक सदाचरण, सद सि�वेक या म�यधारणा �जिव�यासाठी, तसेच बालिववाह, ् ू
िवधवापनिव�वाहास बदंी, केशवपन, जातीभेद, अ�प�यता, �तवैक�ये, सम�ापार ु ृ ु
दशेांतरास पापकम� समजणे यासार�या बिंद�त समाज�ढी दर कर�यासाठी परमहसं सभा, ू
�ाथ�ना समाज यासार�या स�ंथा �थापन के�या. ि�यांची �ित�ा, �यांचे कटंबातले �थान ु ु
वधार�यासाठी या नविशि�त िपढीने िनकराचा सघंष� केला. �ान�हण आिण �ानिवतरण 
करणा� या स�ंथा, �योगशाळा, सामािजक-�बोधन मंडळे अशा स�ंथा �थापन होऊन 
आधिनक �ाना�मक समाजाची जडणघडण स� झाली, ही या कालखंडाची सवा�त मोठी ु ु
फल�ती �हटली पािहजे. अथा�त सिशि�त अिभजनां�या प�रघाबाहेर जाऊन धम�िनरपे� ु ु
नविवचारधारांचे बह�जनां�या लोकचळवळीत �पांतर कर�यासाठी या त�ण सधारकांना ु
िकतपत �ितसाद िमळाला, या ��ाचे फारसे समाधानकारक उ�र िमळत नाही. मा� 
साव�जिनक जीवनात मराठी माणसाने �थमच इतके चैत�याचे िदवस पािहले असावेत, 
यािवषयी दमत हो�याचे कारण नाही. रमाबाई रानडे, ताराबाई िशदं,े सािव�ीबाई फले, ुु
पिंडता रमाबाई, आनंदीबाई जोशी, काशीताई कािनटकर, ल�मीबाई िटळक इ�यादी 
ि�यांनी सामािजक जीवनात आपले �वत:चे �थान िनमा�ण केले या घटनांकडे 
महारा��ा�या सामािजक पनघ�टने�या पाऊलखणा �हणन पािहले पािहजे. ु ु ू

कर�यात व समाजात राजक�य िव�ोहाची भावना जागिव�यात मह�वाचे योगदान िदले. बॉ�बे 
आसोिशएशन, �ान�काश सभा, पणे साव�जिनक सभा, रा��ीय कॉ�ेंस यासार�या स�ंथा ु
�थापन महारा��ात राजक�य समाजबांधणीचे �योग झाले. दादाभाई नौरोजी, �या. रानडे ू
इ�यादी बि�मंतांनी भारतीय अथ�शा�ाची मांडणी केली व इं�जां�या वसाहतवादी नीतीमळे ु ु
भारताला आिथ�क गळतीचा फटका कसा बसला याची �यापक चचा� स� झाली. ु
महारा��ा�या बाजारपेठेतील �यापारव�ीची अतंग�त िवसगंती पढे आण�यासाठी या ृ ु
बि�वतंांनी जागितक अथ�शा�ा�या िस�ांतांचे व प�रभाषेचे उपयोजन क�न एत�ेशीयांचे ु
आिथ�क �� धसास लावले. 

 एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त पौवा��य व पाि�मा�य भािगदारी�या �व�नांनी 



18   ।     महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतं रांचा इितहास : खंड १ - ��तावना ृ

५.  महारा��ा�या सामािजक पनघ�टनेत औ�ोिगक�करण,नाग�रकरण आिण ु
वसाहतवाद यांचा �भाव रािहला आहे. दळणवळणा�या �े�ात र�ेवे, सडका, यामळे मराठी ु
माणसाची सचंार�मता वाढली. ताराय�ें अिण टेिलफोन यामळे मािहती व स�ेंषण सेवा ु
िव�तार�या .पर�पर दवेघेवीची घनता वाढली. र�ेवे सडकांचे आतंरजाल तयार झा�याने 
मालवहातक वाढली. सां�कितक प�रघ ओलांडन साधन�ोतांची दवेघेव स� ु ृ ू ु
झाली.औ�ोिगक उ�पादनांचा �सार, �मिवभागणी, कारखा�यांची वाढ, कोळशा�या 
इंधनश� तीवर चालणारी य�ें यामळे शहरी भागात भौितक सपं�नता वाढली. मंबई�या ु ु
औ�ोिगक िवकासात आिण शहरा�या सां�कितक जीवनात पायाभत इमारती व िश�पे ृ ू

उचल खाली. एिशयािटक सोसायटी�या मा�यमातन पौवा��य स�ंकती�या शि� त�ोतांचा ृू
तपास स� झाला. पौवा��य त�व�ान, मानववशंशा�, तौलिनक धम�शा�ा�या ु
अ�यास�े�ांत वाढ झाली. आिशयायी परपंरतेले स�ंकत भाषेतील बीज�थं इं�जी व ृ
�थािनक दशेी भाषेत भाषांत�रत कर�याला �ाधा�य िदले गेले. अनेक शतकांपासन दल�ि�त ू ु
रािहलेले वाडमय, �वासव�ांत, दशेा�यास, वन�पितकोश, श�दकोश, �याकरण, भाषांतर े् ृ
यांचा स�ंह व सपंादन कर�यासाठी सामदाियक अिभयान चालिवले गेले. .पाि�मा�य ु
भाषेतील िविवध �ानशाखेतील पाठयप�तके; रा�यशा�, अथ�शा�, िवधीशा� असे ् ु
दाश�िनक,सै�ांितक व लिलत वाडमय मराठीत भाषांत�रत होऊ लागले. पौवा��य व ्
पाि�मा�य स�ंकतीतील �ाना�मक दवेघेव वाढली. पण �याचबरोबर या कालखंडात मराठी ृ
माणसा�या मनात यरोपिवषयी खोलवर अिव�ासाची भावनाही वाढीस लागली. ि��ती ु
धमा�चा �सार करणा� या िमशन� यांिवषयी एत�ेशीयां�या मनात सशंयाची भावना िनमा�ण 
झाली. िशया-स�न�ची भांडणे, िहदं-मसलमानांतील दरावा यामळे उद भवले�या दगंली ु ु ु ्ू ु
यामळे दिषत झालेले सामािजक सबंधं या समाजाने अनभवले. ु ुू

४. १९ �या शतकात �थमच जागितक �ानभाषा व सपंक� भाषा �हणन इं�जीचा ू
महारा��ीय समाजजीवनात �वेश झाला. ‘मातभाषा’ आिण ‘परक� भाषा’ हे दोन �ि�कोन ृ
तयार झाले.१८३० साली िश�णाची भाषा इं�जी क� दशेी भाषा हा मोठया वादाचा व ्
चचा�चा िवषय बनला. १९ �या शतका�या पवा�धा�त �थािनक भाषांतन िश�ण द�ेयाचे ू ू
ि�िटशांचे धोरण होते; तोवर तं��ान व वै�क यांचे िश�ण मराठीतन द�ेयाचे �य�न झाले ू
होते. िव�ानाची प�रभाषा मराठीत तयार केली जात होती. परतं १९ �या शतका�या ु
उ�राधा�त इं�जी ही वासाहितक �शासनाची भाषा बनली . मातभाषा ही दनंैिदन ृ
�यवहाराची भाषा आिण िवदशेी भाषा ही �यापार, �यासगं, �शासन आिण िभ�न स�ंकती�या ृ
सपंका�साठीची भाषा असे वग�करण उपयोजनात आले. मा� मेकॉले�या शै�िणक 
धोरणानसार िश�णाची भाषा �हणनही ती क� ��थानी आली. प�रणामत: उ�च वै�क�य ु ू
िश�ण मराठी मा�यमातन �ायला झालेली स�वात बदं झाली. ू ु
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उभार�यात पारशी समाजाने भरभ�न योगदान िदले. पारशी, गजराती व अ�य �यापारी ु
समाजा�या सािमलक�मळे महारा��ात �थमच भांडवल बाजार अि�त�वात आला. न�या ु
तं��ानाचे �वागत कर�या�या �व�ीमळे मंबईत आिथ�क �े�ात उ�व�गामी �गतीचा �वास ृ ु ु
स� झाला. �ा�ीकर, म�ांकश�क, परवाना श�क अशा न�या कररचना अि�त�वात ु ु ु ु
आ�या. जाचक करांचा �ितवाद कर�यासाठी करदा�यां�या सघंटना उदयाला आ�या. 
कषी �े�ाची औ�ोिगक�करणाशी सांगड घातली गे�याने क��या मालाची मागणी वाढली. ृ
�य� तीचे दरडोई उ�प�न वाढले.परतं �याचवेळी वसाहतवादी अथ�नीतीमळे िवदशेी मालाची ु ु
आयात वाढली व यांि�क उ�पादनांशी �पधा� करता न आ�याने पारपं�रक दशेी उ�ोगधदं े
बदं पड लागले. लघउ�ोगांचा � हास झाला. द�काळ आिण सरकारची महसलनीती यामळे ू ु ू ुु
शेती उ�ोग सकंटात सापडला. महारा��ा�या �ामीण आिण नागरी भागात एक �कारचा 
आिथ�क असमतोल िनमा�ण झाला. अथा�त अशा नकारा�मक वा�तवा�या पा��भमीवरही ू
जमीनसधारणा, िसचंनयोजना, आधिनक िपक प�तीचे �योग यामळे न�या आशा प�लिवत ु ु ु
झा�या. या स�ंमणकाळातन जाताना शेतक� यां�या ��ांसाठी सघंिटत �य�न करणार ेू
नेत�वही िनमा�ण झाले. शेठ, सावकारां�या कजा��या ओ�याखाली शेतक� यांची होणारी ृ
िपळवणक आिण पारपं�रक �ा�णी वच��ववादातन होणार ेसामा�यजनांचे शोषण यािव�� ू ू
साव�जिनक िव�ोहाचे िनशाण याच कालखंडात रोवले गेले. आिथ�क �े�ातील आधिनकता ु
आिण स�ेची बधंने यांची पर�परपरक वाटचाल या कालखंडात पहायला िमळते. ू

 औ�ोिगक आ�थापनांची वाढ झा�याने या कालखंडात मराठी समाजाची 
वग�समाजा�या घडणी�या िदशेने वाटचाल स� हो�याची िच�हे िदस लागली होती. ु ू
कामगारसघंटनेची नवी सकं�पना आली. मंबई-प�यासार�या शहरात कामगारवगा�बरोबरच ु ु
न�या िश�णाने स�ंका�रत झालेला व सरकारी नोक� या पटकावणारा एक नवा म�यमवग� 
उदयाला ये�याची �ि�याही गितमान झालेली िदसते. मा� सपं�ीसचंय वा भौितक 
�ीमंतीची इ�छाश� ती बाळगणे याला पाप समज�या�या मानिसकतेमळे असेल िकंवा ु
ध�याक�या ग�रबीतच समाधान मान�याचा �वभावधम� अस�यामळे पारशी, गजराती ु ु् ्
माणसांसारखी इथ�या दशेावर�या वा कोकणात�या मराठी माणसांनी औ�ोिगक 
आ�थापनांत व �यापारात फारसा पढाकार घेतलेला िदसत नाही.ु

 या पिह�या खंडाची �करणिनहाय मांडणी करताना राजक�य ि�थ�यतंर, आिथ�क 
ि�थ�यतंर, शै�िणक ि�थ�यतंर, सामािजक ि�थ�यतंर, कला व स�ंकती �े�ांतील ृ
ि�थ�यतंर हा �म ठेवला आहे. वाचकां�या सोईसाठी स�वातीला महारा��ाची भौगोिलक ु
�े�मया�दा व लोकजीवन �प� करणार े प�रचया�मक िटपण द�ेयात आले आहे. तसेच 
�थंा�या शेवटी या कालखंडातील मह�वा�या राजक�य व सां�कितक घिटतांचा वण�ना�मक ृ
कालपट जोडला आहे. िववेचनात ज�र तेथे िवषयिववेचनाला परक असे नकाशे, छायािच�े ू
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यांची जोड िदली आहे. ��तत खंडातील पढील तीन �करणांचे लेखन डॉ. नीतीन �रढें यांनी ु ु
केले आहे :

दर�वनी : ९०४९४०९३१५ू

  �करण ५. सां�कितक ि�थ�यतंर : भौितक, मानिसक व वैचा�रक ृ

२४, चेरी िहल, पाइपलाईन रोड,
- रमशे नारायण वरखेडे

हा खंड िस� कर�यात डॉ. नीतीन �रढें यांचे फार मोठे योगदान रािहले आहे, �याची 
कत�तापव�क न�द करणे हे माझे कत��यच आहे. महारा�� रा�य सािह�य आिण स�ंकती ृ ृू
मंडळाचे अ�य� �ी. बाबा भांड व सिचव मीना�ी पाटील यांनी �क�प आराखडा तयार 
करताना मह�वाचे पव�सदंभ� उपल�ध क�न िदले. मराठी सशंोधन मंडळ, मंबईचे डॉ. �दीप ू ु
किण�क व �ी. च�ंकांत भ�जाळ आिण प�नी डॉ. मंगला वरखेडे यांनी अ�यासा�या 
सदंभ��ोतां�चा शोध घे�यात व या साधनांची जळवणी कर�यासाठी िवशेष सहकाय� ु
केले.हष�ल वरखेडे याने नकाशे, दिम�ळ छायािच�े शोध�यासाठी मेहनत घेतली. �ा. िकरण ु
राजदरेकर यांनी सशंोधन सहायक �हणन व �ी. �मोद कलकण� यांनी मि�ते ू ु ु
तपास�यासाठी सेवा िदली. या सव� स�दांचा कत�तापव�क ऋणिनदश�  करायला हवा. ु ृ ू

warkhederamesh@gmail.com

  �करण ६.म�णस�ंकती : उदय व िवकास ु ृ
  �करण ७. कलाजीवनातील ि�थ�यतंर े

 या अ�यास�क�पासाठी अनेक िठकाणी जाऊन सदंभ�साधनांचा धांडोळा �यावा 
लागला, �याची सदंभ�सची जोडली आहे. महारा��ातील िविवध �थंालयांतन दम�ळ �थं ू ू ु
उपल�ध झाले. �यात �ाम�याने सावतंवाडीचे �ीराम वाचनालय, को�हापरचे करवीर ु ू
वाचनालय, कणकवलीचे नगरवाचनालय, कडाळचे रा. ब. अनंत िशवाजी दसेाई िज�हा ु
�थंालय, मळगावचे खानोलकर �मित �थंालय, आर�दाचे म. गांधी वाचनमंिदर, िमरजचे ृ
खर े वाचनालय, सांगलीचे िज�हा नगर वाचनालय, मंबई�या चेतना महािव�ालयाचे ु
�थंालय, कॅिलफोिन�यातील सॅन होजे िव�ापीठाचे �थंालय व कपरिटनोचे साव�जिनक ु
वाचनालय यांचे फार मोठे सहकाय� लाभले. �यासाठी या �थंालयांचे सगंोपन करणार े
�थंपाल डॉ. जी. ए. बवा (सावतंवाडी), सौ. जा�हवी जोशी (कणकवली), �ी. राजन पांचाळ ु
(कडाळ), सौ. मिनषा शेणई, (को�हापर) �ी. अिनल पिंडत (आर�दा),महमद शरीफ महाबब ु ू ू
पाशा पटेल (िमरज),सतीश सय�वशंी व सरखेा नाईक (सांगली) यांचे मन:पव�क आभार! ू ु ू
शासक�य म�णालया�या �यव�थापकांनी �थं नेटकेपणाने छापला जावा, यासाठी लकश ु
घातले, �यासाठी �यांचेही आभार!

 आनंदव�ली, नािशक, ४२२०१३
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१. पव�कथन :ू

भौितक-सा�कितक पा��भमीं ृ ू

 महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक इितहासातील ि�थ�यतंरांचा तपशीलवार ृ
तपास कर�यापव� महारा��ा�या �थलावकाशाचा नकाशा �थम िवचारात �यायला हवा. ू
तसेच महारा��ाची �े�मया�दा ठरिवताना केवळ राजक�य सीमांचा िनकष �माण मानावा 
क� सां�कितक सीमांचा िनकष �माण मानावा, याचा िनण�य करणेही आव�यक आहे. हा ृ
पेच सोडिव�यासाठी �थम ‘महारा��’ श�दाची �य�प�ी, महारा�� रा�याची सकं�पना ु
आिण �या अनषगंाने महारा��ा�या �े�मया�दा यािवषयी आतापय�त जे िविवध �ि�कोन ु
मांडले गेले आहेत, �यांचा सार�प आढावा घेणे इ� राहील. महारा��ा�या सां�कितक ृ
ि�थ�यतंरां�या इितहासलेखनासाठी भाषा, स�ंकती आिण राजवटी या तीन प�रमाणांतन ृ ू
बदलांचा धांडोळा घेता यावा यासाठी महारा��ा�या �े�मया�दा आिण �थलावकाशाची 
�थल पा��भमी येथे ल�ात �यावयाची आहे. राजक�य स�ा�थाना�या ��ीने १८१८ ू ू
�या मराठयां�या पाडावापव� महारा��ात फ� त मंबई शहरात दीघ�काळापासन पोत�गीज व ् ू ु ू ु
ि�िटशांची राजवट होती.�यामळे मंबई आिण मंबईबाहेरचा महारा�� असे �थल वग�करण ु ु ु ू
क�न महारा��ाचा �े�ीय नकाशा िवचारात घेणे सोईचे होणार आहे. तसेच मंबईची ु
भौगोिलक पा��भमी समजावन घेताना मंबईचे पव�चे �ाकितक व सां�कितक �प कसे ृ ृू ू ु ू
पालटत गेले हेही �थलमानाने ल�ात �यावयाचे आहे. वत�मान महारा��ापव� ू ू
मराठवाडयात िनजाम राजवट होती, व� हाडचा काही भागही िनजामा�या अख�यारीत ्
होता. राजक�य��या ितथे मराठी स�ा नसली, तरी सां�कितक��या मराठवाडया�या ् ृ ् ्
मलखात मराठी सकंती फललेली होती हेही ल�ात ठेवावे लागेल. मराठेशाहीतली काही ु ु ृ ु
सरदार-जहािगरदारांची स�ंथाने स�या�या महारा��ा�या नकाशात येत नसली, तरी 
बह�महारा��ात�या मराठी राजवटी आिण मराठी समाजाची दखल घेऊनच हा इितहास ृ
िलहावा लागणार आहे. �यामळे इथे महारा��ा�या भौगोिलक �े�मया�दांचा नकाशा ु

१
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२. सक�पना�मक चचा�ं
 ऐितहािसक न�द�नसार इ. स. प. पिह�या शतकापासन “महारा��ा”�या सदंभ�खणा ु ू ू ु

सापडतात. इ. स. प. पिह�या शतकातील नाणेघाटा�या कोरीव लेखात ‘महारठीचा राजा ू
वेहिसरी दि�णापथपित’ असा उ�लेख येतो. इ. स. पिह�या शतकात वर�चीने आप�या 
‘�ाकत �काश’ या �थंात महारा��ीचे सिव�तर �याकरण िलिहलेले आहे. इ. स. ३६५ ृ
�या एरण (िज. सागर,म�य �दशे) �तंभलेखात व इ. स. ५०५ �या वराहिमिहर�या ‘बहत ृ
सिंहते’ त महारा��ाचा उ�लेख येतो.

१. उ�ोतनसरी�या (इ. स. ७७८) ‘कवलयमालाकथा’ यांत १८ दशेी भाषांची यादी ू ु
िदली असन �यात ‘मरह�’चा उ�लेख येतो.ू

२. कवी कोउहल (इ. स. ८००) या�या ‘लीलावई’ खंडका�यात ‘मरह� दिेसभासा’ 
असा उ�लेख येतो.

३. ‘धम�पदशेमाला’ �थंात (इ. स. ८५९) �. २८�या “धनकथा” म�ये मराठी 
भाषेचे ‘सदंर कािमनी’ अशी उपमा दऊेन वण�न कर�यात आले आहे.ु

४. बह�तांश स�ंकत नाटकांतील �ीपा�े ‘�ाकत’ बोलतात. राजशेखरा�या (इ. स. ृ ृ
९००) बालरामायणातील सीते�या सभंाषणात ‘मरह�’ श�द येतो. (खोकले वसतं, 
१९९०, प. २८)ृ

 श.ं बा. जोशी यांनी महारा�� स�ंा ही ‘मरह�’चे सां�कितक अवतरण अस�याची ृ
भिमका घेतली आहे. या दशेाचे मळचे नाव ‘महारा��’ नसन ‘मरह�’ असावे अशी �यांची ू ू ू
धारणा आहे. श.ं बा. जोशी यांनी �यात�या ‘ह�’ श�दा�या ��तततेची बरीच चचा� केली ु
आहे. �यांनी आप�या समथ�नासाठी केले�या यि� तवादाचा गोषवारा असा :ु

िव�यम मो�सवथ� यानं ी ‘महाराचं े रा�� ते महारा��’ अशी �या�या केली आह.े  
‘महारा��’ श�दातील ‘मरह�’ हे �यानंा पाली भाषेचे �प वाटते. पाच�या शतकातील 
‘महावसं ो’ या बौ� पराणात ‘मरह�’ हा श�द िमळतो. �ाकत वाडमयातले दाखले दऊेन ्ु ृ
मो�सवथ��या भिमकेला भाषात�� वसतं  खोकले यानं ीही दजोरा िदला आह.े  �यानंी ू ु
�ाकतातील पढील उ�लेखाचं ा िनदश�  क�न डॉ.िव�सन या�ं या भिमकेचे समथ�न केले आह:ेृ ु ू

१. प�ी, पाडी, वाडी, ऊर, ऊ�, ह��-हाट यांसारखी खास दशेी �थलनामे 
असणा� या दशेाचे मळ नाव हे दशे ीच असणार.ू

काढताना मराठी समाजा�या स�ाक� �ां�या �या�ीनसार राजक�य भगोल व भौगोिलक ु ू
प�रमाणातन तेथील �थळक� �ी लोकजीवनाची �थल ओळख क�न �यावयाची आहे. ू ू
अथा�त हा मागोवा �ाम�याने १९ �या शतकातील महारा��ाला क� ��थानी ठेवन ु ू
�यावयाचा आहे. 

२. ‘ह�ी’जन हा श�द पशपालन व�ीचा �ोतक आहे. यामळे ‘ह�’ दशे असे नाव ु ृ ु
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 म� हाटी भाषा जैतला ठाई वत� ते एक मंडळ.ु

 पर आवघाची िमळौनी महारा��िच बोिलजे.”

 यादवकालीन मराठी भाषेची चचा� करताना भाषा�यासक श.ं गो. तळपळे यांनी ु ु
महारा��ा�या �े�िव�ताराचीही चचा� केली आहे. �यां�या मते, “आय� लोक िव�ंया�या 
दि�णेस इ. स. प. ६०० �या समारास येऊ लागले व �यांनी गोपरा��, म�लरा��, ू ु
कोकण, िवदभ� व अ�मक ही म�य रा��े �थािपत केली. या सवा�चे िमळन पढे मोठे रा�� ु ू ु
झाले तेच महारा��.” या महारा��ात �या काळात आय� जी भाषा बोलत ती महारा��ी 
�ाकत. याचा अथ� असा क�, इ. स. पव� ६०० �या समारास महारा��ाचे �वतं� अि�त�व ृ ुू
होते हे िनि�त. येथील मराठी लोक �यावेळी जी महारा��ी भाषा बोलत ती स�ंकतची ृ
उघड उघड अप�� �ितकती होती. या महारा��ीचाच अप�ंश महारा��ात इ. स. ५०० ृ
�या समारास �ढ झाला; आिण या महारा��ी अप�ंशापासनच इ. स. १००० �या ु ू
समारास मराठी भाषा उ�प�न झाली. (तळपळे, ‘यादवकालीन मराठी’, प. २४)ु ु ु ृ

३. ‘म’काराचा ‘व’कार होऊन ‘म� हाट’चे ‘व� हाट’ असे आजचे नाव �चारात आले 
असावे. (जोशी श.ं बा. १९८०, प. २२-२३)ृ

 िकंिचत िकंिचत भाषेचा पालट असे �हणौिन खंडमंडळे �हणवी.

मराठी भाषा बोलणा� या समाजाचे एक बहत मंडळ आिण �याअतंग�त �े�ीय बोल�ची ृ
खंडमंडळे िमळन महारा�� ही सकं�पना भाषाक� �ी समाजा�या त�वावर अिधि�त आहे. ू
“जेथे महारा�� भाषा वत�ते ते महारा��, चतथा�श महारा�� भाषा वत�ते तेिह महारा��” ु
असे �प�ीकरण दणेारी प�ीही या �या�येला अनषगंन द�ेयात आली आहे. या �या�येत ु ु ू
�े�ीय बोल�मळे होणारा भाषापालट हे िवभाजनाचे त�व नसन एकाच प�रघांतग�त ु ू
नांदणा� या िविवधतेचे त�व आहे, हे गहीत धरलेले आहे. �यामळे एकिजनसी समाजा�या ृ ु
बांधणीचे हे भािषक त�व �वीका�न ‘मराठी भािषकांची भमी �हणजे महारा��’ ही �या�या ू

 काही अ�यासकांनी लोकांव�न दशेाला नाव िमळते हे त�व �वीका�न 
‘महारा��ा’चा सबंोध उलगड�याचा �य�न केला आहे. महा�मा फले यांनी “महारा��ात ु
जेवढे �हणन महारापासन त� �ा�णांपय�त लोक आहेत, �या सवा�सच मराठे �हणतात” ू ू
असे �हटले आहे. (फडके य. िद., १९९१, प. ३२५)ृ
मराठी भाषा आिण महारा�� :

 मराठीतील �ाचीन वाङ मयातले आधार शोधायचे झा�यास महानभाव ् ु
सािह�यापासन धांडोळा �यायला हवा. महानभावां�या ‘�ितपाठा’त मराठी भाषा ू ु ु्
बोलणारा समाज हे एकक �माण मानन ‘महारा��ा’चा सबं ोध �प� कर�यात आला आहे :ू

ऐितहािसक व सामािजक िवकासास अनस�न िदलेले िदसते.ु

 “दशे �हणजे खंडमंडळ.
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 प. ग. सह�ब� े यांनीही भाषात�व पायाभत ध�न महारा��ा�या �े�मया�दांचा ु ु ू
िवचार केला आहे. “सयं� त महारा��ाची �थापना झाली �यावेळी िवदभ�, मराठवाडा यांचा ु
समावेश महारा��ात कर�यात आला तो तेथील लोक मराठी भािषक आहेत �हणनच; ू
आिण आज बेळगाव, कारवार व गोवा यांचा समावेश महारा��ात कर�यात यावा असा 
महारा��ीयांचा आ�ह आहे, याचेही कारण हेच आहे” असे �यांनी भािषक �ांतवादाचे 
समथ�न केले आहे. (सह�ब� ेप. ग., १९९४, प. ५)ु ु ृ

ऐसे जड चेतन भेद िमळौिन महारा��
“एक महारा�� जड, दसर ेचेतनु

�हणजे महतं रा��, �हणौिन महारा��.”
‘जड’ सकं�पनेत “झड, उ�ण, उदके, पाषाण, व�, धा�ये, अ�न, औषधे” या भौितक ृ

घटकांचा समावेश होतो व ‘चेतन’ सकं�पनेत राजस, तामस, उदास, इ�यादी 
�वभावधमा�चा समावेश होतो. �यातही ‘महतं’ या िवशेषणासाठी पा� असणा� या 
समाजगटातील लोकांम�ये साि�वक, सखरोप, इ�कारक, िनद�ष, सगण हे गण अव�य ु ु ु
पािहजेत; तरच ते महतं रा��. या �या�येनसार जे भमीने थोर, पण गणब�ीने नाहीत, ु ू ु ु
अशा लोकसमाजास ‘महारा��’ �हणता येणार नाही. “एव ंजडचेतनाम�ये मािगला पांचा 
गणांचे अनवत�न जेतला ठाइं असेल, तेतला तेतले महारा��िच जाणावे” या �प�ीकरणात ु ु ु ु ु
महारा��ा�या “अि�मते”चाही सबंोध गिभ�त आहे. �यामळे महानभावांची ही भाषाक� �ी ु ु
‘महारा�� सकं�पना’ एकण सै�ांितक व �यावहा�रक आकलनासाठी पथदश�क �हणन ू ू
�वीकार�यास हरकत नसावी. राजारामशा�ी भागवत यांनीही ‘मराठयांचा आगम मराठीत ्
आहे, स�ंकतात नाही’ हे सांगन ‘महारा��’ सकं�पनेतील भािषक अि�मतेचाच िनदश�  ृ ू
केला आहे. (मोर ेसदानंद, ��थान�यी, प. ) समथ� रामदासांनी ‘आनंदभवन’ या का�यात ृ ु
‘मराठा तेतका मेळवावा, महारा�� धम� वाढवावा’ अशी अि�मतावाचक भिमकाच घेतलेली ु ू
िदसते. दशे �हणजे ‘रा��’ िकंवा दशे �हणजे ‘समाज’ या दो�ही आधारस�ांचा सम�वय ू
साधणारी दशे �हणजे ‘रा�� + समाज’ अशी �यापक भिमका घेत�यास भौगोिलक, ू
राजक�य सीमांम�ये अडकन न पडता ‘मराठी माणसांचा तो महारा�� दशे’ ही सकं�पना ू
�वीकारणे अिधक समंजसपणाचे ठरले असे वाटते.

�वीका�न महारा��ाचा नकाशा िस� करणे हे अिधक �यवहाय� वाटते. महारा�� 
भौगोिलक��या एकिजनसी नसला तरी सां�कितक��या एकिजनसी असणा� या मराठी ् ृ ्
समाजाला इथे मह�व�माण द�ेयात आले आहे. �ाकितक-भौितक गणिवशेष हे ‘जड’ त�व ृ ु
असन समाजबांधणीत �याला द�यम �थान आहे; �यामळे भाषा आिण जीवनशैली यांना ू ुु
समाजधारणेत अ��म �ायला हवा, अशी सतंिलत भिमका या �या�येतन �ा� होते. या ु ू ू
�या�ये�या िवषयिव�तारातन या मद�ाचे समथ�न �ा� होते:ू ु ्
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�रचड� ट�पलचे भा�य :

 “If it be that national character is formed partly by physical 
surroundings, climate and scenery, partly also by historical 
associations then anyone who sees the Deccan and reads its history 
will not have far to go in order to discover the reasons why the political 
tendencies there demand vigilance on the part of the British 
government.” (Temple,1882,p.469) मराठी माणसा�या रा��ीय चा�र�यिनमा�णात, 
इितहासात आिण राजक�य �वभाव घडिव�यात इथ�या भौगोिलक पा��भमीचा व ू
पया�वरणाचा गडद �भाव अस�याचे ट�पल यांचे मत आहे.

 ‘महारा��ा’चा सबंोध �प� कर�या�या िनिम�ाने स� असले�या चचा�िव�ात ु
आणखीही काही भिमका मांड�या गे�या आहेत; �यांचाही धावता परामश� घेणे ज�रीचे ू्
आहे. इरावती कव� यांनी स�ंकती�या ‘जड’ आिण ‘चैत�य’ या दोन अगंांसाठी ‘व�त�प ृ ु
स�ंकती’ आिण ‘मनोमय स�ंकती’ अशा स�ंा योजन स�ंकतीची ही दो�ही अगें ृ ृ ृू
पर�परिव�� नसन पर�परपरक अस�याचे �हटले आहे. (कव� इरावती, १९५१, प.२९) ृू ू
भ�तरशा�ा�या ��ीने दि�णचा कातळ (डे�कन �ॅप, �हणजेच दगडांचा दशे) �हणजे ू
महारा��. महारा��ा�या ईशा�य भागाखेरीज सव�� हा ‘�ॅप’ आढळतो. हे �ॅपचे ड�गर 
मा�यावर सपाट व बह�तांशक�न चौकोनी अस�याने �यावर मराठयांनी लढाऊ व ्
�वातं�यि�य व�ीने िक�ले बांधले आहेत. या �ॅप�या का�या दगडात मराठयांनी ृ ्
शकंराची दवेळे बांधन व लेणी खोदन स�ंका�रत केले आहे. एका किवतेत महारा��ाचे ू ू
वण�न “राकट दशेा, कणखर दशेा, दगडां�या दशेा” असे कर�यात आले आहे. �यातला 
“दगडांचा दशे” हे महारा��ाचे वण�न एका अथ� अ�यतं अचक आहे.(िक�ा, प. ६२) ृू
महारा��ातील माणसे शेती व लढाई अशी दो�ही कामे सांभाळन शेतकरी-�ि�य असा ू
असामा�य लौिकक िमळवन आहेत, असे महारा��ा�या भौितक व मानिसक स�ंकतीचे ृू
स�व�प इरावती कव�नी कथन केले आहे. 

ट�पल यां�या अिभ�ायाचा पडताळा आप�या महारा��ा�या इितहासातन सहजपणे ू
पहायला िमळतो. उदाहरणाथ�, छ�पती िशवाजी महाराजां�या राजनीतीत भौगोिलक 
प�रि�थतीचा वाटा मह�वाचा होता. �यांचे गिनमी का�याचे य�तं� आिण महारा��ाची ु
स�ा�ी�या कडेकपारीची भौगोिलक प�रि�थती यांचा थेट सबंधं आहे. १९ �या 

दि�णचा कातळ :

 महा��ा�या भौगोिलक प�रि�थतीचा रा�या�या इितहासात आिण चा�र�यिनमा�णात 
कोणता वाटा आहे, हे ल�ात घे�यासाठी �रचड� ट�पल याचे पढील आकलन िवचारात ु
�यायला हवे :
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 इितहासत�� िचतंामण िवनायक वै� यांनी महारा��ा�या �े�मया�दांची िव�ताराने 
चचा� केली आहे. टॉलमीने िहदं�थानची मािहती दतेाना जो महारा��ाचा नकाशा सिचत ूु
केला होता तो असा होता - उ�रकेडील घाटावरचे महारा��, दि�णेकडील महारा�� व 
कोकण असे ित�ही िमळन असलेला �दशे �हणजे महारा��. यात पैठण, तगर व क�याण ू
(कोकणचे) ही तीन �मख शहर ेयेतात. पैठण गोदावरी�या उ�र तीरावर, तगर गोदावरी ु
आिण क�णा यां�या दर�यान येते. �ए��सगं, टॉलेमी व राजशेखर यांनी न�दिवले�या ृ ु
मािहतीनसार ‘कंतलासह िवदभ� �हणजे महारा��’ ही महारा��ाची �या�ी �प� होते. ु ु
पढंरपरचा �ांत हा कना�टकचा भाग क� महारा��ाचा याचीही चचा� वै�ांनी केली आहे. ू
पढंरपरचा �ांत पव�पासन महारा��ीयांचा अस�याचे वै�ांचे मत आहे. याचा िनणा�यक ू ू ू
परावा �हणन �यांनी तेथील शेतक� यां�या भाषेचा िदला आहे. पढंरपराभोवताल�या ु ू ु
�दशेातील शेतकरी लोक मराठे असन मराठी भाषा बोलणार े आहेत. ते�हा हा �ांत ू
महारा�� होय हे िनिव�वाद िदसते, असा िन�कष� �यांनी न�दिवला आहे. इ. स. १२३७ 
�या पढंरपर�या दवेळातील िशलालेखात पढंरपरचे नाव ‘पडंरीगे’ असे कना�टक� वळणाचे ू ू
अस�याने काही लोक पढंरपर कना�टक �ांताचा भाग अस�याचा यि� तवाद करतात, ू ु
�यावर वै�ांनी आप�या मताचे समथ�न करताना �हटले आहे क�, “कोण�याही मलखावर ु ु
पररा�य असले �हणजे �यातील िक�येक श�द �या भाषेत घसतात. िकंबह�ना रा�य नसले ु

३. ��ेीय नकाशा :

शतकातील वासदवे बळवतं फडके यांनीही आप�या बडंाची य�नीती येथील ड�गर-द� या, ु ु
न�ा-तलाव या भौगोिलक ि�थतीचा प�तशीर अ�यास क�न तयार केली होती. 
ि�िटशां�या पोलादी चौकटीिव�� महारा��ातील िभ�लांचे उठाव झाले व �यांनी इं�जांना 
जेरीस आणले, �याचेही कारण इथली भौगोिलक प�रि�थतीच होती. आिदवास��या 
जगंलातील विहवाटी बदं पाड�यामळे आिदवासी ि�िटशांिव�� लढायला तयार झाले. ु
तंटया िभ�लाने ि�िटशांना दहा वष� ि�िटशांना ह�लकावणी िदली. �याचे कारण इथली ्
भौगोिलक प�रि�थती आिण �यातन उदयाला आलेले �याचे गिनमी का�याचे तं�. ू
महारा��ा�या भौगोिलक प�रि�थतीचा आिण राजक�य इितहासाचा थेट अनबधं  ु
अस�याचे याव�न ल�ात येते.

आता महारा��ाचा �े�ीय नकाशा नेमका कसा काढायचा या ��ाकडे वळ या. ू
महानभाव सािह�यात महारा��ा�या �े�ीय सीमांचा नकाशा पढील�माणे दाखिव�यात ु ु
आला आहे - “िव�यां�ीपासन दि�णेशी, क�णा नदीपासन उ�रशेी, झाडी मंडळापासन ृू ू ू
पि�मेशी क�कणापय�त महारा�� बोिलजे.” च�धरांचा सचंार जेथे जेथे झाला ते �े� 
�हणजे महारा�� हा िनकष तेथे लाग कर�यात आला आहे. असे असले तरी �े�मया�दा ू
सांगताना भौगोिलक सीमाही घोिषत के�या आहेत.
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तरी परदशेांशी वारवंार दळणवळण असेल तरी परक� श�द येतात. एखा�ा भाषेत असे 
जजबी परक� श�द अस�याने हेच िस� होईल क� �या परक� लोकांचे रा�य तरी तेथे ु
असावे िकंवा �यांशी दळणवळण असावे. पण तेथील रिहवाशीच मळ परक� होते असे ू
कधी िस� होणार नाही. भाषेव�न जर काही अनमान काढावयाचे असेल तर ते भाषे�या ु
म�य �व�पाव�न �हणजे �याकरण, वा�यरचना, इ�यादी गो��व�न काढले पािहजे. ु
सारांश, मराठीत पाचप�नास कानडी श�द आहेत िकंवा पढंरीला, पढंरीगे असे �व�प 
आले आहे �यांजव�न महारा��ात �ाचीन काळी कना�टक� लोकांची व�ती होती िकंवा 
पढंरपर �ांत कना�टकात होता असे िस� सांगता येणार नाही. येथील लोकां�या भाषे�या ू
�याकरणाव�न व �कतीव�न ही भमी �ाचीन काळापासन मराठयांची होय असेच ृ ्ू ू
अनमान िनघते.” (वै�, १९३१, प. १९३-१९४)ु ृ

इरावती कव� यांनी भौगोिलक व सां�कितक��या महारा��ा�या चत:सीमा ृ ् ु
पढील�माणे सांिगत�या आहेत ; “पि�मेकडे दमण ते गोवा पि�म सम� आहे. उ�रकेडे ु ु
सातपडा व िव�ंय पव�ता�या रांगा पसरले�या आहेत. आ�नेय टोकाला ब�तर स�ंथानची ु
व अिहरी जमीनदारीची जगंले पसरलेली आहेत. पि�मेला लागन कोठचाच शेजारी नाही. ू
उ�रकेड�या व पव�कड�या ड�गरांतन व अर�यांतन िनरिनरा�या जातीचे रानटी लोक ू ू ू
राहातात पण महारा��ातील बाक��या लोकांशी �यांची सां�कितक दवेाण-घेवाण फार ृ
थोडी आहे. �ाउलट दि�णेकडची महारा��ाची सीमा स�ंकितसपं�न अशा तेलंगण व ृ
कना�टक �ा दशेांना लाग आहे. तेलंगण, कना�टक व महारा�� �ांना िवभागणारी नौसिग�क ू
सीमा नाहीच असे �हटले तरी चालेल. इरावती क�या��या मते भौगोिलकक��या ्
महारा��ाचे चार �वाभािवक िवभाग पडतात : “क�कणप�ी, गोदा व क�णा यांचे खोर,े ृ
तापी व पण�चे खोर ेआिण वधा�-वैनगगेंचे खोर ेअसे महारा��ाचे चार �वाभािवक िवभाग ू
आहेत व �या ��येकांस मराठी स�ंकतीचे �व�प थोडथोडया फरकाने पहावयास ृ ्
सापडते.” (कव� इरावती, १९५१, प. ५२-६६)ृ

 हा �ि�कोन �माण मानन या चार िवभागांचे भौगोिलक �थान व �ाकितक गणिवशेष ृ ुू
कोणते याचा मागोवा आता �यावयाचा आहे. १९ �या शतकातील राजक�य भगोला�माणे ू
िसधं �ांत, गजरात-बडो�ाचा भाग वरील भौगोिलक वग�करणात येणार नाही. �यामळे ु ु
सार�पाने िसधं व गजरात�या �ाकितक ि�थतीची दखल घेऊन पढे जाता येईल. तसेच ु ृ ु
१८१८ साली इं�जांनी मंबईबाहेर�या महारा��ात स�ा �थापन केली. �यापव� मंबई बेट ु ू ु
महारा��ा�या एकण राजक�य-सां�कितक म�यचौकटीबाहेर अस�यासारखे होते. ृू ू
इं�जांनी महारा��ात पाय पसरायला स�वात के�यानंतर मा� मंबईचा आिण महारा��ाचा ु ु
(खर ेतर सपंण� भारताचा) सहयोग वाढला. महारा��ा�या राजक�य-आिथ�क-सां�कितक ृू
जीवनात मंबईला िवशेष �थान �ा� झाले आहे. �हणन या भौगोिलक आढा�यात मंबईचा ु ू ु
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 महाभारत, ह�रवशंम िव�णपराण, बह�सिंहता, राजत�रगंणी, दशकमारच�रत, ु ु ृ ु
रघवशं, इ�यादी �ाचीन वाडमयात अनेक िठकाणी ‘कोकण’चे िनदश�  आले आहेत. काही ्ु
�थंात कोकणचा उ�लेख ‘अपरांत’ असाही कर�यात आला आहे. ‘अपरा’ �हणजे पि�म 

 मंबई इला�यांतील म�य भागाचे स�ा�ी पव�तामळ�  क�कण व दशे असे दोन भाग ु ु
पडले आहेत. स�ा�ी�या पाय�यापासन सम�ापय�त�या �दशेाला ‘कोकण’ असे ू ु
नामािभधान आहे. पि�मेला अरबी सम�ाला लागन स�ा�ी�या रांगां�या मधली ु ू
िकनारप�ी ही कोकणची �े�मया�दा आहे. उ�रते दमणगगेंपासन दि�णेत तेरखेोल�या ू
खाडीपय�त ही िकनारप�ी पसरलेली आहे. ७२० िक.मी लांबीची िकनारप�ी आिण 
३०७४६ चौ. िक. मी. �े�फळ असले�या कोकणात मंबईसकट पालघर, ठाणे, रायगड, ु
र�नािगरी, िसधंदग� या िज��ांचा समावेश होतो. �वातं�यपव� भारतात कोकणात जिंजरा ु ूु
व सावतंवाडी ही स�ंथाने होती. कोकणचे उ�र कोकण आिण दि�ण कोकण असे भाग 
पडतात. उ�र कोकण गजरातशी जोडला गेला आहे. दि�ण कोकण गो�याशी जोडला ु
गेला आहे. दि�ण कोकणातली जमीन खडकाळ व नापीक असली तरी तीत न�ा व 
खाडया प�कळ अस�याने �यां�या काठचा �दशे सपीक आहे. दि�ण क�कणात फारशी ् ु ु
झाडी नाह�, येथ� ताडाऐवज� नारळाच� झाड� प�कळ आहेत. उ�र क�कणात मा� झाडी ु
बरीच आहेत. कोकणात सम�ात खडकाळ बेटे अस�याने अना�ळा, कलाबा, दांडाराजापर ु ु ू
व सवण�दग� यांसारखे जलदग� (िक�ले) बांधले गेले होते. कोकणप�ीत जांभा दगड ु ु ु
आढळतो. घरां�या व कंपणां�या बांधकामात जांभा दगड वापरतात. तसेच िकनारप�ीवर ु
चनखडी (�थािनक नाव ‘करळ’) आढळते. कोकणात�या न�ा ती� उतारामळे वेगाने ु ु
वहातात; पावसा�यात छोटया न�ांना पर आला तरी जनजीवन िव�कळीत होते. �यामळे ् ू ु
एका नदीचे नाव च�क ‘जगबडी’ असे आहे. येथील ब�याच न�ांची लांबी ८० िकमी. ु
पे�ाही कमी आहे. दमणगगंा, सया�, वैतरणा, तानसा, उ�हास, कंडिलका, काळ, सािव�ी, ू ु
वािश�ी, शा�ी, तेरखेोल इ. कोकणातील न�ा आहेत. विस�ी, उ�हास व सािव�ी 
न�ांनी वाह�न आणले�या गाळामळे जमीन सपीक झाली आहे. कोकणातील काही ु ु
न�ां�या मखांशी खाडया आिण वाळचे दांडे आढळतात. कोकणातन स�ा�ी�या ्ु ू ू
ड�गरातील बाणेघाट, बालाघाट चढन वर आले क� घाटमा�यावरचा �दशे स� होतो. ू ु
घाटमा�या�या खाली राहाणा� या लोकांना “कोकणी” आिण घाटमा�यावर�या लोकांना 
“घाटी” �हण�याचा �घात आहे.

कोकण िकनारप�ी :

�े�ीय नकाशा, मंबईचा िवकास�म आिण ितथले लोकजीवन यािवषयी या �करणात ु
थोडी िव�ताराने चचा� करावयाची आहे. अथा�त लोकजीवनाचा सदंभ� ल�ात ठेवन १९ ू
�या शतकातला महारा��ाचा �े�ीय नकाशा रखेाट�याला �ाधा�य रहाणार आहे. 
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िदशा, ितचा अतं िजथे होतो ते ‘अपरांत” अशी या श�दाची �य�प�ी सांिगतली जाते. ु
महाभारतात (भी.प.अ.९) अपरा�त व क�कण ही दो�ही नावे आली आहेत. बौ�ांनी व 
�ा�णांनी कोकणात मठ �थापन लेणी कोरली होती; �याव�नही कोकण�या इितहासाचा ू
माग काढता येतो. ‘महावशंो’ या बौ� �थंात सोपा� या�या दि�णेकडील दशेास अपरांत 
�हटले आहे. ि�.प. ितस� या शतकांत अशोकाने आपले �ेिषत बौ� धमा��या �सारासाठी ू
अपरांतात पाठिव�याचा उ�लेख, �या�या िगरनार खालशी व शहाबाज गढी येथील 
िशलालेखात आढळतो. याव�न ि�.प. दस� या व ितस� या शतकात अपरांत मौया��या ू ु
ता�यात होते व �या काळी शपा�रक ही �यांची राजधानी होती. राजतरिंगणीत व ू
चाल�या�या िशलाशासनात ‘स� तक�कण’ हा श�द आलेला आहे. अलबे�णीने ु
सम�ाजवळील क�कण असा क�कणाचा िनदश�  केला आहे. (केतकर �ी. �य,ं: �ानकोश, ु
खंड ११) कोकणात अितव�ी होत अस�याने जैन िभ�ंनी ितथे �मण करताना छ�ी ृ ू
वापरावी व कोकणात असेपय�त फळेफले खा�ली िकंवा पेज �याली तरी चालेल असे ु
सघंदास जैन मन��या ‘बह�क�पभा�य’ �थंात �हटले आहे. (पानसे म. गो. ‘महारा��ाचा ु ृ ु
�दशेिव�तार : ऐितहािसक समालोचन’: उद धत: सरदार ग.ं बा. (सपंा.) १९६०,प. ५४) ृ ृ्
याव�न कोकणात�या जीवनशैलीचा अदंाज येतो.

 घर,े पोषाख, बोली, उ�पादनाची साधने याबाबतीत महारा��ा�या अ�य भागांपे�ा 
कोकणचे वैिश�य िनराळे आहे. कोकणांत पाऊस फार पडतो. भात हे म�य पीक. “दि�ण ् ु
कोकणात .. तांदळावांचन दसर � धा�य मािहतच नसत�. तेथ� तांदळ फार िपकतो, -ते लोक, ूु ु ू
तांदळांिशवाय दस� या धा�याच� अ�न खा�ल� असतां आपणांस उपोषण घडल� अस� ु
समजतात. एखा�ाची गरीबी जाणवायची असली �हणजे अस� �हणतात क�, तो अ�छेर 
तांदळांस दखेील महाग आहे. दस� या सव� �कारच� धा�य� व दाणा घरांत भरलेला असला, ु
आिण तांदळ नसल� तर ते आपण गरीब अस� समजतात.” (माडगावकर, १८५६, प. ृू
११९) भाताचे 'पेरभात' (बी पे�न) आिण 'लावणीचे भात' (वा�यात रोपे तयार क�न 
नंतर ती खाचरात लावतात) असे दोन �कार आढळतात. तांदळाखेरीज कोकणात 
नागली, वरी, राळा, को�ा, सावा ही हलक� धा�ये िपकतात. नारळ, पोफळी (सपारी), ु
आबें, काज, कोकंबा, फणस वगैर े फळे व शाकभा�यांचे उ�प�न होते. िशवाय माशांचा ू
�यापार चालतो. कोकणात दळणवळण सलभ नाही. स�ा�ी�या ड�गररांगा, खाडया, ्ु
पावसा�यातले न�ांचे पर, प��या सडकांचा अभाव, खडकाळ िकना� यामळे ू ु
जलवाहतकही सोईची नाही. �यामळे कोकणात ना मोठी बदंर े ना मोठी शहर.े वाडया-्ू ु
व��यांम�ये िवखरलेले लोकजीवन. गाव �हट�यानंतर जो एक सलग घरांचा, र�ते, ु
ग��यांचा पैस डो�यांसमोर येतो, तशी �ामरचना आढळत नाही. गावे फार लहान 
असतात; गावांची लोकस�ंया १५ हजारां�या वर �विचतच जाते. इरावती कव� यांनी 
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“कोकणात �ामस�ंथेचे �व�प दशेापे�ा िनराळे आहे. ितथे गावठाण �हणन िनराळी ू
व�त आढळत नाही. गावठाणाचा अभाव दि�णेकडे मलबारांत फारच डो�यांत भरतो. ू
शेकडो मैल �वास केला तरी दो�ही बाजचें कंपण सपंत नाही व एकेक गाव मैलमैल ू ु
पसरलेले असते. हा �कार भौगोिलक प�रि�थती व शेतीची प�त यामळे घडतो. एका ु
बाजला ड�गर व एका बाजला सम� असला व ��येक घराची नारळी पोफळीची बाग ू ू ु
असली �हणजे गावाला �ंदी मळी नसतेच. एकच लांब र�ता व �या�या बाजला घर ेव ु ू
घरामागे वाडया अशी �ामरचना िदसते. ... एका घराचे दस� या घरापासन अतंर फला�ग, ् ूु
दोन फला�ग, कधी अधा� मैलस�ा िदसते. अशा त� हे�या िव�कळीत व�तीला गावाचे ु
�व�प कसे असणार? ... कोकणात सधन माणसांची भातशेती व वाडी असते. शेतावरचे 
गडी वशंपरपंरनेे काम करणार े असतात व काही थोडया गो��खेरीज जवळ जवळ सव� ्
ससंारोपयोगी व�त घर�या घरी िमळतात. कोकणात घरोघर गायबैल असतो, पण.. दध ू ू
िवकत िमळ�याची पचंाईत असते. .. कोकणात बायका घरोघर ताक क�न लोणी 
काढतात, तप कढतात. उंडी�या झाडा�या फळापासन घर�या घरी कड तेल गाळतात व ू ू ू
ते िद�यासाठी वापरतात. रातांबीचे गोडे तेल काढन फोडणीस वापरतात. घर�या ू
माडा�या झापांनी घर शाकारतात. माडा�या िहरकटा�या केरस�या घरी बांधतात. ु ु
बाहे�न फार थोडे आणावे लागते. घरचा कारभार �वयपंण�, �हणन गांवस�ंथा प�रणत ू ू
झाली नाही.” (कव� इरावती, १९५१, प. २४४-२४५) परसबागेमळे कोकणी माणसा�या ृ ु
जीवनात एक �कारची �वाय�ता आलेली िदसते. भात, मासे, नारळ, कोकम यांचा 
जेवणात �ाम�याने वापर होतो. दशेावर�या जेवणापे�ा कोकणी जेवण �हणनच वेगळे ु ू
आिण वैिश�यपण� असते.् ू

कोकणात�या गावांचे अचक वण�न केले आहे :ू

 कोकणात �ाम�याने आगरी, मराठा, कणबी, म�हार कोळी, महादवे कोळी, ु ु
सोनकोळी, भडंारी, �ा�ण (सार�वत, क� हाडे, िच�पावनी), काय�थ �भ, पाठार े �भ, ू ू
पाठार े�ि�य, सोमवशंी वाडवळ, भडंारी, वै�य वाणी, दवे� सोनार, �व�ा कासार, ख�ी, 
वारली, कातकरी, ठाकर या आिदवास�चा रिहवास आहे. उ�र कोकणात आगरी ू

 कोकणातली उ�पादनाची साधने ही मलत: ितथ�या �ाकितक धनसपंदशेीच ृू
िनगिडत आहेत. क�कणातील बह�तेक लोक शेती करतात. भातशेती, नारळी-पोफळी�या 
बागा, आमराया, काज-फणसाची झाडे आिण मि�छमारी एवढीच उ�पादनाची साधने ू
असन औ�ोिगक�करणापासन कोकण लांबच रािहले आहे. ठाणे, कलाबा, जिंजरा या ू ू ु
उ�र कोकणात�या आगरी लोकांची पव� मीठागार ेअसत; आता हे लोक शेती करतात ू
िकंवा मंबईत िगरणीकामगार �हणन काम करतात व कोकणात�या घर�या आ�ांना पैसे ु ू
पाठवतात.
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आडगाव�या व��या, दळणवळणा�या साधनांचा व मागा�चा तटवडा यामळे ु ु
कोकणात नागर जीवनाचा अभाव आहे. चौल आिण क�याण ही बदंर े �िस� होती. 
नाणेघाटातन पैठण या महारा��ा�या ज�या राजधानीशी जोडणारा राजमाग�, मावळात ू ु
इं�ायणी�या खो� यात येणारा माग� क� हाड, िशरवळ भागाला जोडतो. कोकण आिण 
घाटमा�यावर एकणच दळणवळण क�ाचे होत असे. या भौगोिलक प�रि�थतीमळे ू ु
सामािजक-सां�कितक��याही कोकणी आिण घाटी अशी िवभाजनरषेाही आपोआप ृ ्
आखली गेलेली िदसते. ‘कोकणात वसती दाट आिण दा�र� य अफाट, �हणन पैसे ् ू
घे�या�या ह�कमना�यावरही जमीन िवकता येते; परतं दशेावर तसे नाही. ितकडे जिमनीला ू ु
काळी आई समजतात. वाटेल ते करतील, परतं जमीन �हणन िवकावयास धजणार ु ू
नाहीत.’ (ट�ल, १९१४, प. १३५) कोकणात�या दा�र� यामळे घाटावर�या मली ु ू ृ ् ु ु
कोकणात�या मलांशी ल�नाला तयार होत नसत. उ�र कोकणात मराठी आिण दि�ण ु
कोकणात कोकणी, मालवणी, सार�वत, कानडी व तळ भाषा बोल�या जातात. कोकणी ु ू
बोलीत �थंिनिम�ती झाली नाही; पण असे असले तरी कोकणची लोकवाडमयपरपंरा ्
सम� आहे. दशावतारी खेळ, िच�कथी यासाठी कोकण �िस� असन मराठी ृ ू
रगंभमीवरही पढे कोकणचा ठसा िदसन येतो. कोकणात फारशी, हबशी, �य, अरब, ू ु ू ू
पारशी, बेनेइ�ायली, पोत�गीज, इ�यादी सम�िकना� याने आले�या बाहेर�या लोकांनीही ु ु
व�ती केली होती. एके काळी कोकणात�या बदंरांतन अरब�तान, इिज�, �ीक, रोम ू
दशेांशी �यापार चालत असे. पधंरा�या शतकापासन पोत�गीज कोकणात आलेले आहेत. ू ु
इं�ज व डच यांनी १७ �या शतकात �यापारासाठी येथे वखारी घात�या हो�या. �यामळे ु
क�कणाम�य� ि��ती लोकांची व�ती बरीच आहे.

म�हार कोळी घर बाधं�याचे काम करतात िकंवा शतेक� याकंडे मजरी करतात. कडा�या ु ु
िकंवा लाकडा�या िभतंी घालन छ�पर शाकार�यात �याचें कौश�य आह.े सोनकोळी मबंई ू ु
बटेाभोवती�या �दशेात मि�छमारी करतात व ि�या मासळी िनवडन बाजारात िवकतात. ू
ठाणे िज��ातले ठाकर ड�गरपठारावर पावसाळी शतेी करतात आिण गवत, लाकड, मध, ू ू
इ�यादी जगंलातला माल िवकतात. वारली लोक उ�म भातशतेी करतात. . कातकरी लोक 
जगंलात कोळसा पाड�याचे काम करतात. सोमवशंी वाडवळ �ि�य लोक माहीम-केळवा 
प�रसरात रहातात व केळी�या बागा आिण भात शतेी करतात. व�ैयवाणी मबंईपासन ु ू
वग� �या�पय�त �यापार करतात. काय�थ �भ-पाठार े हे लोक �यापारी पढेयावंर जमाखच�, ्ु ू
वसली, कामावर दखेरखे अशा �व�पाची कामे करतात. �ा�ण लोक धािम�क स�ंकाराचे ु
काम करतात; आिण लखेन,वाचन व िशकव�या�या ��ेात अ�सेर असतात.

लोकांची व�ती जा�त आहे. ठाणे िज��ात वारली, कातकरी, कोळी या व�य जमात�चे 
वा�त�य आहे.
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 स��ीचा माथा चढन आले क� कोकण सपंतो आिण दशेाचा �ांत स� होतो. दि�ण ू ु
महारा��ातील क�णा-भीमा नदी�या खो� यात पणे, सातारा, को�हापर, िमरज-सांगली, ृ ु ू
सोलापरचा �दशे येतो. सातारा िज��ातील महाबळे�र येथे क�णा नदी उगम पावते. ृू
भीमा ही क�णेची उपनदी आहे. पणे िज��ातील भीमाशकंर येथे ितचा उगम होतो. ृ ु
कना�टक-आ�ं �दशे यां�या सीमेवर भीमा क�णेला िमळते. गोदावरी�या दि�णेस भीमा ृ
नदीचे खोर ेआहे, तर भीमे�या दि�णेस क�णा नदीचे खोर ेआहे. कोयना तसेच वारणा, ृ
वेरळा, पचंगगंा या क�णे�या उपन�ा आहेत. क�णेची रा�यातील लांबी २८२ िकमी व ृ ृ
भीमेची लांबी ४५१ िकमी आहे.जिमनी�या सपीकतेमळे या खो� यात �वारी, गह�, कापस, ु ु ू
भईमग, कडधा�ये, ऊस, �ा�े अशी सव� �कारची िपके घेतली जातात. क�णे�या ु ू ृ
उगमाजवळ जगंले आहेत. पाचगणी-महाबळे�र ही थंड हवेची िठकाणे आहेत. 
ड�गरिशखरांवर महादवेाची मंिदर े आहेत. दि�ण महारा��ात�या जगंल�दशेांत बेरड, 
मांग, गा�डी, फासे फारधी वगैर ेभट�या िवम� त जातीतले लोक रहातात.ु

या खो� यात मराठा समाज बह�स�ंयेने असन तो उ�म शेती करतो. कना�टक-ू
महारा��ा�या सीमेवरील �दशे अस�याने या भागात जैन, िलंगायत, मसलमान, तैलंगी, ु
गजर, मारवाडी लोकांची व�ती आहे. कोकणातन दशेावर आले क� इथ�या लोकव�ती, ु ू
गहरचना यातील फरक िदस लागतो. दशेावरची खेडी तीन-चार मैलां�या अतंरावर ृ ू
असातात. काही खेडी जोड खेडी असतात. या जोड खेडयांपैक� लहान खेडया�या ् ्
नावापढे खद� आिण मोठया खेडया�या नावापढे ब�क िलिहतात. गावठाणापासन ् ्ु ु ु ु ूु
नजीक�या अतंरावर शेतक� यां�या व इतर जमात��या व��या असतात. �यांना व�ती, 
वाडा, वाडी, पाडी �हणतात. उदाहरणाथ�, ‘बनगरवाडी', माळवाडी, शेलारवाडी इ�यादी. 
कारागीरां�या व�ती�या गावाला 'कसब' �हणतात. �यां�या वाटयाला इनाम जिमनी ्
आले�या असतात, �यांना 'िमरासदार ' �हणतात; �यां�याकडे �वत:�या मालक�ची 
जमीन नाही, िकंवा जे भाडेप�याने इतरांची जमीन कसतात �यांना 'उपर'े �हणतात.्

क�णा-भीमचेे खोर े:ृ

उ�र-दि�ण पसरलेला मावळप�ा भागात पचंगगेंचे खोर े आहे. वारणा व पचंगांगा 
न�ा क�णा नदीस िमळतात. या तीन न�ांचा हा सपीक मैदानी �दशे आहे. इथे जमीन ृ ु
समतल अस�याने िविहरी व उपसा जलिसचंना�या मा�यमातन शेती िपकवली जाते. ू
मावळ व पव�कडचा काही भाग मा� िनमकोरडा असतो. मावळ �ांतात भात, �वारी, ऊस, ू
भईमग, तंबाख इ�यादी पीके घेतली जातात. महारा��ाची वसाहत पव�कडन पि�मेकडे ु ु ू ू ू
हळ हळ होत गेली अस�याने या भागास 'मावळ' �हणतात. (मालशे �. ि�ं., १९७१)ू ू
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गोदावरी नदी�या खो� याचाच 'मराठवाडा' हा सां�कितक उपिवभाग आहे. ृ
सातवाहनांची राजधानी पैठण, �ाने�र, एकनाथांची सतंभमी, वे�ळचे कैलासलेणे, ू
अिजठंयाची लेणी, घ�णे�रचे �योितिल�ग अशा महारा�� स�ंकती�या वैभवकाळाचा ् ृ ृ
वारसा मराठवाडयाला लाभला आहे. नांदडे�या ग��ारामळे िशखांचे ��ा�थान �हणनही ् ु ु ू
मराठवाडयाचे मह�व आहे. १८१८ साली मराठयांचा पराभव झा�यानंतर इं�जांनी ् ्
क�नड व वैजापर िज�हेही िनजामला िदले. मा� १९४८ ला है�ाबाद स�ंथान भारतात ू
िवलीन होईपय�त मराठवाडयात िनजाम राजवट होती. िनजाम राजवटीत मराठवाडा ्
िपछाडीला पडला. मराठवाडयात मागासवग�य लोकस�ंयेचे �माण अिधक आहे. ्
द�काळाची छायाही कायम सतावत असते.ु

 उ�र महारा��ातील नािशक िज��ात स�ा�ी�या ड�गररांगा दि�णो�र 
पसरले�या असन, गोदावरी ही म�य जलवािहनी आहे. नािशक िज��ात �यबंके�र येथे ू ु
उगम पावले�या गोदावरीला महारा�� स�ंकतीचे ज�म�थान मानले जाते. महारा��ाची ृ
सां�कितक राजधानी असलेले पैठण गोदावरी�या काठीच वसले आहे. नांदडेपय�त ृ
गोदावरीचे खोर े पसरलेले आहे.गोदावरीची महारा��ातील लांबी ६६८ िकमी.आहे. 
दारणा, �वरा, पणा�, �ाणिहता, मांजरा, दधना व इं�ावती �ा गोदावरी�या म�य उपन�ा ू ुु
आहेत. या भागात जमीन का�या मातीची आहे. पाऊस बेताचा पडतो. �यामळे �ाम�याने ु ु
पावसाळी िपकांवर मदार असते. बाजरी, गह�, �वारी, हरभरा ही म�य िपके आहेत. ु
भारतातील बाजरी�या एकण �े�ापैक� १६% बाजरीचे �े� नािशक, जळगाव, अहमदनगर ू
या उ�र महारा��ात मोडते. गोदावरी-िगरणा नदी�या पा�यावर उसाची शेती होते. 
नािशकची �ा�े �िस� आहेत.

 उ�र महारा��ात मोडणारा नगर िज�हा नािशक आिण प�या�या दर�यान आहे. ु
नगर िज��ाचे पठार असेही �याचे नामकरण करता येईल. नगर�या न�ा गोदावरीला 
िमळतात. गोदावरीचा �वाह नगर िज��ातील कोपरगावह�न जातो. �यामळे हा गोदावरी ु
खो� याचाच भाग असन नािशक िज��ातील िपके, हवामान या सव� बाबतीत सारखेपणा ू
आढळतो.

 तापी -पण�चे खोर े:ू
 द�खन�या पठारा�या अगदी उ�रसे खानदशे आहे. खानदशे�या उ�रसे सातपडा ु

पव�त व नम�दा नदी असन पव�स व� हाड �ांत व िनमाडचा िज�हा आहे. या िज��ा�या ू ू
दि�णेस सातमाळ, चांडोर व अजठंा हे ड�गर असन पि�मेस बडोद � स�ंथान व रवेाकांठा ू
जहागीर होती. पि�मेस खानदशे व गजराथ यांना िवभ� करणारी पि�मघाट पव�ताची ु

गोदावरीचे खोर े:



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - भौितक-सां�कितक पा��भमी    । 35 ृ ृ ू

 खानदशेातील सातपडा पव�त व व तापी नदी�या खो� यांत बॅसा�ट पाषाण सापडतो. ु
ब� हाणपराह�न पाच मैलांवर चलखन खेडया�या ईशा�येस, एक मैलावर खडचे दगड ्ु ु ू
सापडतात. खानदशेात चोपडे व िशरपर येथे उ�ण पा�याचे झर े आहेत. सातपडयात ्ू ु
१२७५ चौ. मैलांचे जगंल होते. या जगंलात वाघ, िच�ा, अ�वल, लांडगा, गवा, सांबर, 
ह�रण, नीलगाय, इ�यादी पश आढळतात. खानदशे�या उ�र भागांत पव� ह�ी होते असे ू ू ं
�हणतात. सातपडया�या पव�तरांगात व पि�म घाटा�या मा�यावर अजंन, साग व खैरांची ्ु
झाडे आिण बांब मोठया �माणावर आढळतात. िशवाय वड, िपपंळ, पळस, मह�, आबंा, ्ू

उ�र ट�काकडील रांग आहे. अव� व गाला या ट�कडयांमळे खानदशे व नािशक हे भाग ु
िवभागले गेले आहेत. नैॠ�येस नािशक िज�हा आहे. आ�नेयेस ह�ी ड�गराची रांग आहे. 
खानदखे हा पव� एकसधं िज�हा होता; पण १९०६ सालापासन खानदशेचे पव� व पि�म ू ं ू ू
असे दोन िज�हे कर�यांत आले. पव�खानदशेम�ये (जळगाव िज�हा) अमळनेर, भसावळ ू ु
चाळीसगांव, चोपडा, एरडंोल, जळगांव, जामनेर, पाचोरा, रावेर व यावल असे १० तालके ु
व पारोळा, एदलाबाद व भडगांव हे तीन पेटे येत. पि�म खानदशेात (धळे िज�हा) धळे, ु ु
नंदरबार, िपपंळनेर, शहादा, िशरपर, िसदंखेड व तळोद ेअसे ७ तालके व नवापर पेटा ू ु ूु
यांचा समावेश होता. अलीकडे नंदरबार हा ितसरा िज�हा क�न खानदशे तीन भागांत ु
िवभागला आहे. अिहराणी ही खानदशेची बोली असन तीवर गजरातीचा �भाव आहे. ू ु
गजर, लेवा पाटीदारी आिण आिदवास��या िभलोरी, मावची, बजंारा अशा अ�य बोलीही ु
बोल�या जातात.

 खानदशेाला क�ह (क�ण) दशे अस�ही �ाचीन नांव आहे. अ�मक �हणन जो �ांत ृ ू
महाभारतांत येतो तोच खानदशे अस� कांहीच� �हणण� आहे. खानदशेांत ि��ता�या 
पिह�या शतकांत आभीर िकंवा गवळी राजे होते. ��यांत अिजठंयाच� लेण� खानदशेांत 
खानदशे-मराठवाडा सरह�ीवर आहेत. कांही मसलमानां�या वेळ�या इमारतीही आहेत. ु ु
�याम�य� सवा�त �िस� �हणजे फरकांडे येथील हलते मनोर े होत. चाळीसगाव 
ताल�यातील िपतळखो� याम�य� बौ�कालीन एक िवहार आढळतो. या खो� या�या ु
पाय�याश� पाटण येथे �िस� भा�कराचाया�चे �योितषिवषयक िव�ापीठ होते. 
पेशवाई�याआधी खानदशेात िनजामाची राजवट होती. इ. स. १७६० म�ये पेश�यांनी 
खानदशे ता�यात घेतला, �यापैक� काही भाग िशदं ेव होळकर यांना जहागीर िदला. इ. स. 
१८०२ म�य� होळकरां�या सै�याने खानदशेात लटालट स� के�याने अ�यव�था माजली ु ु ु
होती. पढे १८१८ म�ये मराठयां�या पराभवानंतर खानदशे ि�िटशां�या ता�यात आला. ्ु
खानदशेात िभ�लांची स�ंया मोठी आहे. १९ �या शतकात िभ�लांनी इं�जी स�ेिव�� 
बडं केले होते, पण एलिफ��टन साहेबाने िभ�लांना पोलीसखा�यांत नौक� या दऊेन हा 
िव�ोह मोडन काढला होता.ू
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उंबर व ट�भण�, इ�यादी झाडे आढळतात. १८६० �या समारास र�ेवे कं�ाटदारांनी ु ं ु
�ळां�या �लीपस�साठी सातपडयातील लाकड वापरले होते. हा अपवाद सोड�यास या ्ु ू
वनराईचा �यापारी उपयोग फारसा क�न घेतला जात नस�याने प�रसरा�या सांपि�क 
िवकासात या जगंलाचा फारसा वाटा नाही. पढे १८७८ साली जगंल कायदा लाग ु ू
झा�यानंतर या जगंलाचा जळाऊ लाकड, गरांसाठी चारा आिण मोक�या जागेतली शेती ू ु
बदं झाली. खानदशेात तोरणमाळचे इितहास�िस� पठार असन �याची उंची ३३०० फट ू ू
(१,०३६ मी.) आहे.

 पव� व पि�म खानदशेात सरक� काढ�या�या व ग�े बांध�या�या १७५ िगर�या ू
हो�या. जळगाव येथे १८७४ साल� एक कापडाची िगरणी �थापन झाली होती. ल�करी 
जाडी भरडी �लकेटे खानदशेांत सव�� तयार होत असत. भसावळ येथे र�ेवेचे मोठमोठे ँ ु
कारखाने होते. अमंळनेर येथेही सताची िगरणी होती. अमंळनेर, फैजपर व जळगाव ु ू
शहरांत िवणकामाचा उ�ोग चालत असे.

 खानदशेातील म�य नदी तापी असन पणा� नदी ही तापीची �मख उपनदी आहे. ु ू ू ु
िगरणा, पांझरा, बोरी या तलनेने लहान न�ा तापी�या उपन�ा आहेत. तापीची ु
महारा��ातील लांबी २०८ िकमी. आहे. महारा��ा�या उ�र भागात खानदशेात तापी-
पण�चे खोर ेआहे. खानदशेचा म�यभाग व पव�भाग बह�तेक सपाट असन तो सपीक नाही. ू ू ू ु
उ�र भाग वा पि�म भाग ड�गराळ असन �यांत गद� अर�य� आहेत. या भागांत िभ�लांची ू
व�ती आहे. खानदशेातील जिमनीचे काळी, पांढरी, खारन व बक� असे चार �कार असन ू
�वारी, बाजरी व कापस ही म�य िपके आहेत. यािशवाय गह�, तर, हरभरा, उडीद, ू ु ू
कळीथ, मग, इ�यादी धा�य�ही येथ� िपकतात. उसाचे पीकही थोडयाफार िठकाणी ्ु ू
होते.खानदशेातील केळी आिण कापस ही िपके गणव�े�या ��ीने नामांिकत रािहली ू ु
आहेत. सीताफळे, रामफळे, पे�, बोर,े िचचंा ही दशेावरची फळे खानदशेातही िपकतात. 
�यातही मेह�णची बोर ेआिण जळगावची भरताची वांगी िवशेष �िस� आहेत. बह�तेक सव� 
जमीन पावसावरच अवलंबन असते. १८५२ आिण १८८६ साली खानदशेात जिमनीची ू
मोजणी कर�यात आली. १८५२ �या तलनेत १८८६ �या मोजणी�यावेळी ु
लागवडीखालील जिमनीचे �माण ४ ट��यांनी वाढ�याचे आढळन आले होते.ू

 ि�िटश अमंलापव� खानदशेात र�ते व दळणवळणा�या सोयी न�ह�या. ि�िटशांनी ू ं
मंबई ते आ�ा हा र�ता बांधला, तो खानदशेातील धळे व िशरपर या गांवाव�न गेला आहे. ु ु ू
िशवाय र�ेवेचा िव�तार होत गेला तसा धळे, चाळीसगाव, जळगाव, भसावळ, अमळनेर, ु ु
नंदरबार �ा गावांत र�ेवेलाईन टाकली गेली. ब� हाणपर हे �यापारी क� � होते. तेथन ू ूु
सरतमाग� परदशेात कापड िनया�त होई. माळ�यात िपकणा� या अफ, तंबाख याही ु ू ू
िजनसांचा �यापार ब� हाणपरमाग�च चालत असे.ू
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खानदशेात बैल पोळा, अ�य ततीया, कानबाईचा महो�सव आिण िदवाळी-दस� याचा ृ
सण उ�साहाने साजरा केला आतो. १९ �या शतकात गोिवदं बाबाजी जोशी यांनी 
आप�या खानदशेातील �वासाचे काही अनभव न�दवन ठेवले आहेत, �यात ु ू
अ�यततीये�या सण साजरा कर�या�या प�तीिवषयी पढील न�द आढळते : “ ृ ु
खानदशेांत अ�ि�तीयेबाबत एक �कारचा सण आहे. �याचा �कार असा क�, 
अ�यि�तीयेचे िदवश� स�ंयाकाळ� बारांवर तीन वाजतां समार ेगांवांतील सव� कळं�या�या ु ु
मली एक� होऊन हातांत वीत सवावीत लांबीच� दोन दोन िटपर� घेऊन सदंर कपडा व ु ु
दािगने घालन िटपर� वाजवीत पाटलाचे दाराश� जातात. तेथ� मग एकमेक�समोर हारीने ू
उ�या राह�न गाण� गात नाचत असतात. ही चाल खानदशेांत सव�� आहे.” (जोशी गोिवदं 
बाबाजी, द. आ. २०१६, प. २६४) खानदशेात करमणक��या �कारात तमाशा हा ृ ुु
कला�कार �िस� होता. गोिवदं बाबाजी जोशी यांनी या �कारािवषयी िलिहले आहे : “ या 
खानदशेांत पो� यांचे तमाशांच� मोठ� बडं आहे. पावसाळाखेरीज आठही मिहन� तमाशे ओत 
असतात. ते पाह�याक�रतां आसपास कोस दोन कोसाव�न परगांवह�न बायका प�ष ु
येतात �णजे पांच पचंवीस प�ष पढ� चालतात व �यांचे माग� पांच पचंवीस बायका ता�ही ु ु
पोर � बगल�त मा�न कध� कध� तमाशा पहा�यास येतात. या�माण� चाल आहे.” (जोशी 
गोिवदं बाबाजी, २०१६, प. २६५-६६)ृ

 सातपडया�या पव�तरांगांपासन स� होणार े तापी-पणा� खोर े बालाघाटापय�त ्ु ू ु ू
(अिजठंयापय�त) पसरले असन पढे िवदभा�तले वधा�-वैनगगेंचे खोर ेस� होते. पव�स वधा� ् ू ु ु ू
नदी व पि�चमेस खानदशे (आिण १९ �या शतकातले िनजामाचे रा�य) आहे. वधा� नदी 
सातपडयात उगम पावन दि�णेकडे वाहात जाऊन िवदभा�त�या आ�नेय भागात वैनगगेंस ु ू
िमळते. बालाघाटात उगम पावणा� या पस, अणा� आिण वैदभ� �ा न�ा वैनगगेंस िमळतात. ू
वध�चे आिण वैनगगेंचे खोर ेउंच-सखल असन हा �दशे त�यांचा �दशे �हणन ओळखला ू ू

 खानदशेात कणबी, िभ�ल, गावीत, पारधी, रठवा, मावची, तडवी, महार, मराठा, ु
माळी, कोळी, �ा�ण, वाणी, तेली, सोनार, रजपत, धनगर, वजंारी, �हावी, चांभार, ू
सतार, िशपंी व मांग या जातीचे लोक रहातात. कणबी, गजराती व वाणी शेती करतात, ु ु ु
मारवाडी, गजराती �यापार करतात. वजंारी लोकांपैक� कांही लोक �यापार करीत; पण ु
बह�तेक लोक टो�याटो�यांनी भटकत असत. गवत अगर लाकडे िवक�त. पोिलसात 
िभ�लांचा भरणा आहे. मसलमान लोकांचीही बरीच व�ती असन �यां�यापैक� प�कळ ु ू ु
लोक शेती करतात. रोमन कॅथॉिलक व अि�लकन या दोन पथंांचे ि��न लोक आहेत. ँ
आलतेदारी-बलतेदारी प�तीने जातीिनहाय पारपं�रक �यवसाय चालत असत.ु ु

 वधा� - वैनगगचेे खोर े:ं
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जातो. या भागात सरासरी ४० ते ४५ इंचापय�त पाऊस पडतो. सकल भागात साठणा� या 
पा�याला बांध घालन पाणी साठवणारी तळी तयार होतात. त�यां�या खाल�या भागात ू
भात आिण उसाचे पीक घेतले जाते. तलावातन िशगंाडे काढन िवकणा� या ढीवर कोळी ू ू
लोकांची व�ती या भागात आहे. िशवाय ग�ड, गोवारी, हळबी, कोलाम या व�य जाती; 
कोहाळी, पोवार या उ�रतेन आले�या जाती, तसेच तेलंगण-महारा��ा�या ू
सीमा�दशेातन आलेले लोक या भागात राहतात. एकेकाळी िवदभा�त ग�डांचे रा�य होते. ू
च�ंपर व गडिचरोली िज��ांतील ड�गराळ �दशेात जिमनीची सिपकता कमी अस�याने ू ु
ितथे नाचणीसारखी िपकेच फ� येऊ शकतात. भडंारा िज��ातील बह�तांश जमीन िम� 
खडकापासन तयार झालेली असन उथळ व िचकण �व�पाची आहे. या भागात भात, ू ू
गह�, जवस यांसारखी िपके घेतली जातात. पाईनघाटा�या जवळील जमीन काळी असन ू
कापसा�या िपकास उ�म आहे.

 वधा� नदी�या खो� यात महारा��ातला का�या कातळाचा खडक सपंन पराण ू ु
खडकाचा भाग स� होतो. िवदभा��या पव�कडील सीमा�दशेात �ॅनाइटी, चनखडी व ु ू ु
त�सम खडक असन सळ�यांसार�या टेकडया आहेत. रामटेक, िचरोली, िचमर, नवेगाव, ्ू ु ू
भामरागड अशा लहानमोठया टेकडया आहेत. अमरावती िज��ातील ड�गररांगांना ् ्
गािवलगड टेकडया, मेळघाट ड�गररांगा �हणतात. बैराट (१,१७७ मी.) हे सातपडा ् ु
पव�तातील सव��च िशखर असन िचखलदरा (१,११५ मी.) हे थंड हवेचे िठकाण याच ू
ड�गररांगांत आहे. यवतमाळ भागात दरवष� दोन अ�ज दहा कोट� टन कोळसा िनघत 
असे, अशी न�द केतकरां�या �ानकोशात आढळते. भडंारा िज��ात लोणारी कोळसा 
वाप�न लोखंड बनिव�या�या छोटया भ�या हो�या. मोठया कारखा�यां�या �पध�मळे हा ् ् ु्
उ�ोग बदं झाला. च�ंपर भागात दगडी कोळसा काढ�यास एकोिणसा�या शतका�या ू
म�यास, तर मगेिनजाचे धातक काढ�यास १९०० �या समारास स�वात झाली. ँ ु ु ु
तां�यासाठी च�ंपर व र�नािगरी िज��ांत आिण िहर,े सोने, िशसे, अिटमनी वगैरच� ा इतर� ँू
शोध घे�याचे �य�न कर�यात आले होते. तसेच बलढाणा िज��ांत लोणार नावाचे ु
खा� या पा�याचे सरोवर आहे.

िवदभा�त यवतमाळ, अमरावती, बलढाणा, अकोला, नागपर भागात खरीप �वारीचे ु ू
पीक घेतात. नागपर िज��ात र�बी �वारीचेही पीक घेतात. िशवाय तर चवळी, हरभरा ही ू ू
कडधा�य घेतात. भडंारा, च�ंपर िज��ात भाताचे पीक होते. नागपर आिण वधा� ू ू
िज��ात स�ंया�या बागा असन या स�ं यांचा दजा� नामांिकत असतो.ू
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४. राजक�य भगोल :ू

 राजक�य स�ां�या िनकषावर महारा��ा�या सीमांचा तपास के�यास, �यात 
िनरिनरा�या राजवट��माणे महारा��ाचा नकाशा बदलत गेला आहे. िशवकालीन 
‘�वरा�या’त महारा��ातील आजचे नािशक, को�हापर, पणे, कलाबा, ठाणे, र�नािगरी या ू ु ु
िज��ांतील काही भाग येतो. व� हाड व मराठवाडा यांचा �यात समावेश न�हता. 
पेशवेकालीन महारा��ात िशवकालीन �वरा�या�या सीमा िव�तार�या हो�या. नागपर ू
(भोसले सरकार), �वा�हेर (िशदं ेसरकार), बडोदा (गायकवाड सरकार), इंदोर (होळकर 
सरकार) तंजावर (सरफोजी भोसले सरकार) इथे मराठयांचे रा�य होते आिण ते सव� ्ू
प�या�या पेश�यांना मराठी राजशकटाचे �मख मानीत असत. वा. क. भावे यांनी ु ु ृ
पेशवेकालीन महारा��ा�या नकाशाचे वण�न केले आहे : “महारा��ाचा आकार 
साधारणपणे ि�कोणी आहे. उ�रसे ठाणे िज��ाची सरह� व पव�स नागपर या तीन ू ू
िबदंनंी हा ि�कोण पण� होतो. गोवे ते ठाणे िज��ाची सरह� हा ि�कोणाचा पाया. ूू
गो�यापासन नागपरास िभडणारी एक रषेा ओढावी व दसरी ठाणे िज��ापासन तापी ू ु ूु
नदी�या कडेकडेने नागपरापय�त �यावी. �हणजे महारा��ाची क�पना झाली.” (भावे वा. ु
क., १९७६, प. १) ि�िटशां�या मलखिगरीनंतर महारा��ा�या सीमारषेा वेळोवेळी बदलत ृ ृ ु ु
गे�या आहेत. काही भागांवर �यांची थेट राजस�ा होती, तर काही भागांत तैनाती 
फौजेखाली स�ंथािनकांचे राजपद कायम ठेवन �यां�यावर ि�िटशांनी आपले िनय�ंण ू
ठेवले होते. या दहेरी रा�यप�तीमळे थेट ि�िटशांची राजवट असलेला महारा�� आिण ुु
ि�िटशां�या दखेरखेीखाली आले�या स�ंथानांचा मलख अशी ढोबळ मानाने महारा��ाची ु ु
िवभागणी झाली. १८९१ साली झाले�या जनगणनेनसार �यावेळ�या ि�िटशकालीन ु
महारा��ा�या �े�मया�दा व लोकस�ंयेची िवगतवारी पढील�माणे होती: ु

 ‘राजक�य भगोल' ही मानवी भगोलाची एक �वतं� अ�ययनशाखा �हणन िवकिसत ू ू ू
झाली आहे. या सकं�पनेनसार राजक�य ि�थ�यतंरा�या �ि�या आिण बदलत गेले�या ु
�ादिेशक सीमा यांचा नकाशा ल�ात घेतला जातो. मराठयां�या इितहासात गिनमी ्
य�तं�ा�या ��ीने राजक�य भगोलात िक�ले, दग�, सागरिकनारा यांना मह�व होते. तसेच ु ू ु
राजक�य �शासनात जहािगर,े वतने द�ेयाची प�ती अस�याने �शासक�य स�े�या 
वग�वारीनसार राजक�य भगोलाचा नकाशा तयार होत असे. ि�िटश �शासनात महसल ु ू ू
सकंलन, दळणवळण व �यापारी क� �े,अतंग�त सर�ा व रा�य�शासनाचा आकितबधं ु ृ
इ�यादी मद�ांना अनल�न �शासक�य िनय�ंणा�या ��ीने रा�या�या भौगिलक �े�ाचे ु ् ु ू
महसल िवभाग, िज�हा, तालके अशा राजक�य भागांचे नकाशे िस� केले जात. ू ु
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िहदं�थानातील लोकस�ंयेचे �माण दरमैली २३० होते; �या पा��भमीवर मंबई ू ुु
इला�यातील लोकस�ंयेचे �माण दरमैली १५१, म�य �ांताचे दरमैली १२५ आिण 
व� हाडचे लोकस�ंयेचे �माण दरमैली १६३ होते.

 ऐितहािसक काल�मानसार पािहले तर महारा��ातील इं�जी राजस�ेचा पाया मंबई ु ु
शहरातच रचला गेला आहे. �यामळे ि�िटश अमदानीतील महारा��ा�या �े�ीय ु
िव�ताराचा �ारभं मंबईपासनच होतो. १५३० म�ये पोत�गीजांनी मंबई शहर ु ू ु ु
मसलमानांकडन ह�तगत केले, �यानंतर १६६१ म�ये पोत�गीज राजाने ते इं�लंडचा राजा ु ू ु
दसरा चा�स� याला आप�या मली�या ल�नािनिम� आदंण िदले व १६६६ साली ुु
इं�लंड�या राजाने दरसाल १०० �पयांचे सो�याचे नाणे घेऊन कंपनी सरकार�या 
ता�यात िदले. �यावेळी मंबईचे �े�फळ आठ चौरस कोस �हणजे १६ चौ. मैल इतके होते. ु
१७०८ साली या �दशेास ‘मंबई इलाखा’ हे नाव द�ेयात आले. तरी �यावेळी या ु
इला�यात मंबई बेटािशवाय जा�त भाग न�हता. मंबईबाहेर मराठयां�या स�ाकारणानसार ्ु ु ु
महारा��ाचा नकाशा बदलत गेला. पेशवाईत सातारा आिण पणे ही दोन स�ाक� �े झाली; ु
आिण महारा��ा�या नकाशात पणे शहराला मह�व �ा� झाले. ि�िटश अमदानीत १८१८ ु
नंतर प�याचे मह�व कमी होऊन मंबई क� ��थानी आली. रा�याचा सीमािव�तार झाला ु ु
तसा नकाशाही बदलला. �यामळे महारा��ाची भौितक-सां�कितक पा��भमी समजावन ु ृ ू ू
घे�यासाठी मंबई�या स�ाक� �ाचा भौगोिलक नकाशा आिण मंबईबाहेर�या मराठयां�या ्ु ु
स�ाक� �ाचा भौगोिलक प�र�े� यांचा नकाशा ल�ात �यावा लागणार आहे.

५. मबई : राजक�य व सा�कितक अवकाशं ंु ृ
 मंबई शहराची आजची ओळख ही भारताची औ�ोिगक राजधानी आिण अफाट ु

लोकव�तीचे महानगर अशी आहे. वा�तिवक या शहराला िद�ली, वाराणसी, िवजापर या ू
शहरांसारखा दीघ�कालीन ऐितहािसक वा धािम�क �थळाचा पारपं�रक वारसा नाही; परतं ु

इलाखा �े�फळ लोकस�ंया शहरे खेडी घरे

मंबईु १,२५,१४४
१,८९,०१,१२३ 

(मैली १५१)
२१६ २४,९८८ ३,८०,६४०

म�य �ांत ८६,५०१
१,०७,८४,२९४ 

(मैली १२५)
५२ ३४,३०३ २१,५८,६६८

व� हाड १७,७१८
२८,९७, ४९१ 
(मैली १६३)

३७ ५,७८५ ५,९१,००८
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आज खली मानिसकता आिण म� त जीवनशैलीसाठी टोिकयोनंतर जगात मंबईचाच नंबर ु ु ु
लागतो. अफचे शहर, मािफया गडंांचे शहर, टोळीय�ाचे शहर, डा�सबारचे शहर, ू ु ु
स�ेबाजाराचे शहर, सवा�त मोठया झोपडप�यांचे शहर अशीही या महानगराची ओळख ् ्
आहे. कामगारचळवळीचे शहर,िसनेकलावतंांची बॉलीवड’ नगरी, िच�-िश�पकारांची, ू
कवी-कलावतंांची नगरी, मराठी अि�मतेचे शहर, सतत धावणार े गितमान शहर, 
िन�यनतन काहीतरी घडणार-ेघडवणार,े नवनवीन सभंवश�यता घेऊन वावरणार े शहर ू
अशी मंबईची ओळख आहे. शािहरांनी ‘सो�याची लंका’ असे या शहराचे वण�न केले आहे.ु

 एके काळी िहदं�थान�या पि�मेस १९ अ�ांशावर साडेचार कोस लांब, अधा�-ु
पाऊण कोस �ंद, समार ेआठ चौरस कोस �े�फळ आिण िवषमचतर� आकार असलेले ु ु
हे लहानसे बेट एवढीच काय ती मंबईची ओळख होती. या बेटाचे ‘कलाबा’, ‘ओ�ड वम�स ु ु ू
आयलंड’ (‘कफपरडे’ ) ‘मंबई’, ‘माजगाव’, परळ, माटंगा व शीव िमळन एक बेट, ‘वरळी’ ु ु ू
आिण ‘माहीम’ असे सात वेगवेगळे भाग (िकंवा छोटी बेटे) होते. या बेटां�या म�ये खाजणे 
(उथळ सम�) होती. या बेटांपैक� काह�ची नावे कोळी लोकां�या व�तीव�न पडली ु
असावीत, असे �हटले जाते. 'कोळघाट' पासन 'कलाबा'; ‘म�छगाव' पासन 'माझगाव' ू ु ू
अशी �य�प�ी सांिगतली जाते. �थािनक लोकांनी िचचेंची झाडे जा�त असले�या भागास ु
'िचचंपोकळी', भ�डीची लागवड जा�त असणा� या भागास 'भ�डीबाजार', फणसा�या 
झाडांव�न 'फणसवाडी'. के�यां�या बागांमळे 'केळेवाडी', 'वालकेशवर' दवेाचे दऊेळ ु ु
असले�या भागास 'वाळके�र' असे मंबई�या िनरिनरा�या भागांचे नामकरण केले असावे. ु
मंबई�या आजबाजला एिलफ�टा, बचर आिण करजंा बेटे आहेत. मलबार, खंबाला, ु ु ू ु
वरळी, पाली, िग�बट�, िशवडी, ॲटॉप िहल इ�यादी टेकडया आहेत. सव� बाजनंी सम�, ् ू ु
न�ा, झर,े झाडी, ड�गर असले�या या बेटाचे पोत�गीजांनी �ाकितक स�दय� असले�या ु ृ
शीतल रगंाचा �दशे असे वण�न केले आहे. ते मंबईला "अ इ�हा दा बोआ िवदा - a ilha ु
da boa vida” (island of good life) या नावाने सबंोध लागले. �यानंतर�या काळात ू
ट��याट�याने हे नाव Boa vida > Bom-Baia > Bombay (बोयािवदा, बॉम-बाइया, 
बॉ�बे ) असे बदलत गेले. Good bay �हणजे Bombay अशीही 'बॉ�बे' या नावाची 
�य�प�ी सांगतली जाते. (Karkaria,1915,p.64) �थािनक को�यांची उपा�यदवेता ु
'मंबा'दवेी �ा �ामदवैता�या नावाव�न ते 'मंबई' झाले अशी समजत आहे. गजरातेतन ु ु ू ु ू
को�यांनी ती आप�यासोबत आणली असे �हणतात. ही मंबादवेी काठेवाडात 'मंबई' या ु ु
नावाने पजली जाते. (साळगावकर,२०१५, प.९)ु ृ

इितहासाचा मागोवा घेत�यास मंबईत �ाम�याने कोळी लोकांची व�ती होती ु ु
जनाद�न गणेश माहीमकर यां�या बखरीत नमद के�या�माणे इ. स. १२९५ पव� मंबई हा ू ू ु
माहीम�या रा�याचा भाग होता. रामदवे राजाचा दसरा मलगा भीमराज (िबबंराज असाही ुु
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या नावाचा अप�ंश) याने माहीम रा�य �थापन के�याची हिकगत मिहकावती�या बखरीत 
आलेली आहे.. भीमराजा�या रा�यात एकण ४४४ गावे होती. �यांचे १५ महालात ू
वग�करण क�न ��येक भागाचा कारभार पाहा�यासाठी सभेदार नेमलेले होते. वसई, ु
केळवे, चौल, इ�यादी सभे होते. भीमराजाने या बरड बेटात घर ेबांधन वाडया व बाग केले. ्ु ू
नारळाची झाडी लावली. राजधानीचे गाव �हणन माहीमचा (मिहकावती) िवकास केला. ू
�भादवेी व बाबलनाथ मंिदर बांधले. तेथील बाभळबनामळे मंिदराचे नाव 'बाबलनाथ' ु ु ु ् ु
ठेवले गे�याची दतंकथा आहे. पढे कालांतराने बरचे रा�यकलह होऊन माहीमवर भ�गळे ु
सरदारांची स�ा आली. हे भ�ग़ळे �हणजेच 'भडंारी'. कालांतराने १३४७ �या समारास ु
भ�ग़�यांची स�ा मसलमान राजांनी ह�तगत केली, आिण बहादरखान रा�य क� ु ू
लागला. माहीमला मखदमबाबा यांचा दगा� उभार�यात आला. (Edwords, 1909, ु
p.19) कालांतराने �थािनक भ�गळे (�हणजेच 'भडंारी') लोकांचा उठाव झाला व �यांनी 
सलतानाची राजवट उलथवन टाकली, असे �हणतात. १५३६ म�ये सलतान मारला ु ू ु
गेला. अथा�त या घटनांना कोणताही दशेी परावा नाही; मसलमान रा�यक�या��या ु ु
काळातील मंबईचा इितहास धसर आहे, एवढे मा� खर.े (साळगावकर, २०१५,प.१८-ु ू ृ
१९)
पोत�गीज �यऑन बिहआ :ु ु

 रॉयल सोसायटीचे फेलो डॉ. जॉन �ेयर हे ई�ट ईिडया कंपनीने नेमलेले 
श�यिवशारद �हणन १६७३ साली मंबईत आले होते. �यावेळी �यांना जे मंबईचे दश�न ू ु ु
घडले, �याचे वण�न करताना �यांनी िलिहले होते क�, मंबई बेटावर ४०,००० एकर जमीन ु

 १४ �या शतका�या �ारभंापव� या बेटावर कोळी, भ�गळे भडंारी, पळशे जोशी, ू
पाठार े�भ, पाचकळशे-वाडवळ-सतार आिण मसलमान एवढेच लोक राहात होते. इ. स. ू ु ु
१५०९ �या समारास पोत�गीज मंबईत आले. बहादरखानास ��याची लालच दाखवन ु ु ु ् ु ूु
�यांनी �यापारासाठी एक वखार बांधली; गजराती मसलमानांकडन मंबई प�रसरातील ु ु ू ु
जमीन सपंादन कर�यास �ारभं केला. हळ हळ ल�कर जमवन पोत�गीजांनी १५३० म�ये ू ू ू ु
मसलमानांची स�ा ह�तगत केली. मंबई बदंरात�या ४०० बोटी ता�यात घेऊन व ु ु
सैिनकांची परडे क�न शि� त�दश�न केले. (माडगावकर, १८६३, प. २६-२७, ३२-३५) ृ
�यानंतर १५३२ साली वसई आिण १५३४ साली माहीम, माझगाव, ठाणे ता�यात 
घेतले. २५ ऑ�टोबर १५३५ �या तहाने पोत�गीजांना िदऊम�ये िक�ला बांध�याचे ु
अिधकार िमळाले. १५३६ साली गजरात�या सलतान बहादरचा म�य झाला. १५७२ ु ु ृ ूू
साली गजरातची मसलमान सलतनत सपंली आिण पोत�गीजांचा कोकण िकनारप�ीवर ु ु ु
�भ�व सपंाद�याचा माग� मोकळा झाला. (Edwords, 1909, p.23)ु
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१९ �या शतकातील मबई :ंु

वरळी, माहीम, परळ गावात शेती िपकवली जायची. भाताचे िपक आिण मासळीची 
मबलकता हे या बेटांचे वैिश�य होते. बेटावर �थािनक कोळी लोकांचीच स�ंया अिधक ्ु
होती. शेती आिण मि�छमारी हा �यां�या उपजीिवकेचा �यवसाय होता. याखेरीज इथे शेती 
करणार े कणबी, माळी (बागवान), �भ (दकानदारां�या पेढयांवर िहशेबनीसाचे काम ्ु ू ु
करणार)े, भडंारी (नोकर-चाकर), बिनया आिण पारशी (�यापारी) व खाल�या कळातले ु
मतमांसभ�क अ�प�य आिण मसलमानांचीही छोटी व�ती होती. एथ�या मसलमानांना ृ ृ ु ु
Naitias (जहाजबांधणी करणार ेकोकणी मसलमान) �हणन सबंोधले जाई. �यां�या अरब ु ू
व पिश�यन पव�जांनी कोकण िकनारप�ीवर�या िहदं ि�यांशी िववाह केले होते. (Gerson ू ू
da Cunha, 1900 )

असन ितचा बह�तांश भाग पाणथळीचा, खा� या पा�या�या दलदली�या खाडयांचा असन ्ू ू
ओहोटी�या वेळी बेटे उठन िदसतात. कलाबा, माझगाव, ओ�ड वमेन बेट (मलबार िहल), ू ु ु
वडाळा, माहीम, परळ, सायन, माटंगा अशी सात बेटे िमळन २० मैल लांब आिण ८ मैल ु ू
�ंद असा मंबईचा �े�िव�तार अस�याचे �ेयरने नमद केले आहे. या बेटावर नारळाची, ु ू
आ�ंयाची, ताडाची झाडे होती. हवा दमट आिण रोगट होती.(Fryer,1698, p.67) 

 ई�ट इंिडया कंपनीने मंबईचा �यापारी बदंर �हणन िवकास कर�यासाठी जोरदार ु ू
�य�न स� केले. १७४८ पय�त वरळी�या खाडीचे बांधकाम पण� झाले. १७७५ साली ु ू
िक�ला प�हा एकदा बांधकाम क�न मजबत केला. िक��या�या भोवती खंदक खोदन ु ू ू
�यात सम�ाचे पाणी भर�याची व बाहेर टाक�याची �यव�था िनमा�ण कर�यात आली. ु
१८३८ पय�त मंबई�या सात बेटांना एकमेकांना जोडणार े पल व र�ते तयार झाले. ु ू
सम�िकना� यावर सव� �कार�या हवामानात मोठमोठया जहाजांना नांगर टाकन ्ु ू
ि�थरावता यावे यासाठी ई�ट इंिडया कंपनीने गोदी व ध�के बांधले आिण मंबई बदंराचा ु

  क�हास एडवड�स याने 'राइज ऑफ बॉ�बे' या प�तकात मंबई बेटावरील खेडयां�या ्ु ु ु
नावा�या �थािनक लोकस�ंकतीत �ढ असले�या �य�प�ी न�दन ठेव�या आहेत. ृ ु ू
�याव�न मंबई�या सां�कितक भगोलाची क�पना येते. 'परळ' हे नाव ततारी�या ु ृ ू ु
आकारा�या डौलदार फलझाडां�या प�लवांव�न पडले. भ�डी िपकवणा� या खेडयाला ्ु
'भ�डीबाजार', खाडीजवळ उंबराची झाडे अस�यामळे 'उमरखाडी', िकना� यालगत�या ु
िवचंबनाव�न 'िचचंपोकळी'; ताडा�या झाडीत असले�या दऊेळाव�न 'ताडदवे'; पाय 
ध�यासाठी वापरात असले�या त�याव�न 'पायधणी' अशी नावे �थािनक कोळी ु ु
लोकांनी आपाप�या भागात�या लोकव�तीला िदली असावीत. (सामंत बाळ, २००४, प. ृ
१८)
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मबंई बेटाचंा नकाशाु
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आप�या सांपि�क ि�थतीत सधारणा कर�याबरोबरच मंबईत �थलांत�रत झाले�या ु ु
लोकांनी आप�या �ादिेशक अि�मता व �ाितसमहाचे सरं�क कवच सांभाळ�यासाठी ु
आपाप�या समदायाचे लोक एक� राहतील अशा चाळी आिण व��या िनवड�या. आपली ु
�ादिेशक व जातीय अि�मता जप�यासाठी मंडळे काढली. �थलांत�रतां�या 
आगमनाबरोबर मंबईचा व�तीभगोलही बदलला. यरोपातन आले�या गो� या लोकां�या ु ू ु ू
वसाहतीमळे मंबईला नागरी चेहरा �ा� झाला. मंबईत िक��या�या दि�ण भागात ु ु ु
यरोपीयन लोक रहात. यरोिपयनां�या या व�तीत सव� आधिनक सखसोयी हो�या. ु ु ु ु
मोठा�या पड�या असलेले िदमाखदार बगंले होते. सा�ा�यवादी राजवाटी�या सव� 
वैभवसपं�न खणा पाहाता�णी नजरते भराय�या. अरबी सम�ा�या िकना� या�या घेरदार ु ु
काठावर वसलेली एक नयनर�य वसाहत, रपेट मार�यासाठी मोकळे मैदान असलेली 
चौपाटी, नौकािवहार �लब, अपोलो र�ेटॉरटंम�ये घेऊन जाणारा भ�य कमान��या 
छपराचा मनमोहक र�ता, �या�याभोवती िवजे�या िद�यांची रांग हे असे सव� पाहाता 
यरोपातन आले�या परदशेी �वाशाला आपण पर�या िठकाणी आलो आहोत असे ु ू

िवकास केला. रा�ी�या वेळी यरोपातन येणा� या जहाजांना िकना� यालगतचे खडक टाळन ु ू ू
बदंरात ये�यासाठी िदशािद�दश�न करणारा दीप�तंभ उभार�यात आला. 
सम�सपाटीपासन १५९ फट उंच जाणा� या या "कला�या�या दांडी'वर स�वातीला ु ू ू ु ु
कंिदलाचे िदवे लावले जायचे; परतं १८४७ पासन कळस�ाचे तं� वाप�न हे िदवे रा�भर ु ू ू
िफरते ठेव�याची �यव�था कर�यात आली. �यामळे दरव�न येणा� या श��या जहाजांचा ु ूू
माग काढ�याचीही सोय झाली. कला�यासच बदंक�ची दा� कर�याचा कारखानाही ु ू
काढ�यात आला. एकण िक��याचे बलंद दरवाजे, भरभ�कम ब�ज, ब�जांवर तोफा, ू ु ु ु ु
डॉकयाड��या सरं�णासाठी गलबतांचा ताफा, �ाथ�नेसाठी स�ट थॉमस चच� यामळे ु
बह�सां�कितक �यापारी समाज मंबईत �थाियक हो�यासाठी आक� झाला. �यापारी, ृ ु ृ
पेढीवाले, बॅकंस� आिण गतंवणकदारांना मंबई हे �यापार-उ�ोगासाठी सरं�क �थळ वाट ु ू ु ू
लागले. १७ �या शतका�या उ�राधा�त सरतह�न पारशी समाजाचे लोक मंबईत आले, ु ु
�यां�या पाठोपाठ िहदं वाणी, जैन बिनया या �यापारी जाती आिण �ा�ण लोक मंबईत ुू
आले. अमे�रकन, �य, सा��टी लोकांची व�ती झाली. कंपनीने परदशेातन येणा� या ू ू
कामगारांना धािम�क �वातं�याचे आ�ासन दऊेन मंबईत ये�यासाठी आकिष�त केले गेले. ु
या �ि�येतन हळ हळ आधिनक मंबईचा ज�म झाला. जगातले सवा�त �िस� �यापारी ू ू ू ु ु
बदंर �हणन मंबईची नवी ओळख िनमा�ण झाली. पोत�गीजांनी मंबईला "Bon Baia' ू ु ु ु
(Good Bay) �हणन सबं ोिधले होते, ते नाव आता साथ�क ठरले.ू
मबईचा व�ती-भगोलंु ू
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 १८६० �या समारास अमे�रकेतील िसि�हल वॉरमळे मंबईत कापडउ�ोगाची लाट ु ु ु
आली; या सपं�नते�या काळात सम�ात जमीन सपंादन कर�या�या �ि�येला वेग आला. ु
या �र�लमे�शन �क�पामळे मंबईचा चेहरा मोहरा बदलला. वाढते उ�ोग�े� आिण ु ु
वाढती लोकस�ंया यामळे िक��या�या तटबदंीत �यापारी व �शासक�य �यवहार करणे ु
क��द होत होते. ग�हन�रचे िनवास�थान एखा�ा त�ंगासारखे आहे, अशी टीका होऊ ु
लागली. या पा��भमीवर Bartley Frere यांनी �यां�या कारिकद�त (१८६२-१८६५) ू
दर��ी ठेवन मंबई�या िवकासाचा अराखडा तयार केला. १८६३ साली िक��याची िभतं ू ुू
पाड�याचे काम हाती घेतले. मंबई िक��याचे तीन दरवाजे अन�मे अपोलो, चच�गेट ु ु
आिण बझारगेट यांचे समपातळीकरण कर�यात आले. िक�ला आिण इतर भभागात ू
सलगता आली. र�ते �ंदीकरण, पल बांधणी, पा�या�या टा�या, नवी घर ेबांध�याचे काम ू
स� झाले आिण िक��याचे �े� शहराशी जोडले गेले. शहर सरं�णासाठी स�वातीला ु ु
पोलीसदल न�हते; भडंा� यांची पलटण रा�ीची ग�त घालत असे. या पलटणीचे १७७१ 
साली पोलीसदलात �पांतर कर�यात आले व १७७९ साली �वतं� पोलीसखाते �थान 
कर�यात आले. गो� या सैिनकांचे रिेजम�ट आिण मराठा सैिनकां�या बटालीय�स अशी 

वाटणार नाही, इतक� ही वसाहत वेगळी होती. सर �रचड�स ट�पल यांनी 'राज�ासादांचे 
शहर' अशा श�दात या शहराचे वण�न केले आहे. पहाता �णीच मनात भरणारी साव�जिनक 
इमारत�ची भ�यता, �यांचा दखेणेपणा, �श�त र�ते यामळे �थमदश�च पाहाणा� याला ु
भारतातले हे एक आरो�यदायी सपं�न शहर ('Urbs Prima in Indis' ) अस�याचा 
सा�ा�कार होई. (Furneax J. H. 1895, p. 200) अशा �कार�या वा�तिश�परचना ु
जगात �विचतच आढळतात, असे �यांनी �हटले आहे. 

आधिनक मंबई शहरात नवनवीन इमारती बांध�या जाऊ लाग�या. क�टम हाऊस, ु ु
टाकसाळ, खिज�याची इमारत, त�ंग, मरीन हाऊस, बर�ॅस, जनरल पो�ट ऑिफस ु
अशा एकापाठोपाठ एक न�या इमारती झा�या. १८३० साली ि�िटश राजवटीचे 
�ितका�मक ठरलेला टाऊन हॉल बांधला गेला. रॉयल एिशयािटक सोसायटी�या सभा 
येथेच होत असत. �या�या बाजला अ�नीशमनदलाचा बबंखाना आिण नाटकगह. ग�हन�र ृू
जनरल लॉड� कान�वालीस व जनरल वेले�लीचा यांचे पतळे उभे रािहले. १८५७ साली ु
मंबई िव�ापीठ �थापन झा�यानंतर िव�ापीठाचे �थंालय, पदवीदान सभागह, राजाभाई ु ृ
टॉवर, हायकोट� , सिचवालय, स��ल टेिल�ाफ िबि�डंग अशा एकापाठोपाठ सदंर इमारती ु
उभा रािह�या. १८५७ �या �वातं�यय�ानंतर मंबई�या िवकास आराखडयात सधारणा ्ु ु ु
कर�या�या हालचाल�ना गती आली. बगंालला िशपायांचे बडं झाले, तोच धोका मंबईलाही ु
सभंवतो या जािणवेतन काही पनर�चना करा�यात अशी भावना बळाव�याने �ा शहर ्ू ु
सधारणांना गती आली. ु
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 �यापारी लोकांनी सामा�यत: 'बझार गेट'�या प�रसरात, व�ती वाढिवली. अपोलो 
गेट, चच� गेट, बझार गेट या प�रसरात रहाती घर,े दकाने, �यापारी पेढया, चच�, मिशदी, ्ु
दवेळे यांचा िव�तार होत गेला. रामजी िशवजी �भ या कं�ाटदाराने �व�नात आले�या ू
सम�दवेतांकडन िमळाले�या सकेंताला ��य�ात आण�यासाठी महाल�मी मंिदर बांधले. ु ू
कंपनी सरकारने �यासाठी जागा िदली. िक��या�या कोटाबाहेर गजराती, बोहरा, खोजा, ु
अफगाण, पिश�या, अरिबयातन आले�या म�लीम लोकां�या व��या झा�या. घर े आिण ू ु
बाजारपेठ अशी ही सिंम� व�ती होती. (Hunt Tristram, 2014, p. 266-268) मंबईचा ु
हा वासाहितक भगोल (social topography) �हणजे एका अथा�ने गोर ेयरोपीयन आिण ू ु
काळे भारतीय अशा वांिशक फाळणीचाच नमना होता. �ीमंत �यापारी यरोपीयनांची ु ु
व�ती मोक�या हवेची, सटसटीत घरांची होती. या व�तीतली लोकस�ंयेची घनता एकरी ु ु
२७ �य� ती इतक� अ�य�प होती. याउलट िक��या�या उ�रसे िनयोजनश�य अशा ू
व��या वाढत हो�या. माडगावकरांनी वण�न के�या�माणे "सन १७६८ �या पव� बेटांतील ू
सव� �ीमंत व �थावर िमळकतीचे मालक बह�धा कांपा�या मैदानांत रहात होते. या 
िठकाणी लोकां�या मोठमोठया हवे�या आिण दवेळे होती. सभंािवत लोकांची व�ती ्
�हटली �हणजे पव� कोटा�या दरवाजापासन मशीदबदंरा�या अलीकडे होती." ू ू
(माडगावकर, १८६३, प. ९९) यरोपीयन �यापा� यांची घर े �हणजे ि�िटश शैलीतील ृ ु
मोठमोठे बगंले होते. िहदं�थानी �यापा� यांचीही घर े मोठमोठया पड�यांची होती; पण ् ्ु
चह�बाज�या पड�यांमळे आत फारसा सय��काश नसायचा. घरापढे बाग, आिण कारजें ू ु ू ु
असायचे. घरात �वेश करताना आधी पडवी आिण मग बैठक�ची खोली अशी सव�सामा�य 
रचना असायची. मंबई�या वरळी, मलबारिहल, शीव, माहीम, धारावी भागात स�वाती�या ु ु
काळात जगंलच होते. ितथे अजन व�ती वाढलेली न�हती. परळला हवा चांगली �हणन ू ू
या हवेशीर भागात ग�हन�रचा बगंला बांधला गेला. नौका �थाप�यकार लोवजी वािडया 
यांचा 'लोवजी कॅसल' हा बगंला उभा रािहला. मंबईतले सव� र�ते रतेी आिण खडी ु
टाकलेले, सरळ व नीटनेटके होते. 

 ज�मा मिशदी�या जवळ मंबईचे माक� ट होते. १८०९ साली या माक� टचे बांधकाम ु ु
क�न नतनीकरण कर�यात आले. पावसा�यात िचखल तडवीत बाजारात जावे लागे, ती ू ु
गैरसोय दर कर�यात आली. �व�छतेसाठी मासळी िव��ला मनाई कर�यात आली. तसे ू

सरं�ण य�ंणा होती. 'बॉ�बे मरीन, नावाचे छोटे आरमार होते. बॉ�बे �ीन' �हणन ू
सबंोध�या जाणा� या मैदानात सैिनकां�या कवायती होत. आरमारी साम�ीचा साठा 
करणारी गदामे आिण जहाजबांधणीचा कारखानाही होता. सरतह�न लवजी नसरवानजी ु ु
�ा जहाजबांधणीत�या वाकबगार तं��ास खास बोलवन जहाजबांधणीसाठी लागणारी ू
गोदी बांध�यात आली.
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मंबई शहरात भले�राचा बाजार, भ�डीबाजार, भायख�याचा भाजीबाजार, िभकारबाजार, ु ु
चोरबाजार वगैर े एकण १८ बाजार होते. माडगावकरांनी �हट�या�माणे या शहरातला ू
��येक र��यावर बाजार असायचा. “िजकडे पाहावे ितकडे अनेक जातीचे कारखाने व 
कारागीर लोकांची धामधम. कोणी सोडावाटर तयार क�रतात; कोणी तेल कािढतात; ू्
कोणी गाडया रगंिवतात, कोणी कलाबत तयार क�रतात.” (माडगावकर, १८६३, प. ् ृू
१०३-१०४)

 कोटापलीकडे सातशे एकर भ�े�ावर पसरले�या लोकव�तीपैक� िगरगाव हे ू
िगर�यांचे गाव, पव�ला ड�गरी आिण मि�जदबदंर भागात एकदोन खो�यां�या घरात ू
राहाणा� या कोळी लोकांची व�ती, आिण धारावी प�रसरात बांधकाम मजर, अगंमेहनतीची ू
क�ाची कामे करणार ेकामगार यांची बह�भािषक व बह�सां�कितक व�ती वाढत होती. गरीब ृ
आिण म�यमवग�यां�या गजबजले�या चाळ�त िगर�यांत व इतर� काम करणार ेजवळपास 
दहा हजार कामगार राहायचे. लोकस�ंयेची घनता सरासरी एकरी २५८ इतक� होती. 
माणसां�या दाटीवाटीने भरले�या चाळी ही मंबई�या कामगारवग�यांची सां�कितक ु ृ
ओळख होती. दोन-तीन मज�यां�या चाळीत ६ चौ. मी. िकंवा �याह�न लहान आकारा�या 
खो�या, ��येक खोलीला एक मोरी, सामाईक �हरांडा, सामाईक सडंास, आघंोळीला 
तळमज�यावर जागा आिण एकेका खोलीत पाच ते दहा लोकांचा रिहवास. आधीच 
भरले�या या चाळीत गावाकडन काम शोध�यासाठी येणारा जातभाई ह�काने येऊन ू
दाखल �हायचा. पॅि�क गेडडमने या चाळ�चे वण�न 'घर'े नसन माणसांची 'गदामे' अशा ् ू ु
श�दात या केले होते. (प. २०९) मळात या चाळी िगरणी मालकांनी आिण खाजगी ृ ु
िब�डस�नी बांधले�या हो�या. भांडवलशाही अथ��यव�थेत�या दभगंले�या सामािजक ु
रचनांचा हा नमना होता; िकंबह�ना सा�ा�यवादी वसाहतवादामळे मंबई गाव (native ु ु ु
town) आिण आधिनक यरोपीय वळणाचे शहर अशी थेट फाळणी अि�त�वात आली ु ु
होती. (modern European city) (Stevens G. W., 1915, p. 82) [१]

 १८४८ साल�या मंबई�या आठवणी सांगताना लेडी फॉकलंड िहने मंबई�या ु ु
घोडेबाजाराचे वण�न केले आहे :“र��या�या कडेला बसलेले फेरीवाले िग� हाईकांची वाट 

 वाढ�या लोकस�ंयेबरोबर आिण न�याने �थापन होणा� या �यापारी पेढयांमळे मंबई ् ु ु
शहराची वेगाने वाढ होऊ लागली. उ�ोगपती, दकानदार, बॅकंस�, दलाल, िशिपगं एजटं, ु
�यापारी, कारागीर, कारकन, च�क�वाले, गोदी कामगार आिण हर�कारची कामे करणार ेू
चाकरमाने यामळे मंबई शहरा�या दनंैिदन जीवनाला गती �ा� झाली होती. वसाहतवादी ु ु
बाजारपेठ व औ�ोिगक वाढीमळे शहराचे भौितक �प बदलत गेले. सम� आिण भमीचे ु ु ू
�े� अिधकािधक �यापले जाऊ लागले. आधिनक दळणवळणा�या सोयी आ�या आिण ु
मंबईचा नवा नकाशा तयार झाला. ु
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 १८६३ साली गोिवदं नारायण माडगावकर यांनी �िस� केले�या 'मंबईचे वण�न' �ा ु
व�ांतात मंबई शहर हे 'लहान टमदार', 'अनेक चम�का�रक िवषयांनी भरलेले', 'भरग�च व ृ ु ू
नोकरदार' लोकांचे 'सव�जातीयलोक�थान'' होते, असे वण�न आले आहे. पोत�गीजांपव� ु ू
मंबईत कोळी, भडंारी (अथवा भ�गळे), पळशे जोशी, पाठार े �भ आिण पाचकळशे -ु ू
वाडवळ-सतार या पाच जात�ची लोकव�ती होती. मा� नंतर�या काळात वेळोवेळी मंबई ु ु
शहराने िविवध भागातील �यावसाियकांना, उ�ोजकांना आिण समाजगटांना आकिष�त 
केले होते. गजरातेतन आलेले पारशी, िहदं आिण जैन बिनया �यापारी; तसेच खोजा, ु ू ू
मेमन बोहरी, भािटया हे म�लीम �यापारी; जमाखच� व खंडवसलीचे काम करणार े �भ; ु ु ू
ताडी काढ�याचा �यवसाय करणार ेव िशपाईिगरी करणार ेभडंारी; शेती करणार ेकणबी; ु
मासेमारी व मीठागर ेकरणार ेकोळी; उपा�यायाचे काम करणार े�ा�ण; शेती, सतारकाम ु
आिण जहाजबांधणी उ�ोगात काम मरणार ेपाचकळशी; चौल-राजापरह�न आलेले को�ी; ू
कपडे िशवणार ेदज�, बांगडया िवकणार ेकासार, तां�या-िपतळेची भांडी िवकणार ेतांबट, ्
िकराणा व भसार माल िवकणार े वाणी, िमठाई िवकणार े हलवाई, खजर िवकणार ेु ू
मसलमान, फले िवकणार े माळी, ताडी िवकणार े भडंारी; कोकणातन आलेले बेने ु ु ू
इ�ायली; िवदशेातन आलेले �ॉटे�टंट आिण कॅथॉिलक िमशनरी; पोत�गीज, ि�िटश ू ु

पाहत असतात. बाजारात फलांची िव�� करणार ेमाळी िदसतात. ही फले िववाहासाठी, ु ु
आिण दवेासाठी िवकत घेणारी िग� हाइके रोज येतात. कारण दवेाला ताजी फले अप�ण ु
करायची असतात. दकानात तांदळ, वाटाणे, मीठ, तेल, ि�हनेगर, आिण �हशी�या ु ू
दधापासन केलेले तप आिण लोणी, पान सपारी आिण अनेक फळे िवकली जातात. ू ू ुू
यािशवाय िमठाईवाले, तंबाख आिण तपक�र यांचीही िव�� होते. येथील नाग�रक ू
तां�याची भांडी �वयपंाकासाठी वापरतात. बेकस� ��ीट म�ये बेकरीची दकाने आहेत. ु
घोडयांचा बाजार भरत असे. .. स�ंयाकाळी थंड हवेत िच�िविच� पोषाख प�रधान केलेले ्
पिश�यन आिण अरब घोडे-�यापारी तेथे जमत. .. या बाजारात नाना त� हेचे लोक िफरत 
होते. पिश�यन, दकानदार बिनये, लांब वे�या घातलेले िचनी, घोडयांची िव�� करणार े्ु
अरब, अिनिसिनदामधील त�ण – जे नंतर घरगडी होतात; आम�िनयन पा�ी, �य, बोहरी, ू
ताडीचा धदंा करणार े �यापारी, पोत�गीज, पारसी भटजी (अगदी सपंण� शरीर पांढ� या ु ू
कपडयाने झाकलेले, मा� �यांचा क�णवण� चेहरा आिण काळी दाढी); िहदं, मसलमान ् ृ ुू
आिण पोत�गीज पा�रचा�रका, यरोपीयनांचे नोकर, यरोपीयन ि�या आिण मले या ु ु ु ु
जमावात होती. या गद�त बरा बीबी, �हणजे यरोपीयन साहेबाची बीबी आली क� थोडी ु ु
पांगापांग होत असे. .. मंबई शहरावर यरोपीयन स�ंकतीचा ठसा उमटलेला िदसे. �याला ु ु ृ
'ॲ�लो इंिडयन थाट' असे �हटले जाई.”(सामंत, २००४, प. १०७-१०८)..ृ
सव�जातीयलोक�थळ :
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आिण �� च �यापारी; मसलमान, बोरी, खोजे, मेमण अशा िम� व�तीमळे मंबईची ु ु ु
बह�जातीय, बह�धम�य, बह�सां�कितक वसाहत अशी वेगळी ओळख िनमा�ण झाली.ृ

“धोबीतलाव, काळबादवेी, िगरगांव, कावसजी पटेलांचे तळे, माझगाव, परळ, माटंगा, ु
माहीम, वरळी, आिण शीव इथे अिधक �माणात दि�णी लोकांची व�ती होती. भाटये, ्
वाणी, पारशी, मसलमान, खोजे, मेमन,क�छी, इ�यादी लोकांची व�ती फोट� , मशीद ु
(मि�जद) बदंर, िचचंबदंर, ड�गरी, मंबादवेी, भले�र, भ�डीबाजार या िठकाणी असायची. ु ु
दि�ण लोकां�या व�तीम�ये काही िठकाणी मराठे, घाटी, कोळी आिण इतर जमातीचे 
कारािगरही रहात असत. अनेक �ीमंत गजराती लोक भले�र, भोईवाडा, मंबादवेी येथे ु ु ु
कालांतराने राह� लागले. शेतोडी, कंभारवाडा, माटंगा, डंकन रोड आिण नागपाडा ु ु
प�रसरात पचंभेळ व�ती होती आिण शेवटी धेड, मांग, चम�कार लोक रहायचे. 
(साळगावकर, २०१५, प. १११-११२)ृ

 १८०२-१८०३ साली कोकणात व आसपास�या प�रसरात पडले�या द�काळामळे ुु
हजारो माणसे मंबईत आली. आिण ती परत गेली नाहीत, मंबईची लोकस�ंया फगायला ु ु ु
ते एक कारण झाले. (मंबई सरकारने �यां�यासाठी द�काळी कामे काढली, चार लाख पोते ु ु
तांदळ एका वषा�त घेऊन लोकांना िवकला. -गाडगीळ गगंाधर, १९७०, प. ५४) १८१६ ृू
म�ये मंबईची लोकस�ंया १,६१,७५० होती. परतं �यापार-उिदमा�या कारणांनी ु ु
िदवस�िदवस मंबईची लोकस�ंया फगतच गेली. १८५१ साली ती ५,१४,७१३ झाली. ु ु
१८५१ साली मंबईत िनरिनरा�या भागात व�ती केले�या लोकांचा एक मािहतीपट मंबई ु ु
गॅझेिटयरम�ये िदलेला आहे, तो मंबई�या सव�जातीय लोकस�ंकतीची �या�ी ल�ात ु ृ
ये�यासाठी इथे न�दिवत आहोत :

 मंबईत �थलांत�रत झाले�या लोकांनी या शहरात�या �यवसाय-उ�ोगांना लागणारी ु
नवी कौश�ये आ�मसात केली. आप�याबरोबर इतर कटंिबयांना, जाितबांधवांना, ु ु
गावक� यांना मंबईत आणन कामधदंा िमळवन िदला.उदाहरणाथ�, �थािनक भडंारी लोक ु ू ू
िफर�ंयांचे मानकरी िशपाई बनले व �यायाधीश िकंवा अ�य अिधका� यां�या दाराजवळ 
बावटा घेऊन मानाचे िशगं वाजव लागले. पोत�गीजां�याच काळात सतरा�या शतकात ू ु
'चौल'ह�न मंबईत आले�या ख�ी लोकांची व�ती होती. �यांचा विडलोपािज�त रशेमाचा ु
�यवसाय होता. चीनमधन रशेीम आयात क�न हातमागावर साडया-पैठ�या, िपतांबर,े ्ू
शेले असली उंची व�े िवण�याचे काम करीत. पढे हे लोक इं�ज बायकांचे गाऊन वगैर ेु
कपडे िशव�याचे काम क� लागले. कालांतराने इं�जी भाषा िशकन सरकारी ऑिफसात ू
आिण सावकारां�या पेढयांवर कारकनी काम क� लागले. ् ू

ख�ी, भडारी :ं
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पारशी :
 हीच गो� पारशी लोकांची. १५४० पासन एकदोन पारशी कटंबे मंबई बेटावर राह� ू ु ु ु

लागले होते. बाक�चे नंतर सरतेह�न मंबईत आले. मळात हे लोक पिश�याचे रिहवासी ु ु ु
(इराणी). ितथे रा�य�ांती होऊन मसलमान छळ लागले �हणन १८ �या शतकात ु ू ू
मसलमानां�या छळाला कंटाळन ते गजरातेत �थलांत�रत झाले व शेती क� लागले. ु ू ु
नंतर सरते�या वखारीतन चालणा� या यरोिपयनांशी �यांचा ऋणानबधं जळला. दभाषे, ु ू ु ु ु ु
दलाल, जहाजबांधणी उ�ोजक, म�शाळावाले अशा िविवध भिमकांतन हा सपंक�  वाढत ू ू
जाऊन �यांनी यरोिपयनां�या �यापारजालात �वेश केला. �यानंतर ई�ट इंिडया ु
कंपनीबरोबर पारशीही मंबईत �थलांत�रत झाले. मंबईत �यांनी �यापारात जम बसिवला ु ु
व �ीमंत �यापारी समाज �हणन आपला नावलौिकक िनमा�ण केला. ��तम दोराबजी या ू
पारशाने जिंज� या�या िश�ीिव���या लढाईत इं�जांना िवजय िमळवन िदला, �यामळे ू ु
सरकारने पारशांना अटेलिगरीची व�े िदली. पारशी तारवे बांध�यात िनपण होते.. ू
१८५४ साली मंबईत पारशांची लोकस�ंया १,१०,५४४ होती. (सामंत, प. ४४) मंबईत ु ृ ु
परशां�या १९ अ�या� या (अ�नीदवेाचे �थान) हो�या. आगा� यांचे 'आदया�न' आिण 'आतस 
बेहेराम' असे दोन �कार आहेत. मंबईत १७८१ साली दादीशेट या पारशाने ु
नवेवाडीजवळ 'आतस बेहेराम'ची �थापना केली. �या र��यास 'अ�यारीचा र�ता' असे 
नाव पडले. (माडगावकर, २०११, प. २९५)ृ

 मंबई�या आतंररा��ीय �यापारातही पारशी अ�ेसर होते. जमशेटजी टाटा यांनी ु
१८७४ साली मंबईस '�वदशेी िमल' ही कापडिगरणी स� केली; १८९९ साली ु ु
ताजमहाल हॉटेलचे बांधकाम स� क�न १९०३ साली हे जग�िस� हॉटेल कया�ि�वत ु
केले. अफ�या �यापारात जम बसिवलेले जमशेठजी िजजीभाई यांनी �यापारात पैसा ू
कमावला व सामािजक उ�रदािय�वाची जबाबदारी िनभाव�यासाठी �यातला मोठा भाग 
मंबई�या िवकासासाठी खच� केला. आधिनक मंबई�या जडणघडणीतही पारशी ु ु ु
�यापा� यांनी मह�वपण� योगदान िदले. समाजिहतासाठी िनधी द�ेयात पारशी नेहमी अ�ेसर ू
रािहले आहेत. १८६१ साली वाय�य �ांतात पडले�या द�काळात पारशी गह�थाने ९० ृु
हजार �पये िदले. १८६२ साली लॅकेंशायर �ांतात द�काळ पडला ते�हा मंबईकरांनी १५ ुु
िदवसात पाऊण लाख �पयांची मदत पाठिवली. १८६१ साली धनजीभाई नरसवानी 
कामा यां�या प�नी धनाबाईने च�बरजवळची खाडी बजव�यासाठी १५ हजार �पये िदले. ू ु
पारशी लोकांची जीवनशैली ऐषाआरामाची आिण रिसक व�ीची असायची. �यां�याकडे ृ
उमद े गावठी घोडे, ब��या, पाल�या, उंची फिन�चर, उंची म�, उंची खा� पदाथ� यांची 
रलेचेल असायची. �श�त िदवाणखाने, दखेणे िजने, रशेमी आवरणे घातलेले कोच, 
िभतंीवर सदंर तैलिच�े, रगंीबेरगंी तावदाने, झबंर े असे खानदानी �ीमंतीचे वैभव ही ु ु
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 पारशांम�ये बालिववाहाची �था होती. चौदा वषा��या आत मलीचे ल�न केले जात ु
असे. पारशांचे िववाहसोहळे मा� छोटेखानी व साधे असत. पजा� या�या मं�ो�चाराने ु
वधवरां�या मनगटाभोवती धागा बांधायचा, आठ िदवसांनी धा�याची गाठ सोडन पा�यात ू ू
टाकायचा, इतका साधा िवधी असे. या कौटंिबक सोह�यात खच� मा� भरपर होत असे. ु ू
पारशांचे पजारी पांढरी बडंी, डो�यावर फेटा आिण दाढीदारी असे. अ�ंयिवधी�यावेळी ु
�मशानभमीत िगधाडांना मेजवाणी घेऊन जा�याचे काम परोिहताचे असे. पारशी लोक ू ु
िनसग�पजक अस�याने ते �ेताचे दहन अथवा दफन न करता सायले�स टॉवर�या ू
िविहरीत �ेताला िगधाडां�या भ�यासाठी ठेवन दतेात. प�षा�या िनधनानंतर चार ू ु
िदवसांचा व �ी�या िनधनानंतर बारा िदवसांचा धािम�क िवधी करतात. पारशी लोक 
क�याला पिव� �ाणी समजत. उ�रकाया��यावेळी �यांना क�ा लागत असे. मंबईत ु ु ु
सरकारी ह�कमा�वये क�ी मारणारास दर क�यामागे आठ आणे बि�सी िदली जात असे. ू ु ु
दररोज गाडा-दोन गाडे मारलेली क�ी पर�यासाठी नेली जात. पारशनंी अशा �कार ेु ु
क�यांची ह�या क� नका, �हणन सरकारकडे अज� दाखल केला. एकदा पारशां�या ु ू
ओटयावरची क�ी ध�न ने�याने पारशांनी ७ जन १८३२ रोजी हरताळ पाळला. बाजार ् ु ू
बदं झाले. सैिनकांचे रोटी-पाव बदं पाडले. सरकारने �यावर िनब�ध आणले. 
(सामंत,२००४, प. ४३-४४)ृ

गलबते फट�यामळे िनवा�सीत झाले�या बेने इ�ायली जमातीने १७५० �या ु ु
समारास भारता�या पि�मी िकना� यावर आ�य घेतला. कोकण िकना� यावरील रायगड ु
िज��ातील अिलबागजवळ�या नवगाव येथे बेने इ�ायली आले. इ�ायलची मले �हणन ु ू
�यांना 'बेने इ�ायली' �हणतात. कोकणात येऊन �यांनी आ�ंां�या ल�कारात िशपाईिगरी 
केली. तेलाचे घाणे चालव लागले. �यामळे �यांना 'शिनवारतेली' �हणनही सबंोध�यात येत ू ु ू
असे. पढे �यांनी मंबईत येऊन नवे �यवसाय शोधले. काही लोक ई�ट इंिडया कंपनी�या ु ु
सै�यात दाखल झाले. मांडवी, िचचंबदंर व ड�गरी भागात �यांनी व�ती केली. मांडवीचा 
यां�या लोकव�तीस 'इ�ायल मोह�ला' �हटले जाई. १८३३ साली मंबईत २००० बेने ु
इ�ायली रहात होते. �ांची िसनेगाग नामक मशीद होती. दर शिनवारी हे लोक �ाथ�ना 
कर�यासाठी एक� जमायचे. यह�दी भाषेत �यांचे धम�शा� िलिह�यात आले आहे. . 
(माडगावकर, २०११, प. २९३-२९४) १८७५ साली बेने इ�ायली लोकांनी मंबईत ृ ु
�यइश �कल स� केले. डेि�हड ससन यांनी �ाथ�ना मंिदर, िह� िशकिवणारी शाळा स� ु ू ु ू ू ु

बेन ेइ�ायली :

पारशांची ओळख. पारशी लोकांना फलांची ज�मजात आवड. िववाहसमारभं, बारशे अशा ु
कोण�याही समारभंात तबकातन फले वाटतात, पगडीत फके खोवतात, गलाबपाणी ू ु ु ु
िशपंडतात.
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केली. �य मल�ची वेषभषा नजरते भर�याजोगी असायची. ग�यापासन कमरपेय�त ू ु ू ू
चणीदार झगा, कमरखेाली पायघोळ परकर, कमरभेोवती शाल, डो�यावर मखमली टोपी, ु
हनवटीखाली सैलसर �माल, दागदािग�यांनी मढवलेली. �य मिहलां�या वेषभषेम�ये ु ू ू
कर�या केसां�या वे�या बांधन कपाळावर झलपे सोड�याची फॅशन होती. �यांची ु ू ु
िववाहप�तीही आगळीवेगळी होती. उपवर त�ण आईकडे ल�नाचा िवचार बोलन ू
दाखवतो, �यानंतर आई आप�या मलासाठी आप�याच जातीतली मलगी िनवडन �रतसर ु ु ू
मली�या घरी जाऊन िववाहाचा ��ताव ठेवते. पडदानिशन वा�द� वधला आसनावर ु ू
बसवन बोलणी होतात. िववाहाचा ��ताव मा�य झा�यावर मलाची आई वधला अगंठी ू ु ू
घालते व साखरपडा होतो. सामिहक गाणी �हटली जातात. ल�ना�या िदवशी ु ू
िदवाणखा�यात पडदा टाकन एका भागात नवरदवे आिण �याचे नातेवाईक व दस� या ू ु
भागात वध आिण ितचे नातेवाईक बसतात. यह�दी पजारी एका पा�ात म� व सोने, चांदी, ू ु
तां�याचे तकडे टाकन ते म� वध-वरास �यायला दतेात. �यानंतर �रकामे पा� वध ु ू ू ू
जिमनीवर टाकते. इथे िववाहिवधी सपंतो. �यानंतर दाराशी बोकड कापतात. वध�या ू
डो�यावर केक कापतात. आठ�या िदवशी पजा� याला घरी बोलावन दि�णा व िकंमती ु ू
भेटव�त दतेात; आ��विकयांना अहेर द�ेयाची प�त होती.ू

   ठाकर�ार, िगरगाव भागात पाठार े�भ लोकांची व�ती होती. तळपद,े क�ित�कर, ू ू
ि�लोकेकर, जयकर, नवलकर ही �भचंी म�य आडनावे. पाठार े�भपैंक� दादाजी धाकजी ू ु ू
यांनी मोटारध�ंात पैसा कमवन मंबई�या िवकास कामात सहयोग िदला. �व�छंद जगणे ू ु
हा पाठार े �भचंा जीवनधम� होता. नाचगाणे �यां�या घरातच होते. बायकाही ओठावर ू
येणारी नथ सावरीत म�पान करीत. �याव�नच �यां�यात 'नथ वर क�न आले' हा 
वा��चार �ढ झाला. �भ मंडळी होळी�या िदवसात पारपं�रक पोषाख घालन ू ू
'वरघोडया'ची िमरवणक काढीत. �ा�ण िभ�काची नव� या मलासारखी िमरवणक �हणजे ् ू ु ु ू
‘वरघोडयाची िमरवणक’! . १८९८ साली �लेग�या साथीनंतर ही प�त बदं पडली. ् ू
१८८६ साली 'पाठार े�भ सोशल �लब'�थापन झाला होता. ‘�भ सेिमनरी', ‘�भ �भात' ू ू ू
ही वाता�प�े �िस� होती. �भ लोक िकती जाग�क होते, याचे हे उदाहरण आहे. ू

पाठार-े�भ :ू

 �ा�ण लोक कोकणातन मंबईत आले. स�ाधा� यांना लागणारी इं�जी भाषा आिण ू ु
�शासक�य कौश�ये आ�मसात क�न �ा�णांनी मंबईत जम बसिवला. मंबईत ु ु
आ�यासाठी आलेली माणसे परत गेलीच नाहीत. शेती�या हगंामात लागवडीसाठी, 
गणपती-होळीत धािम�क सण-उ�सवांसाठी आिण ल�नकाया�दी कौटंिबक जबाबदा� या ु

�ा�ण :
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िनभाव�यासाठी कोकणातले चाकरमाने जाऊन-येऊन असत; पण �यां�या लेखी मंबई ु
हेच जीवनिनवा�हाचे साधन होते. गावाकडचा भतकाळ ही �यां�या लेखी केवळ ू
�मरणरजंनाची बाब बनली होती.
नैसिग�क आप�ी व नगररचना

 एकोिणसा�या शतका�या �ारभंीच मंबईला �लेग, वादळ, दगंली, भकंप अशा ु ू
नैसिग�क व मानविनिम�त आप��ना त�ड �ावे लागले. १८०२ साली मंबईत एक भली ु
मोठी आग लागली. अ�नीशामक दलाची आधिनक य�ंणा नस�याने आग आटो�यात येत ु
न�हती. ल�कराला पाचारण कर�यात आले. आग पस� नये �हणन झाडे तोड�यात ू
आली, तोफा डागन घर े पाड�यात आली. सैिनकां�या बराक�, �यापा� यांची घर े आिण ू
लाखो �पयांचा माल भ�मसात झाला. दहा िदवस आग धमसत होती. हा अनभव ल�ात ु ु
घेऊन मंबईची पनर�चना कर�याचा िनण�य घे�यात आला. िक��यात राहाणा� या लोकांना ु ु
िक��याबाहेर रहायला पाठिव�यात आले. बझारगेटाजवळ पाल�या वाहाणा� या भोयांची 
घर ेहोती, ती पाड�यात आली. मालाची गदामे िक�लाबाहेर �थलांत�रत कर�यात आली. ु
ग�हन�रचे िनवासही परळला हलिव�यात आले. �ीमंत �िति�त �यापा� यांची घर े तेवढी 
कायम ठेव�यात आली. मसलमानांनी जना नागपाडा आिण �ॉफड� माक� ट प�रसरात ु ु
व�ती केली. र�ते �ंदीकरणाचे काम हाती घे�यात आले. हमर��यांची �ंदी ५० फट, ू
आड�या र��यांची �ंदी २५ फट आिण ग��यांची �ंदी १५ फट कर�याचा िनयम लाग ू ू ू
झाला. मंबई�या धनाडय �यापा� यांनी िक��यात मोठमोठे बह�मजली बगंले बांधले. ्ु
पा�ा�य फिन�चर, गािलचे, स�दय�व�त, घाटदार भोजनपाते मागवन घर ेसजवली. काह�नी ू ू
िक��या�या बाहेर माजगाव, परळ, माहीम येथे घर ेबांधली. ही घर ेएकमजली होती आिण 
घराभोवती बागा, माडाची झाडे लावली गेली. याच वेळी माहीमला मरवदम फक� अली ु
पा� याचा दगा�, मसिजद येथे स�ा याची मशीद, मांडवीला झके�रया यांची मशीद, 
पायधनीला इ�माईल हबीब यांची मिशद बांध�यात आली. आिण म�य �हणजे ु ु
टाऊनहॉलसमोर अि�नशमन बबंखाना स� कर�यात आला. �यात पा�याचे ९ बबं आिण ु
आग िवझिवणा� या ५०-७५ कशल कम�चा� यांची नेमणक कर�यात आली.ु ू

 १५ जन १८३७ रोजी मंबईत महावादळ आिण अितव�ी झाली. हजारो व� ृ ृू ु
उ�मळन पडले. २०० जहाजे फटली. लाखो �पयांचा माल आखातात वाह�न गेला. ू ु
दोनाडीचशे माणसे बडन मेली. या नैसिग�क मंबईवर अवकळा पसरली. एका किवतेत या ु ू ु
वादळाचे वण�न आले आहे, �याव�न �यावेळ�या लोकां�या सामिहक अनभवाची क�पना ू ु
येईल :
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घर � लाटांपरी डोलत, कांह� होतां जनीनदो�त

ररी गलबते फटोिन गेल�, एकमेकाव�र आपटल�ु

आगबोिटची चि� उडाली, नांगर तोडिन धांव घेतलीु

वारा चाले बळावत, मेघराजे िवमानांत

कांह�कान� सम�तळ� बडी मा�नी गत घेतलीु ु

खडकांची मग भेट जहाली, फारच मग ती खरािब झाली

“�ा शहरांत यरोप, अमे�रका व दस� या दशेांतन आगबोटी व जहाज� �ितिदवशी ु ूु
नाना पकारचा माल व उता� घेऊन येत असतात. �यांवर तांडेल (कपतान), खलाशी, 
सफरी, इ�यािद इं�ज लोक असतात. हे खलाशी (सेलर) लोक बह�धा अनाडी व अिशि�त 
असतात. हे जहाजांतन उत�न शहरांत आले �हणजे, �यालीखशाल�त व िधगंाम�ती ू ु
कर�यांत िदवस घालिवतात. कध� कध� श� प�नास �पयांचा एका िदवसांत फडशा 
उडवन दतेात. ते प�कळ बायकांवरही धावतात. असे हे शरांत आले �हणजे लोकांस फार ू ु
उप�व होतो... ते म�ती क� लागले �हणजे पोलीस अमलदारांसही बधत नाह�त... पव� ू
यांचे खा�यािप�याचे पोसखाने धोबीतळ� , काळबादवेीचा र�ता, कोळभाट, भ�डीबाजार, 
हनमानशेरी, अशा िठकाणी लोकां�या भरव�त�त होते, परतं ह�ल� �यांस डंकन रोडावर ु ु

�ाणा मकले लोक बह�त, िखड�या दार � खडखडतु

वादळ िसटल� अक�मात, लोक झाले भयभीत

.........

आले बैसिन गडगडत, कौल� प�यांतरी उडतु
झाड� लोटांगण� घािलत, जण काय मा�रितताता निमतु

“सन अठराशे चौप�नांत, नव�बराची पिहली रात

उठले झोप�तनी डचकत, पाह�नी होती फार चक�तु

ऐका आतां सम�ांतली, नासाडी जी बह�तिच झालीु

....

मड�ांनी बदंर � फलल�, धा�यािदक त� त�ं लागलीु ु
मालाची धळधाणी झाली, दबळ� ग�रब� फार नाडल�”ु ु

सा�कितक म�वतर :ं ंृ
 मंबई हे आतंररा��ीय बदंर अस�याने दशेोदशेीचे लोक मंबईत येऊ लागले. तसतसे ु ु

मंबई�या सां�कितक जीवनाचेही रगं बदल लागले. गोिवदं नारायण माडगावकर यांनी ु ृ ू
�यां�या 'मंबईच� वण�न' या प�तकात या बदला�या िविवध छटांचे �व�प पढील श�दांत ु ु ु
रखेाटले आहे :
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जागा नेमन िदली आहे. �या र��यावर जाऊन पाहाव�, मणजे एकसा�रखे हारीन� ��येक ू
घरावर िनरिनराळे बावटे उडिवले आहेत, आिण दरवा�यावर पाटया मा�न ्
पोसखा�यां�या मालकांची नांवे िलिहल� आहेत... �ा िठकाण� �ा लोकांस म�, मांस, 
पांव, रोटी, चहा, काफ� वगैर ेज� ज� पािहजे त� त� दते असतात. .. असे पोसखाने लहान 
मोठे िमळन मंबईत चाळीस प�नास आहेत. .. हे सेलर लोक िजकडेितकडे जाऊन म�ती ू ु
क�रतात, व बेसमार दा� िपऊन लोकांस �ास दतेात, सबब �यांचा कांह� बदंोब�त ु
करावा �हणन �ा लोकांसाठी प�कळ इं�ज �यापारी िमळन सरकारची मदत घेऊन ू ु ू
कांपावर मा�ती�या दवेळा�या बाजस समार � एक ल� �पये खच�न एक िवशाळ वाडा ू ु ू
बांिधला आहे. .. �ांस 'सेलस� होम' अस� नांव ठेिवले आहे.” (माडगावकर,२०११, प. ृ
२६०)

खानावळी व िव�ाितगह े:ं ृ

 १८६९ साली सएझ कालवा झा�यानंतर मंबईत परदशेी �वासी आिण खलाशांची ु ु
स�ंया वाढली. �याबरोबर मंबईतील यरोपीयन वे�यांचीही आयात होऊ लागली. िशिपगं ु ु
कंप�यांनी दलालांशी सधंान बांधन ही आयात स� केली. पोट�  सैदला या वे�यांची िव�� ू ु
होत असे व तेथन �यांना मंबईत आणले जाई. या यरोपीयन वे�यां�या ग�लीचे 'सफेत ू ु ु
ग�ली' असे नाव �ढ झाले. डंकन रोड, फॉकलंड रोड भागात दशेी व गरीब वे�या रहात. 
१८९८ साली किमशनर ि�ह�से�ट याने या वे�यांना गडं आिण दा�डयांपासन होणारा ्ु ू
उप�व कमी करावा �हणन �यां�या घरांना गज लाव�याची योजना राबवली. मंबई�या ू ु
कामाठीपरा भागातही वे�या �यवसाय चालत असे. काही िठकाणी चांग�या व�तीतही ु
खाजगी �व�पात हा वे�या �यवसाय चाले. �या घरांना '�ॉथेल' (वे�यागह) �हटले जाई. ृ

 �वाशां�या वद�ळीमळे मंबईत खानावळी, उपहारगहे, िव�ांतीगहे (लॉिजगं-बोिड�ग) ु ु ृ ृ
यांचा �यवसाय वाढला. इं�ज लोकां�या 'पोसखा�या'त (लॉिजगं-बोिड�ग-खाणावळ 
यासाठी �या काळात 'पोसखाना' हा श�द �चिलत होता.) रहावयास जागा, पलंग, टेबल, 
खच�, कोच, नोकर चाकर वगैर े सोयी असत. िक�ला, भायखळा, महाल�मी, िगरगाव ु
अशा र�य �थळी हे पोसखाने असत. मसलमान लोक म�कामाला मशीदीत रहात; ु ु
जेवणासाठी 'भटारखाने' होते. भ�डीबाजार, कोट, ड�गरी अशा मसलमान व�तीत हे ु
भटारखाने असत. वाणी, गजराथी, िहदं लोकांसाठी धम�शाळा असत, ितथे अ�नछ�ेही ु ू
असत. �ा�ण लोकां�या 'खानावळी' असत. माडगावकरांनी �ा�णां�या खानावळीचे 
वण�न करताना िलिहले आहे क�, “�ा खाणावळी इं�ज लोकां�या पोसखा�यांसा�र�याच 
आहेत, परतं एथ� �या �कारची सोई मा� नस�ये. आिण यां�या जेवणाच� दर फार हलके ु

वे�यागह े:ृ
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असतात. एक आणा दणेारास नसता भात, ताकाची कढी, एकादी पालेभाजी आिण ु
अ�नश�ीपरत� तप; �यास अघंोळीस पाणी व िनजावयास जागास�ां िमळायची नाह�. जे ु ु ू ु
दोन आणे दतेात �यांस अघंोळीस ऊन पाणी, िनजावयास व बसावयास जागा, व 
जेवायास वरण, भात, एक दोन भा�या, सार, दह�, तप, लोणच� व ग�हाची चपाती िमळ�ये. ू
चार आने दणेारास धोतर � धवायाची वगैर ेसोई असन जेवणाबरोबर प� या व एकाद � साध� ु ू ु
प�वा�न असत�. .. अशा �ा कारखा�यास 'खाणावळ' अस� �हणतात.” 
(माडगावकर,२०११, प. २६१-६२)ृ

साव�जिनक जीवन :

 १८३१ पय�त मंबईत यरोपीयन प�तीचे जेवण तयार करणार े आचारी िमळत ु ु
न�हते. १८३१ साली लॉड� �लेअर यांनी एक �� च शेफ बरोबर आणला; ते�हापासन ू
ग�हम�ट हाऊसवर यरोपीयन प�ती�या मेजवा�या झड लाग�या. १८४२ साली सामाईक ु ू
भांडवलातन 'ि�िटश हॉटेल' स� झाले. १८४५ साली 'होप हॉटेल', १८५९ साली ू ु
'ॲडे�फ�' हॉटेल स� झा�यानंतर मंबईत िनवासी हॉटेले उपल�ध होऊ लागली.ु ु

 ि�िटश अमदानीत मंबईत साव�जिनक जीवनाने एक नवे वळण घेतले. इं�जी ु
राजवटीत िश�णा�या साव�ि�क�करणाची मोहीम स� झाली. सरकारी पाठशाळा, ु
िमशन� यां�या पाठशाळा, सामािजक मंडळां�या पाठशाळा स� झा�या. १८१५ साली ु
बॉ�बे ए�यकेशन सोसायटी �थापन झाली. १८४० साली बोड� ऑफ ए�यकेशनची ु ु
�थापना होऊन िश�णखा�या�या कारभारात सस�ता आणली गेली. शालोपयोगी प�तके ु ू ु
�िस� कर�यात येऊ लागली. एलिफ��टन कॉलेज. िव�सन कॉलेज, मंबई िव�ापीठ, ु
�ॅटं मेिडकल कॉलेज, जे. जे. �कल ऑफ आट�स, �ही. जे .टी. आय या िश�ण�े�ात नवा ्ू
मानदडं ��थािपत करणा� या नाणावले�या स�ंथा या काळात �थापन झा�या. . पारशी 
�यापारी, इं�ज अिधकारी यां�या मेजवा�या स� झा�या. �यापारी व सरकारी सबंधं ु
जोड�यासाठी अशा मेजवा�यांचा उपयोग केला जाऊ लागला. बॉ�बे क�रअर, बॉ�बे ु
गॅझेट, नेिट�ह ओिपिनयन, दप�ण, िद�दश�न वगैर े व�प�े -िनतकािलके स� झाली. ृ ु
एिशयािटक सोसायटी, �ान�सारक सभा, भायखळा �लब, �ॅमॅिटक �लब' अशा 
स�ंथांतन िनबधंवाचन, साव�जिनक ��ांची चचा� करणा� या अिभजनांनी आप�या बौि�क ू
जीवनाची नवी शैली शोधन काढली. या अिभजनां�या पढाकाराने १८०४ साली िलटररी ू ु
सोसायटी ऑफ बॉ�बे ही स�ंथा �थापन झाली. १८७३ साली राणीची बाग, �यानंतर 
नॉथ��क गाड�न अशा साव�जिनक उ�ानांची िनिम�ती झाली. याच काळात एत�ेिशयांनी ु
समाजसधारणे�या कामात पढाकार घेतला. �ाथ�ना समाज, आय� समाज, परमहसं मंडळी ु ु
वगैर ेस�ंथांनी धािम�क-सामािजक सधारणे�या चळवळी स� के�या. ु ु
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 १९ �या शतकात मंबईत िनरिनरा�या �कार�या साव�जिनक इमारती बांध�या ु
गे�या. १८३३ साली सरकारने मंबई�या साव�जिनक काया�साठी टाऊन हॉल बांधला. ु
�यिझयम, िव�ापीठ, सिचवालय, उ�च �यायालय, हायकोट� , पो�ट आिण तार ऑफ�स, ु
एलिफ��टन कॉलेज, ि�ह�टो�रया टिम�नस, मंबई �यिनिसपालीटी इ�यादी इमारती ु ु
बांध�यात आ�या. 

 मंबईत�या आतंररा��ीय वद�ळीमळे �थािनक लोकां�या दनंैिदन जीवनात बरचे ु ु
मह�वाचे बदल घडन आलेत. साव�जिनक जीवनात 'मंडळीकरणा'ची सकं�पना �ज�याने ू
अनेक �े�ात काम करणा� या स�ंथांचे जाळे तयार झाले. �टडंट िलटररी ॲ�ड ु
सायिंटिफक सोसायटी, ॲ�ीहािट�क�चरल सोसायटी, िजओ�ािफकल सोसायटी, रॉयल 
एिशयािटक सोसायटी, मेकॅिनकल इि��टटयट, पदाथ�स�ंहालय, बॉ�बे आसोिशएशन ् ू
इ�यादी स�ंथां�या मा�यमातन मंबईचे नविशि�त अिभजन न�या आधिनक स�ंकतीचा ृू ु ु
पाया रच�याचे काम करीत होते. इं�जी अमदानीत ि�केट (च�डफळी), िबलयाड� वगैर ेू
यरोपीयन खेळ खेळले जाऊ लागले. �यायामशाळा व कसरतीसाठी िज�नॅ�यम , ्ु
िजमखाना तयार कर�यात आले. करमणक�साठी स�ंयाकाळी कापा�या मैदानात ु
वा�वदं, बॅडं यांचे सांिगितक काय��म होऊ लागले. िहदं व पारशांची नाटके होऊ ृ ू
लागली. १८४० साली �ॅटंरोडला इं�जांनी 'नाटकशाळा' बांधली. शे�सपीयरची नाटके 
होऊ लागली. १७९७ पासन महाल�मीला रसेकोस� मैदानावर पैजेवर घोडयां�या शय�ती ्ू
होऊ लाग�या. नौकां�याही पैजा लागत. वे�यां�या नाचगा�यावर खच� करणारा एक वग� 
उदयाला आला. गोसावी, बैरागी, हरदास, भते, वासदवे, पांगळ, पचंा�री, मसलमान ु ु ु ु
फक�र, बैरागी अशा पारपं�रक लोकांची मंबईत वद�ळ वाढली. नवरा�ातले गजराती ु ु
लोकांचे गभ�, मोहरमम�ये मसलमानांचे ताबत इ�यादी उ�सवही चालत असत. ु ू

 १८८९-९० �या समारास मदनराव माधवराव िचतळे हे िच�दीपां�या साहा�याने ु
काचेवर रखेाटले�या अिभनय िच�ां�या छाया पड�ावर दाखिवत. या �कार�या ��य 
खेळास �यांनी 'शांब�रखरोिलका' असे नाव िदले होते. १८९६ साली जलै मिह�यात ु
ऑग�ते आिण लई �ा �यिमयर बधंनंी िच�पट दाखव�याचे य�ं मंबईत आणले. ७ जलै ु ु ू ु ु
१८९६ रोजी वॉटसन हॉटेलात�या खोलीत िसनेमा दाखवला. िसनेमाला २ �पयांचे 
ितिकट लावले होते व २०० लोकांनी िसनेमा पािहला. �यानंतर नॉ�हे�टी िथएटरात 
दरदोज साडेसहा व साडेनऊ असे दोन खेळ दाखिवले जात. बारा िच�ांची िफ�म असे. हे 
िच�पट �हणजे अनबोधपट असत. चच�गेट �टेशनवर येणा� या गाडया, गाडयांतन ् ्ु ू
उतरणार े �वासी यांची हलती ��ये दाखिवली जात. १८९८ साली ह�र�ं� सखाराम 

खेळ व मनोरजन : ं
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भाटवडेकर उफ�  सावेदादा याने परदशेातन चलत िच�पटाचा कॅमेरा मागवन पडंिलक व ्ू ू ु
क�णा या पहेलवानां�या क�तीचा ��यपट दाखिवला. (सामंत, २००४, प. १००)ृ ु ृ

 १९ �या शतकातील नाग�रकरणा�या �ि�येत मंबई�या जीवनशैलीत ु
छानछोक�पणा, नटणे मरडणे याला िवशेष म�य �ा� झाले. जरीकाम, रशेीम-कलाबत ु ू ु
आिण वेलब�ी�या कसबा�या शाली, साडया, चो�या, घागर,े टो�या यांची फॅशन आली. ्ु
ि�या आिण प�ष या दोघां�या राहाणीमानात फरक पडला. ग�यात कंठी, कानात ु
चौकडे, हातात वाळे, बोटात खडयाची अगंठी असे सो�या��याचे दािगने घाल�याची हौस ्
वाढली. गरीब लोकस�ा कज� काढन हौसमौज क� लागले. मलांसाठी त� हेत� हेची ु ू ु
खेळणी, ह�तीदतंी ड�या, करडें, बाह��या, काचे�या व�त यांचा �यापार बहराला आला. ू
अजन मोटारी आ�या नस�या तरी रशेमी ग�डे आिण झालरी लावन बैलगाडया आिण ्ू ू
छकडी सजवन िमरव�याची चैन लोकां�या अगंवळणी पडली होती. बगी, �याब, करनेी, ू
डेनेट, फेटन, रकेडा, िश�ाम, चारट, ओपनचारट अशा पनासा-साठ �कार�या गाडया ्
बाजारात आ�या हो�या. पारपं�रक मराठी स�ंकतीत हलवाया�या घरी तयार होणार ेृ
लाड, पेढे, िजलेबी, ही आपली िमठाई असायची; आता �या�या जोडीला पाव-िब�कटे ू ु
आली. बेक� यांचे कारखाने िनघाले. आघंोळीला िवलायती साबण गरजेचा झाला. 
िदवाळीला चीनमधन येणार ेफटाके फोडले जाऊ लागले. च�ं�योती, बाण, च�े, भईनळे ू ु
अशा दा�कामाची मौज वाढली. साबण, मेणब�या, िवलायती कागद आिण काच तयार 
कर�याचे कारखाने िनघाले. तसबीर खेचणारी दकाने, प�तके-पचंांग छापणार ेछापखाने ुु
िनघाले. मंबई�या जीवनाला गती आली आिण चैत�यही क�दाटले.ु

 मंबईत�या लोकांचा कपडयाल�या�या हौसमौजे�या जोडीला छानशोक�पणाही ्ु
वाढला होता. �यसने करणा� या लोकां�या नाना लीळा मंबईत नजरसे येऊ लाग�या. ु
चीनबरोबर मंबईचा अफचा �यापार अस�याने मंबईत अफचे �यसन करणा� यांचीही स�ंया ु ू ु ू
वाढली. िचनी लोकांनी ग�लोगली अफची दकाने काढली. �यामळे त�णांम�ये अफची ू ु ूु
नशा कर�याची लाट आली. या �यसनांमळे त�णांची शरीर े दबळी झाली आिण अफ ु ूु
ओढणा� या 'चडंोलां'चे ससंार धळीस िमळाले. दर चार हाता�या अतंरावर पानाचे ठेले ु
असत. पान-सपारी खाणा� यांची स�ंया वारमेाप वाढली. िचकणी, बरडी,पांढरी अशा नाना ु
जाती�या सपा� या; गोळी, फरमीशन, चडंोल, कसबंा इ�यादी अफचे �कार, माजम, ु ु ु ू ू
बचनाग, लडगी, भांग, गांजा इ�यादी नशेचा अमंल चढिवणार ेपदात�; माड, िशदंी, ताडीची ु
दा� सेवन क�न िझगंणारी माणसे शहरात इत�तत: पडलेली िदसत. माडगावकरांनी ्
'मंबई वण�ना'त अशा नशेबाज मा�सां�या ��याचे वा�तवदश� वण�न केले आहे :ु

“चडंोल �हणन अिफणी�या तयार केले�या गो�या असतात. �या िचिलमीत घालन ू ू
ओिढतात. �ा िचलमी व गडगडया एका त� हे�या असतात. �ा िचलम�त िव�तव घालीत ्ु ु
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नाह�त, परतं तपांत िभजिवलेला कांकडा पेटवन डा�या हातात घेतात आिण �या ु ु ू
िचलमीवर जी गोळी ठेवलेली असते तीस लावन मोठयाने झरका घेतात. चडंोल िपतेवेळ� ्ू ु
आडव� पडाव� लागत�, �हणन �ा जागांत िजकडे ितकडे आबडधोबड बांक, खाटा व ू
चोपाया घातले�या असतात. आिण जाडया भरडया हांत� या घालन �यांवर मसलमान, ् ् ू ु
�ा�ण, परभ, शेणवी, सोनार, भाटये, असे अठरापगड जातीचे चडंोलौपासक हातपाय ्ू
ताणन पडलेले असतात, कोणी ओकतात, कोणा�या त�डावर माशा बसले�या असतात, ू
कोणी खोकतात, कोणी त�ड वेड� वाकड� क�रतात, कोणी उसाची गडेंरी चोिखतात, कोणी 
सीताफळा�या िबया त�डात घािलतात, कोणी केळ� खातात, कोणी घेरी येऊन पडले 
आहेत अस� ��ीस पडत�.” (माडगावकर,२०११, प. २२४)ृ

 इं�ज लोकांचे िबअर, �ॅडंी, वाइ�स, ि�ह�क� ही आवडती पेये होती. �यांना ती 
इं�लंडह�न मागवावी लागत, �यामळे ती सहज उपल�ध होत नसत. �यामळे ते �थािनक ु ु
ताडी िकंवा 'बॉ�बे पचं' नामक म� िपऊन नशा करायचे. गो�याचा बेवडा, साखर, 
गलाबपाणी आिण िलंबाचा रस यांचे िम�ण क�न ही पचं बनवीत. गळापासन तयार ु ु ू
कर�यात येणा� या दा�त बाभळी�या झाडाची साल, मटणाचे तकडे टाकन ितखटपणा ु ू
आ्णलेली दा� िपत. ध�रा आिण पा�याचे िम�ण, भांग, अफ या �कारचे अमली ु ू
पदाथ�ही हे गोर ेलोक िबनधा�तपणे सेवन करीत. (गाडगीळ गगंाधर, १९७०, प. १४-ृ
१५) महानगरीय स�ंकतीत िवकासा�या बरोबर अशी िवकतीची दसरी बाजही ितत�याच ृ ृ ूु
जोमाने पढे येते, हे या अनभवाव�न िवशेष�वाने ल�ात येते.ु ु
मबईची �मारके :ंु

१८३० साली िशवडीस सरकारी बाग िवकिसत कर�यात आली. ितथे दशेोदशेीची 
फळे, फलझाडे, वन�पती लाव�यात आ�या. माजगावला सर जमशेटज़ी बाग तयार ्ु
कर�यात आली. १८८७ – महाराणी सरकारांची �यिबली होती. या �यिबलीिनिम� ु ु
रावजी भवानराव पावगी यांचा इं�जी लोकांची पण� ओळख क�न दणेारा 'िवलायतचा ू
�वास'हा �थं �कािशत. . ि�ह�टो�रया �यिबली टेि�नकल इि��टटयट ही ्ु ू
िहदं�थानातली औ�ोिगक िश�ण दणेारी स�ंथा �थापन झाली. मंबई शहरास शोभन ु ूु
िदसेल व लोकोपयोगास यावे या हेतने लॉड� �रपन या लोकि�य �हाइसरॉयचे �मारक ू
उभार�यात आले. �यासाठी १,५०,००० �पये लोकवग�णीतन जमा झाले होते व �यात ू
�थािनक सरकारशी प��यवहार क�न उव��रत र�कम िमळिव�यात आली होती. मंबई ु
�यिनिसपल काप�श�नने ८०,००० �पये व ग�हन�र�या वतीने दखेभालीसाठी सालीना ु
२५,००० �पयांची तरतद कर�यात आली होती. आिण सर िदनशा वा�छा यांची इमारत ू
�. ३,००,००० असे िमळन हे �मारक िनमा�ण झाले. साव�जिनक कामात मंबईकरांनी ू ु
लोकसहभाग दऊेन एक नवा सां�कितक नमनादश� घालन िदला.ृ ु ू
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सा�कितक दरावा :ं ृ ु
 अथा�त इतक� जाई-धम�-वशं-भाषा व �यावसाियक िविवधता असणार ेलोक मंबईत ु

एक� रहात असले, तरी �यां�यात सां�कितक एकिजनसीपणा न�हता. १९ �या ृ
शतकातील या सां�कितक दरावा असले�या शहराचे वण�न एका �� च लेखकाने केले ृ ु
आहे, �याव�न इथ�या लोकजीवनाची क�पना येईल :

“The India of the present is typified in Bombay, half-European and 
half-Asiatic, with her cosmopolitan population of 8,00,000 souls; a 
harbour where every language is spoken, and which is the emporium 
for the grain and cotton of Gujarat, the Deccan, and central India; and 
her great modern Gothic buildings which meet unexpectedly under 
oriental skies. She can boast, too, of a noble sea-drive, along which at 
the close day you may see ladies of all societies, Hindu, Musalman, 
Parsi, and European, passing in their carriages, bowing to their 
acquaintances, and looking curiously at others – a curious contrast of 
physical nearness and mental distance.” (Chailley Joseph, 1910, p. 21) 
एकमेकां�या सपंका�त असले�या इथ�या लोकांना पर�परांिवषयी कतहल होते; पण ु ू
मानिसक��या �यां�यात एका�म भाव अ�ाप �जलेला न�हता. ्

 गो� या लोकांची जीवनशैली आिण एत�ेशीयांची जीवनशैली यात बरचे अतंर होते. 
अगंात लांब पायघोळ कोट, गढ�या�या जरा खालीपय�त जाणारी तमान, डो�यावर हॅट, ु ु
टोपीतन बाहेर डोकावणारी केसांची झ�पे असला पोषाख असायचा. पालखीतन सचंार ू ु ू
करायचे. (�यावेळचे पाल�या तयार करणार े पारशी सतार "पालखीवाले" असे आपले ु
आडनाव लावत.) िवलायतेतन फिन�चर, गालीचे, घोडागाडया आण�या जात. सकाळी ्ू
�याहारी, दपारी एकपय�त काम, �यानंतर जेवण व वामक�ी, स�ंयाकाळी खेळायला िकवा ुु ्
िफरायला जाणे हा िन�य�म असे. न�य-भोजना�या मेजवा�या, िपयानो-िगटारवरचे ृ
सगंीत, घोडयां�या शय�ती चालत. रा�ी जेवणापव� िबयर िकंवा बॉ�बे पचं िप�याचा ् ू
काय��म आिण नंतर सा�सगंीत जेवण. बॉ�बे पचं हे �यावेळचे �िस� पेय होते. साखर 
आिण िलंबाचे िम�ण, �यात गलाबपाणी व �ॅडंी िमसळन हे पेय तयार केले जायचे. ु ू
�थािनक ताडीही लोकि�य होती. १८८२ सालचा मंबईचा महसल साडेसात लाखांचा ्ु ू
होता; �यापैक� पावणेतीन लाख केवळ ताडीमाडीपासन िमळत असत, याव�न ् ू
�यावेळ�या �यसनांची मा�ा ल�ात येईल.
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पारशी-मसलमानाचा दगा :ं ंु

 महानगराम�ये िनरिनरा�या जातीधमा�चे, िनरिनरा�या भाषा बोलणार,े िविवध 
�ांतातन �थलांत�रत झालेले िभ�न जीवनशैलीचे लोक एक� आ�याने साव�जिनक ू
जीवनात अनेकदा सघंषा�चे �सगं िनमा�ण होतात. मंबई शहर आधिनक सधारणांचे आिण ु ु ु
आतंररा��ीय पातळीवर �यापार�यवहार करणार ेशहर होते; पण इथे राहाणा� या लोकांचा 
िन�य सपंक�  असनही �यां�यात सां�कितक दरावा कायम रािहला होता. �यामळे मंबईत ृ ु ुू ु
सात�याने दगंली, दोन गटात मारामा� या, टोळीय� ेअसे �सगं उ�वत अस�याचे िदसन ु ू
येते. १८३२ साली मंबईत पिह�यांदाच क�े मार�या�या िनषेधाथ� पारशांनी आिण िहदंनंी ु ु ू
एक� येऊन पोलीस हवालदारावर ह�ला केला व �यातन दगंल पेटली. ग�लीबोळात�या ू
क�यांचा उप�व कमी �हावा यासाठी सरकारने क�ी मारणा� यास ��येक क�यामागे आठ ु ु ु
आणे बि�स द�ेयाची योजना जाहीर केली होती. या पैशा�या लोभाने दोन यरोपीयन ु
हवालदार दररोज क�े मारत असत. पारशी लोकांम�ये क�याला पिव� �ाणी �हणन ु ु ू
�थान होते. �यामळे िचडले�या पारशांनी व िहदं�ंया जमावाने मंबईतली दकाने बदं ु ुू ु
पाडली. इं�ज सै�याला कला�यामाग� जाणारा िशधा रोखला. �यामळे जमावाला काबत ु ु ू
आण�यासाठी ल�कराला पाचारण करावे लागले. (मंबई शहर गॅझेिटअर, साळगावकर, ु
२०१५, प.१००) या द�ंयात पारशी लोकांचे बबरजी, पाणके वगैर े िन�नवग�य लोकांचा ृ
पढाकार होता; सभंिवत व सिशि�त लोक न�हते,�यामळे इं�ज सरकारचे पारशांिवषयी ु ु ु
मत कलिषत झाले नाही. (माडगावकर, २०११, प. १२५)ु ृ

साव�जिनक अशातता :ं

 पारशी-मसलमानांचा दगंा हे मंबईत�या लोकजीवनात�या सां�कितक दफळीचे एक ु ु ृ ु
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िहद-मसलमानाचे दग े: (१८९३-९४) :ं ं ंु ु
  २५ जलै १८९३ रोजी मसलमानां�या मोहरम�या उ�सवा�या काळात �भास ु ु

प�ण, जनागड स�ंथान येथे िहदं-मसलमानांत दगंल झाली. �याचे पडसाद मंबईत उठले. ु ु ुू
मसलमानांनी धािम�क कारणाव�न केलेली गोह�या हे दगंलीचे कारण होते. मसलमानां�या ु ु
मते बकरी ईद�या सणाला गोह�या आव�यक आहे; िहदंचें �हणणे सरकारने गोह�येस ू
�ितबधं करावा. कारण आप�या धमा��या ��ीने गाय हा पिव� �ाणी आहे. शेतीला 
गायीपासन बैले िमळतात. �यामळे गोह�या हे पाप आहे. ११ ऑग�ट १८९३ मंबईत ू ु ु
िहदं-मसलमानांम�ये दगंल स� झाली. दपारी १ वाजता ज�मा मशीदीत नमाज पढ�याची ु ु ुू ु
वेळ होती; �याचवेळी हनमानग�लीत मा�ती मंिदरात नगारा झडत होता. ते�हा मसलमान ु ु
लोक 'दीन' ‘दीन' (धम�,धम�) करीत सोटे घेऊन मा�ती�या दवेळावर चाल क�न गेले. 
दगद, काठया, कवले यांनी �हार केले. दकाने लटली. मारवाडी बाजार, भ�डी बाजार, �ॅटं ् ुु
रोड, कामाठीपरा, मांडवी वगैर े भागात ५ वाजेपय�त दगंा चालला. पोलीस किमशनर ु
िम�टर ि�ह�स�ट यांनी ल�करी मदत मागवली. पोलीसांसमोर िहदंवंर ह�ला केला. �ॉम ू
बदं झाली, टपाल लटले गेले. स�ंयाकाळी ५ वाजता िगर�या सटताच घांटी, कोकणी, ्ु ु
कामठी, दडंधारी जातीचे मजर मसलमानांशी दगंा कर�यास िनघाले. र��यावर �ेते पड ू ु ू

उदाहरण या काळात पहायला िमळते. १७ ऑ�टोबर १८५१ रोजी मंबईत पारशी आिण ु
मसलमान यां�यात दगंा झाला. ‘िच��ानदप�ण' नामक गजराती दिैनकात महमद ु ु ु
पैगबंराची मािहती दणेारा सिच� मजकर छापला होता. िशळा�ेसवर छपाई अस�याने ू
महमादा�या िच�ात�या डो�यावर शाईचा बोळा िफर�याने तो एका डो�याने अधं 
अस�याचा भास होई. हे िच� कणा एकाने ज�मा मिशदी�या दरवाजावर िचकटवन िदले. ु ु ू
याव�न िचडलेले मसलमान जामा मिशदीजवळ जमले व म�ला�या आदशेाव�न 'दीन ु ु
दीन' �हणत मसलमानांनी पारशांची घर े लटायला स�वात केली, पारशी अ�यार�ची ु ु ु
नासधस केली. िगरगावातन जात असले�या मसलमानां�या �ेतया�ेवर पारशांनी ू ू ु
दगडफेक के�यावर मसलमानांनीही उलट दगडफेक केली. पारशां�या िश�मंडळाने ु
ग�हन�र सर िफलीप वडहाऊस यांना ल�काराला पाचारण कर�याची िवनंती केली. पण ती ु
फेटाळ�यात आली. �यामळे दगंल आटो�यात यायला खप वेळ लागला. इं�ज ु ू
अिधका� यांनी मसलमान काझी, �िति�त पारशी लोकांची सभा घेतली. महमदाचे िच� ु
छापणा� या सपंादकाने �मा मािगतली. पारशी, मसलमान व इं�ज अिधकारी यांची ु
गाडयांत एक� बसन मोह��यांतन िमरवणक काढन जनमानसांत शांतता ��थािपत ् ू ू ू ू
कर�याचा �य�न केला. सामािजक असतंोषाला सामािजक सलो�यातनच उ�र ू
शोध�याचा एक उ�म नमनादश� यािनिम�ाने ि�िटशांनी घालन िदला. (माडगावकर, ु ू
२०११, प. १३०) ृ
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लागली, िक�येक लोक जखमी लोक झाले. पोिलसां�या गोळीबारात ३ लोक ठार झाले. 
२५०० जणांना अटक कर�यात आली. �यात�या १४८५ लोकांना िश�ा झाली. 
सरकारने िहदं-मसलमानांत समेट घडवन आण�याक�रता दो�ही जाती�या पढा� यां�या ु ू ुू
सहकाया�ने शांतता ��थािपत कर�यासाठी िमरवणका काढ�या.ु

१. ताबत थंड हो�या�या िदवशी पोलीस सप�रडं�ट�या ह�कमा�माणे �भासपटण ू ु ु
येथेही िहदं लोक घराबाहेर पडले न�हते, तरी मसलमानांनी १३ िहदंचें खन पडले.ु ूू ू

२. �वसाम�य� व सरकारचा पािठंबा यांचा मसलमानांना गव� झाला होता.ु

मबई द�याची �मख कारण े :ं ंु ु

चो� या, दरोडे, फसवणक व ��ाचार क�न लोकां�या खाजगी व साव�जिनक ू
स�ंथांची सपं�ी लबाड�याची �व�ी मंबई शहरात १९ �या शतकातही आढळन येते. ु ृ ु ू
िखसेकाप, अगंावरचे दािगने खेचणार े साखळीचोर, बाजारात जगाराचे खेळ मांडन ू ु ू
लोकांचे िखसे �रकामे करणार ेजगारी आिण भरटे चोर मंबईत होतेच; परतं घाऊक चो� या ु ु ु ु
करणा� या काही टो�या मंबईत ि�याशील हो�या. पोलीसांना आिण अिधका� यांना ु
िच�रिमरी दऊेन जहाजांवरचा माल रा�ी�या वेळी माच�यात घालन पळवणार,े जकात ू

ग�ह ेव अप�व�ी :ु ृ

मंबई�या दगंलीत एकण ४६ मसलमान, ३४ िहदं आिण १ �य यांचा बळी गेला. ु ू ु ूू
(मंबई सरकार�या रा�यकारभाराचा व�ांत, १८९३-९४, प. २२७)ु ृ ृ

३. �भासपटाण�या िहदं�ंया तारवे�न मंबईकर शेठ लखमीदास िखमजी यांनी ुू
ग�रबां�या र�णासाठी लॉड� हॅ�रस या ग�हन�रसाहेबांची भेट मािगतली; पण भेट नाकारली 
गेली.

मसलमाना�या आपापसातील दगली :ं ंु
 मोहरम�या िदवसात मसलमानां�या िशया आिण स�नी पथंातील अतंग�त ु ु

मतभेदांमळे १८७२ साली मंबईत दगंल उसळली. सर�ा िनय�ंणा�या �य�नांना न ु ु ु
जमानता दगंलीला िहसंक वळण लागले. बाचाबाचीत ६० जण जखमी झाले.ु

 १८९८ साली �लेग�या साथीत मसलमानांनी धािम�क भांडवल क�न दगंल घडवन ु ू
आणली. �लेग��त भागात पाहाणी करताना सरकारी अिधकारी एका मसलामाना�या ु
घरात िशरले ते�हा �यांनी पोलीसांवर श�ांनी वार केले. िचडले�या जमावाने पोलीसांवर 
दगडफेक केली. �लेगिनवारणाचे काम करणारी दोन इि�पतळे जाळली. कारा�ीईहे 
जाळली. या दगंलीत १९ जणांचा म�य झाला, ४२ जखमी झाले, २४ जणांना अटक ृ ू
झाली. धािम�क गडंामळे सरकारी कामात अडथळा आणन साव�जिनक शांतता भगं ु ू
करणारा समाज हे दगंलीला कारण झाले होते.
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चकवन वखारीत माल भरणार े �यापारी होते. १८४३ साली कॅ�टन बरोज या पोलीस ु ू
अिधका� याने धाडी घालन हे �कार उघडक�स आणले होते. अशा चो� यांखेरीज िव�याची ू
र�कम लाट�यासाठी जहाजांना आगी लावणे, गलबते बडवन टाक�याचे �कारही मोठया ्ु ू
ब�ीकौश�याने चालत. या �कारात मोठमोठे �यापारी गतंले होते. जहाजावर कापस वा ु ु ू
अफ�या नावाखाली कचरा, रतेी, माती भ�न जहाजाला आग लावायची िकंवा ते सम�ात ू ु
बडवन टाकायचे. यात जहाजावरचे क�ान, खलाशी यांना �यांचा वाटा दऊेन सामील ु ू
क�न घेतले जायचे. �यामळे खर े स�य बाहेर येत नसे. १८४४ साली अशाच एका ु
जहाजाला िसगंापरजवळ आग लावन बडव�याचा �कार उघडक�स आला. जहाजावर�या ू ू ु
कम�चा� यांत लाचेची र�कम वाटन घे�याव�न भांडणे झाली. �याव�न पोिलसांना या ू
टोळीचा प�ा लागला. या ग��ात अडकले�या ग�हेगारांपैक� एकास का�या पा�याची ु ु
ज�मठेप, एकास १० वषा�ची व एकास दीड वषा�ची स� त मजरीची िश�ा झाली. ु
(माडगावकर, २०११, प. १२८) इं�ज सरकारने अशा अप�व��ना आळा घाल�यासाठी ृ ृ
नेटाने �य�न केले असले तरी पोलीसांना आिण अिधका� यांना मािसक पगारासारखे ह�े 
परवन वरकरणी स�य वाटणा� या �यापा� यांची व अिधका� यांची ��ाचाराची �व�ी समळ ु ू ृ ू
उखडणे श�य झाले नाही. 

 १८५२ सालचा आरो�य आिण �व�छता खा�या�या अहवालानसार मंबईत अ�ाप ु ु
सांडपा�याची आिण मैलािवसज�नाची प�तशीर �यव�था लागलेली न�हती. मले ु
र��या�या कडेला शौ�याला बसत. िक��या�या बाहेर�या व�तीत िभतंी�या आडोशाने 
म�िवसज�न कर�याची सरा�स प�त होती. उघडया गटारीतन सांडपाणी आिण मैला वहात ्ू ू
असायचा. र��या�या कडेला कजले�या भाजीपाला आिण मटणमाशांची घाण फेकलेली ु
असायची. र��या�या दो�ही बाजला गटारीतली घाण फेकली जायची. कच� याचे ढीग उभे ू
रहायचे. एकदोन िदवसांनी ती घाण ितथन हलवली जायची. घरां�या िभतं�नाही ओल ू
असायाची. रा�भरात अ�नपदाथा�ना बरशी लागायची. अशा अ�यतं अमंगळ, उबग ु
आणणा� या ओगंळ वासाचा इथ�या रिहवाशांना रोजचा �ास सहन करावा लागे. मंबई�या ु
फोट�  भागातही हीच प�रि�थती होित. ितथले भाडेक� सतं� होऊन सॅिनटरी 
इ��पे�टरकडे घरमालकांिव�� त�ारी करायचे. अशा वेळी वहा�या घाण पा�यात 
िवटांचे तकडे टाकन ता�परता उपाय केला जायचा. सय�दयापव�च �व�छता कामगारांची ु ू ु ू ू
मैला साफ कर�यासाठी कमक यायची, सकाळी दहापय�त �यांचे काम चालायचे.ु

साव�जिनक आरो�याचे �� :

 मंबईत अजन नळाने पाणीपरवठयाची योजना झालेली न�हती. िविहरीचे पाणी हाच ्ु ू ु
िप�या�या पा�याचा �ोत होता.पण सव�� गोडे पाणी लागत नस�याने �यास मया�दा 
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  मंबईत रोगराई मोठया �माणात वाढ�यामळे �व�छते�या उपाययोजना ्ु ु
कर�यासाठी १८६१ साली �वतं� मंडळ �थापन कर�यात आले. १८७२ �या 
आरो�यखा�या�या अहवालानसार बाजारपेठेतली अ�व�छता, खेतवाडीत फॉकलंड ु
रोडचे सांडपाणी वाह�न जमा होत अस�याने, आगरीपाडा, ज�हाईपाडयातील उघडया ् ्ु
गटार�मळे, परळम�ये सांडपा�याची �यव�था नस�याने, मांडवीत गायीगरां�या गोठयामळे ्ु ु ु
सांडपाणी साठन रहायचे. १८६५ साली मंबईत दगावले�या लोकांपैक� ६५% ��ण ू ु
तापाचे होते. याव�न साव�जिनक आरो�याचे �� िकती गभंीर होते याची क�पना येते. हे 
सव� ल�ात घेऊन जलिन�सारण आिण सांडपा�याची �यव�था लाव�यात आली. नवीन 
महापािलका िवधेयक पा�रत क�न १८६५, १८७२ आिण १८७२ �या काय�ात 
द���या क�न सांडपाणी योजनेत प�तशीर बदल कर�यात आले. १२ लाखांपे�ा ु
अिधक रकमेची तरतद कर�यात आली. १८७८ साली �व�छते�या सोय�साठी ू
�यिनिसपािलटीने २७ लाखांची तरतद केली. १८८२ साली सर �रचड� टे�पल यांनी ु ू
मंबई�या ���छता �क�पाचा आढावा घेऊन �हटले होते क�, “जलिन�सारणासाठी ु
याआधी बरचे काम कर�यात आले आहे. बराच पैसा �यासाठी खच� करावा लागला, पण 
अजनही मलकंडातली, गटारातली घाण बदंरावर सोड�यात येते. �यामळे खप नकसान ू ु ु ू ु

हो�या. साव�जिनक पाणवठे होते; पण ितथेही �व�छतेचे �� होते. लोक तलावात 
आघंोळी करीत,कपडे धत. हे पाणी �वाही नस�याने घाण �हायचे. असे �दिषत पाणी ू ू
िप�यासाठी वापरले जाई. िविहर��या काठापासन कपडे ध�या�या व आघंोळी कर�या�या ू ु
जागा जेमतेम सहा-सात फटांपे�ा जा�त लांब नसायची; �यामळे हे अश� पाणी पाझ�न ु ु ु
िविहरी�या पा�यात िमसळले जायचे. यामळे दरवष� मंबईत पटक�, कांज�या,गोवर, ु ु
तापा�या साथी याय�या. अ�व�छतेमळे वारवंार िनमा�ण होणार े हे �� ल�ात घेऊन ु
�व�छता अिधका� याची नेमणक कर�यात आली. �यावेळ�या ॲ�� िलथ (Andrew ू �
Leith) या सॅिनटरी इ��पे�टरने १८५२ साली आप�या अहवालात केले�या या न�दी 
आहेत. (Report on the Sanitary State and Sanitary Requirements of 
Bombay, 1852) १८५५ साली अपोलो बदंरात उतरले�या मकिलन नामक �वाशाने 
मंबईत�या अ�व�छतेिवषयी व दग�धीिवषयी िलिहले होते क�, " सपंण� मंबई बेट हे ु ू ुु
दग�धीय� त मलकंड होते. गटाराचे पाणीस�ा सम�िकनारी वाळत येऊन िमसळत होते. ु ु ु ु ूु
दगडांचा वापर फ� त िनसग�स�दया�साठी होता. मलबार िहलपासन बॅकबे�या टोकापय�त ू
चालत गे�यास भयानक वास. ितथ�या र��याजवळच गटाराचे त�ड होते. जवळ�या 
चौपाटीवर जाताना मासे, इंधन आिण इतर घाणी�या वासाने नाक च�दायचे. र�ेवेने 
बोरीबदंर ते भायखळा जाणे �हणजे शौचकपात जा�यासारखे होते." (साळगावकर, ु
२०१५, प. १२७)ृ



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - भौितक-सां�कितक पा��भमी    । 67 ृ ृ ू

होते. �यासाठी अित�र� त सांडपाणी �यव�था कर�यात आली आहे. िजथे या घाणीचा 
�ास होणार नाही, अशा भागात ही सगळी घाण सोडली जाणार आहे.” (साळगावकर, 
२०१५, प. १४२) याव�न महानगराम�ये वाढ�या लोकस�ंयेबरोबर �व�छता आिण ृ
आरो�याचे �� िकती िकचकट होत जातात, याची क�पना येते. नगरचना आिण 
नगरिवकासात �व�छता योजने�या प�तशीर िनयोजनाची गरज मंबई शहरा�या ु
िनयोजनक�या�ना सतत ल�ात �यावी लागली आहे. 
आधिनक ���सवेा :ु

 “आम�या लोकांचा दवेी काढ�याचा �कार असा होता. मनगटापासन एका िवती�या ू
अतंरावर श�ाने िकंवा व�त� याने फास�या घालीत. आिण �यावर दवेी आले�या 
मन�या�या अगंावरील खप�या झडले�या असतील �या जमवन �यांची बकणी क�न ु ू ु
ठेवीत. आिण �यावर घ� प�ा बांधीत. तशात �या पो�ांत गळ घालन खायास दते. आिण ू ू
वातळ पदाथ� खायास घालीत. मग �या मन�यास एक दोन िदवस �वर येऊन सव� अगंास ू ु
दवेी येत व िक�येक जांयां ही होत. हे दवेी काढणार ेदवेीचे भ� त असे मानन �यांस कांही ू
ब�ीसही दते व �यांवर िकंवा �यां�या बायकांवर दवेीचा अवसर आणीत आिण लोक 
�याला दवेा�माने भजत. �ास दवेीचे गवळे �हणतात.”(माडगावकर, २०११, प. १८८)ृ

१८१६-१७ साली सरकारने काळबादवेी भागात दवेी काढ�यासाठी �वतं� 
काया�लय �थापन केले व लोकांनी ितथे जाऊन दवेीची लस टोचन घे�याची मोफत सेवा ू
उपल�ध क�न िदली. परतं दवेी काढ�या तर दवेीचा �कोप होईल या भीतीने बरचे लोक ु
�यास तयार नसत. दवेी खा�यातला कम�चारी िदसला तरी आया मलांना लपवन ठेवीत. ु ू
दवेी काढ�याचा हा उप�म सरकारने सात�याने स� ठेवला होता. १८३८ साली मंबईचे ु ु
ग�हन�र सर रॉबट�  �ॅटं यां�या म�यनंतर �यां�या �मरणाथ� �ॅटं मेिडकल कॉलेज �थापन ृ ू

 आधिनक वै�क�य सेवांची उपल�धी हे १९ �या शतकातले साव�जिनक ु
आरो�य�यव�थेतले एक मह�वाचे ि�थ�यतंर होते. भारतात यापव� पारपं�रक आयव�द व ू ु
यनानी वै�कशा� परसेे �चिलत होते; पण अधं��ा आिण आरो�यसा�रतेचा अभाव ु ु
यामळे �यि� तगत व साव�जिनक आरो�याचे �� िकचकट व गतंागतंीचे होऊन जात. ु ु ु
कॉलरा व �लेग�या साथीत ��ण फटाफट म�यमखी पडत. दवेी आ�याने कणाचे डोळे ृ ु ुू
जात, कणाचे हातपाय आखडत, कणाची वाचा जाई, कणाचा चेहरा िव�प होई. साथी�या ु ु ु ू
या रोगांमळे व औषधोपचारा�या यथायो�य सिवधा उपल�ध नस�याने बालम�यचें ु ु ृ ू
�माणही फार मोठे होते. दवेी आ�या तर �यावर केले जाणार े गावठी उपचार अितशय 
अघोरी �व�पाचे असत. गोिवदं नारायण माडगावकर यांनी अशा अघोरी उपचाराचा एक 
नमना नमद केला आहे :ु ू
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झाले. �यानंतर आधिनक वै�कशा�ानसार उपचारा�या प�ती उपयोिज�या जाऊ ु ु
लाग�या. दरवष� या कॉलेजातन बाहेर पडणा� या डॉ�टरांकडन आधिनक वै�कसेवा ू ू ु
उपल�ध होऊ लाग�या. डॉ. अनंता चदंोबा हे एत�ेशीय डॉ�टर दवेी खा�यात�या 
िशपायांना बरोबर घेऊन घरोघरी जाऊन मलांना दवेीची लस टोच लागले. १८६०-६१ ु ू
साल�या आकडेवारीनसार मंबई शहरात वष�भरात ,८६१ मलांना आिण सपंण� मंबई ु ु ु ू ु
इला�यात २,७४,४३३ �य� त�ना दवेीची लस टोच�यांत आली. १८९६ ते १८९९ या 
काळात मंबईला �लेग�या साथीने �ासले होते. �या काळात मंबईची लोकस�ंया दोन ु ु
लाखांनी घटली. िक�येक लोक म�यमखी पडले, िक�येक शहर सोडन गेले. या काळात ृ ुू ू
�लेग�या ��णांवर उपचार कर�यासाठी सरकारने साडेअडतीस लाख �पये खच� केले. 
आरो�यिवषयक ��ांचा गतंा सोडिव�यासाठी मंबई महापािलकेला दीघ�कालीन िनयोजन ु ु
करावे लागले.

 १९ �या शतकात स�वातीला िक��यात यरोपीयन जनरल हॉि�पटल होते. ु ु
�यानंतर सरकारी दवाखा�यां�या जोडीला खाजगी दणेगीदारां�या दणेगीतन धमा�थ� ू
दवाखाने उघडले जाऊ लागले. जग�नाथ शकंर शेठ यांनी िगरणगावात 'धमा�थ� दवाखाना' 
स� क�न ग�रबांना मोफत औषधोपचारांची सोय उपल�ध क�न िदली.१८३४ साली ु
बॉ�बे नेिट�ह िड�पे�सरीची �थापना झाली, १८४३ साली भायख�यात सर जमशेटजी 
िजिजभाई यां�या नावाने एक मोठे इि�पतळ (जे. जे. हॉि�पटल) स� झाले. हे इि�पतळ ु

जे जे हॉि�पटल व �टँ मिेडकल कॉलेज 
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 १८२४ �या द�काळामळे �ामीण भागातन मंबईत लोकांचे ल�ढे येऊ लाग�याने ु ू ुु
लोकस�ंया वाढली. िप�या�या पा�याचा तटवडा जाणव लागला.या पा��भमीवर तातडीने ु ू ू
उपाययोजना कर�यासाठी सरकारने तलाव व िविहरी खोद�यासाठी मंडळ नेमले व 
मंडळा�या दखेरखेीखाली ज�या िविहर�ची द��ती, न�या िविहरी खोदणे, तलावांची �ंदी ु ु
व खोली वाढिव�याचा �क�प हाती घेतला. पढे उ�ोग�यवसायांबरोबर मंबईची ु ु
लोकस�ंया वाढतच गे�याने शहरात िप�या�या पा�याचा िनरतंर तटवडा जाणव लागला. ु ू
१८५४ �या द�काळात र�ेवे ड�यांतन पि�म महारा��ाचे आिण सम�माग� माच�यांतन ू ु ूु
कोकणचे पाणी मंबईत आण�याचा �सगं िनमा�ण झाला होता. या पा��भमीवर ु ू
पाणीपरवठया�या �थायी योजना काया�ि�वत कर�याची िनकड होती. �या��ीने १८५६ ्ु
साली िवहार धरणाचे बांधकाम स� कर�यात आले. १८६० साली या धरणातन मंबईला ु ू ु
पाणीपरवठा होऊ लागला. या िवहार �क�पासाठी मंबई�या जनतेने लोकवग�णीतन पैसे ु ु ू
उभा�न साव�जिनक कामातला आपला वाटा उचलला. एकण ६५.५० लाख �पयां�या ू
खचा�पैक� २० लाख �पयांचा सहभाग हा लोकां�या दणे�यांतन िमळाला होता. सहयोगी ू
स�ंकतीचा हा एक उ�म नमनादश� होता. यानंतरही मंबई�या पाणीपरवठयासाठी १८७९ ृ ु ु ु ्
साली तळशी धरण,१८८४ साली भडंारवाडा व मलबारिहल, १८८५ साली तानसा ु
धरण आिण १८९० साली पवई तलावाचा िवकास क�न मंबई�या पाणीपरवठयात वाढ ्ु ु
कर�यात आली. पैक� तानसा धरणाचे काम ट��याट��याने पण� कर�याचे काम १९२६ ू
पय�त स� होते. ु

उभार�यासाठी �यावेळी एकण दोन ल� �पये खच� आला; �यापैक� १,७०,००० �पये ू
जमशेटजी िजजीभाईनंी दणेगी िदली व उव��रत ३०,०००�पये सरकारने िदलेत. या 
इि�पतळात अनाथांना मोफत रहायला जागा व औषधोपचार परिवले जात.ु

 भारतीय मिहलांना �सितगहा�या सिवधा नस�याने घरगती सईणीकडन िमळणा� या ु ृ ु ु ु ू
अ�िशि�त सेवांवर अवलंबन रहावे लागे. �यात ब� याचदा गभंीर इजा होऊन बाळंतीणीस ू
�ाणही गमवावे लागत. िशवाय ग�रबांना औषधोपचारांचा खच�ही परवडत नसे. या 
पा��भमीवर �ॅटं मेिडकल कॉलेजला जोडन ग�रब मिहलां�या �सतीसाठी 'सितकागह' ृू ू ू ु
स� कर�यात आले. सर जमशेटजी िजजीभाई व �यां�या प�नीने यासाठी जागा उपल�ध ु
क�न िदली आिण बांधकाम व इतर खचा�साठी दणेगी िदली. िशवाय लोकवग�णीतनही ू
बांधकामासाठी िनधी सकंिलत कर�यात आला होता. इि�पतळात�या या आधिनक ु
सिवधांमळे होणार ेफायद ेिदस लागले, तसतसे लोकमानसही या आधिनक उपचारांकडे ु ु ू ु
आक� होऊ लागले. लोकवै�काकडन आधिनक वै�कशा�ाकडे वळणार ेएक मह�वाचे ृ ुू
सां�कितक ि�थ�यतंर या काळात स� झाले. ृ ु
पाणीपरवठा :ु
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�ाम व आगगाडी :
मंबईत लहानमोठे खडीचे र�ते होते. �ळाने खडी दाबन र��यांची डागडजी केली ु ू ु

जाई. �ळ ओड�यासाठी बैलांचा वापर केला जाई. र�ते धळीने माखलेले असत; मा� ु
सकाळ स�ंयाकाळ र��यांवर िन�यनेमाने पाणी िशपंडणा� या गाडया िफरत. धळीचा ् ु
फफाटा कमी होईल, याची परशेी द�ता घेतली जायची. र��याव�न गाडया-माणसांची ्ु ु ्
वद�ळ असे. भाडयाने पाल�या, गाडया, टांगे िमळत.मंबईत बारा हजार घोडागाडया ् ् ्ु
हो�या. ओझे वाह�यासाठी खटार ेअसत. भाडो�ी गाडया चालव�यासाठी परवाना लागे, ्
�यानसार गाडीवर परवाना नंबर व गाडीवानाला िब�ला असे. घोडागाडीला 'ि�ह�टो�रया' ु
असे �हणत. एक वा दोन घोडयांची �ळांव�न चालणारी �ामगाडीही होती. ९ मे १८७४ ्

ला घोडयांची पिहली �ाम स� झाली. एक घोडया�या �ामम�ये २४ आिण दोन ् ्ु
घोडयां�या �ामम�ये �या�या द�पट माणसे �वास करीत. रा�ी घोडागाडयांना दो�ही ् ्ु
बाजनंी कंदील लावलेले असत. र��या�या दतफा� गॅसचे िदवे असत. िद�यांची स�ंया ू ु
३,२८२ होती. १८७२ ते १८७७ या काळात शहरात�या �वाशांसाठी �ायोिगक 
त�वावर कला�यात �ामची सोय उपल�ध क�न द�ेयात आली होती; पढे १८८० पय�त ु ु
फोट� , िगरगाव, भायखळा, �ॅटं रोड भागात �ाम वाहनांसाठी र��यावर �ळ टाक�यात 
आले. १८६० �या शेवटी �ेट पेिन�सला कंपनीने मंबई आिण ठाणे प�रसरात र�ेवेमागा�चे ु ु

मबंईची �ाम गाडीु
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 १९ �या शतका�या उ�राधा�त मंबईत र�ेवे आली आिण मंबई�या िवकासाला ु ु
�चडं गती �ा� झाली. इं�लंडला १८३२ साली पिह�यांदा र�ेवे स� झाली होती. ु
�यानंतर�या दशकात १८४३ साली भारतात र�ेवे स� कर�यासाठी लंडनला १८४३ ु
साली �ेट इ�टन� र�ेवे कंपनी व १८४४ साली �ेट इंिडयन पेिन��यला र�ेवे कंपनी ु
�थापन झाली. जग�नाथ शकंर शेठ हे या र�ेवे कंपनीचे पिहले महारा��ीयन डायर�ेटर 
होते. (कंपनीने �यांना अ�ह�क �हणन र�ेवेचा 'सो�याचा पास' िदला होता.) १८४८ ू
साली ि�िटश सरकारने मंबईत ३५ मैल लांबीची र�ेवे सडक बांध�याची परवानगी िदली. ु
१६ एि�ल १८५३ रोजी र�ेवेचे उद घाटन झाले. बोरीबदंर ते ठाणे अशी ३४ िकलोमीटर ्
र�ेवे धावली. आिशया खंडातला हा पिहला र�ेवे �क�प होता. १८६० साली मंबईह�न ु
भडोच, बडोदा व १८६३ साली अहमदाबादपय�त र�ेवे सेवा स� झाली. २२ एि�ल ु
१८६३ ला भोरघाट ओलांडन र�ेवे द�खन�या पठारावर धाव लागली. ू ू

 वाहतक��या सोयीसाठी १८३५ ते १८३८ या काळात भायखळा आिण बॅकबेला ु
खाडीत भराव टाक�यात आला आिण भायखळा चौपाटीला जोडणा� या �ॅटं रोडचे काम 
पण� कर�यात आले.. १७९७ साली डंकनसाहेबां�या कारिकद�त शीवचा पल तयार ू ू
झाला होता; १८४३ साली सर जमशेटजी िजजीभाई यांनी १,५५,००० �पये खच� 
क�न वांद� याचा पल बांधला.ू

 िहदं�थान�, आगीची गाडीु

 पाह�िन झाल�, माणस� वेड�,

 ितला बांधला, माग� लोखंडी,
 मनाचाही, वेग मोडी,
 मग क� ची, ह�ी घोड�,

 �सार मोठा, ितचा इं�लंड�.

जाळे िव�तारले. र�ेवे आ�यावर लोकांना वां�े, माहीम, दादर भागात र�ेवेने �वास करता 
येऊ लागला. 

 भारतीय उपखंडात आगगाडी येणे ही या शतकातली नािव�यापण� घटना होती. ू
लोकमानसात आगगाडीिवषयी �चडं कतहल होते. लोकांनी �यावर कवने िलिहली, ु ु
लाव�या-पोवाडे झाले, �हणी-उखाणे झाले. आगगाडी ही केवळ एक यांि�क व�त वा ू
दळणवळणा�या �े�ातली भौितक घटना न राहता लोकसवेंदनेचा िवषय बनली. 
नम�यादाखल आगगाडीवर �या काळात �चिलत असलेली एक किवता इथे उद धत ु ् ृ
करीत आहोत :

 पाउण तासांत, ठा�यास धाडी,
 आध� िनघाली, यरोप खंड�,ु
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 तेथिन आली, भरत खंड�,ु

  (माडगावकर, २०११, प. २१२)ृ

 ऐिश ितचीही, कथा उदडंी,

 १७८७ साली मंबईत पिहले पो�ट ऑिफस स� झाले. १७९४ साली जनरल ु ु
पो�ट ऑिफसची �थापना झाली आिण १७९८ पासन दर मिह�याला लंडनला टपाल ू
पाठिव�याची सिवधा उपल�ध झाली. १८५० पय�त सव� भारतभर टपालाची सस� ु ु ू
�यव�था िनमा�ण कर�यात आली. १८५४ साली ताराय�ंा�ार े दळणवळणाची सोय 
उपल�ध झाली. १८५५ सालाआसन मंबई, म�ास, कलक�ा, गजरात, कराची आिण ू ु ु
तक� �थानमाग� यरोपशी ताराय�ंा�ार े सपंक�  कर�याची �यव�था िनमा�ण झाली. ु ु
ताराय�ंांमळे �यापा� यांची फार मोठी सोय झाली.ु

 लोखंडी र�ता झाला,�यापार वाढवाया.

 अजन पसरले, िपिंडं ��ांड�,ू
 व� तथापी, �णित लबाडी,ृ
 गरीबांचा, �यापार मोडी,

 ऐसे �णती, िहदंखंड�,ू
 ितचा मिहमा, अखंडदडंी,
 िकती वाण मी, पामर त�ड�,ु

एिककडे आगगाडीचे नवल आिण �याचवेळी िहदं�थानला दा�र�यात लोटणारी ्ु
िनयती �हणन आगगाडीिवषयीची त�कालीन सिंम� लोकभावना या किवतेतन उमटली ू ू
आहे.

गसॅ आिण िवजेचे िदवे :
 १८६३ साली भ�डी बाजारा�या र��यावर �थमच गॅसचे िदवे लागले. १८८२ साली 

�ाफड� माक� टम�ये िवजेचे िदवे लागले. र��या�या दतफा� िदवे लावले जाऊ लागले. ु
१८८३ साली मंबई �यिनिसपािलटीने ई�टन� इलेि��क लाइट ॲ�ड पॉवर कंपनीशी ु ु
करार केला. पढे कंपनी बदं झा�यावर १८९४ साली �वत:चा जनरटेर स� क�न ु ु
मंबईत िवजेवर चालणा� या िद�यांची कायमची �यव�था लाव�यात आली.ु
जलवाहतक व बदरिवकास :ंु

 िहदं�थाना, द�र� जोडी,ु

 १८१९ म�ये मंबईचे अपोलो बदंर जलवाहतक�साठी स� कर�यात आले. बॉ�बे ु ु ु
को�ट ॲ�ड �र�हर िसि�टम नेि�हगेशन कंपनीने मंबई, मांडवा, रवेस, धरमतर, उलवा इथे ु
जलमागा�ने �वास करणा� या �वाशांसाठी फेरीबोट�ची सेवा स� केली होती. इतर ु
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 १८८१ साली जाहीरनामा �िस� क�न मंबई�या िनरिनरा�या बदंरांतन मालाची ु ू
चढ-उतार कर�याची प�तशीर योजना �सत कर�यात आली. सव� जकातरिहत माल व ृ
पर�या दशेांतन येणारा माल टाऊन बदंरात उतरवला जाईल, दशेी �यापा� यांनी तयार ू
केलेला माल मिशद बदंरातन, सरकारी माल फ� त ग�हम�ट डॉकयाड�मधन, पायलट ू ू
बदंरातन कोळसा, र�ेवेचे सामान गनकॅ�रएज बदंरातन, फळफळावळ, बफ�  अपोलो ू ू
बदंरातन, अफ, दा�, तंबाख, मीठ पावडरव�स� बदंरातन, इमारती लाकड टांक व ू ू ू ू ू

दशेांम�येही �वासी बोट�ची सेवा उपल�ध होती. १८३० पासन सम�माग� दळणवळणात ू ु
सधारणा कर�याचा �क�प हाती घे�यात आला. १८३८ म�ये मंबई ते लंडन �वासी ु ु
जहाजांची सेवा स� कर�यात आली. १८६९ साली सवेझ कालवा खला झा�याने ु ु ु
मंबईचा जगभरातील सागरी िकना� यांवरील शहरांशी �यापाराचा माग� �श�त झाला. ु
१८७०साली मंबई ते सवेझ कालवा अशी पाणबडी स� कर�यात आली. सम�मागा��या ु ु ु ु ु
िव�ताराबरोबर मंबईमाग� आतंररा��ीय टपालसेवेची �यव�था ि�िटश इंिडया कंपनीने ु
�वीकारली. १८६८ पासन दर आठवडयाला टपालसेवा परिवली जाऊ लागली. �यापव� ्ू ु ू
मिह�यातन दोनदाच आतंररा��ीय टपालसेवा उपल�ध होती.ू

  मंबई�या आिथ�क िवकासा�या ��ीने ि�िटशांनी िकनारा आिण बदंरिवकासाला ु
नेहमीच अ��म िदला होता. १८१० साली शेठ लवजी नसरवानजी वािडया यांनी 
�यां�या गोदीतन ७४ तोफा धारण कर�याची �मता असणार े जहाज बांधले. १८१६ ू
साली गोदीचा िव�तार कर�याचा उप�म हाती घे�यात आला व िव�ता�रत गोदीचे 
'डे�कन गोदी' असे नामकरण कर�यात आले. १८४३ साली आगा महमंद रहीम याने 
माजगाव गोदी बांधली. १८५२ साली बोरीबदंरचा ध�का बांध�यात आला. ल�मण 
ह�र�ं� �भ उफ�  भाऊ याने करनाक व �लेर बदंर िवकिसत केले. �याचबरोबर कलाबा, ू ु
आथ�र बदंर आिण १८५८ साली एलिफ��टन बदंर तयार झाले. जमशेटजी िजजीभाई 
आिण �यां�या भागीदारांनी दीड ल� �पये खच� क�न माला�या चढ-उतारासाठी ध�का 
बा�धला. अपोलो बदंरातन १८१९ पय�त उता� जात-येत नसत. पण सरकारने ू
साडेचार ल� �पये खच�न ध�के बांधले व �वाशांची सोय केली. अपोलो बदंराशेजारी ू
र�ेलमेशन बदंर न�याने स� केले. ३० एकर जमीन खोदन ि��स डॉक गोदी बांध�यात ु ू
आली. १ जानेवारी १८८० रोजी ही गोदी खली कर�यात आली. �यामळे जहाजावर ु ु
माल चढव�या-उतरिव�याबरोबरच जहाजद��तीसाठीही जागा उपल�ध झाली. १८७० ु
साली बॉ�बे पोट�  ��टची �थापना कर�यात आली. �यामळे बदंरांवरील खाजगी ु
कंप�यांची म� तेदारी सपं�ात आणली. कलाबा वेधशाळेत अ�यावत हवामापक, ु ु
वायमापक व इतर य�ें बसव�यात आ�याने जहाजां�या वाहतक�साठी मग�दश�क य�ंणा ु ् ु
िस� झाली.
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कासारा बदंरातन, ल�करी सामान आस�न �हाफ�  बदंरातन; कापस, लोकर ि�ह�टो�रया, ू ू ू
जमशेदजी, आथ�र बदंर व ससन डाक, अपोलो बे र�ेलमे�शनमधन, तर सरपण, गवत, ू ू
त�या, मडक�, कौके वगैर ेमालासाठी िशवडी, शीव, चौपाटी बदंराचा वापर करावा असे ््
तपशीलवार िनयोजन कर�यात आले. (साळगावकर, २०१५, प. १३९-१४१)   ृ

 �यापारी शहर �हणनच मंबईचा िवकास झाला. ि�िटश अमदानीपव� नारळ आिण ू ु ू
का�या�या �यापाराखेरीज फारसा वेगळा �यापार न�हता. पण इं�ज आ�यानंतर 
�यापाराचे �े� िव�तारले. मसा�याचे पदाथ�, कापड, लोखंडी सामान इ�यादी पदाथा�ची 
आयातिनया�त स� झाली. िचनशी अफ, कापस आिण चदंनाचा �यापार चाले. ु ू ू
इं�लंडबरोबर कापसाचा �यापार चाले. अरब�थान आिण आि�केबरोबरही �यापार चाले. 
ह�डंणावळीचे मोठमोठे �यवहार होत. मंबई बदंरात गजरात, खानदशे आिण व� हाडातन ु ु ू
कापस, दि�णे�या बदंरातन िहर,े मोती, हि�तदतं, चदंन व मसा�याचे पदाथ� येत. ू ू
अरब�थानातन कॉफ�, सोने, गलाबपाणी; समा�याह�न मसा�याचे पदाथ�, साखर आिण ू ु ु
दा�; पिश�या�या आखातातन रशेीम, सका मेवा लोकर आयात केली जात असे. १८२० ू ु
नंतर मंबईचा �यापार वाढला. १८६०-६१ साली चीनला साडेसहा कोट�ची अफ िनया�त ु ू
झाली. १९ �या शतका�या �ारभंी १८०१-१८०२ साली मंबईचा एकंदर �यापार ४ ु
कोटी ६ ल� �पये इतका होता.१८३६ साली बॉ�बे च�बर ऑफ कामस�ची �थापना 
झाली. गदामे आिण कचे� यांची स�ंया वाढली. १९०० साली ५०ह�न अिधक कामगार ु
असलेले १३८ कारखाने व िगर�या अि�त�वात हो�या. मंबईतले बह�तांश कामगार ु
कोकणातन आलेले होते. गो�ांअ�ये घाटी, मसलमान , भ�ये असे िम� भािषक-ू ु
सामािजक वगा�तले लोक काम करीत. बाहे�न �थलांत�रत झाले�या कामगारांसाठी 
मंबईत चाळी बांध�या गे�या. मजर सघंटनांचाही याच काळात उदय झाला.ु ू

 १९ �या शतका�या उ�राधा�त मंबईत कापडिगर�यांचा उ�ोग स� झाला. १८६५ ु ु
पय�त १० िगर�या स� होऊन ६,६०० कामगार िगर�यांत काम क� लागले होते. ु
मॅचें�टर�या कापडिगर�यांशी या िगर�या �पधा� क� लाग�या. १८६१ ते १८६५ या 
काळात अमे�रकेत�या यादवी य�ामळे मंबईतन कापसाची �चडं िनया�त झा�याने ु ु ु ू
शहरात पैसा खेळ लागला. लोक स�ा खेळ लागले. या काळात बॅकंा, िवमा कंप�या ू ू
�थापन झा�या. शेअरमाक� ट कडाडले. पण १८६५ ला य� सपं�यावर कापसबाजार ु ू
गडगडला. �यापा� यांचे िदवाळे िनघाले. बॅकंा बडा�या. मंबईवर अवकळा पसरली. अथा�त ु ु
१८६९ ला सवेझ कालवा स� झा�यानंतर प�हा प�रि�थती बदलली. मंबईने प�हा ु ु ु ु ु
एकदा �यापार-उ�ोगात भरारी घेतली. आिशया खंडातले एक �मख �यापारी शहर �हणन ु ू

�यापार :
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मंबईची ओळख िनमा�ण झाली. १८२९ साली मंबईची टांकसाळ बांधन झाली. १८४० ु ु ू
साली ि�ह�टो�रया राणी�या छापाचे �पये पाड�यात आले.
मबई : भारताचे ऊजा��थान ंु

 १९ �या शतकापव� भारता�या नकाशात मंबईचे �थान सम�िकना� यावरचे बेट व ू ु ु
एक बदंर यापे�ा वेगळे न�हते. १९�या शतकात मा� सपंण� भारताची लघ�ितमा साजेल ू ु
असे मंबईचे नवे �प आकाराला आले. मंबई शहरात भारतात�या जवळपास सव� ु ु
�दशेात�या माणसांचा रिहवास अस�याने मंबई शहराची �ितमा भारतातील इतर सव� ु
शहरांपे�ा वेगळी घडत गेली. एकोिणसा�या शतका�या पवा�धा�त र�ेवे आिण र�ते यांचे ू
जाळे िव�तार�याने मंबईचा भारतातील सव� �ांतांशी थेट सपंक�  िनमा�ण झाला. �यापार, ु
िगर�या-कारखाने, ि�िटश ग�हन�रचे स�ा-�शासनाचे क� � यामळे सव� भारतीयांसाठी मंबई ु ु
हे सधं�चे शहर बनले. आपले नशीब अजमाव�यासाठी, उ�ोग-�यवसाय शोध�यासाठी 
सव� �ांतातन माणसे मंबईत येऊ लागली. १९ �या शतका�या �ारभंी या शहराची ू ु
लोकस�ंया १,६०,००० होती; पण १९११ �या जनगणनेनसार शभंर वषा�त ही स�ंया ु
९,००,००० झाली. लोकस�ंयेतली ही वाढ केवळ �थलांत�रतामळे झालेली होती. ु
१९०१ �या जनगणनेत�या तपशीलानसार १९०१ साली मंबईत�या एकण ु ु ू
लोकस�ंयेपैक� २५% लोकांचा ज�म मंबईबाहेर झालेला होता. �यामळे मंबईचा ु ु ु
चेहरामोहरा हा िनखळ मराठी न राहता बह��ांतीय, बह�धम�य, बह�भािषक �व�पाचा घडत 
गेला. जवळपास भारतात�या सव� भाषा इथे बोल�या जातात, सव� �कार�या 
खा�पदाथा��या चवी अनभवता येतात, पोषाखापासन सण-उ�सवांपय�त सव� �कारची ु ू
िविवधता या एकाच शहरात पहायला िमळते. या शहरात िनरिनरा�या जाती-समहाची ु
अि�मता जपणारी मंडळे असली तरी आतंरजातीय सामािजक सलोखा हीही या शहराची 
खािसयत आहे. आिथ�क िहतसबंधं आिण राजक�य लाभा�या �यावहा�रक गिणतामळे या ु
शहरा�या सामिहक जीवनात िनधम� सहजीवनाचा �वभाव घडत गेला. मंबई�या ू ु
िवकासात सव� भारतीयांचा हातभार लागला आहे. �यामळे इतर शहरांसारखे हे शहर ु
केवळ �या �या �दशेाचे शहर न राहता सव� भारतीयांचे शहर बनले. िकंबह�ना एकेकाळी 
एकटी पडलेली िनरिनरा�या �ांतातली शहर ेमंबईशी र�ेवेमळे जोडली गे�याने दशेा�या ु ु
म�यवत� �वाहात सामील झाली. सएझ कालवा झा�यानंतर मंबई बदंराचे मह�व वाढले ु ु
आिण जागितक नकाशावर मंबई हे अ�य दशेांना सवा�त जवळचे सपंक� �थान वाट लागले. ु ू
महारा��ात यापव� सां�कितक राजधानी �हणन पैठण, राजक�य राजधानी �हणन पणे या ृ ुू ू ू
शहरांना मह�व होते. १९ �या शतकात हा राजक�य भगोलही बदलला. पेशवाई�या ू
अ�ताबरोबर प�याचे राजधानीचे मह�व सपंले; ती जागा मंबईने घेतली. मंबई केवळ ु ु ु
मराठी भाषकांची व महारा��ीयांपरती मया�िदत रािहली नाही. ु
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 १९ �या शतकात दशेा�या आिथ�क-राजक�य स�ेचे क� ��थान �हणन मंबईची ू ु
जडणघडण झाली. ि�िटशांनी मंबई �ांताची रचना करतानाच एकस�वमलक न करता ु ू
बह�स�ववादी बनवली. गजरात, िसधं, कना�टक या अ�य भािषक �दशेाचा मंबई �ांतात ु ु
समावेश के�याने मंबई इला�याचा भािषक-राजक�य भगोल बदलला. मंबईची आिथ�क ु ू ु
भरभराट झाली. सम�माग� चालणा� या �यापारामळे जगातला सवा�त मोठा कापड उ�ोग ु ु
असलेले शहर �हणन मंबईचे मह�व वाढले. मह�वाची सरकारी काया�लये, ल�कर, ू ु
�यायालये,बॅकंा, �यापारी पेढया यामळे मंबईला सव� भारतात आिथ�क व राजक�य स�ेचे ् ु ु
क� � �हणन �थान �ा� झाले. १८५७ साली मंबई िव�ापीठा�या �थापनेने शै�िणक ू ु
�े�ातही मंबईला अ��थान �ा� झाले. प�याचे िश�ण �े�ातले पारपं�रक महा��य मागे ु ु
पडन आधिनक �ानिव�ानाचे उजा��थान �हणन मंबईला भारतीय पातळीवर गौरवाचे ू ु ू ु
�थान �ा� झाले. [२] १९ �या शतका�या अखेरीस भारतातले सवा�त जा�त सा�र 
आिण सवा�त जा�त इं�जी िशकलेले लोक मंबईत होते. अ�य �ांतां�या तलनेत सवा�त ु ु
जा�त �ा�ीकर भरणार े करदाते मंबईचेच होते. १८९२-९३ �या उपल�ध ु
आकडेवारीनसार एकटया मंबई शहरात �ाि�कर भरणारांची स�ंया २५,८३४ होती व ्ु ु
�ा�ीकराची र�कम १८,१६,८८८ �पये होती. तलनेने उ�र-पि�म-अवध वगैर े् ु
भागातील एकण �ा�ीकर भरणारांची स�ंया ७५,६११ आिण �ा�ीकराची र�कम �, ू
२२,३४,३७९ होती. याव�न एकटया मंबई शहरा�या अथ�कारणात�या िह��याचा ् ु
अदंाज येतो. (Reports on the operations in connection with the income tax 
in the Bombay Presidency for the year 1893-94, Bombay, 1894, p.58) 
भारतीय राजकारणातही मंबईनेच आघाडी घेतली होती. १८८५ साली भारतीय रा��ीय ु
कॉ�ेंसची �थापना मंबईतच झाली. मंबई�या 'बॉ�बे �ेिसडे�सी' या स�ंथेचा �यात पढाकार ु ु ु
होता. १९ �या शतकात सपंण� भारतात आिथ�क, सामािजक, राजक�य व �शासक�य ू
स�ंकतीचे ऊजा��थान �हणन मंबईने आपला लौिकक िनमा�ण केला होता. .....ृ ुू

 मंबईचे सम� भारता�या सदंभा�तील हे योगदान िजतके खर े आहे, िततकेच ु
मंबईबरोबर महारा��ा�या अतंग�त भागांचा िवकास झाला नाही, हीही व�ति�थती आहे. ु ु
मंबई्�या िवकासाचा सव� भारतीयांना लाभ झाला. पण मंबईचा आिथ�क आिण राजक�य ु ु
�भाव जेवढा जबलपर, म�ास, �हैसर शहरांवर होता, तेवढा कोकण व महारा��ा�या ू ू
अतंभा�गावर न�हता. महारा��ाचे अतंग�त दळणवळण व �यापार याकडे परसेे ल� िदले ु
गेले नाही, हेही नाकारता येणार नाही. [३]महारा��ा�या भिव�यकालीन वाटचालीवर याचे 
दरगामी प�रणाम पहायला िमळतात.ू

 १८८५ साली राणी�या गो�डन �यिबली�या िनिम�ाने ि�ह�टो�रया टिम�नसचे ु
उ�ाटन झाले. हे र�ेवे �थानक �हणजे मंबईचा िहरा आहे, असे समजत. जॉन मॉ�रसने ु
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या �टेशनचे पढील श�दांत वण�न केले आहे :ु
“..the truly central building of entire British Empire – the building 

which express most properly the meaning of the imperial climax.” 
(Morris John and Witcher Simon, 2005, p. 133) त�कालीन मंबई शहर हे ु
ि�िटश सा�ा�यवादा�या तं��यव�थापक�य �मतांचे िनदश�क होतेच; पण ि�ह�टो�रयन 
यगात�या �गती�या जोषाचेही �तीक होते. James Furneaux या १९ �या शतकातील ु
इितहासकाराने त�कालीन मंबईचे स�वदश�न घडिवताना �हटले होते :ु

“For Bombay's role was to display the technological and 
managerial capacity of British imperialism: unlike East India Company 
Calcutta or laissez-faire Hong Kong, Bombay would embody the 
Victorian spirit of progress. Under beneficent colonial guidance, all the 
virtues of urban improvement – rail and trams, sewage and drinking 
water, municipal governance and higher education, industry and 
finance, architecture and planning – could be brought to the benighted 
East.” (Furneaux James, 1895, p. 196) 
मबई बेटाचा प�रसर :ं ंु

 मंबई�या उ�रलेा ठाणे िज�हा, पि�मेस व दि�णेस अरबी सम�, पव�ला ठा�याची ु ु ू
खाडी पार के�यावर रायगड िज�हा स� होतो. मंबई शहर व �यालगतचा �दशे हा ु ु
कोकण िकनारप�ीचाच भाग मानायला हवा. मंबई हे सात बेटांचे सलं�न शहर असन ु ू
अरबी सम�ातले आतंररा��ीय �यापाराचे बदंरगाव �हणन �याचे �वतं� मह�व आहे. ह�र ु ू
केशवजी पाठार े यांनी १९ �या शतकातील मंबई शहर व लगत�या प�रसराचे जे वण�न ु
केले आहे, �याव�न मंबई�या �ाकितक व सां�कितक लोकजीवनाची क�पना येते :ु ृ ृ

 “शहरा�माण� आसपास�या खेडयांची ि�थित असत�. मंबईजवळ माहीम, वां��, ् ु
परळ, कल�, पवई हे गांव पहा अ�से नांदत आहेत. िजकडे पाहावे ितकड� लोक नाना ु
�कार�या शाकभा�या करीत आहेत. बागबगीचे शोभा दते आहेत. पावसा�यांत शेतांची 
लागवड चालली आहे. कांह� ऊंस िपकिव�या�या उ�ोगास लागले आहेत. या�माण� सव� 
िजकडे ितकडे कामांत िनम�न असतात. हे लोक ह�शार, यांस �यापारी लोकां�या 
सहवासामळ�  इतर गावढयांतील लोकांपे�ा िवशेष �ान. जेथ� नानात� हेचे िज�नस उ�प�न ्ु
होतात व बाहे�नही येतात, अस� मंबईसा�रखे शहर यांस जवळ यामळ�  हे जो िज�नस ु ु
उ�प�न क�रतात, �याचा ितथे िवकरा होतो व यांसही नाना �कार�या पदाथा�चा उपभोग 
�ा� होतो.” (ह�रकेशवजी, प. १२८).ृ
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ि�िटश अमदानीत गजरात, सौरा�� हे मंबई इला�यात मोडत. गजरातचा �दशे ु ु ु
सपाट असन नम�दा व तापी या न�ां�या पा�याने िभजणारा अस�यामळे �याला ू ु
‘िहदं�थानची बाग’ �हणत. गजरातेत �यापारी लोकांची स�ंया मोठया �माणावर असन ्ु ूु
�यापारातली �यांची कत�बगारी ल�णीय आहे. बडोद ेस�ंथानचे �े�फळ ८१८२ चौरस 

 अ) गजरात िवभाग :ु

६. मबई बाहरेचा महारा�� :ंु

 १. मंबई शहर २. अहमदाबाद ३. भ�च ४. खेडा ५. पचं महाल ६. सरत ७. ठाणे ु ु
८. कलाबा ९. र�नािगरी.ु

 �यानंतर १८३९ साली ि�िटशांनी एडन बदंर घेतले व १८४३ साली िसधं �ांत 
िजकंला. �याचाही मंबई इला�यात अतंभा�व कर�यात आला. �यामळे िहदं�थान�या ु ु ु
पि�म िकना� यावर उ�रसे िसधंपासन दि�णेस कना�टकापय�त मंबई इला�याचा ू ु
�े�िव�तार झाला. या �े�ांत सलगता न�हती. िसधं �ांत मंबईपासन तटलेला, एडन ु ू ु
मंबईपासन १६६० मैल लांब, तेथन पे�रम आणखी शभंर मैल लांब होते. याखेरीज ु ू ू
सको�ा, झैला, बरबेरा व ब�हार आि�का खंडात होते. या िव�ता�रत मंबई इला�याचे ु ु
गजरात, डे�कन, कना�टक व िसधं असे चार �शासक�य िवभाग आिण २४ िज�हे होते. ु्
मंबई ही इला�याची राजधानी होती. इला�याचे एकण �े�फळ १,८७,०७४ चौरस मैल ु ू
आिण लोकस�ंया २६७५७६४८ होती. मंबई इला�यातील िवभागवार िज�हे ु
पढील�माणे होते:ु

१८१८ पय�त मंबईबाहेर मराठयां�या स�ेचे वच��व होते. ते�हा महारा��ा�या ्ु
नकाशावर पणे क� ��थानी होते. परतं पढे इं�जांनी मराठयां�या स�ेला स�ंग लावला व ्ु ु ु ु
१८१८ साली प�या�या शिनवारवाडयावर यिनयन जॅक फडकवला. �यानंतर ्ु ु
महारा��ाचा राजक�य नकाशा बदलत गेला. १८१८ साली पेश�यांचे रा�य लयाला 
गे�यावर दि�ण �ांत झाला व कांही �ांत िश�ंांबरोबर अदलाबदल क�न आला. दि�ण 
�ांताची जबाबदारी माऊंट �टअट� एलिफ��टनवर सोपिव�यात आली. मंबईस ग�हन�र ु ु
आिण प�यास किमशनर अशी वग�वारी झाली. १८१८ म�य� खानदशे ि�िटशां�या ु
ता�यात आला.(त�पव� १७६० म�य� िनजामाला मराठयांन� हाकलन लावल� व पेश�यांन� ्ू ू
खानदशे आप�या ता�यांत घेतला होता �या मलखापैक� काह� भाग िशदं ेव होळकर यांना ु ु
जहािगरीदाखल िदला होता.) पढे हा िव�ता�रत �दशे मंबई इला�यात समािव� झाला. ु ु
इं�जांनी पेश�यांकडन घेतले�या मलखाचे �े�फळ ५०,००० चौ. मैलांचे होते. �यात ू ु ु
पणे, अहमदनगर, नािशक, खानदशे आिण न�याने िनमा�ण केलेले सातारा रा�य यांचा ु
समावेश होता.
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ि�िटश अमदानीपव� क�णा-भीमे�या खो� यात छ�पती िशवाजी महाराजां�या ृू

ड) िसध :ं

 २. सरगाणे (३६० चौ. मैल) (लोकस�ंया : १२,३०८)ु

मैल व लोक स�ंया २,०३२,७९८ होती. एक �ागितक स�ंथान अशी या स�ंथानाची 
�या काळात ओळख होती. गजरातेतन बरचे जैन लोक �यापारासाठी महारा��ात येऊन ु ू
�थाियक झाले आहेत. मंबईतही गजराती लोकांची स�ंया ल�णीय आहे.ु ु

 ४. सावतंवाडी (९२६ चौ. मैल) (लोकस�ंया )

 ६. को�हापर रिेसडे�सी २,८१६ चौ. मैल (लोकस�ंया ९,१३,१३१) १९३० ू
नंतर डे�कन �टेट एज�सी हे �शासक�य एकक ठरिव�यात आले. �यात �शासक�य 
सोईसाठी को�हापर स�ंथानां�या रिेसडे�सीसोबत काही स�ंथाने जोडली गेली, �यामळे ू ु
�यांचा एकि�त उ�लेख ‘को�हापर रिेसडे�सी’ म�ये कर�यात येई. तसेच सपंण� ू ू
भारता�या सदंभा�त महारा��ाचा िनदश�  ‘पि�म भारत’ असाही कर�यात येतो.

 ५. भोर (१,४९२ चौ. मैल) (लोकस�ंया )

इ) मबई इला�यातील (बॉ�बे �िेसडे�सी) स�थान े:ं ंु
 १. बडोद े(८,२२६चौ. मैल) (लोकस�ंया : २४,१५,३९६)

 १६. बेळगाव १७. िवजापर १८. धारवाड १९. उ�र कानडाू

 २०. कराची २१. हैदराबाद २२. िशकारपर २३. थर आिण पारकर २४. उ�र ू
िसधं सीमा�त.

 १०. अहमदनगर ११. खानदशे (१९०६ म�ये पव� व पि�म खानदशे असे दोन ू
िज��ांत िवभाजन) १२. नािशक १३. पणे १४. सातारा १५. सोलापरु ू
क) कना�टक :

 १९ �या शतकात�या मंबई इला�यात िसधं �ांताचाही समावेश होता. उ�रकेडील ु
िसधं �ांत हा बह�तेक ओसाड वाळवटंाचा होता; िसधंनदीकांठचा �दशे तेवढा सपीक ु ु
होता. िसधं नदीस कालवे काढले होते, �यापासन शेतीचे चांगले उ�प�न िमळत असे. ू ू
िसधं �ांतात िकना� याचा भाग व पव� बाजचा काही भाग सोड�यास इतर भागात पाऊस ू ू
पडत नस�याने इथले लोकजीवन हलाखीचे असे. या �ांतात मसलमानांची लोकव�ती ु
तलनेने अिधक होती. कराचीशी कोकण व महारा��ाचा अनबधं  होता. नोकरी-ु ु
�यवसायािनिम� मराठी माणस िसधं �ांतात पोहचला होता. �वातं�यो�र काळात ू
भारता�या फाळणीनंतर हा सां�कितक भगोलही बदलला.ृ ू

ब) डे�कन (द�खन) :

 ३. ज�हार (५३४ चौ. मैल) (लोकस�ंया : ५२,८३१)
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Govt Photozinco Office, Poona, 1887
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वशंातील मराठयांची स�ाक� �े होती. इ. स. १७०० साली राजाराम महाराजां�या ्
म�यनंतर महाराणी ताराबाई यांनी स�ेची स�े हाती घेऊन प� िशवाजीराजे यांस गादीवर ृ ुू ू
बसवन रा�यकारभार चालिवला. १७०७ साली औरगंजेबा�या म�यनंतर छ�पती पिहले ृू ू
शाह� महाराज आिण महाराणी ताराबाई यां�यात सघंष� स� झा�यानंतर प�हाळगड ही ु
को�हापरची राजधानी झाली. १७१४ साली को�हापर रा�यात स�ांतर झाले. महाराणी ू ू
ताराबाई आिण �यांचे प� छ�पती िशवाजीराजे यांना स�ेव�न बाजला सा�न सभंाजी ु ू
राजे को�हापर�या गादीवर आले. १६ एि�ल १७३१ रोजी सातार�या शाह� ू
महाराजांबरोबर को�हापर�या छ�पती सभंाजी महाराजांचा तह होऊन ताराराण�बरोबर ू
स� असलेला गहकलह सपंला. को�हापर�या राजास छ�पती शाह�चंी मा�यता िमळाली. ु ृ ू
या तहानंतर क�णा आिण तंगभ�ा यां�या दर�यान�या �दशेातील िक�ले व ठाणी आिण ृ ु
कोकण सभंाजी राजे छ�पती यांना सोपिव�यात आले. वारणा नदीने दो�ही रा�यांची 
सीमा िनि�त झाली. �यानंतर १७८८ साली प�हाळगडची राजधानी को�हापरास ू
हलिव�यात आली. १८१९ साली को�हापरात इं�ज राजवट स� झाली. दर�यान ू ु
१८१२ ते १८२१ पय�त �ी शभं छ�पती उफ�  आबासाहेब आिण १८२१ ते १८३८ या ू
काळात शभं छ�पत�चे धाकटे बधं शहाजी महाराज उफ�  बवासाहेब गादीवर होते. १८३८ ू ू ु
नंतर बवासाहेबांचे िचरजंीव बाबासाहेब लहान अस�याने ि�िटशांनी मख�यार ठेवन ु ु ू
स�ंथानचे काम चालिवले. को�हापर स�ंथानाचे राजे चौथे िशवाजी महाराज यां�या ू
म�यनंतर �यां�या प� नी आनंदीबाई यांनी १७ माच�, इ.स. १८८४ रोजी यशवतंरावांना ृ ू
द�क घेतले, व शाह� हे नाव ठेवले. एि�ल २, इ.स. १८९४ रोजी �यांचा रा�यारोहण 
समारभं झाला. रा�यािभषेक झा�यानंतर इ.स. १९२२ सालापय�त �हणजे २८ वष� ते 
को�हापर स�ंथानाचे राजे होते. मंबई येथे मे ६, इ.स. १९२२ रोजी �यांचे िनधन झाले. ू ु
या अ�ावीस वषा�त शाह� महाराजांनी को�हापर स�ंथानात अनेक सामािजक सधारण ू ु
आण�या व �ागितक स�ंथान �हणन को�हापरचा नावलौिकक वाढवला. �यांनी �ाथिमक ू ू
िश�ण स��चे व मोफत केले. �ी िश�णाचा �सार �हावा �हणन �यांनी राजा�ा काढली. ू
अ�प�यता न� कर�या�या ��ीने सवण� व अ�प�यां�या वेग�या शाळा भरव�याची प�त ृ ृ
बदं केली. जाितभेद दर कर�यासाठी आतंरजातीय िववाहाला मा�यता दणेारा कायदा ू
केला. पनिव�वाहाचा कायदा केला. वेदो� मं� �हण�या�या अिधकाराव�न झालेला ु
वेदो� �करण शाह� महाराजां�याच काळात झाला. को�हापरला कापडमील स� केली,ू ु

 शेतक�यांची सहकारी स�ंथा स� केली. राधानगरी धरण बांधले. शेतक� ु
तं��ाना�या सशंोधनासाठी स�ंथा �थापन केली. किषिवकास, क�तीचा खेळ, ृ ु
सगंीत�सारास साहा�य केले.
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१६. मधोळ (३६९ चौ. मैल) (लोकस�ंया ६१,८१५)ु

१४. क�ंदवाड (धाकटे १३४ चौ. मैल) (लोकस�ंया ३२,५२८)ु

१२. जामिखंडी (५५५ चौ. मैल), (लोकस�ंया १,०२,१६२)
१३. क�ंदवाड थोरले ( १७४ चौ. मैल) (लोकस�ंया ४३,८०९)ु

७. तोरगल (१३० चौ. मैल) (लोकस�ंया १३१५९),

२०. फलटण (३९७ चौ. मैल)(लोकस�ंया )
१९. जिंजरा (८३९ चौ. िकमी.) (लोकस�ंया )

१०. िमरज थोरले (३३९ चौ. मैल)(लोकस�ंया ८८,३४३)
११. िमरज धाकटे (२२५ चौ. मैल) (लोकस�ंया ३५,४८७)

१८. औधं (१२९५ चौ. िकमी. ) (लोकस�ंया )

९. सांगली (१,०८३ चौ. मैल) (लोकस�ंया २,३८,९४५)

�ा न�दी १८९४ साली पाल�म�ट सभेस सादर झाले�या �रपोट�वर आधारले�या 
आहेत (सदंभ� १८९५ : िहदं�थानची रा�य�यव�था व लोकि�थती सिं �� वण�न )ु

१५. रामदग� ( १६९ चौ. मैल) . (लोकस�ंया ३६,१८१)ु

२०. सावनर (१८६ चौ. िकमी.) (लोकस�ंया )्ू

६. कापशी (३५ चौ. मैल) (लोकस�ंया १३,२२६),

१७. अ�कलकोट (४९८ चौ. मैल) (लोकस�ंया )

८. दतवाड (५ चौ. मैल) (लोकस�ंया ३,०९०)

२१. जत / डफळापर (२,५३१ चौ. िकमी.) (लोकस�ंया )ू

५. इचलकरजंी (२०७ चौ. मैल) (लोकस�ंया ६६,३६५),

१. िवशाळगड (१२१ चौ. मैल) (लोकस�ंया 
१३,२४७),
२. बावडे (१३७ चौ. मैल) (लोकस�ंया 
४३,७७०),
३. कागल थोरली पाती (१२८ चौ. मैल) 
(लोकस�ंया ५३,२७२),

४. कागल धाकटी पाती (१८ चौ. मैल) (लोकस�ंया ५४,९४८),

को�हापर स�ंथानात इं�जां�या दखेरखेीखाली रा�यशकट चालले होते. तरीही ू
को�हापर स�ंथानचा �े�ीय नकाशा अि�त�वात ू
होता. या स�ंथाना�या नकाशावर पढील ु
जहािग� यांचा समावेश होता :

को�हापरातग�त येणारी स�थानें ंु

राजम�ा : को�हापर स�ंथानु ू
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 म�य भारत :

िमरजचे जहागीरदार िचतंामनराव पटवध�न यांनी १८२१ साली सांगलीत �थमच 
िशळा �ेस स� केला. �वत:ची टाकसाळ काढली. िव�णदास भावे यांना �ो�साहन दऊेन ु ु
'सीता�वयवंर' सारखे आिधिनक रगंभमीवर�या पिह�या नाटकाचा �योग केला. ू
सगंली�य औ�ोिगक िवकासात �यांचा मोठा वाटा आहे. औधंचे पतं�ितिनधी यांनीही 
लोकांना राज �शासनात सहभगी क�न घेतले व गांधीिवचारांना अनसरणारी ु
'रा�यघटना'ही अि�त�वात आणली. 

 ि�टीश अमदानीत स�ंथानात�या लोकजीवनातही बदल होऊ लागले. प�या�या ु
'�ान�काश'ने एका अ�लेखात या बदलत चालले�या जीवनरहाटीची िनरी�णे 
न�दिवताना �हटले होते :

 मंबई आिण बगंाल इलाखा यां�या म�ये म�य भारत आिण व� हाडचा �ांत येतो. ु
ि�िटशांनी �शासक�य �यव�थेसाठी १८६१ साली म�य �ांत वेगळा केला. �यात १८१८ 
साली प�ढा� यां�या लढाईनंतर िश�ंांकडन घेतलेला सागर �ांत आिण १८५३ साली ू
नागपर�या राजाचा खालसा केलेला �ांत यांचा अतंभा�व होता. या इला�याचे म�य ू ु
�थान नागपरकर भोस�यांची राजधानी ‘नागपर शहर ‘ हेच होते. िवदभा�त नागपरकर ू ू ू
भोसले, िनजाम, ग�ड यांचा अमंल होता. म�य भारतात ि�िटशां�या िनय�ंणाखाली 
असले�या पढील मांडिलक स�ंथानांचाही समावेश होता :ु

 “.. ह�लीचे सका�रचा िवचार केला असता मागील सका�रात रयत सखी होती ु
िततक� या सका�रात नाही असे एकंदर सव� लोकांचे अनमत आहे. मोटे मोटे लोक ु
�हणतात हे तर आ�य� नाही, परतं सामा�य लोकही असेच �हणतात व ग�धळ �हणन येक ु ू
श� �व�ी माग� आहे �यात ग�ध�णी, पोवाडे, मगील सका�रचे �ततीचे �हणतात आिण ृ ुू
�या गत सखाचे वण�न क�रतात. वटते क�, मागील सदा�रांची नावे व �या गो�ी एक�यास ु
मा� रािह�या आहेत, आण ह�लीचे सका�र जा लोकांस पसतं नाहीत �यचे वांवार 
ग�धळात उपहास क�रतात. याच�माणे लाव�या �हणतात. कंपनी सरकारचे �ततीचा ु
पोवाडा अ�ािप कधी ऐक�यात आला नाही.” (�ान�काश, १-०४-१८४९)

 स�ंथान  �े�फळ  लोकस�ंया

 १. �वा�हेर  २९,१००  ३३,६६,४९८

 २. इंदरू  ८,४००  १०,९४,१५०

 ३. धार  १,७५०  १,६९,४७४
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�वा�हेर स�ंथानचे स�ंथापक राणोजी िशदं ेहे मळचे साता� याजवळ�या का�हेरखेडचे ू
रिहवासी. १७२६ साली �यांनी माळ�या�या मोिहमेत सेनापती �हणन कामिगरी ू
बजावली.पेश�यांनी राणोजी िशदंन� ा या �दशेाची सभेदारी िदली. १८३१ साली ु
राणोज�नी उ�जैन येथे राजधानी केली व १८१० साली राणोजी िश�ंां�या वारसांनी ही 
राजधानी �वा�हेरला नेली. �वा�हेर स�ंथानात १६६८ ते १७९४ या काळात महादजी 

िशदं े यांनी कत�बगारी दाखिवली. महादज�नंतर �यां�या भावाचा नात दौलतराव िशदं ेू
गादीवर आला. �याने १७९४ ते १८२७ पय�त रा�य चालिवले. १८१८ साली दौलतराव 
िशदंनेे ि�िटशांशी करार क�न तैनाती फौजेचे सरं�क कवच �वीकारले. �यामळे १९४७ ु
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इंदरला होळकरांची स�ा होती. १७३३ साली म�हारराव होळकर यांना पेश�यांनी ू
इंदरची जहािगरी िदली. म�हाररावांनंतर १७६७ ते १७९५ या काळात अिह�याबाई ू
होळकर यांनी इंदरचा कारभार पािहला. म�हाररावांचा द�कप� तकोजीराव होळकर याने ु ुू
अिह�याबाई�ंया रा�या�या सेनापतीपदाची धरा सांभाळली. अिह�याबाईनंी घाट, मंिदर,े ु
िविहरी, धम�शाळा बांधन जनतेची सेवा केली, िभ�ल आिण ग�डांना नोक� या आिण ू
मालवहातक�वर कर वसलीचे अिधकार िदले. महे�रात हातमागावर साडया िवण�याचा ्ु ु
उ�ोग स� केला. �यामळे 'प�य�ोक अिह�याबाई' �हणन मराठी माणसाने ु ु ु ू
अिह�याबाईचें �मरण जागिवले. अिह�याबाईनंंतर इंदर�या गादीवर तकोजीराव ुू
हो�करांचा प� काशीराव गादीवर आला. �वा�हेरचे िशदं े आिण इंदरचे होळकर ु ू
यां�यात�या वैम�य�यामळे १७९८ साली काशीरावाचा पराभव झाला. १७९९ पासन ु ू
१८०७ पय�त खंडेराव होळकरने रा�यकारभार पािहला. खंडेरावां�या म�यनंतर ृ ू
यशवतंराव होळकर गादीवर आला. दस� या बाजीरावाला पेशवेपदाव�न हटिव�या�या ु
कटात इंदर�या यशवतंराव होळकरचा पढाकार होता. १८०२ साली प�याला वेढा घालन ु ु ूू
हडपसर�या लढाईत �याने पेश�यांचा पराभव केला होता. मा� दस� या बाजीरावाने ु
वसईला इं�जांचा आ�य घेतला. १८०३ साली होळकर इंदरला परत गे�यावर इं�जांनी ू
प�हा दस� या बाजीरावाला पेशवेपदी बसिवले. १८११ साली यशवतंरावाचा म�य झाला. ु ृ ूु
१८११ ते १८३३ या काळात म�हारराव (ततीय); १८३३ ते १८४४ या काळात ृ
मात�डराव , ह�रराव आिण ख�डेराव यांची कारक�द� होती .१८४४ ते १८६६ तकोजीराव ु
(ि�तीय) याची कारक�द� होती. १८८९ ते १९०३ पय�त िशवाजीराव होळकर गादीवर 
होते. या काळात िशवाजीराव होळकरांनी होळकर कॉलेज, तं�िश�ण स�ंथा व मोठे 
इि�पतळ उभारले. रा�यात रशेीम उ�ोग, काच कारखाना, िपतळे�या व�तंचा कारखान ू
काढला. �याने बालिववाहबदं ी व िवधवापनिव�वाह कायद ेकेले. ु

पय�त �वा�हेरचे िशदं े हे ि�िटशांचे मांडिलक होते. १८२७ ते १८४३ या काळात 
जानकोजी िशदं े(ि�तीय) आिण १८४३ ते १८८६ या काळात जयाजीराव िसिंदया याने 
रा�यकारभार चालवला. १८७३ साली �याने इंदरला र�ेवे सेवा स� केली. १८८२ ुू
साली ि�िटश कंपनील र�ेवेिव�तारासाठी �याने �वा�हेर �ांतातली जमीन िदली. १८७७ 
साली जयाजीराव िशदंचेी ि�िटश स�ा�ी�या सलागार मंडळावर िनय� ती झाली होती. ु
१८८६ साली जयाजीरव िशदंचेे िनधन झाले. �यानंतर १८८६ ते १९२५ या काळात 
माधवराव िशदं ेव १९२५ ते १९४७ या काळात िजवाजीराव िशदं ेगादीवर होते. 

झाशी, ब�तर आिण कांकर ही मांडिलक स�ंथाने या भागांतच होती. म�य भारतात 
सागर �ांत सोड�यास इतर भागात पज��यमान चांगले असायचे, द�काळ सहसा नसे, ु
बह�तेक जमीन लागवडीखाली असायची. नम�दा नदी�या कांठी उ�म गह� िपकणारी सपीक ु
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 व� हाड �ात (Berar Province) :ं
 म�य �ांता�या नैऋ�येस व� हाड �ांत आहे. १७१८ साली मराठयांना व� हाडची ्

चौथाई िमळाली. १७२४ ला साखरखेडा लढाईत िनजामाचा जय झाला व ते�हापासन ू
िनझामची राजवट स� झाली. १९ �या शतका�या �ारभंी व� हाड �ांत हैदराबाद�या ु
िनजामा�या अख�यारीतच येत असे. १८५३ सालपासन तो इं�जांनी अिध�िहत केला. ू
इं�ज सरकारने िनजामाला मदतीसाठी जी फौज िदली होती, ित�या खचा�साठी तोडन ू
िदलेला �दशे या �ांतात येत होता. इथ�या मलक� कारभाराचा व सै�याचा खच� वजा ु
जाऊन जी र�कम िश�लक उरले ती िनजामास द�ेयात येई. १८६१ साली व� हाड या 
�ांताचा कारभार पाहा�यासाठी हैदराबाद�या रिेसड�टा�या हाताखाली �वतं� किमशनर 
नेम�यात आला होता. व� हाड �ांताची �यावेळची लोकस�ंया २,६७,२६,६७३ इतक� 
होती. �या काळातला हा सधन �ांत समजला जाई. जमीन काळी व सपीक आहे. गह�, ु
कापस, गिळताची धा�ये, इ�यादी िपके घेतली जात. व� हाडातला कापस मचे�टरला ँू ू
िनया�त केला जात असे. मंबई इला�यातली रयतवारी प�ती व� हाडातही चाल होती. पढे ु ू ु
व� हाड �ांत हा म�य �ांताला जोडला गेला. �यामळे ‘सीपीबेरार’ (स��ल �ॉि�ह�स ॲ�ड ु
बेरार) असे या �ांताचे नामकरण झाले.

जमीन आहे. या �ांतातला िव�ंयपव�ताचा भाग खरटया जगंलान� �यापलेला असन �या�या ्ु ू
दि�णेकडे सातपडयाचा पठार-�दशे आहे. नागपर�या बाजची जमीन सपाट व काळी ्ु ू ू
असन ितथे कापस िपकवला जाई. नागपरला जमशेदजी टाटा यांनी १८७७ साली ू ू ू
‘ए��ेस िमल’ स� केली होती. वैनगगंा नदी�या खो� यात भाताच� पीक होते. म�य �ांताचा ु
आ�नेयेकडील भाग ड�गराळ असन तेथे २४००० चौरस मैल जगंल होते. जबलपरला ू ू
सगंमरवरी दगड व चनखडया�या खाणी हो�या.्ु

मराठयांचे भोसले घराणे दि�णेत तंजावर येथे होते. १६५५ साली �यकंोजी भोसले ् ू
याने तंजावर येथे �थम मराठा स�ा �थापन केली. १६८४ पय�त �यकंोजी भोसले ू
गादीवर होता. यानंतर�या काळात सरफोजी �थम व सरफोजी ि�तीय यांनी राजशकट 
चालिवला. सरफोजी राजे हे �गत िवचारांचे होते. १८०५ साली �यांनी तंजावरला पिहला ू
छापखाना काढला व बालबोध म� तावली हे मराठीतले छापील �व�पातले आ� प�तक ु ु
छाप�यात पढाकार घेतला. िव�ेचे पर�कत� अस�याने �यांनी तंजावरला 'सर�वती ु ु ू
महाल' हे िविवध भाषांतील दम�ळ �थंांचे स�ंहालय �थापन केले. महारा�� स�ंकतीचा ृु
आधिनक िपडं घडिव�यात तंजावर स�ंथानाचा मोठा वाटा रािहला आहे.ु ू
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�वात�यो�र मबई रा�य :ं ंु

 सयं� त महारा��ा�या आदंोलना�या पा��भमीवर भाषावार �ांतरचने�या त�वानसार ु ू ु
१ मे १९६० रोजी वत�मान महारा�� रा�य अि�त�वात आले. �यावेळी मंबई, कोकण, ु
मराठवाडा, पि�म महारा�� आिण िवदभ� यांचा �थमच एक� एका रा�यात समावेश 
झाला. गजरात �दशे भारताचे एक घटक रा�य बनले. कना�टक �दशे हा त�कालीन ु
�हैसर रा�याला जोडला गेला. कोकण, खानदशे आिण दशे आिण म�य �ांतातील िवदभ� ू
व व� हाड आिण हैदराबाद स�ंथानातील मराठवाडा यांचे िमळन महारा�� रा�य िनमा�ण ू
झाले.

 १९४७ साली भारताला �वातं�य �ा� झा�यानंतर जी रा�य पनर�चना अि�त�वात ु्
आली, �यानसार ‘मंबई इलाखा’ हे नाव जाऊन ‘मंबई रा�य’ असे नामकरण झाले. ु ु ु
�वातं�यपव� काळात अि�त�वात असलेला बॉ�बे �ांताचा (�हणजेच मंबई इला�यातला) ू ु
िसधं �दशे हा पािक�तानात गेला. क�छ आिण सौरा�� वगळता उव��रत गजरात, कोकण, ु
खानदशे, दशे, उ�र कना�टक, �याच�माणे डे�कन �टेट स एज�सी, गजरात �टेट स ् ्ु
एज�सी, को�हापर स�ं थान, बडोदा स�ंथान यांचे िमळन मंबई रा�य अि�त�वात आले.ू ू ु
आजचा महारा�� :
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महसल िवभाग - ७ू
१. मंबई (६ िज�हे), २. औरगंाबाद (४ िज�हे), ३. नागपर (६ िज�हे), ४. नािशक ु ू

(५ िज�हे), ५. अमरावती (५ िज�हे), ६. पणे (५ िज�हे), ७. नांदडे  (४ िज�हे)ु
आतापय�त महारा��ा�या �े�ीय नकाशाची भौगोिलक, राजक�य, भािषक, 

सां�कितक पा��भमी िवचारात घेता बदलत गेले�या महारा��ा�या �े�िव�ताराची �या�ी ृ ू

अ�ांश : १५° ४४’ ते २२° ६’ उ�र अ�व�ृ

दि�ण - उ�र लांबी -> ७२० िक.मी.

 िव�मान महारा�� रा�याचे भौगोिलक��या वण�न करायचे झाले तर ते �थलमानाने ् ू
पढील�माणे सांगता येते :ु
 अ�व�ीय आिण रखेाव�ीय िव�तारृ ृ

रखेांश : ७२° ३६’ ते ८०° ५४’ पव� रखेाव�ृू
��ेफळ :

३ लाख ७ हजार ७१३ चौ.िक.मी. (३,०७,७१३)
भौगोिलक/ नैसिग�क सीमा :

पव� - िचरोली टेकडया व भामरागड ड�गर्ू
पि�म - अरबी सम�ु
दि�ण - कोकणातील तेरखेोल खाडी, िहर�यकेशी नदी
उ�र - सातपडा पव�त व �या�या पव�स गािवलगड टेकडया्ु ू
वाय�य - सातमाळा ड�गररांग (अ�ाणी टेकडया), गाळणा टेकडया् ्
ईशा�य - दरकेसा टेकडया्
राजक�य सीमा (शेजारील रा�ये)
पव� – छ�ीसगड,ू
पि�म – (अरबी सम�)ु
उ�र - म�य �दशे
दि�ण - कना�टक, गोवा
वाय�य - गजरात, दादरा व नगर हवेलीु
आ�नेय : आ�ं �दशे.

�ादेिशक िवभाग - ५

पव� - पि�म लांबी -> ८०० िक.मी.ू

१. िवदभ� (११ िज�हे), २. मराठवाडा (८ िज�हे), ३. पि�म महारा�� (६ िज�हे), 
४. कोकण (६ िज�हे), ५. खानदशे / उ�र महारा�� (४ िज�हे)



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - भौितक-सां�कितक पा��भमी    । 89 ृ ृ ू

७. महारा�� समाज :

ल�ात येते. भाषावार �ांतरचने�या त�वानसार झालेली पनर�िचत महारा��ाची ु ु
�े�मया�दाच ल�ात घेऊन महारा��ात�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंराचा तपास ृ
करावयाचा झा�यास पव��या मंबई इला�यात मोडणा� या िसधं, एडन, गजरात वा म�य ू ु ु
�दशेांतील मराठीतर �ांतांचा िवचार कर�याचे कारण उरत नाही. मा� मराठी भाषकांचा 
सां�कितक इितहास िलहायचा झा�यास समकालीन राजक�य नकाशाबरोबरच ृ
मराठीबह�ल लोकस�ंया असले�या व िवशेषेक�न मराठी लोकां�या राजक�य 
स�ा�े�ांतील मलखांचा िवचार अिजबात वगळन चालणार नाही. सयं� त महारा�� ु ु ू ु
रा�या�या िनिम�तीमळे जी �ादिेशक िवभागणी झाली �याकडे कसे पहायला हवे यासाठी ु
इरावती कव� यांनी नवी पनर�चना अि�त�वात ये�यापव� मांडलेला �ि�कोन अिधक ु ू
सयि� तक वाटतो. �यां�या श�दात सांगायचे तर “आ�ही �ादिेशक त�वावर दशेिवभागणी ु
मागतो व आम�या स�ंकतीचे सशंोधन करतो ते आम�या भोवती तारचेे कंपण ृ ु
बांध�यासाठी नसन, शेजारी-शेजारी �हणन सखात नांदन �पधा� व वैरभाव टाळन ू ू ु ूू
एकमेकां�या साहा�याने सव� भारताचे सां�कितक जीवन सम� कर�यासाठीच होय. ृ ृ
महारा��ाची स�ंकती अ�यासणे �हणजे आ�मशोधन आहे.” (कव� इरावती, १९५१, प. ृ ृ
४५) ही भिमका �वीकारली तर महारा��ा�या इितहासाचा मागोवा घेताना बडोद,े इंदर, ू ू
�वा�हेर, तंजावर, इ�यादी मराठी लोकां�या �भ�वाखाली असणा� या त�कालीन ू ु
स�ंथािनकां�या काळातील ठळक सामािजक-सां�कितक घटना-घडामोड�ची दखल घेणे ृ
यो�य राहील. मराठी भाषकांची सां�कितक म�यचौकट आिण मराठीची भािषक अि�मता ृ ू
हे दोन दडंक �माण मानन �वातं�यपव�कालीन बहत  महारा��ाचा इितहास आिण १ मे ृ ्ू ू
१९६० नंतर �थापन झाले�या महारा��ा�या �े�ीय सीमां�या चौकटीत येणा� या 
पनर�िचत महारा��ाचा इितहास ही ��तत लेखनाची �या�ी ठरिव�यात येत आहे.ु ु

 आतापय�त आपण महारा��ा�या �ाकितक व राजक�य भगोलाचा मागोवा घेतला. ृ ू
आता महारा��ात�या लोकजीवनाचा व मराठी माणसा�या �वभाविवशेषांचा तपास 
करावयाचा आहे. यापव� �यासगंी अ�यासकांनी असा तपास क�न काही िन�कष� ू
यापव�च न�दवन ठेवले आहेत. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी महारा��ा�या िनरिनरा�या ू ू
भगात �ादिेशक सव��ण क�न हा तपास केला आहे. “मराठी बोलणार े �या सलग 
�दशेांत बह�स�ंय आहेत तो महारा�� व या �दशेांत राहाणारा समाज तो महारा�� 
समाज’ अशी �या�या डॉ. गाडगीळ यांनी �ा� मानली आहे. असे असले तरी 
महारा��ा�या समाजधारणेत ‘भाषा’ हे एकमेव त�व काय��वण नाही, याकडेही �यांनी ल� 
वेधले आहे. मराठी समाजा�या सामािजक धारणात 'भाषे'पे�ाही 'जात'हे त�व अिधक 
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४. कोकणप�ीचा काही भाग सोड�यास महारा��ा�या इतर भागांत वाणी-वै�य अशा 
�कार े सबंोध�या जाणा� या मराठी जाती आढळत नाहीत. यामळे इतर �दशेांतन ु ू
आले�या वाणी जाती�या हातीच महारा��ातील �यापार व सावकारी �यवहार म�यत: ु
आहेत. पण शतकानशतके हा �यवहार �यांहाती राह�न �यांस अजन आ�ही महारा��ीय ु ू
समजत नाही व तेही �वत:स तसे �हणिवत नाहीत. (गाडगीळ धनंजय, १९६०, प. ३६-ृ
४०)

१. धािम�क कम�ठतेमळे अ�य धमा�तील मराठी भाषकांत रोटी-बेटी �यवहार होत ु
नाहीत. िवशेषेक�न बेटी �यवहार होत नाहीत. इतर धमा��या मळ �थंांची भाषांतरहेी ू
धडशी मराठीत नाहीत. �यामळे मराठी समाजात धािम�क क�पेबदंपणा आला आहे.ु

२. महारा��ा�या �ामीण भागांत सव� �कारची स�ा मराठा व त�सम शेतकरी 
वगा��या वरील थरात आहे. राजकारणातील जातीय समीकरणांमळे �ामीण भागातील ु
�भ�व�थानी असलेला हा बह�जन समाज आिण महार व नवबौ� यां�यात दरावा िनमा�ण ु ु
झाला आहे.

३. िन�य साहचया��या ��ीने महारा��ातील आिदवास�चे महारा��ातील इतर 
समाजाशी परसेे िविलनीकरण अ�ाप �हावयाचे आहे.ु

१. अ�पसतं�ता : “मराठी भाषक �यांचा इितहास व परपंरागत �यवसाय यांमळे ु ु
सव�साधारणपणे अ�पसतं� असतात व �यांपैक� अनेकांत ठरावीक वेतनावर िन�ेने काम ु
कर�याची व�ी बळावलेली असते. या दो�ही गणांमळे सरकारी व सहकारी अथ��यवहार ृ ु ु
सचोटीने व काय��मतेने चालिवणे इतर �दशेांपे�ा महारा��ात जा�त सकर �हावे. उलट, ु
�यि� तगत साहसाने धनसचंय क�न िपढयान िपढया अथ��यवहारांत अिधकार चालिवणे ् ् ्
यास लागणार े गण आज तरी �यां�यात नाहीत. .. या प�रि�थतीमळे समाजवादी ु ु
अथ��यव�थेसाठी महारा��ातील जनमत अनकल असे बनले आहे.”ु ू

 भौगोिलक एका�मता आिण भािषक एकिजनसीपणा यामळे एका�म समाज नांदतो, ु
या समजतीला ध�का दणेार े हे आकलन आहे. धनंजयराव गाडगीळ यांनी मराठी ु
माणसाचे काही �वभाविवशेष सांिगतले आहेत, ते असे :

�भावी रािहले आहे, असे �यांचे िनरी�ण आहे. आप�याकडे बह�स�ंय लोक मराठी 
बोलणार े असनही केवळ जाितभेदािधि�त समाजरचनेमळे महारा�� समाजाची ू ु
‘एकिजनसी मराठी समाज’ अशी ओळख िनमा�ण होऊ शकलेली नाही, ही खंत �यांनी 
�य� त केली आहे. महारा��ा�या एकिजनसीपणात�या अभावा�या इतरही जागा डॉ. 
गाडगीळ यांनी िद�दिश�त के�या आहेत, �यांचा गोषवारा असा -
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४. अहकंार व रगेलपणा : “आमचा अहकंार एवढा दद��य आहे क�, आ�हांस ु
िश�ाचाराचेही वावडे आहे. लीनता व �वािभमानश�यता आ�ही एकच समजतो, असा ू
भास आम�या वत�नाव�न अनेक वेळा होतो.” “आमचा अहकंार व रगेलपणा, एकमेकांशी 
तसडे वत�न, इतरांब�लची त�छतादश�क व�ी, सामिहक कारभारात पदोपदी अडणारा ु ु ृ ू्
भांडखोरपणा अशा �व�पात आज िदसन येतात. या सवा�मळे आमची फार हानी होत ू ु
आहे.” (धनंजयराव गाडगीळ , १९६०, प. ४३-४८)ृ
मराठी सवेदन�वभाव :ं

२. गैरिहशेबीपणा : “मराठी भाषकांत कांही �मख वैग�ये अशी आहेत क�, �यामळे ु ु ु
सहकारी व सरकारी अथ��यवहार चांगला चालिव�यास अडचण भासावी. पिहले वैग�य, ु
�यांचा बेिहशेबीपणा. पव�कालीन �वयपंण� �ाम�यव�थेत जेथे िपकेल व िजतके िपकेल ू ू
िततकेच खावयाचे अस�याने दरवरचा िहशेब कर�याचे कारण नसे. उलट, ता�कािलक ू
प�रि�थतीशी जमवन घेऊन समाधान मानणे हाच गण ठर.े” (प. ४३)ृू ु

(२) राकट दशेा, कणखर दशेा, दगडां�या दशेा अशा श�दात महारा��ा�या टणक 
�व�ीचे व राकट �वभावाचे वण�न कव�नी केले आहे. (महारा��गीत – गोिवदं ा�ज)ृ

(१)महारा��ीय माणस ‘कलहशील’ असतो. (कवलयमाला)ू ु

मराठी माणसा�या �वभावधमा�िवषयी इतरही काही अिभ�ाय उपल�ध आहेत 
�याव�न मराठी माणसा�या सवं ेदन�वभावाचा माग काढता येईल. उदाहरणाथ�, 

३. उ�मशीलतेचा अभाव : “िवशेषत: �ा�ण व मराठे वगा�तील बह�तेकांस आपला 
भाग आपणास �वत: काही के�यािशवाय केवळ �थानपर�वे िमळावा असे वाटते. .. �यांचे 
मळ िमरासदारी, वतनदारी यांत असावे. मलखिगरीमळेही यात भर पडली असावी... ू ु ु ु
आमची सहकारी चळवळ काय��म असावी इतक� नाही. याचे मळ उप�रिनिद�� वैग�यात ू ु
आहे. .. ज�या जाितभेदािधि�त �वयपंण� �ाम�यव�थेत आप�या समाजाचा िपडं ु ू
वाढलेला आहे... जाितपर�वे अगर िपढीजाद मोठे �यांस मानाची �थाने िदलीच पािहजेत, 
मग ते लायक असोत, काय��म असोत िकंवा �ामािणकही असोत वा नसोत. ही क�पना 
आम�या साव�जिनक आय�यात पदोपदी नडत आहे.”ु

(३) महारा��ा�या ड�गराळपणातन मराठी स�ंकतीत "ओजोगण" अवतरला ृ ुू
अस�याचा एक अिभ�ाय महारा��ा�या लोकधाट�चा अ�यास करणा� या सशंोधकाने 
न�दवन ठेवला आहे. (शि� तसौ�व- द. ग. गोडसे.)ू

(४) पोवाडा हा महारा��ाचा ल�णीय का�य�कार आहे. या का�यात डफ-
तणत�यावर गज�णार ेशाहीर दग�, घाट, गिनमी य�तं�, क��यांचे फड या महारा��ा�या ु ु ु ुु
ओजोगणांचे गणगाण करीत असतात. जसा माणस तशी �याची शैली या �यायाने या ु ु ू
पोवाडयांतन मराठी माणसा�या वीरव�ीचा गण आळवलेला आहे. ् ृू ु
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(६) रामायण, महाभारत, भागवत �थंांचे मराठी भाषेत अनेक अनवाद आहेत. हे ु
अनवाद तलसी-रामायणासारखे रसपण� नाहीत; ही अनवादप�ती मराठी माणसा�या ु ु ू ु
भरड �वभावाचीच िनदश�क आहे. 

(१०) महारा��ा�या इितहासातील वाक-वळणातन मराठी सवेंदन�वभाव घडला ू
आहे. िशवकाळात स�ंकतभाषा ही दवेभाषा �हणन समाजमा�य होती; पण शर मदा�चा ृ ू ू
पोवाडा मा� खास मराठमो�या दशेी भाषेतच अवतरायचा. िशवकाळात�या या मदा�नी 
�वभावाने पेशवे काळात एक नवी वाट चोखाळली. �यागापे�ा सखोपभोग, �दश�नि�यता, ु
बा�त: डौलदार पण आतन पोकळ अशा िवलासी जीवनाची आस� ती मराठी माणसाला ू
खणव लागली होती. इं�ज काळात मराठी माणसाचे एकणच स�ंािव� बदलले. ु ू ू
पर��यया�मक धारणांचा आिण आ�मत�तेचा असा दहेरी बाज मराठी माणसाने ु ु

(५) िशवछ�पती, रामदास, तकाराम, िटळक ही महारा��ाची लाडक� दवैते आहेत. ु
मराठी माणसाची इहवादी जीवनिन�ा या अि�मता�थळां�या उपासनेत �तलेली आहे, 
असे �हणता येईल.

(९) पढंरपरचा िवठोबा हे महारा��ाचे लाडके दवैत आहे. उ�र-दि�ण भारताला ू
जोडणारा दवा,धम�सम�वयाचे �तीक �हणन िवठोबाचे मह�व आहे. दो�ही स�ंकतीचे ृूु
आदान�दान, सम�वय, सतंलनाला �ाधा�य दणेारी वैचा�रकता या दवैता�या भोवती ु
नांदणा� या लोकजीवनात ठासन भरलेली आहे. वैिदक आिण वैिदकेतर; आय� आिण ू
�िवड; वै�णव आिण शैव अशा स�ंकतीसम�वयाचे पीठ �हणन पढंरपर�या िवठोबाचे ृ ू ू
आिण जेजरी�या खंडोबाचे मह�व आहे. वारकरी  स�ंदायाने ही स�ंकती सम�वयाची ु ृ
भिमका िनभावली आहे.  ू

(७)वा. ब. पटवध�न यांनी महारा��ािवषयीचे आपले िनरी�ण न�दवताना �हटले होते 
क�, 'महारा��ाचा का�यापे�ा ब�ीवर भर आहे. मराठी का�यातही तरल सवेंदनांपे�ा ु
अलंकाराचेच वच��व असते, महारा��ात िनसग�स�दय� िवपल आहे, पण िजवतं ू
स�ंकाराअभावी �याकडे मराठी माणसाने दल�� केले आहे’. महारा��ात महाका�ये ु
नाहीत; खंडका�ये आहेत. वैदभ� रीित,गिदमांचे गीतरामायण. नाटक यात बाळबोधपणा 
अिधक आहे.

(८)पण दसरीकडे याच महारा��ात अिजठंयाची लेणी, वे�ळ�या िश�पांचा वारसा ्ु
आहे. गौळणी, िझ�मे-फगडया, रास��डा यातन सगंीता�मकता मराठी माणसाने जपली ्ु ू
आहे. �ाने�री हा शगंारा�या माथी शांतरस पेलणा� या हळवार स�दय�सवेंदनाचा नमना ृ ु ु
आहे. मराठी भाषेत�या िवरा�या,गौळणी, गडक� यां�या नाटकातली भरजरी शैली, 
िकल��कर, दवेल यांची �सादपण� नाटयशैली ही मराठी�या चोखंदळ अिभ�चीची �माणे ्ू
आहेत.
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�वीकारला. आ�मत� इितहासधारणा, रा��वाद ,पव�िद�य �यांचे �यांचा र�य भिव�यकाळ ु ू
अशा धारणांचे जागरण एक�कडे आिण दसरीकडे इं�जी िव�ेला वािघणीचे दध मानन ूु ू
भौितक �गतीची �व�ने रखेाट�यात मराठी माणस म�न झाला. ू

इितकथन :
 आतापय�त आपन महारा��ा�या भौितक व सां�कितक �थलकालावकाशाचा �े�ीय ृ

नकाशा काढ�या�या ��ीने उपल�ध सदंभ� साधनांचा मागोवा घेतला. या चच�त 'मराठी 
भाषक' आिण 'मराठे' हे दो�ही श�द जवळपास समान अथा�ने वापरले गेले आहेत, हे 
ल�ात येते. मराठी लोक हे �यापार उिदमापे�ा शेतीत आिण �मा�या उ�ोगात राहणे 
पसतं करतात, हेही ल�ात आले. �े�ीय नकाशा�या ��ीने 'मराठी बोलणा� यांचे बहत  ृ ्
मंडळ �हणजे महारा��' ही �या�या �वीका�न पढील िववेचन करावे, अशी ��तत ु ु
अ�यासक�या�ची धारणा झाली आहे. �यामळे िव�मान महारा��ा�या राजक�य ु
सीमांपलीकडे जाऊन िजथे िजथे मराठी भाषक समाजाची लोकव�तीची घनता एकवटली 
आहे, अशा बह�महारा��ातील लोकजीवनाची दखल घेऊन हा इितहास िस� करावा ृ
लागेल,हे स�प� झाले आहे. महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा मागोवा ु ृ

(१२) आतापय�त�या दाख�यांव�न मराठी मन बडंखोर क� सम�वयशील हा �� 
पडतो. मराठी माणस भावनेपे�ा ब�ीला, �यवहाराला, उपय� त अगंाला �ाधा�य दतेो. ू ु ु
मराठी माणसा�या �वभावात रोखठोकपणा, ितखटपणा असतो. तो एकांडा, भांडकदळ ु
असन �या�यात हळवारपणा नाहीच असा समज होतो. मराठी माणसा�या �वभावाचे पैल ू ु ू
िवशद करताना िचनी �वासी य एन �यआगं याने िलह�न ठेवले आहे क�, “मराठी लोकांची ु ु
वागणक – साधी व सचोटीची, �वािभमानी; �ामािणक, अबोल, कत�ताब�ीचे; कणी ृ ु ुू
दखिवले तर बदला घेतील; वै� याला सावध करतील.” थोड�यात, मराठी लोकांची ु
वागणक साधी व सचोटीची आहे. कोणी स�दयता दाखिवली तर ते कत� राहतील याची ृू
खा�ी बाळगावी. पण �यांना कणी दखिवले तर मा� ते �याचा बदला घेतील. आपला ु ु
अपमान धवन काढ�यात ते �सगंी �ाणही वेचतील. सकंटात सापडले�याने साद घातली ु ू
तर �या�या मदतीला धावन जा�यात ते �वत:चा िवचारस�ा करणार नाहीत. अपमानाचा ू ु
बदला घेताना ते वै� याला सावध करतील. य�ात पळणा� या श�चा ते पाठलाग करतील; ु ू
पण शरणागताला अभय दतेील!

(११) महारा��ात वै�य वग� कमी; �यामळे �यापार-उ�ोगात महारा��ात मागे ु
रािहला. महारा��ातील �ा�ण व �ि�य वग� या दोघांनी मलखिगरी केली, अटकेपार झ�डे ु ु
लावले, खंड�या वसल के�या पण �शासक�य �थैय� दणेारी राजवट �यांना िनमा�ण करता ू
आली नाही. फंद-िफतरीचे राजकारण मा� केले.ु
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घेताना 'जड' आिण 'चेतन' अशा दो�ही प�रमाणांना सारखेच मह�व दऊेन महारा��ा�या 
भौितक �गतीचा व आि�मक िवकासाचा आलेख काढावा लागणार आहे. �यामळे ु
राजक�य बदलांसोबत ��य� वा अ��य��र�या होणार ेआिथ�क,सामािजक व सां�कितक ृ
बदलांचा पर�परा�वय तपासावा लागणार आहे. तं��े�ातील बदलांचा सां�कितक ृ
बदलांशी असलेला अनबधं ही बारकाईने तपासावा लागणार आहे. थोड�यात मराठी ु
माणसा�या राजक�य जािणवा, वैचा�रक धारणा, धािम�क समजती, िव�ानिन�ा वा ु
अधंिव�ास, भाविनक सवें�ता व लिलतकला-कौश�यांतली सज�नशीलता, �यापार-
उ�ोगातली उ�मशीलता, राजक�य-सामािजक �यवहारातील सचोटी आिण नैितकतेची 
बांिधलक�, भौगोिलक अशा अनेक अगंांनी मराठी सवेंदन�वभावातील चढ-उतारांचा 
आलेख काढावा लागणार आहे.

िटपा :

[२] “At the turn of century Bombay city’s three colleges had 976 pupils. 
Poona had two colleges with 400 pupils; Ahmadabad one college with 243 
pupils; Karachi one college with 157 pupils.” -Supplement to the Director of 
Public Instruction’s Report for 1897/98 t0 1901, pp. 8-9]

[३] “the needs of internal trade were long neglected” - Bombay 
Provincial Banking Enquiry Committee Report, 1921-30, Vol. I, Calcutta, 
1931, p. 21.

qqq

[१] “Of course, a racial divide overlaid the city and West remained 
distinct from East. .. Cross but one street and you are plugged in the native 
town. In your nostrils is the smell of the East, dear and never to be forgotten; 
rapturously you snuff that blending of incense and spices and garlic, and 
sugar and goats and dung.” - Stevens, 915, p. 82)
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राजक�य ि�थ�यतरं

१.१ पव�कथन ू
कोण�याही स�ंकती�या भौितक-अिधभौितक वाटचालीत रा�य�यव�था आिण ृ

�शासननीती यांचा मह�वाचा वाटा असतो. महारा��ा�या सामािजक व सां�कितक ृ
जीवनावर इं�जी राजवटीतील राजक�य घटना-घडामोड�चा काय प�रणाम झाला याचा 
तपास करणे इथे अिभ�ेत आहे. ब� याच इितहासकारां�या मते आधिनक भारताची ु
जडणघडण ही ि�िटश राजवटीतच झाली आहे. १९ �या शतकातील बगंाल आिण 
महारा��ातला सधारणावाद वा �बोधनचळवळी या राजक�य ��याघातातनच िनमा�ण ु ू
झा�या, असेही काही इितहासकारांचे मत आहे. (सोवनी,१९८४,प.४) लॉड� ृ
कझ�नवायलीने �या�या कारिकद�त जो भारत पािहला, अनभवला, �याव�न �याने ु
“British India was ‘the miracle of the world” अशा श�दांत आपला अिभ�ाय 
न�दवला होता. (Gopal S.1965,p.222) लॉर�ेस जे�स �हणतो, “Modern India 
was a product of British patience and genius” (Lawrence James, New 
York, p. 217) अलीकड�या काळातले इितहासलेखक मेघनाद दसेाई यां�या मते 
वा�को िद गामा १४९८ साली कािलकत बदंरात उतरला ते�हापासनच भारतीय ू
इितहासाचे नवे पव� स� झाले होते. दसेाई�ंया मते यरोिपयनांची सामि�क ु ु ु
स�ािव�ताराची �ेरणा आिण सा�ा�यवादी स�ा�पध�त �भ�व राख�याची मह�वाकां�ा ु
यामळेच भारताची जागितक इितहासाशी नाळ जोडली गेली. यापव� भारत हे कधीही ु ू
एकसधं रा�� न�हते; परतं ि�िटशकालीन राजक�य आिण �शासक�य एका�मतेमळे ु ु
भारताची ‘एकसधं रा��’ �हणन नवी ओळख िनमा�ण झाली. वसाहतवादा�या या तीनशे ू

- १ -
स�ातराचे पव�ं

२
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वषा�तच ख� या अथा�ने ‘भारतरा��’ या सकं�पनेचे बीज रोवले गेले. भारतीय रा��ीयतेची 
नवी ओळख रचली जा�याची ही �ि�या ि�िटश अमदानीतच गितमान झाली. (Desai 
Meghnad, 2011, p.17) या वसाहतकालीन राजक�य ि�थ�यतंरातील िविवध पैलंचा ू
आिण रा��ीय अि�मते�या अ�यदया�या �ि�यांचा माग काढीत पढे जावयाचे आहे. ु ु
अथा�त या वाटचालीला सम� भारताचा सदंभ� असला, तरी िवषय-�या�ी�या ��ीने 
महारा��ाला क� ��थानी ठेवनच हा मागोवा �यावयाचा आहे.ू

 मंबई, कलक�ा, म�ास या बदंरांवर ई�ट इंिडया कंपनीची स�ा आधीपासनच ु ू
होती; परतं मंबईचा अपवाद वगळता सम� महारा��ात वासाहितक स�ेचा पाया ु ु
िव�तार�याची �ि�या १९ �या शतकातच स� झालेली िदसते. १७३१ साली ु
मराठयांनी ठा�याला पोत�गीजांवर �वारी केली ते�हाही इं�जांनी पोत�गीजांना पािठंबा न ् ु ु
दतेा मराठयांना उ�ेजनच िदले होते. (केळकर, न. िच.ं १९२२, प. २०-३४) मा� असे ् ृ
असले तरी रामच�ंपतं आमा�य यां�या ‘आ�ाप�ा’त या टोपीकरांना स�ािभलाषा 
अस�याचा अदंाज �य� त कर�यात आलेला आहे. (आ�ाप�कारांनी िवदशेी 
�यापा� यांसाठी ‘टोपीकर’ असा सव�समावेशक श�द�योग केला आहे.) ‘आ�ाप�ा’तील हा 
मजकर असा आहे :ू

“साह�कारांम�य� िफरगंी व इं�ज व वलंदजे व फरारीस व िडंगमारािद टोपीकर हेही 
लोक सावकारी क�रतात. परतं ते वरकड सावकारांसारखे न�हेत. यांचे खावदं ��येक ु
��येक रा�यच करीत आहेत. �यांचे ह�कमनाम� �यांचे हो�साते हे लोक या �ांती ु
साह�कारीस येतात. रा�य करणारास �थळलोभ नाही असे काय घड� पाहत�? तथािप 
टोिपकरांस या �ांती �वेश करावा, रा�य वाढवावे, �वमत� �ित�ावी हा पणा�िभमान. ू
तदन�प आल� �थळ मे�यान�ही सोडावयाचे न�हेत.” (आमा�य रामच�ं, १९८०, प. २७-ु ृ
२८) १८ �या शतकात इं�जांनी बगंालम�ये िसराजौ�ो�यावर करघोडी क�न तटबदंी ु
बांधली, ते�हा टोपीकरां�या �यापारामागे दडले�या स�ाकां�ेचा हा अदंाज िकती यथाथ� 
होता, याची क�पना येते. ई�ट इंिडया कंपनी�या िहदं�थानातील वाटचालीचा इितहास ु
पाहता इं�ज �यापाराला आले, आिण रा�य क�न गेले. �यामळे ई�ट इंिडया कंपनीने ु
�यापाराबरोबर आपली राजक�य पाळेमळे कशी रोवली हे आधी ल�ात �यायला हवे. ु
वासाहितक राजकारणा�या डावपेचांचाही �यातन माग काढता येऊ शकतो.ू

 ३१ िडस�बर १८०२ �या ‘वसई’�या तहानसार दस� या बाजीरावाने ई�ट इंिडया ु ु
कंपनी�या तैनाती फौजेची योजना मा�य केली, ते�हापासन ख� या अथा�ने महारा��ात ू
मराठयांची राजक�य स�ा सपं�ात ये�याची व पाठोपाठ ि�िटशां�या स�े�या िव�ताराची ् ु
�ि�या स� झाली होती. १८१७ �या अखेरीस ि�िटशांनी शिनवारवाडयावर यिनयन ्ु ु
जॅक फडकावला ते�हा मंबईबाहेर�या महारा��ात �थमच ई�ट इंिडया कंपनीची ु
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वासाहितक स�ा ��थािपत झाली. १८०२ पासन स� झाले�या या स�ांतराचा तपास ू ु
करताना मराठयां�या पतनाची कारणमीमांसा, ि�िटश स�ेने भारतात आपला पाया कसा ्
रचला, �यांची �शासननीती काय होती व हे राजक�य प�रवत�न मराठी माणसांनी कसे 
�वीकारले इ�यादी घटना-घडामोड�चा उलगडा करावयाचा आहे. �यातन त�कालीन ू
महारा��ा�या राजक�य-सामािजक मानिसकतेचा पट उलगडायलाही मदत होईल. �या 
��ीने १९ �या शतकातील राजक�य ि�थ�यतंरातील िविवध पैलंचा तपास क�न �यांचा ू
अ�वयाथ� लाव�याचा �य�न इथे अिभ�ेत आहे. 

 या राजक�य ि�थ�यतंराचे �थलमानाने तीन ट�पे आढळतात :ू
(१) वासाहितक स�ािव�तार : १७५७ �या �लासी�या लढाईपासन शभंर वषा�त ू

ई�ट इंिडया कंपनीने सपंण� भारतात आपली राजक�य स�ा ��थािपत केली.ू

१.२ वासाहितक राजवटीचा पव�रग :ंू

(३) राजक�य स�ंथांचा अ�यदय : पणे साव�जिनक सभा आिण भारतीय रा��ीय ु ु
कॉ�ेंस या दोन मह�वा�या राजक�य स�ंथांचा उदय ही या कालखंडातली सवा�त 
मह�वाची राजक�य फल�ती आहे. या सव� घडामोड�तन महारा��ात ि�िटश ु ू
वसाहतवादाचा िव�तार कसा झाला, मराठयां�या पराभवाची कारणे काय, १८५७ चे बडं ्
व इं�जी स�ेिवषयी�या असतंोषाचे िविवध आिव�कार आिण महारा��ा�या राजक�य 
जािणवांची पायाभरणी कशी झाली अशा ि�िवध अगंांनी हा मागोवा �यावयाचा आहे.

 इं�जी अमदानीपव� �ीक आिण रोमबरोबर �ाचीन काळापासन िहदं�थानचे �यापारी ू ू ु
सबंधं होते. इ. स. १४९८ साली वा�को-द-गामाने आि�के�या दि�ण टोकास वळसा 
घालन िहदं�थानात जा�याचा माग� शोधला, �यानंतर भारता�या जागितक �यापाराचा ू ु
�े�िव�तार झाला. १६�या शतकापासन पोत�गीज, डच, �� च आिण इं�ज यांचे ू ु
�यापारा�या हेतने िहदं�थानात आगमन झाले. इ. स. १५०३ म�ये पोत�गालह�न ू ुु
अलबकक�  आला व इ. स. १५१० पय�त �याने गोवा घेतले. इ. स. १५७९ म�ये फादर ु
ि�टफन गो�यात आला आिण ि��ती धम� गो�यात �जिव�यासाठी �याने �य�न केले. 
१५९९ साली इं�जांनी िहदं�थानात �यापार कर�या�या उ�ेशाने लंडनला ‘ई�ट इंिडया ु
कंपनी’ �थापन केली. डचांनीही मसा�याचा �यापार कर�यासाठी १६०२ साली 
‘यनायटेड ई�ट इंिडया कंपनी ऑफ दी नेदरलॅडंस ’ ही कंपनी �थापन केली. ्ु
�यापाराबरोबरच पव�कडील दशेाशी य� करणे, तह करणे, भमी सपंादन करणे हे ू ु ू

(२) राजक�य ��याघात : १८५७ �या िशपायां�या बडंापासन ि�िटश ू
राजस�ेिव��चा एत�ेिशयांचा रोष �य� त �हायला �ारभं झाला. वसाहतवाद िनपटन ू
काढ�या�या हालचाली स� झा�या. सश� उठावापासन लोकमता�या दबावापय�त ु ू
िनरिनरा�या प�तीचे वसाहतवादािव��चे आिव�कार या काळात पहायला िमळतात.
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अिधकारही �यांनी आप�या राजाकडन िमळिवले. १६३७ साली �यांनी व�ग�या�ला ू ु
िक�ला बांधला. १६३८ साली गो�यावर चढाई कर�याचा अयश�वी �य�न केला. पढे ु
१६४४ म�ये डचांनी मलबार िकना� यावरची पोत�गीजांची ठाणी िजकंली. पोत�गीजां�माणे ु ु
डचांना धम��सारात रस न�हता. �यांना फ� त �यापारव�ी हवी होती. �या हेतने �यांनी ृ ू
१६४९ साली व�ग�या�ला व १६५२ साली म�ासजवळ पालकोल इथे वखार घातली. ु
(कलकण� अ. रा., २०१२, प. ३०-३१) १६४४ साली �� च लोकांनी भारतात �यापार ु ृ
कर�यासाठी ‘�� च ई�ट इंिडया कंपनी’ �थापन केली. १६६९ साली मसलीपटण इथे ु
�यांनी आपली पिहली वखार �थापन केली. �यापाठोपाठ पॉडेंचरी,च�ंनगरी ि�चनाप�ली 
व पव�िकना� यावरील भागातही आप�या वसाहती वसिव�या. १६८८ साली �� चांनी ू
राजापरची वखार बदं केली, १६९३ साली पॉडेंचरी बदंर ९० हजारास िवकले. �यानंतर ू
इं�जांनी �� चां�या च�ंनगरीवर ताबा िमळवला. १७५४ साली यरोपात स�वािष�क ु
य�ाला स�वात झा�यावर �� चां�या हालचाल�ना उतरती कळा लागली.ु ु

 महारा��ात वासाहितक राजवटीचा �ारभं १६ �या शतका�या �ारभंी पोत�गीजांनी ु
मंबई बेटावर ताबा िमळिवला ितथपासन होतो. त�पव��या इितहासाचा मागोवा घेत�यास ु ू ू
मंबईत �ाम�याने कोळी लोकांची व�ती होती. जनाद�न गणेश माहीमकर यां�या बखरीत ु ु
नमद के�या�माणे इ. स. १२९५ पव� मंबई हा माहीम�या रा�याचा भाग होता. रामदवे ू ू ु
राजाचा दसरा मलगा भीमराज (िबबंराज असाही या नावाचा अप�ंश) याने माहीम रा�य ुु
�थापन के�याची हिकगत मिहकावती�या बखरीत आलेली आहे.. भीमराजा�या रा�यात 
एकण ४४४ गावे होती. �यांचे १५ महालात वग�करण क�न ��येक भागाचा कारभार ू
पाहा�यासाठी सभेदार नेमलेले होते. वसई, केळवे, चौल, इ�यादी सभे होते. भीमराजाने ु ु
या बरड बेटात घर ेबांधन वाडया व बाग केले. नारळाची झाडी लावली. राजधानीचे गाव ्ू
�हणन माहीमचा (मिहकावती) िवकास केला. �भादवेी व बाबलनाथ मंिदर बांधले. तेथील ू ु
बाभळबनामळे मंिदराचे नाव ‘बाबलनाथ’ ठेवले गे�याची दतंकथा आहे. पढे कालांतराने ु ु ु ु
बरचे रा�यकलह होऊन माहीमवर भ�गळे सरदारांची स�ा आली. हे भ�गळे �हणजेच 
‘भडंारी’. कालांतराने १३४७ �या समारास भ�ग�यांची स�ा मसलमान राजांनी ह�तगत ु ु
केली आिण बहादरखान रा�य क� लागला. माहीमला मखदमबाबा यांचा दगा� ू ु
उभार�यात आला. (Edwords, 1909, p.19) कालांतराने �थािनक भ�गळे (�हणजेच 
‘भडंारी’) लोकांचा उठाव झाला व �यांनी सलतानाची राजवट उलथवन टाकली, असे ु ू
�हणतात. १५३६ म�ये सलतान मारला गेला. अथा�त या घटनांना कोणताही दशेी परावा ु ु
नाही; मसलमान रा�यक�या��या काळातील मंबईचा इितहास धसर आहे, एवढे मा� खर.े ु ु ू
(साळगावकर, २०१५,प.१८-१९)ृ
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पोत�गीज राजवट :ु
इ. स. १५०९ �या समारास पोत�गीज मंबईत आले. मंबई बेटाचा शोध लाग�यानंतर ु ु ु ु

जवळपास शभंर वष� पोत�गीजांची फ� त ११ कटंबे इथे �थाियक झाली होती. पोत�गीज ु ु ु ु
आ�यानंतर इथ�या �थािनक लोकां�या जीवनमानात तसा िवशेष फरक पडला नाही; 
�यांचा शेती आिण मासेमारीचा पारपं�रक �यवसाय कायम रािहला. परतं पोत�गीजांचा ु ु
म�य भर धम��सारावर रािह�याने ि��ती धम��सारकांनी कामावर असणा� या कोळी, ु
�भ, भडंारी आिण महारांचे बळजबरीने धमा�तर घडवन आणले. वसई, ठाणे, मंडपे�र व ू ू
प�रसरातील अ�य खेडयांतील लोकांना बाि��मा दऊेन ि��ती केले. येश�या ् ू
अनयायांनी मंिदर ेआिण मिशदी पाडन चच��या इमारती उ�या के�या. �� चांनी माहीमला ु ू
स�ट मायकेल चच� बांधले. जेसटांनी वां� याला स�ट अ�य चच� बांधले. सायन, दादर, ँु ् ू्
माझगाव, परळ, वरळी, माटंगा येथेही चच� उभारले गेले. (आजही रोमन कॅथॉिलक ु
समाज, चच�स, र�ते आिण व��यांची नावे यातन पोत�गीजां�या भतकालीन धम��सारा�या ू ु ू
खणा िदसतात.) हे सव� कर�यासाठी िमशन� यांना पोत�गीज राजांचा पािठंबा होता. ु ु
(Edwards S.M.1909) १५४९ साली पोत�गीज राजांनी नागरी अिधका� यांसाठी तसे ु
फमा�नही काढले होते. जेसईटांनी येथील �भ लोकांचे धमा�तर करवन �यांचा ु ू ू
�ा�णांिव�� उभे राहा�यासाठी वापर क�न घेतला, अशीही न�द आढळते.[१] 
पोत�गीजां�या या धमा�तरा�या कारवाईची �िति�या �हणन १५७० साली ठा�याला ु ू
मलबार�या चा�यांनी चच�ची घटंा पळवली व लटालटही केली होती अशीही एक न�द ू ू
आढळते. १५९९ साली काही पोत�गीज �यापा� यांनी इं�लंडशी �यापारी सबंधं स� ु ु
कर�याचा �य�न केला. इ. स. १६०० ला या ��तावास राणीची मा�यताही िमळाली; 
परतं �यात फारशी �गती झाली नाही.ु
ि�िटश बॉ�बे :

 इ. स. १६६१ म�ये पोत�गीज राजाने कॅथ�रन या आप�या मलीचा इं�लंडचा राजा ु ु
दसरा चा�स� याचेशी िववाह लावन मलीस मंबई बेट आदंण िदले. २३ जन १६६१ �या ू ु ु ूु
तहानसार मंबई बेटावर�या सव� मालम�ेचे ह�क ि�टन�या राजास व �यां�या वारसास ु ु
�दान कर�यात आले. 

“with all the rights, profits, territories and appurtenances 
whatsoever thereunto belonging were handed over to the King of Great 
Britain, his heirs and successors for ever.” 

-The Gazetteer of Bombay City, 19909, Vol. 2, P. 47
१६६२ साली बेटाचा ताबा घे�यासाठी अल� ऑफ माल�बर पाच जहाजे आिण पाचशे 

सैिनक घेऊन मंबईस दाखल झाला. परतं पोत�गीजांनी मंबईचे सम� �े� ह�तांत�रत ु ु ु ु
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 २७ माच� १६६८ �या रॉयल चाट�रनसार इं�लंड�या राजाने ई�ट इंिडया कंपनीस हे ु
बेट वािष�क १० प�ड (१०० �पयां�या सो�या�या ना�यांवर) भाडे कराराने �यापारी 
वसाहत िवकिसत कर�यासाठी सपत� केले. गॅरीकडन अिधकत ताबा िमळा�यानंतर २३ ु ू ू ृ
स�ट�बर १६६८ पासन मंबईचा ई�ट इंिडया कंपनीने िनय� त केलेला पिहला ग�हन�र या ू ु ु
ना�याने जॉज� ऑि�सडेंन हा कारभार पाह� लागला. 

 ई�ट इंिडया कंपनीची लंडनला १५९९ साली �थापना झाली होती. कंपनीचे नाव 
“Governer and Company of Merchants of London to the East India”असे 
ठेव�यात आले.कंपनी �थापन झाली ते�हा कंपनीचे इं�लंड�या राणीसह १०१ भागीदार 
होते व भागभांडवल ३०,१३३ प�ड होते. कंपनी �थापन झा�यानंतर लगेचच कंपनीने 
इं�लंड�या राणीकडे पौवा��य दशेांत �यापार कर�यास अनमती मागणारा अज� दाखल ु

ई�ट इंिडया कंपनीची वाटचाल :

कर�यास नकार िदला. पढे ८ फे�वारी १६६५ रोजी ग�हन�र ह��� ककने इंलंड�या ु ु ू
राजासाठी ते ता�यात घेतले. दर�यान�या काळात ककने लाचलचपतीचे �यवहार ू ु
के�याचे उघडक�स आ�यानंतर �यास िनलंिबत क�न ज�हा�स लकासला ग�हन�र �हणन ु ू
पाठिव�यात आले. ५ नो�ह�बर १६६६ रोजी ज�हा�स लकासने मंबईचा ताबा घेतला; पण ु ु
वष�भरा�या आतच ज�हा�सचा म�य झाला. �यानंतर डे�यटी ग�हन�र कॅ�टन हे�ी गॅरी ृ ुू
कारभार पाह� लागला. गॅरीने तोफखाना वाढवला, तटबदंी वाढवली व महसल ू
वाढिव�यासाठी �य�न केले. 
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 कंपनी �थापने�या वेळी लंडन�या मया�िदत भागधारकांनी भांडवल उभे केले होते. 
परतं पढे १६५७ साली लंडनला �टॉक माक� ट �थापन झाले व या मा�यमातन १६६१ ु ु ू
पासन कंपनी�या समभागांची ख�या बाजारातन िव�� होऊन सामाईक भांडवल उभे ू ु ू
कर�याची �ि�या स� झाली. गजरात, िसधं, क�कण, मलबार, आ�ा अशा िविवध ु ु
भागांतन मसा�याचे पदाथ�, तांदळ, साखर, कापड, मलमल, नीळ, इ�यादी पदाथा�ची ू ू
खरदेी क�न ई�ट इंिडया कंपनीने भारतातील �यापाराला �ारभं केला. या पदाथा��या 
मोबद�यात सोने, चांदी व अ�य पदाथा�ची िव�� क�न कंपनीने �यापार वाढिव�यास 
स�वात केली.ु

 िशवकाळात मंबई बदंर इं�जां�या ता�यात होते व उव��रत पि�म िकनारप�ीवर ु
िस�ी व आ�ें यांचे आरमारी वच��व होते. �यांचा मराठयांशी सघंष� चालत असे. �यावेळी ्
इं�जांनी ‘आपण �यापारी लोक, कणा�या भानगडीत कशाला पडा’ असा सावध पिव�ा ु
घेतला होता. �यापारा�या मा�यमातन रा�यस�ा िमळिव�याचे �य�न इं�जांनी ू
के�हापासन व कसे केले हे िनि�तपणे सांगता येत नाही. [२] िशवाजी महाराजांनी १६६४ ू
साली सरतेला मोगलांवर �वारी केली होती, ते�हा इं�जांनी मोगलां�या सरं�णासाठी ु
तोफा परव�याचा उ�लेख आढळतो. १६४८ साली िशवाजी महाराजांनी राजापरावर ु ु

केला होता. राणीने ३१ िडस�बर १६०० रोजी कंपनीला आिशया, आि�का आिण 
अमे�रका या खंडातील दशेांबरोबर �यापार कर�यासाठी कायदशेीर अिधमा�यता 
असलेली सनद �दान केली. कंपनीने आप�या कारभाराचा अहवाल लंडन�या 
पाल�म�टला सादर करावा अशी अट घाल�यात आली. “ई�ट इंिडया कंपनी ही लंडन�या 
�यापा� यांची एकमेव रा��ीय स�ंथा” अस�याचेही कंपनी�या सनदते नमद कर�यात आले ू
व इतर कठ�याही इं�जी आ�थापनेस पौवा��य रा��ांबरोबर �यापार कर�यास मनाई ु
कर�यात आली. या आदशेाचे उ�लंघन झा�यास दडंा�मक कारवाईचीही तरतद ू
कर�यात आली. इं�जी काय�ा�वये कंपनीला ��तािवत �यापारासाठी सबंिंधत दशेांत 
जमीन सपंादन कर�याचा, कंपनीचा कारभार चालिव�यासाठी िनयम कर�याचा, 
कंपनी�या �यवहाराशी सबंिंधत ग�हे करणा� यांना ि�िटश काय�ां�या दडंसिंहतेला ु
अनस�न िश�ा फमा�व�याचा अिधकार �दान कर�यात आला. �यानंतर कंपनीने ु
भारतातील �थािनक राजांशी तह क�न �यापारास स�वात केली. १६१४ साली ु
बादशहा जहांगीर याने कंपनीस िहदं�थानात �यापार कर�याची व सरत येथे वसाहत ुु
�थापन कर�याची परवानगी िदली. मोगल दरबारात कंपनीचा इं�ज वक�ल नेम�यास 
अनमती िदली. १६१६ साली सरते�या वखारीचा पिहला ग�हन�र �हणन कंपनीने टॉमस ु ु ू
के�रज याची नेमणक केली; ते�हापासन ई�ट इंिडया कंपनी�या भारतातील �यापाराला ू ू
�ारभं झाला. 
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�वारी केली, ते�हा इं�जांनी आपली राजापरची वखार बदं केली होती. १६७४ साली ू
िशवाजी महाराजां�या रा�यािभषेकाला इं�ज �यापा� यांचा �ितिनधी �हणन मंबईचा ू ु
डे�यटी ग�हन�र हे�ी ऑि�सडेंन नजराणा घेऊन गेला होता. �यावेळी झाले�या तहानसार ु ु
इं�जांना राजापर, चौल, क�याण येथे वखारी घाल�याचा परवाना व इं�जी मालावर ू
अडीच ट�के जकात घेऊन �यापारास परवानगी द�े यात आली होती.

 मराठा रा�या�या ह�ीत ये�यापव� महारा��ात फ� त मंबईत ि�िटशांची स�ा होती. ू ु
ई�ट इंिडया कंपनीने इ. स. १६६८ पासन �यांचे सरत येथील म�यालय मंबईस ू ु ु ु
हलिव�याची �ि�या स� केली, ते�हापासनच ई�ट इंिडया कंपनीची �यापाराकडन ु ू ू
राजस�ेकडे वाटचाल स� झालेली िदसते. स�वाती�या काळात बेटावरची स�ा ु ु
िटकव�यासाठी ई�ट इंिडया कंपनीला बराच सघंष� करावा लागला. १४ जलै १६६९ ु
रोजी ग�हन�र ऑि�सडेंनचा म�य झाला. सरत येथील कंपनीचा �मख िजरा�ड ऑिंजए ृ ु ुू
(१६४०-१६७७) याने सरतबरोबर मंबईचा ग�हन�र �हणन स�े हाती घेतली. १६६९ ते ु ु ू ू
१६७५ या काळात ग�हन�र िजरा�ड ऑिंजए याने मंबईचा �यापार व व�ती वाढ�यासाठी ु
जाणीवपव�क �य�न केले. मालवाह� जहाजांसाठी �याने ध�का (मोल �टेशन) बांधला. ू
�यापारासाठी आव�यक असणारी पैशांची टांकसाळ स� केली. सरतेकडील गजराती ु ु ु
कारागीर व �यापा� यांनी मंबईत �थाियक �हावे यासाठी �यांना धािम�क �वातं�याची हमी ु
िदली. ६१ वषा��या भाडेप�याने लोकांना घर े बांध�यास परवानगी िदली. ्
औषधोपचारासाठी ��णालय स� केले. लोकांना आपाप�या जातपचंायती �थापन ु
कर�याची अनमती िदली. मलबारिहलजवळ पारशांसाठी �मशानभमीला जागा िदली. ु ू
ऑिंजए�या कारिकद�त १६७२ साली सव��थम मंबईस इंि�लश कायदा लाग झाला व ु ू
�याने �वतं� �यायालयही �थापन केले. जॉज� िवि�क�सन यांची �यायाधीश �हणन ू
िनय� ती केली. मंबईत पिहला छापखाना काढला. माझगाव डॉक येथे नौदलाची �थापना ु ु
केली. बेटातील वाढ�या ग�हेगारीला आळा घाल�यासाठी ‘भडंारी िमिलिशया’ �हणजे ु
भडंारी लोकांची ‘लोकसेना’ �थापन केली. िठकिठकाणी पोलीस चौ�या ठेव�या. इं�ज 
सैिनकांनी मंबईत �थाियक �हावे यासाठी इं�लंडह�न गो� या ि�यांची आयात क�न ु
�यां�याशी या सैिनकांनी ससंार करावा अशी योजना आखली. १६७५ साली 
पोत�गीजांकडन कलाबा घेऊन मंबईत सामावन घेतले. १६८३ साली कंपनीला इतर ु ू ु ु ू
रा��ांबरोबर य�, तह वा करारनामे कर�याचा अिधकार द�ेयात आला; तसेच �वत:ची ु
टाकसाळ काढ�याचा, िक�ले बांध�याचा, सै�यभरती, सै�य�िश�ण व नौदल अिधकारी 
नेम�याचा अिधकार द�ेयात आला.

 �ारभंी�या काळात मंबई बेटावर गो� या लोकांची स�ंया खपच कमी होती. “र�ेहरडं ु ू
जॉन ऑि�ह�टन जे�हा १६८९ साली मंबईला आला ते�हा �या�या बरोबर चोवीस गोर ेु



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - राजक�य ि�थ�यतंर     ।  103 ृ

 मंबई�या पलीकडे मराठयांची स�ा काबीज कर�यापव� कंपनीने सपंण� भारतात ्ु ू ू
�यापारात जम बसवायला स�वात केली होती. कंपनीला तसा राजक�य पािठंबाही िमळत ु
गेला. १६८७ साली कंपनीने ‘सतनती’ बेटावर (आजचे ‘कलक�ा’) वखार उघडली. ु
१७१६ साली िद�ली�या बादशाहाने सव��थम ई�ट इंिडया कंपनीस िवशेष सवलती 
जाहीर के�या. इं�जांकडन १०,००० �पये एकरकमी घेऊन �याबद�यात सव�� जकात ू
न घेता �यापार कर�याची मभा द�ेयात आली, िशवाय नवीन वखार घाल�यासाठी ४० ु
िबघे जमीन मोफत द�ेयाचे आ�ासन द�ेयात आले. बगंाल �ांता�या नबाबाकडनही ू
वािष�क तीन हजार ‘द�तक’ घेऊन कठलाही वेगळा कर न आकारता म� त �यापाराचा ु ु
परवाना िमळाला. ई�ट इंिडया कंपनीने �यापार व न�याचे �माण वाढिव�यासाठी या 
सवलत�चा भरपर फायदा उठवला. �याचवेळी भारतातील इतर �थािनक �यापा� यांना ू
मा� अशा खरदेी-िव���या �यवहारांसाठी कर भरावा लागत असे. �यामळे �वाभािवकच ु
�थािनक दशेी �यापा� यां�या तलनेत इं�जां�या �यापाराला अिधक अनकल वातावरण ु ु ू
तयार झाले. एत�ेशीय �यापा� यांकडन पड�या भावाने माल खरदेी क�न नफा कमवायचा ू

लोक इथे उतरले. या चोवीसांतले वीस लोक मले�रया�या साथीने पिह�या 
पावसा�यातच मरण पावले. १६९१ साली सग�या मंबईत फ� त ऐशी इं�ज िश�लक ु
रािहले.. या ऐशंीपैक� सरकारी नोकर फ� त पाच होते. १६९२ साली हयात सरकारी 
नोकरांची स�ंया तीनवर घसरली होती. १७०६ साली... फ� त आठ सनदी नोकर या 
रोगांनी पीडले�या बेटावर होते आिण तीस वषा�त सात ग�हन�र या रोगराईमळे बळी ु
पडले.” (गाडगीळ गगंाधर, १९७०, प. ८) मंबईचे हवामान दमट, खाडयांत िचखलामळे ृ ु ् ु
साचलेले पाणी, मासळ�चे िढग यामळे सतत रोगराईचे वातावरण असे. तशात �लेग�या ु
साथीमळेही लोकस�ंया घटली. ु

 कंपनीची वसाहत �थापन झा�यावर १६८९ साली जिंज� या�या िस�ीने मंबईवर ु
�वारी केली. िक��याखेरीज मंबई�या इतर भागावर �याने ताबा िमळवला. �यावेळी ु
��तम दोराबजी नावा�या पारशाने को�यां�या एका पलटणीचे नेत�व क�न ि�िटशांना ु ृ
मदत केली. मराठा आरमाराचा �मख क�होजी आ�ें यानेही १६९८ साली ि�िटशांना ु
सळो क� पळो क�न सोडले होते. मराठयां�या आ�मणापासन बचाव कर�यासाठी इ. स. ् ू
१७१६ �या समारास कंपनीने पोत�गीजां�या पव��या ‘मनोर हाऊस लड’वर सरं�क ँु ु ू
तटबदंी असलेला िक�ला बांधला. मंबईचा हा िक�ला ‘फोट� ’ या नावाने ओळखला जातो. ु
मराठयांपासन मंबईला धोका पोहच शकतो, �हणन १७६९ साली मंबईचा ड�गरी िक�ला ् ू ु ू ू ु
पाडन फोट�भोवती एक सरं�क िभतं बांध�यात आली. १७७८ साली ग�हन�र हान�बी याने ू
मराठयांकडन वसई, खांदरेी व इतर काही खेडी ता�यात घेऊन मंबईचा �े�िव�तार ् ू ु
केला.
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आिण परदशेी मालाची दशेी �यापा� यांना चढया भावाने िव�� क�न दहेरी फायदा ् ु
िमळवायचा �क�प कंपनीने अगंीकारला. �याबरोबरच हळहळ एत�ेशीयां�या ू ू
राजकारणात ह�त�ेप क�न कंपनीने आपले �ाब�य वाढवायला स�वात केली. �याचा ु
�ारभं कलक�या�या नबाबा�या वारसाह�का�या गहकलहातन िनमा�ण झाले�या ृ ू
यादवीपासन झाला. ू

 कलक�याचा नबाब तोपय�त महारा��ातील मराठयां�या स�ेखाली दबलेला होता. ्
१७४२ साली रघजी भोस�यांनी बगंालचा नबाब अलीवद�चा पराभव केला होता. ते�हा ु
अलीवद�ने रघजी भोस�यास बारा लाखांची रोकड व ओढया �ांताची खंडणी दऊेन ्ु
�वत:चा बचाव करवन घेतला होता. पण लवकरच �याचा म�य झाला आिण ृू ू
िसराजउ�ौला गादीवर आला. पढे अलीवद�चे वारसदार व िसराजउ�ौला यां�यात कलह ु
िनमा�ण झाला. हा कलह िमटिव�याची सधंी घेऊन ई�ट इंिडया कंपनी�या अिधका� यांनी 
�यां�या भांडणात ह�त�ेप केला व बगंाल�या स�े�या राजकारणात �वेश िमळवला. 
कंपनी�या अिधका� यांनी आळीपाळीने मीर जाफर, मीर कािसम, न�मउदौ�ला यांना 
गादीवर बसवन �याबदली २,२१,२०,८७० ची बि�शी व ३,८७,०८,६३० ची ू
भरपाईची र�कम िमळवली. िशवाय ितथला कारभार कंपनी�या स��याने चाल राहील ू
अशी �यव�था िनमा�ण केली. पढे १७५७ �या �लासी�या लढाईत ई�ट इंिडया कंपनीने ु
�लाई�ह�या नेत�वाखाली बगंाल�या नबाबाचा पाडाव क�न आपली सपंण� स�ा ृ ू
��थािपत केली. ई�ट इंिडया कंपनी ही आता �यापारी आ�थापना न राहाता स�ेचा 
वाटा सपंािदत करणारी “राजक�य वसाहत” �हणन काम क� लागली. �लाई�हची ग�हन�र ू
�हणन नेमणक झाली. �लासी�या लढाईनंतर िहदं�थानात�या आपापसात लढणा� या ू ू ु
राजांम�ये फट पाडन व मांडिलक राजांना तैनाती फौजेची मदत दऊेन कंपनीने हळहळ ू ू ू ू
सबधं  िहदं�थान पादा�ांत करायला स�वात केली. इ. स. १८०० साली है�ाबाद�या ुु
िनजामावर तैनाती फौज लादन ई�ट इंिडया कंपनीने वच��व ��थािपत क�न ू
स�ािव�तार केला.

 १८१३ साली ि�िटश पाल�म�टने ई�ट इंिडया कंपनी�या सनदचेे २० वषा�साठी 
नतनीकरण करताना कंपनीची �यापारी म� तेदारी सपं�ात आणली. यरोपातील इतर ू ु ु
खाजगी �यापा� यांसाठीही भारताचे �वेश�ार खले झाले. ई�ट इंिडया कंपनीने आतापय�त ु
�यापारी उलाढाली आिण राजक�य लाभ उठव�याखेरीज इतर �थािनक लोकजीवनात 
ह�त�ेप केला न�हता. कंपनी आतापय�त एत�ेशीयां�या धािम�क बाब�म�ये ढवळाढवळ 
करीत न�हती. परतं १८१३ �या सनदमेळे परदशेी िमशन� यांना िहदं�थानात धम��सार व ु ु ु
िश�णाचा �सार कर�यास अनमती द�ेयात आली. १८३३ साली कंपनी�या सनदलेा ु
पढील २० वषा�साठी मदतवाढ दतेाना कंपनीची �यापाराची सनद र� क�न केवळ शासन ु ु
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१.३ इ�जाचा मराठी मलखात िशरकाव :ं ं ु ु

चालिव�यासाठी मदतवाढ द�ेयात आली. ि�िटश पाल�म�ट�या या िनण�यामळे ई�ट इंिडया ु ु
कंपनीची िनखळ �यापारी ओळख पसली जाऊन ि�िटशां�या वसाहतवादी राजस�ेचे ु
सचंालन करणारी काय�कारी य�ंणा अशी नवी ओळख िनमा�ण झाली. १९ �या 
शतकातील महारा��ात�या राजक�य ि�थ�यतंरापव� कंपनी�या भिमकेत हे मह�वाचे ू ू
ि�थ�यतंर झाले होते. 

 ई�ट इंिडया कंपनीने आप�या �यापारी व राजक�य �यहनीतीनसार भारतभर �भ�व ू ु ु
��थािपत करायला स�वात केली होती; मा� एकोिणसा�या शतका�या �ारभंापय�त ु
मंबईचा अपवाद वगळता ि�िटश स�ेला महारा��ात �वेश िमळाला न�हता. उलट ु
मराठयांनीच महारा��ाबाहेर मलखिगरी क�न आप�या स�ेचा िव�तार केला होता. ् ु ु
औरगंजेबा�या म�यनंतर पेश�यांनी अटकेपार झ�डे लावले होते. इकडे १७३९ साली ृ ू

ठा�यावर �वारी क�न मराठयांनी पोत�गीजांची स�ा काबीज केली, पाठोपाठ तारापर ् ु ू
ह�तगत क�न िचमाजी अ�पाने वसई�या िक��यास वेढा घातला व फे�वारी १७३९ ला ु
वसईवर �भ�व सपंािदत केले. ते�हा मंबई शहरात�या घाबरले�या इं�जांनी वसई आिण ु ु
ठा�या�या लढाईत पोत�गीजांना सहा�य न कर�याचा िनण�य घेतला. मंबई�या िक��याची ु ु
उंची अवघी ११ फट होती; मराठयांचा सभंा�य धोका ओळखन �यांनी आप�या ्ू ू
बचावासाठी िक��याभोवती खंदक खोद�याचे काम स� केले. मंबईवर मराठयांचा ह�ला ्ु ु
होऊ नये �हणन कॅ�टन इंचबड� यास वसईला िचमाजी अ�पाशी मै�ीचा तह कर�यासाठी ू
पाठिवले. दसरीकडे पेश�यां�या गहकलहाचा फायदा घेऊन मराठयां�या स�ेला स�ंग ृ ् ुु

दसरा बाजीराव पेशवाु
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लाव�याचे कार�थान कंपनीने स� ठेवले. १७३९ साली जन मिह�यात मंबईह�न कॅ�टन ु ू ु
�यइ�यम गाड�न या ल�करी अिधका� यास साता� यास नजराणे घेऊन छ�पित शाह� ु
महाराजां�या सिद�छा भेटीस पाठिव�यात आले व या भेटी�या िमषाने बाजीराव पेश�याचे 
श� कोण याची टेहेळणी कर�याची कामिगरी �या�यावर सोपिव�यात आली. ू
बाजीरावाकडे �यावेळी ४०,००० फौज होती, शाह�कंडे २६,००० फौज होती व 
बाजीरावाची फौजेवर पकड होती. बाजीरावाचे सातही मं�ी बाजीरावा�या िव�� असले 
तरी शाह�पे�ा बाजीराव �बळ अस�याची मािहती इं�जांना िमळाली होती. इथपासन पढे ू ु
इं�जांनी मराठयां�या राजकारणात हळहळ हात घालायला स�वात केली. मराठयांशी ् ्ू ू ु
�नेह वाढिव�याची बतावणी क�न १२ जलै १७३९ ला पेशवे आिण इं�जात ु
सलो�याचा �यापारी तह केला. या तहा�वये कंपनीला पेशवाई मलखात �यापाराची ु ु
परवानगी िमळवली. मराठयांनी खाडयांवर बसिवले�या ना�यांवर कंपनीने िवशेष ् ्
सवलती �ा� क�न घेत�या आिण म�य �हणजे माहीम�या खाडीत पेश�यांनी आरमार ु
पाठव नये असा करार केला. पढे १७५५ साली पेश�यांनी कोकण िकनारप�ीवर तळाजी ू ु ु
आ�ंयांचा पाडाव कर�यासाठी इं�जांची कमक घेतली; मा� या िवजयानंतर इं�जांनी ु
िवजयदग��या िक��यावर आपला ह�क सांिगत�याने तणाव िनमा�ण झाला. १२ ु
ऑ�टोबर १७५६ ला तह झाला. इं�जांनी मराठयांकडन बाणकोट िक�ला व �या ् ू
िक��या�या खचा�साठी दहा गावांचा मलख तोडन मािगतला व बदली िवजयदग�चा ताबा ु ु ू ु
मराठयांना िदला. इथन मराठयांवर करघोडी क�न मंबईबाहेर स�ािव�तार कर�याचे ् ्ू ु ु
कंपनीचे राजकारण �मा�माने वाढत गेले. कंपनी�या म�सद�ांनी इं�जांचा वक�ल ् ु ्
प�यास राहील अशी �यव�था क�न ितकड�या ग� वाता� काढ�याची य�ंणा िनमा�ण ु ु
केली. नानासाहेब व सदािशवभाऊ यां�यातली दफळी, राघोबा व नाना फडणीस ु
यां�यातले भांडण यांचा फायदा घेऊन करापती काढ�याचे काम स� ठेवले. १७६७ ु ु
साली पेश�यां�या दरबाराचे रगं�प पाह�न �यहनीती आख�यासाठी टॉमस मॉ�टीन यास ू
माधवराव पेशवे यांजकडे नजराणे घेऊन पाठिव�यात आले. मॉ�टीनने माधवराव 
पेश�यांना घोडा, घडयाळ, सो�याची अ�रदाणी, वासाची कपी, शाली, िशकारीची बदंक, ् ु ू
िप�तलाची जोडी, सो�याची साखळी, ��याची गाय, मखमल व जरतारी कापड आिण ु
उंची पोषाख भेट िदले. या भेटीतन मॉ�टीनने ग� मािहती काढन मंबई�या ग�हन�रास ू ु ू ु
पाठिवली. गोिपकाबाई�ंया िचथावणीव�न माधवराव राघोबाला कैद कर�याचा िवचार 
करीत आहेत; माधवराव व राघोबा यां�यात स�य नाही ही वाता� मंबई�या ग�हन�रपय�त ु
पो�चिव�यात आली. या गहकलहाचा फायदा घेऊन राघोबाला मदत कर�याचे मंबई�या ृ ु
ग�हन�रने ठरिवले. अथा�त थोर�या माधवरावां�या कारक�द�त इं�जांना मराठयां�या ्
कारभारात हात घाल�याची सधंी िमळाली नाही. उलट या काळात मराठयांची ्
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 १७७३ नंतर मा� प�रि�थती झपाटयाने बदलत गेली. १७७३ साली ्
नारायणरावाचा वध होऊन पेशवाईत दफळीचे बीज रोवले गेले. “पेशवे �हणतात िटप ूु
बडवावा, होळकर �हणतात िश�ंास मारावे व गायकवाड �हणतात पवारास मारावे, असे ु
आपले म�ये क�जे करता करता परक� लोकांचे काम झाले आिण हे गमावन बसले” ू
(लोकिहतवादी,१९६७, प.१३३) अशा गहकलहा�या दभगंलेपणाचा फायदा ि�िटशांनी ृ ृ ु
उचलला. ई�ट इंिडया कंपनीला मंबई बदंरातला माल दशेावर पाठिव�यासाठी ठाणे-सा�ी ु
हाच माग� अस�याने �यांनी १७७४ साली सा�ीवर जोरदार आ�मण क�न िक�ला 
ता�यात घेतला. मराठयां�या स�ेला हा मोठा ध�का होता. १७७४ �या र�ेयलेशन ् ु
ॲ�टनसार बगंाल�या ग�हन�रास सपंण� िहदं�थान�या म�य ग�हन�राचे अिधकार �ा� ु ू ुु
झाले व िवभागवार िवक� ि�त झालेली इं�जांची स�ा एक�कत झाली. �यानंतर लगेचच ृ
१७७५ साली राघोबादादाने इं�जां�या मदतीने स�ा काबीज कर�याचा मनसबा रचला ु
ते�हा मंबई�या ग�हन�रने �यास रसद परवली; मा� �यात यश आले नाही. कलक�या�या ु ु
ग�हन�रने मंबई ग�हन�र�या िनण�यास हरकत घेत�याने हा �य�न फसला. राघोबादादाला ु
पाठबळ परिव�या�या इं�जां�या कतीचे वण�न आ��ेड लायर याने ‘मलखिगरीला ु ृ ु ु
हपापलेले’ (Anxious to distinguish themselves by the acquisition to 
territory) अशा श�दात केले होते. (केळकर न. िच.ं , १९२२, प. १३४-१३५)ृ

इं�ज-मराठे य� : ु

 पढे १७७९ साली मराठयांनी वडगावला इं�जांचा पराभव केला व वडगाव�या ्ु
तहातन यापव� हातातन गेलेले सा�ी परत िमळवले. मराठे, िनजाम व �हैसरकरांचे ि�कट ू ू ू ू ू
जमवन इं�जांचा िन:पात कर�या�या हालचालीही स� झा�या. परतं १७८० साली ू ु ु
कॅ�टन गोडाड��या नेत�वाखाली कंपनीने वसईवर चाल क�न िवजय िमळवला. १७८१ ृ
साली इं�जांनी हैदर अलीचा पराभव केला व मराठयांशी शांततेचा तह क�न कलाटणी ्
िदली. यानंतर इं�ज वरचढ होत गेले. १७ मे १७८२�या सालबाई�या तहात �यांनी प�हा ु
एकदा सा�ी व वसईवर ह�क सांिगतला. नाना फडणिवसाने या तहा�या वेळी महादजी 
िशदं ेयाचे वच��व कमी �हावे या उ�ेशाने पेशवे दरबारात इं�जांचा वक�ल ठेव�याची चाल 
खेळली. अथा�तच ि�िटशांनी या सधंीचा फायदा उठवला. १७७६ नंतर अन�मे सर ु
चाल�स  मॅलेट (१७७६ ते १७९७), कन�ल िव�यम पामर (१७९८ ते १८०१), सर बॅरी ्
�लोज (१८०१ ते १८१०) आिण माऊंट �टअट� एलिफ��टन (१८११ ते १८१८) ु

िहदं�थान�या स�ाकारणातली पकड घ� होत होती. १७६३ साली रा�सभवनची लढाई ुु
िजकंन मराठयांनी िनजामावर मात केली, १७६४ म�ये माधवराव पेश�यांनी हैदर अलीचा ्ू
पराभव केला. १७७१ साली मराठयांनी िद�ली�या त�तावर शहाअलम बादशहास ्
बसवन आपले वच��व िस� केले.ू
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 दस� या बाजीरावा�या काळात�या अराजकतेची क�पना यायला वेल�लीने केलेली ु
पढील िटपणे परशेी बोलक� आहेत :ु ु

“दखन�या �दशेात द�काळाने थैमान घातले आहे. उ�ोग क�न िनवा�ह करणे ु
अश�यच झाले आहे. पोट भर�यासाठी माणसांनी एक तर लटालट केली पािहजे िकंवा ु ू
उपासमारीला आिण म�यला तयार रािहले पािहजे. या भागात कायदा नाही, मलक� ृ ुू
रा�य�यव�था नाही आिण लटा�ंना काबत ठेवायला सै�यही नाही. महसल वसल करणे ु ू ू ू
केवळ अश�य आहे. खर े �हणजे कोठ�याही गावात सरं�णासाठी सै�य ठेव�यािशवाय 
तेथील रिहवाशांना लागवड करणे अश�य आहे. ... प�याह�न पाच मैलांवरचा �दशेही ु
अगदी उजाड आहे. आिण तेथे चोरलटा�ंचा सळसळाट आहे..... िमरज ते पणे या १२५ ु ु ु ु
मैलां�या टापत एकही मन�य�ाणी आढळला नाही.... पेश�यांची रा�य�यव�था आिण ू ु
लटा�ंचा अमंल यात काहीच फरक रािहलेला नाही” (गाडगीळ गगंाधर, १९७०, प. ५३) ु ृ

यांनी इं�जांचे वक�ल �हणन पेशवे दरबारात राह�न मराठयां�या हालचाल�वर िनय�ंण ्ू
ठेव�या�या ��ीने काम चाल ठेवले. दर�यान १७८९ साली महादजी िशदं े यांनी ू
िद�लीची सव� स�े आप�या हाती क� ि�त कर�यात यश िमळिवले. पढ�या चार वषा�त ू ु
खड�या�या लढाईत पेश�यांनीही यश िमळवले. मा� २७ ऑ�टोबर १७९५ रोजी सवाई ्
माधवराव पेशवे यांचा अकाली म�य झाला आिण मराठयां�या अ�ताचे पव� स� झाले. ृ ् ुू
माधवराव पेशवे िनपि�क अस�याने पेश�यां�या गादीचा वारस कोण याव�न गहकलह ु ृ
स� झाला. अखेर ५ िडस�बर १७९५ रोजी रघनाथरावाचा प� दसरा बाजीराव यांस ु ु ु ु
पेशवेपदी बसिव�यात आले. (याच वष� खड�या�या लढाईत िनजामाचा पराभव क�न ्
मराठयांनी आपले वच��व �थािपत केले होते.) दस� या बाजीरावा�या अमंलात सरकार ् ु
उतरणीला लागले. द�र, फड वगैर ेकचे� या बदं पड�या. दसरा बाजीराव �ीलंपट, चचंल, ु
दट�पी, अ�ामािणक, हेकेखोर आिण कत��वश�य िनघाला. पेशवाईतले म�स�ी नाना ृ ुूु
फडणवीस याचा स�ला �याला मानवला नाही व �याने नाना फडणिवसास कारावासात 
ठेवले. �यानंतर १३ माच� १८०० रोजी नाना फडणवीस यांचा म�य झाला. यशवतंराव ृ ू
होळकरांचे बधं िवठोजी होळकर यांस ह�ी�या पायी तडवन फरफटत ने�याचा �याने ू ु ू
ह�कम सोडला. या िनघण ह�येमळे १८०२ साली यशवतंराव होळकर यांनी बडं क�न ृ ुू
प�यावर �वारी केली. बाजीराव वसईकडे पळन गेला व �याने इं�जांकडे बचावाची याचना ु ू
केली. �यावेळी केवळ इं�जां�या ह�त�ेपामळे दस� या बाजीरावाला आपले पेशवेपद ु ु
िटकवता आले. ३१ िडस�बर १८०२ �या ‘वसई’�या तहानसार बाजीरावाने कंपनीची ु
तैनाती फौजेची योजना मा�य केली. ि�िटश फौजे�या खचा�साठी २६ लाखांचा मलख ु ु
तोडन द�ेयात आला. पेश�यां�या कारभारावर रिेसडं�टचे िनय�ंण वाढले. बाजीरावाला ू
धमा�चरणात गतंन ठेव�यात इं�ज अिधका� यांनी कसर केली नाही. ु ू ू



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - राजक�य ि�थ�यतंर     ।  109 ृ

 सातारला मराठी स�ेचे शीष��थान होते. रामराजाने द�क घेतलेला िवठोजी �यबंक 
भोसले उफ�  शाह� (दसरा) हा गादीवर होता. पण पेश�यांनी �यास अगदीच नामधारी ु
बनवले होते; िकंबह�ना नजरकैदते अस�यासारखेच होते. राजाचा धाकटा भाऊ चतरिसगं ु
भोसले याला एक�कडे पेशवे आिण दसरीकडे इं�ज यां�या का�ीत सापडले�या ु
छ�पत�ची असहायता सहन न होऊन �याने पेशवे आिण इं�ज यां�यािव�� सश� 
उठाव कर�याचा बेत आखला. छ�पत�शी िन�ा असणा� या मराठी त�णांची �याने ग� ु
सघंटना बांधली. हजारांह�न अिधक सै�याची फौज उभी केली. �यात मराठे, दशे�थ 
�ा�ण, काय�थ �भ व इतर जातीतले त�ण सहभागी होते. आप�या दलाची ताकद ू
वाढिव�यासाठी �याने अनेक वतनदार, जहागीरदार,स�ंथािनकांचा पािठंबा िमळवला. 
अमीरखान, करीमखान या प�ढा� यांचीही मदत मािगतली. नागपर, बडोदा, उदपेर, उ�जैन, ू ू
जयपर,भरतपर�या राजांशी सपंक�  साधला. नागपर�या रघजी भोसल�नी चतरिसगंाला ू ू ू ु ु
दरमहा १५,००० �पयांची नेमणक आिण २,००० सैिनकांची कमक िदली. मा� ही ू ु
जमवाजमव चाल असतानाच दस� या शाह�चे िनधन झाले, इं�जांनी �तापिसहंाला गादीवर ू ु
बसवले. या वात�ने खचले�या चतरिसगंा�या मनातली लढाई आटली. १८०९ साली तो ु
महारा��ात परत येत असताना दस� या बाजीरावाचा िम� ि�ंबकजी ड�गळे याने भेटीचे ु
गा�ड रचन खानदशेात िगरणे�या काठी �याची छावणी लटली व अटक क�न ू ु

 पेशवाई�या अखेर�या पवा�त�या अराजकतेचे लोकिहतवादी यांनीही असेच वण�न 
केले आहे :

“लोकांची �व�थता मोडली व आपापसात लट, मारामारी होऊ लागली; अिधकारी ू
बह�त क�न चोरांची वागणक क� लागले; प�ढारी, भील, रामोशी, िगरासी यांची बडें होऊ ू
लागली. गाव तर काय, पण �ांतचे �ांत ओसाड पड लागले. घर े िक��यासारखी केली ू
तरी िजवाचे सरं�ण होईनासे झाले; कळंबी, माळी यांचा माल फकट लटीवारी जाऊ ु ु ु
लागला. वाटोवाट दरवडे पड लागले. चोरां�या झडंी मोठमोठा�या िफ� लाग�या व दशे ू ु
द�र�ी होऊन एकमेकांस उप�व क� लागले. अशी या दशेाची ि�थती होती..” 
(लोकिहतवादी, १९६७, प. ४१६)ृ

याउलट वेल�लीने मंबईब�ल �हटले होते क�, “हे सपं�न बेट ही एकच जागा ु
िहदं�थान�या इकड�या भागात अशी आहे क�, िजथे माणस ं आिण �यांची मालम�ा ु
सरि�त राह� शकतात.” (िकता, प.५३)ु ृ

 पेशवाई�या अशा ढासळ�या काळात इं�ज व मराठे यां�यात लागोपाठ य� झाले. ु
�यात १८०२-३ साली िश�ंांचा पराभव झाला, १८०४ साली होळकरांचा पराभव 
होऊन ि�िटशांची सरशी झाली. सर बॅरी �लोज याने या लढाईचे नेत�व केले होते व ृ
माऊंट �टअट� एलिफ��टनची �याला साथ होती.ु
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बाजीरावा�या ता�यात िदला. बाजीरावाने चतरिसगंाला रायगडजवळ कांगोरी िक��यात ु
बिंदवासात टाकले. तेथेच १५ एि�ल १८१८ रोजी �याचे िनधन झाले. मराठयां�या ्
सश� उठावाची ही पिहली मोहीम अशा �रतीने मराठयां�याच फंदिफतरीने सपं�ात ् ु ु
आली.

 २८ फे�वारी १८११ ला प�या�या रिेसड�टपदावर माऊंट �टअट� एलिफ��टनची ु ु ु
िनय� ती झाली. एलिफ��टनने म�स�िेगरीचे राजकारण क�न मराठयाचंी स�ा सपं�ात ्ु ु ु
आण�याची �यहरचना केली. १९जलै १८१२ ला पढंरपर करार क�न पशेवे आिण ू ु ू
जहािगरदार या�ंयात फट पाडन ि�िटशाचें वच��व भ�कम केले. कंपनीचा लढा ू ू
िशवशाहीशी नसन छ�पत�ची स�ा बळकावन ‘�ा�णी मनसद’ ��थािपत करणा� या ू ू
पशे�याशंी आहे हे लोकावंर ठसिव�याची एलिफ��टनची �यहनीती होती. बाजीराव ू

पशे�या�या कैदते असले�या सातार�या महाराजानंा म� त क�न आपण �याचें �वत�ं ु
रा�य क�न दणेार आहोत, असे एलिफ��टनने कंपनी सरकार�या वतीने जाहीर केले. 
(महाराणी सगणाबाईचे अपील, प. १०७, कलकण� अ. रा. २०१२, प. १०८ वर उदध त) ु ृ ु ृ ् ृ
�यामळे जनसामा�या�ंया मनात पशे�यािंवषयी राग आिण छ�पत�चा कैवार घणेा� या ु
इ�ंजािंवषयी सहानभती िनमा�ण झाली. मराठी माणसाची राजिन�ा आिण भाविनक ु ू
अि�मता ग�जा�न ि�िटशानंी मराठी �जाजनाचंी िदशाभल केली. मराठयाचंा इ�ंजी ्ू
आ�मणाकडे पाह�याचा �ि�कोन नकारा�मक होणार नाही, याची द�ता घतेली. �यानतंर 

माउंट �टयअट� एि�फ��टन् ु
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“गावांत आईस लेक� पसेनासे जाहाले. पळ असा िनघाला क� र��यात वाट ु
िमळेनाशी जाहाली. कोणी पव�तीचे ड�गरांत, कोणी कोणीकडे, ऐशी गेली. नवरा एक�कडे, 
बायको एक�कडे, पोर एक�कडे, ऐशी अव�था जाहाली. गावांत बातमी, आतां पणे ु
जािळतो, आतां लटतो... पढे बातमी गावांत ऐशी आली क� इं�ज नाकेबदंी क�रतो. बाहेर ु ु
कोणास जाऊं दते नाही.” (कलकण� अ. रा., २०१२, प. ६९)ु ृ

 मराठे आिण इं�ज यां�यात खडक�, येरवडा, कोरगेाव, अ�ी येथे लढाया झा�या. या 
सव� िठकाणी मराठयांचा पराभव झाला. २० फे�वारी १८१८ ला आ�ी�या लढाईत ् ु
गणेश बळवतं उफ�  बाप गोखले मारला गेला. प�याह�न पळन गेलेला बाजीराव पेशवा ू ु ू
मदतीसाठी िशदं,े होळकर, नागपरकर भोसले यां�याकडे गेला; पण �याला कणाचीही ू ु
साथ िमळाली नाही. प�याह�न पळ काढ�यानंतर दस� या बाजीरावाचे जे हाल झाले �याचे ु ु
वण�न शाहीर �भाकराने केले आहे :

“जे �ीमंत सकमार वनांतरी ते भटकत िफरतीु ु
कळेल ितकडे भरिदवसास �भ कांटयांमिध िशरती्ु

एलिफ��टनने १० फे�वारी १८१८ रोजी सातारा काबीज केले. लगोलग एलिफ��टनने ु
जािहरनामे �सत क�न कॅ�टन ज�ेस �ट डफ याची साता� याचा ‘पोिलिटकल एजटं’ ृ ँ
�हणन िनय� ती केली. अपा� व दग�णी बाजीरावापासन �थािनक जनतेची सटका ू ु ु ू ुु
कर�यासाठी आपण लोकोदध ारा�या भिमकेतन स�ा सपंािदत केली अस�याचे जाहीर ् ू ू
केले. बाजीरावावर ठपका ठेवन �याचे उरले सरले अिधकार काढन घतेले. बाजीरावाचे ू ु ू
सवेकपद सोडणा� याचंी वतने, वषा�सने कायम ठेवन या िन�ावतंाचंी सहानभतीही सपंािदत ू ु ू
केली. वाई�या धम�पिंडतानंा व परोिहतानंा दि�णावाटप क�न �या�ंया मनातला ु
पशे�यािंवषयीचा आ�थाभाव पसन टाकला व इ�ंजािंवषयी आदर िनमा�ण केला.ु ू

 मध�या काळात ि�ंबकजी ड�गळे याने १४ जलै १८१५ रोजी बडो�ा�या ु
गायकवाड महाराजांचे वक�ल गगंाधरशा�ी पटवध�न यांचेवर मारकेरी घातले. पटवध�नांना 
इं�जांचे सरं�ण होते; या पा��भमीवर गगंाधरशा��चा खन झा�याने इं�ज िडवचले गेले. ू ू
�यानंतर ५ नो�ह�बर १८१७ रोजी पेश�यांनी सै�याची जमवाजमव क�न इं�जांवर ह�ला 
केला. एलिफ��टन रहात असले�या प�या�या सगंम बेटावरील बगं�याला आग लावली. ु
मराठे व इं�ज यां�यात झाले�या या य�ात मराठयांचा पराभव झाला. खडक� व ्ु
येरवडया�या लढाईत बाजीरावाचा पराभव क�न १७ नो�ह�बर १८१७ रोजी प�या�या ् ु
शिनवारवाडयावर ि�िटशांनी ‘यिनयन जॅक चढिवला. शिनवारवाडा सोडन बाजीराव ् ु ू
िद�या�या घाटाकडे पळत सटला. व�कटेश ब�लाळ या अखबारनवीसाने (बातमीदाराने) ु
१७ नो�ह�बर�या या घटनेचा व�ांत िलिहला आहे. �यात �या िदवशी प�यात उडाले�या ृ ु
हलक�लोळाचे वण�न आले आहे :
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 जे�स �टने सव��थम साता� यात शांतता व स�यव�था ��थािपत कर�याला ँ ु
�ाधा�य िदले. रा�याचा महसल वाढिव�याची योजना आखली. राजाला रोिजिनशी ू
िलहायची सवय लावली. रा�यकारभाराचे आधिनक कौश�य आ�मसात करता यावे ु
यासाठी मै�ीपण� सवंादातन यो�य �या सचना िद�या. �ट डफने सातारा रा�या�या ँू ू ू
भौगोिलक व सामािजक प�रि�थतीचा बारकाईने अ�यास केला. बागायती व कोरडवाह� 

दरकच दर मजलीस कप�तील सेवक अतंरती”ु ृ

आपला घोडा आपण �वह�ते चचका�न धरतीु
खाली पस�न उपव� िदलिगरीत वर िन�ा करती
अ�तमानी कधी रा� भात भि�ित पाटावरती

सातारा रा�याची पन:�थापना :ु
 २० फे�वारी १८१८ �या अ�ी�या लढाईत पेश�यांचा पाडाव झा�यानंतर ु

साता� याजवळचा ‘अिज�ंयतारा’ गड िजकंन ि�िटशांनी पेश�यां�या बिंदवासातन ू ू
सातारचा राजा �तापिसहं भोसले याची सटका केली. १० एि�ल १८१८ रोजी �यास ु
समारभंपव�क राजिसहंासनावर बसिव�यात आले. राजा�या वतीने रा�यकारभार ू
चालिव�यासाठी एलिफ��टनने जे�स �ट डफ याची �शासक �हणन िनय� ती केली व ँ ू ु
सहायक �हणन �थािनक जाणकार बाळाजीपतं नात याची िनय� ती कर�यात आली. ू ू ु
अशा �कार ेप�यापाठोपाठ साता� यावरही ताबा िमळवला. सातारा रा�या�या चत:सीमा ु ु
िनि�त कर�यात आ�या. पि�मेस घाट, पव�स िनजामाची ह�, दि�णेस क�णा आिण ृू
वारणा न�ा आिण उ�रसे नीरा नदी अशा चत:सीमा घोिषत कर�यात आ�या. ु
साता� याला �वतं� रा�याचा दजा� िदला. तसेच पतं�ितिनधी, औधंकर, पतंसिचव, 
भोरकर, अ�कलकोटचे राजे भोसले, फलटणकर, िनंबाळकर, जतकर, डफळे आिण 
पसरणीचे नबाब शेखिमर े या सहा जहािगरदारां�या जहािग� या सातार�या रा�यात 
समािव� के�या. [३] मा� �तापिसहंाना िसहंासनावर बसव�याने मराठयां�या स�ेचे ्
वैभव प�हा ��थािपत होईल ही लोकसमजत फार काळ िटकली नाही. ि�िटशांचा ्ु ू
पोिलिटकल एजटंच रा�याचा कारभारी बनला. छ�पत�ना �वयिंनण�याचा अिधकार 
रािहला नाही. २६,००० �पये मािसक तनखा मंजर क�न �याला नामधारी राजा ू
बनवले.

अखेर बाजीराव ३ जन १८१८ रोजी अशीरगडजवळ�या धळकोट येथे सर जॉन ू ू
मा�कमला शरण गेला व इं�जां�या �वाधीन झाला. वािष�क आठ लाखांचा तनखा पदरी 
पाडन इं�जांनी नेमन िदले�या कानपरजवळील िबठर गावी (��ावता�स) इं�जां�या ू ू ू ू
दखेरखेीखाली राह� लागला. [४] बाजीरावाचे पेशवेपद गेले आिण मराठेशाहीचा अतं 
झाला.
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जिमनीचे �माण, �यातन िपकवार िमळणारा उतारा, परपंरनेे चालत आलेले सरदशेमखी, ू ु
पाटील, वतनदार, इनामदार, जहागीरदार यांचे िमरासी ह�क, अलतेदारी-बलतेदारी ु ु
प�त या सग�या �यव�थांचा शभंर पानी अहवाल तयार केला. �यानसार महसलाची ु ु
�यव�था लावली. पिह�याच वष� साता� या�या महसलात १ ल� ८० हजार �पयांची वाढ ु
झाली. ५ एि�ल १८२२ पय�त �ट डफने पोिलिटकल एजटं �हणन रा�य�शासनाचे काम ँ ू
पािहले, �यानंतर कंपनी सरकारने राजाला �वतं� केले. यापढे �ट डफ पोिलिटकल एजटं ँु
ऐवजी साता� याचा रिेसड�ट �हणन काम पाह� लागला. (जे�स �ट डफने साता� याला राह�न ँू
मराठयां�या इितहासलेखना�या साधनांची जळवाजळव स� ठेवली होती; पढे मायदशेी ् ु ु ु ु
परत�यावर १८२६ साली �याने ते काम पण� केले व �वखचा�ने हे लेखन �कािशत केले. ू
१८२३ ला जे�स �टने सातारा सोड�यावर �या जागेवर जानेवारी १८२४ पासन जॉन ँ ू
ि��ज, १८२७ साली ले. कन�ल आिच�बा�ड रॉबट�मन, १८३२ साली लॉडिवक यांनी 
काम पािहले.) 
स�ापालट आिण मराठयांचे वत�न्

 महारा��ातील या राजक�य ि�थ�यतंराबरोबर मराठी माणसा�या �वभावाचे 
िनराळेच पैल पढे आले. मराठयांची �वामीिन�ा डळमळीत झाली. बाळाजीपतं नात याने ्ू ु ू
�वत:च शिनवारवाडयावरील भगवा �वज उतरवन यिनयन जॅक चढिवला. पतंसिचव, ् ू ु
तासगावचे पटवध�न, िनपाणीकर अ�पा दसेाई, इ�यादी सरदारांनी आप�या िन�ा इं�जांना 
बहाल के�या. स�ाबदलाबरोबर बाजीरावािवषयीची �वामीिन�ा सांगणा� यांनी इं�जांची 
मनधरणी स� केली. मराठे व इं�ज यां�या य�ात लढाईची बाज उलट लागताच पणेकर ु ु ू ू ु
मराठी माणसा�या दट�पी �वभावाचा ��यय येऊ लागला. प�याचे कले�टर रॉबट�सन ुु
यांनी या बदलाची व �व�ीची न�द करणा� या �रपोट�म�ये यािवषयीचा तपशील न�दवला ृ
आहे, तो मळातन पाहा�याजोगा आहे :ू ू

“... लढाईची बाज बाजीरावावर उलटं लाग�याची बातमी येऊ लाग�यापासन ू ू ू
प�यांतील जाणते रिहवाशी आपणांस यापढ� ि�िटश सरकार�या अमलाखाल� रहाव� ु ु
लागणार अशा समजतीन� वागत आहेत. �यांना बाजीरावा�या रोषाची भीती वाटत होती ते ु
स�ा ११ फे�वारीचा सातारचा जाहीरनामा येथ� �िस� झा�यापासन बोल लागले क� ु ु ू ू
आ�ही बाजीरावाची बाज ध�न आहोत याचा अथ� आ�हांस कंपनी सरकारब�ल अ�ीती ू
वाटत� अस� समज�याच� कारण नाही. प�या�या लोकांनी तो जाहीरनामा इत�या ु
अधाशीपण� वाचला व �या�या नकलाही क�न घेत�या क� मला �याच� आ�य� वाटल�. 
राजक�य िवषयावर ग�पा मारा�या व सरकारी घडामोडी व हालचाली यांसबंधंी तक�  रचन ू
ते �सत करावे हा पणेकरांचा �वभाव मला माहीत होताच. पण तरी दखेील �यांचे ृ ु
जाहीरना�याब�लच� औ�स�य मोठया नवलाच� होत�. येथील लोकां�या �ा �व�ीला ् ृु
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 मराठयां�या पाडावानंतर मंबईत�या मराठी माणसांनी शोक �य� त कर�याऐवजी ् ु
आनंदो�सव साजरा केला. “आथ�र वेल�ली असई आिण वडगाव येथील लढाया िजकंन ू
१८०४ साली १३ माच�ला जे�हा मंबईस आला ते�हा �याचा मोठाच स�मान झाला. ु
..अपोलो ��ीटवरील ग�हम�ट हाऊसपय�त �याची मोठया थाटामाटाने िमरवणक ् ू
काढ�यात आली. र��या�या दतफा� सैिनक रांगेने.. मानवदंना दते होते. �यां�या मागे ु
पागोटयांची, पारशी टो�यांची, इं�जी हॅटसची आिण इतर नानािवध िशर�ाणांची एकच ्
झबंड उडाली होती....मंबईत�या १५३ �िति�त नाग�रकां�या वतीने वेल�लीला मानप� ु ु
द�ेयात आले... अशा रीतीने मराठेशाहीला सतकासारखा वाटणारा �सगं मंबईत मा� ु ु
मोठा आनंदाचा आिण गौरवाचा �हणन साजरा कर�यात आला.”(गाडगीळ गगंाधर, ू
१९७०, प. ५२-५३)ृ

१.४ मराठया�या पराभवाची मीमासा् ं ं

िधटाई िकंवा साहसाची जोड िमळाली तर ती �व�ी हा एक धोकाच आहे.” (आपटे-ृ
ओतरकर, १९४१, प. )ु ृ

 यापव� सभंाजी�या प�ात मराठयांनी जवळपास वीस वष� मोगलांशी िजवाचे रान ्ू
क�न सघंष� केला होता; या पा��भमीवर मराठयांचा हा िवजयो�सव खटकणे �वाभािवक ्ू्
होते. याबाबत इितहासाचाय� िव. का. राजवाडे यांनी केलेली मीमांसा अिधक व�तिन� ु
वाटते. राजवाडे िलिहतात :

“बाजीरावाचे वेळी मराठी रा�यांतील बेिश�तपणाचा ख� मराठी रा�यांतील ु
लोकांसच वीट आला होता व �हणनच बाजीरावशाही न� झाली ते�हा कोणाही मराठयाने ्ू
इं�जांिव�� हात उचलला नाही. .. बाजीराव जाऊन इं�ज आले ही रा��ास घातक अशी 
रा�य�ांती झाली असे प�यातील लोकांस न वाटता आपण अनि�वत क�ये करणा� या ु ृ
एका नराधमा�या �ासातन सटलो असेच �यां�या मनास वाटत होते.” (केळकर न. ू ु
िच.ं१९२०, प. ११६ वर उद धत)ृ ृ्

 १८१८ साली मराठी रा�य न� झाले. आतापय�त सव� �वतं� मराठी रा�यासाठी 
‘िशवशाही’ असे नाव होते; ही िशवशाही सपंली. गडिक��यांचे मह�व सपंले. मावळ (१८ 
िक�ले), वाई-सातारा (१५ िक�ले), प�हाळा (१३ िक�ले), को�हापर (३ िक�ले), ू
दि�ण कोकण (५८ िक�ले), ठाणे �ांत (१२ िक�ले),�यबंक-बागलाण (६२ िक�ले), 
धारवाड (२२ िक�ले), कना�टक (१८ िक�ले), तंजावर (६ िक�ले), वे�लोर (२५ ू
िक�ले) या सव� मलखातले िक�ले स�े�या वत�ळाबाहेर फेकले गेले. मागे वळन पाहता ु ू ू
छ�पती िशवाजी महाराजांनंतर�या उ�रकाळात मराठयां�या म�यािधि�त राजनीतीचा ् ू
आलेख उतरणीला लागलेला िदसतो. �वाथ�िनरपे� जनक�याण हे िशवाजी महाराजां�या 
राजनीतीचे आधारस� उ�रकालात पसट होत गेलेले िदसते. िशवाजी महाराजांची ू ु
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वारसाह�काव�न होणारी भांडणे व कटकार�थाने यां�यातच मराठयांची ्
कत��वश� ती खच� झालेली िदसते. �यामळेच मराठेशाहीचा अ�त झाला. १९ �या ृ ु
शतकापरता िवचार केला तर दस� या बाजीरावाची कारक�द� हा उठवळ राजकारणाचा ु ु
नमना आहे. ु

“सव� मलख लोकांकडे जाहािगरीने वाटन िद�हा होता. दरबारातील िखजम तगार ु ु ू
वगैर े जे हलके लोक होते �यासही जहािगरी िद�या हो�या आिण दरयेक जहािगरदार 
मनास येईल तसे आपले जहािगरीचे गावात वत�णक करी. �यास काही नेम िकंवा कायदा ू
न�हता. रयतेवर जलम जा�त. लट, दगंा करत अपसात तंटा क�न येकमेकाची जहािगरी ु ू ू
लटीत, जाळीत, वसल मनास येईल तसा घेत, महालाचे म� ते दते, धाक िकंवा कायदा ु ू
नसे. आपण पैका िमळिव�याक�रता अधा� महाल सभेदार िभकारी करी. मामलेदारा�या ु
लोभाने आिण जलमाने हे रा�य रयतेस नको असे होई.”(�ान�काश, ५-०५-१८५१)ु ु

 मराठयां�या पराभवाची उ�रकाळात बरीच चचा� होत रािहली. या पराभवाला शभंर ्
वष� झाली तरी ही चचा� सपंलेली न�हती. दस� या बाजीरावाला मराठयांची स�ा सांभाळता ्ु
आली नाही, याचे कारण बाजीरावा�या �यि� तम�वातच दडलेले होते. �याला 
स�ालालसा होती, पण स�ा राख�यासाठी लागणार े राजक�य शहाणपण �या�याकडे 
न�हते, ऐशआरामाची आवड, िभ�ा आिण सशंयी �वभाव, दीघ��ेषी, अध� आय�य ु
भजनपजनात आिण रगेंलपणात घालिवले. न. िच.ं केळकर यांनी ‘मराठेशाहीचे ू
शतसांव�स�रक वाडमय�ा�’ हा मराठे व इं�ज सबंधंांची पन:िचिक�सा करणारा �थं ् ु
िलिहला. �यात मराठयांचे नेमके काय चकले यािवषयी अनेक �� उपि�थत क�न �यांनी ् ु
या पराभवाची सिव�तर मीमांसा केली आहे. (केळकर, न. िच.ं १९२०, उ�राध�, प. ८-ृ
४२) मराठी माणसा�या राजनीतीत�या शहाणपणा�या, अ�ाना�या, घरभे�ा व�ी�या, ृ

राजनीती �यि� तिन�ेपे�ा सामािजक बांिधलक�ला �माण मानणारी होती. 
�शासन�यवहारात जनक�याणाला अ��थान दणेारी, सव�समावेशकतेला आिण 
पारदश�पणाला मह�व दणेारी होती. रा�या�या िवकासा�या ��ीने शेतकरी, �यापारी 
आिण कािम�कां�या िहताला मह�व दणेारी �यव�था िनमा�ण कर�याची योजकता 
�यां�याकडे होती. साव�जिनक जीवनात िहदंधमा�तील म�यांना आिण �यि� तगत जीवनात ूू
चा�र�यसपं�नते�या म�याला मह�व दणेारी होती. मा� उ�रकालात स�े�या प�रघात ू
वावरणार ेबह�तांश मराठी पढारी �यापक समाजिहताचे राजकारण कर�यापे�ा �यि� तगत ु
मह�वाकां�ा आिण �वाथ�परायणतेला मह�व दते रािहले. एका�म वा एकिजनसी 
सघंटनेपे�ा टोळीवादाची राजनीती कर�यात या राजगणात�या लोकांना अिधक �वार�य 
होते.लोकिहतवाद�नी मराठयां�या या आपापासातील भांडखोरपणा व जहािगरदारां�या ्
मनमानीपणाब�लचे िनरी�ण न�दिवतान िलिहले आहे :
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 ३. केळकरां�या मते मराठी रा�य जा�याची दोनच कारणे होती. एक �हणजे 

दर��ी अथवा सकंिचतपणा�या �वभावधमा��या अनेक पैलंची चचा� यािनिम�ाने झाली. ु ूू
मराठी समाजा�या उ�कष�-अपकषा��या म�यमापना�या ��ीने हे म�े मह�वाचे आहेत. ू ु
�याचा गोषवारा असा :

 १. मराठेशाही �ा�णांनी बडिवली अशी एक समजत आहे. महारा��ा�या ु ू
सामािजक इितहासात �ा�ण-�ा�णेतर वादा�या चच�तही हा म�ा उपि�थत केला जातो, ु
�हणन या समजतीिवषयी न. िच.ं केळकरांचे आकलन काय होते, हे समजावन �यायला ू ु ू
हवे. दस� या बाजीरावा�या नादानपणापायी पेशवाईचा अ�त झाला, हे �थमदश�नी वा�तव ु
अस�याने �ा�णांनी मराठेशाही बडिवली, असे �हणायला खप वाव आहे. यावर ु ू
केळकरांचा यि� तवाद असा आहे क�, मराठी रा�य िटकिव�याची जबाबदारी एकटया ्ु
पेश�यांवरच नसन पेशवे, रा�ते, पटवध�न या �ा�ण सरदारांइतक�च सातारकर ू
छ�पत�वर व िशदं,े होळकर, गायकवाड या मराठे सरदारांवरही होती. �यामळे मराठेशाही ु
बडिव�यास एकच प�ष िकंवा अमक एक घराणे अथवा जात कारणीभत झाली असे ु ु ु ू
�हणता येत नाही. खरा म�ा इं�जी स�े�या परात मराठी रा�ये वाह�न गेली हा आहे.ु ु

 २. इं�जांना आप�या भमीत �यापाराची परवानगी िदली हीच मराठयांची मळ चक ्ू ू ू
झाली, अशी एक समजत आहे. परतं केळकरां�या मते यात मराठयांची चक झाली असे ्ू ु ू
�हणता येणार नाही. याचे कारण मराठी माणस �या सां�कितक पया�वरणात वाढला आहे, ृू
ती स�ंकती चातव�णा�वर िव�ास ठेवणारी होती. इथ�या स�ंकतीत वै�यव�ी आिण ृ ु ृ ृ
�ा�व�ी वेग�या अस�याची पवा�पार समजत �जलेली अस�याने इं�ज �यापाराला ृ ू ू
येऊन रा�य क�न जातील अशी शकंा उपि�थत हो�याचा ��च येत न�हता. िशवाय 
यापव� तसे काही घड�याचा ऐितहािसक अनभवही न�हता. याआधी मारवाडी वगैर ेवै�य ू ु
व�ीची माणसे महारा��ात �यापारासाठी आली होती, पण �यांनी कधी रा�याकां�ा ृ
धर�याचे उदाहरण न�हते. मोगल बाहे�न आले, पण �यांचा उ�ेश �यापाराचा नसन ू
रा�य कर�याचाच होता. �यामळे इं�ज िशरजोर होऊन स�ा काबीज करतील याचा ु
अदंाज ये�यासारखी कोणतीच िच�हे न�हती. राजस�े�या बळावर �यापारात व�ी करता ृ
येते हे फ� त इं�जांनीच हेरले होते व �याचा मागमसही िहदं�थानात�या रा�यक�या�ना ू ु
आला नाही, याचे एकमेव कारण इथ�या चातव�ण�य समाजा�या मनोधारणा व सामािजक ु
परपंरांना असा अनभव यापव� आलेला न�हता, हे होय. �यामळे इं�ज �यापारातन िनघन ु ू ु ू ू
राजकारणात पडले ही गो� मराठयांना १७६५ पय�त ल�ात आली नाही. मा� असे ्
असले तरी जबर जकाती लावन इं�जांना इथे �यापाराची पाळे मळे �ढ करायला अडसर ू ु
िनमा�ण कर�याची दर��ी मराठयांकडे न�हती, हा म�ाही ��ीआड करता ये�याजोगा ् ुू
नाही. 
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मराठयांची सव�या स�यांची आवड. आिण दसर े �हणजे एकजटीचा व रा��ािभमानाचा ् ु ुु
अभाव. वा�तिवक मराठयां�या मानाने इं�जांना रा�य िमळिव�याला िकती तरी अिधक ्
अडचणी हो�या. इं�जांना सव� मलख परका होता, उलट मराठयांना सव� मलख ्ु ु ु ु
खडान खडा माहीत होता. पण इं�जांनी मराठयां�याच सहा�याने मराठयांना िजकंले, एवढे ् ् ्
मा� खर.े मराठयांनी इं�जांची मदत घेऊन �यांना आप�या राजकारणात �वेश िदला ही ्
मराठयांची मोठी चक झाली. मराठयांनी �वक�यांिव�� इं�जांची मदत घेतली. थोर�या ् ्ू
बाजीरावाने व नानासाहेब पेश�याने आ�ंयांिव�� इं�जांची मदत घेतली. रघनाथरावाने ु
नाना फडणिवसांिव��,नाना फडणिवसाने होळकरांिव��, बाजीरावाने िश�ंांिव��, 
नागपरकर भोस�याने पेश�यांिव�� इं�जांची मदत घेतली. िहदं�थानातले सव� जात�चे ू ु
�हणजे �ा�ण, मराठे, राजपत राजेरजवाडे एकमेकांिव�� लढ�याला िकंवा आपले ू
गहकलह तोडन �ायला इं�जां�या म�य�थीची याचना करीत होते. इं�जांम�ये मा� असे ृ ू
आपापसात तंटे झाले नाहीत. वॉरन हेि�टं�जचा ज�म आप�या कौि�सलात�या लोकांशी 
भांडता भांडता गेला, पण �याने आप�या �ित�प�या�चा मोड कर�याक�रता एत�ेशीय 
फौजेची मदत घेतली नाही. इं�जांची ही �वदशेधम�िन�ा मराठयांकडे न�हती. आपापसात ्
भांडन आप�या भांडणात पर�याची मदत घेत�यानेच िहदंी लोकांचे �वातं�य न� झाले. ू
मराठे जर एकमताने लढते तर इं�जांचे नसते टपालही या मलखातन िफरले नसते, या ु ु ु ू
केळकरां�या िवधानातले स�य नाकारता येणार नाही. घरभेदपेणा, �वदशेधम�िन�ेचा 
अभाव हे मराठी माणसा�या �वभावातले अवगण इथे �कषा�ने ल�ात येतात.ु

 ५. वा�तिवक पाहाता मराठे परा�मात कमी न�हते. इं�ज िजतके दि�ण 
िहदं�थानात घसले, �यापे�ा प�कळच अिधक �दशे मराठयांनी उ�र िहदं�थानात ्ु ुु ु
पादा�ांत केला होता. इं�जां�या �वभावातही लोभ, मानभावीपणा, कपटपट�व, ु
अ�यायाकडे कानाडोळा कर�याचा �वभाव असे दोष ज�र होते; परतं िश�त, िनयोजन व ु
�यव�थेची आवड, िचकाटी व करारीपणा, लोको�र कत��यिन�ा, �वरा���ेम व रा��ा�या 
क�त�ची चाड हे गण �कषा�ने अस�यामळे �यांना �ितकल प�रि�थतीतही रा�य िमळवता ु ु ू

 ४. नाना फडणिवसांजवळ शहापण असले तरी ल�करी साम�य� न�हते. 
इं�जां�माणे कवायती ल�कर आिण सधारलेली य�साम�ी यांचा अभाव होता. ु ु
श�ा�नैप�य व ल�करी डावपेचांचे �िश�ण द�ेयाची कठलीच औपचा�रक �यव�था ु ु
मराठयांनी िनमा�ण केलेली न�हती. तोफखा�यात मराठी माणसांऐवजी मसलमान व ् ु
अरबांचाच भरणा असायचा. मराठयां�या पराभवाचे हेही एक मह�वाचे कारण होते. ्
(अपवाद महादजी िशदंच� ा होता. महादजीने यरोपीयन लोकांपासन कवायती फौज व ु ू
सधारले�या ह�यारांचा वापर केला होता. वडगाव व खड�या�या लढाईत�या मराठयां�या ् ्ु
यशात िश�ंां�या तोफखा�याचा व कवायती पलटण�चाच उपयोग झाला होता.)
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आले. मराठयांकडे इं�जां�माणे ऐिहक म�य��ी, �यव�थापनकौश�य आिण ् ू
आधिनकतेची आवड नस�याने �यांचा पाडाव झाला.ु

 मराठयां�या पराभवाची मीमांसा अनेकांनी अनेक प�तीने केली असली, तरी ्
मराठयां�या पराभवामागचे एक मह�वाचे कारण मराठयांम�ये ‘�वरा�यािभमानाचा अभाव’ ् ्
हे होते, हे िच.ं िव. वै� यांचे िनरी�ण ल�ात �यायला हवे. वै�ांनी मराठयां�या पराभवाची ्
मीमांसा करताना �हटले होते क�, “इं�जाने िहदं�थान तलवारीने िजकंले पण ु
िहदं�तान�या लोकां�याच तलवारीने िजकंले हे �यानांत ठेवले पािहजे... �वरा�याची ु
खरी क�पना िहदंस िकंवा मराठयांस असती तर �यांचे रा�य िजकं�यास फार मोठी फौज ्ू
िवलायतेह�न आणावी लागती व �यावेळ�या िबनवाफे�या थोडयाशा गलबतांनी एवढया दर ् ् ू
अतंरावर सै�याचा परवठा इं�जांना करता आला नसता. िहदं�थान�या लोकां�या हीन ु ु
राजक�य क�पनांमळे पािहजेल िततके िहदंच िशपाई िहदं�थान िजकं�यास इं�जांस ु ू ु
िमळाले ही फार मह�वाची बाब होय, यामळे िहदं�थानने िहदं�थान िजकंले असे ु ु ु
�हण�यास हरकत नाही. हा द�प�रणाम केवळ यो�य व उ�च राजक�य क�पनां�या ु

 ६. िशवाजी महाराजां�या यशाचे रह�य �यां�या एकस�ाक रा�यप�तीत होते. 
अ��धानमंडळ हे स�ला दणेार े जबाबदार सेवक �हणन काम करीत होते. शाह��या ू
कारक�द�त ही पकड सटली. सरजंामी सरदार उ�प�न झाले; �यां�या मनमानीमळे हे ु ु
सरदारमंडळ पेश�यांना डोईजड झाले. याउलट इं�जांना �ाितिनिधक लोकशाही 
म�यचौकटीत काम कर�याची सवय होती. �यामळे �यां�या कामात व िनण�य�ि�येत ू ु
िनयमावली व अिधकारां�या मया�दांचे भान राखले जात असे. �यामळे घराणेशाही व ु
सरजंामशाही म�यचौकटीतले राजकारण आिण �ाितिनिधक रा�यघटनाचौकटीतले ू
�शासक�य सघंटन यात सरजंामशाही म�यचौकटीचा िटकाव लागला नाही.एकदा ू
एलिफ��टन साहेबांनी ‘पेशवाई का िटकली नाही?’ असा �� इं�जां�या वतीने शिनवार 
वाडयावर यिनयन जॅक फडकावणा� या बाळाजीपतं नात यांना िवचारला होता; ते�हा ् ु ू
बाळाजीपतं नात �हणाले क�, “िहदं�थानातील िक�येक �वरा�ये गेली व उरलेलीही ू ु
जातील यांत सशंय नाही. कारण आमची रा�ये �य�ीचे (�य� तीचे) �वाधीन आहेत. ती 
�य�ी कधी चांगली, तर कधी वाईट िनघते आिण ती वाईट िनघाली �हणजे आप�या 
रा�याचे वाटोळे क�रते. परतं तमचे रा�य सम�ी आहे. �यात ह��नरी, शहाणे प�षांची धार ु ु ु
वाहत अस�यामळे �यास अश�यता येत नाही; इतकेच कारण मी समजतो.” (सरदार ु
दशेमखकत ‘ऐितहािसक गो�ी’तले अवतरण. हवालदार, प. ११) ‘�य�ी’ आिण ‘सम�ी’ ु ृ ृ
यातला फरक ल�ात घेत�यास मराठी माणसाला रा�यशकट चालिव�यासाठी 
‘ससघंिटत रा�य�णाली’ची िकती आव�यकता असते याचा फार मोठा धडा यातन िमळ ु ू ू
शकतो.
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अभावाचा होय. .. महारा��ातील काही िविश� जाती जाचामळे इं�जांकडे झा�या असेही ु
�हणता येत नाही. व�र� जात�नी महारमांगांना छळले �हणन �यांनी इं�जां�या फौजेत ू
नोकरी धरली असे �हणता येत नाही. महार पेश�यांकड�याही फौजेत होते आिण 
इं�जां�याही फौजेत होते. बर,े कोकण�थां�या �ेषाने शेणवी, �भ इं�जांकडे गेले असेही ु
िदसत नाही. मराठयांकडेही शेणवी, �भ होते आिण ख� िक�येक कोकण�थ �ा�ण ् ु ु
इं�जांकडे होते. ता�पय�, हा प�रणाम जाितभेदाचा न�हे. मराठयांचे हे रा�य आहे, ्
मराठयांनी इं�जांकडे मराठयांिव�� लढता कामा नये हे त�वच आप�याला माहीत नाही. ् ्
िकंबह�ना सव� िहदं�थानात ही जाणीव न�हती. जो पैसा दईेल �याची नोकरी क�न ु
�वजातीयांशीही लढ�यात काही अनीती नाही अशीच आमची समजत. खरा �वदशे, ू
�वरा�यािभमान अि�त�वातच न�हता... रा�य लोकांचे ही क�पनाच नाही. रा�य �यास 
साधले �याचे, असा गैरसमज अस�याने मा�य राजवशंात वारसाचे िवनाकारण व अ�याय 
तंटे माजत व खोटया वारसदारांना साथीदार िमळत. याच क�पनेने अनेक सरदारांनी ्
परक� फौजा ठेव�या. .. हे परक� गारदी, अरब वगैर ेजे�हापासन मराठयांत घसले ते�हाच ्ू ु
मराठयांचे शर�व व �वावलंिब�व गेले. हे परके िशपाई सटले िकंवा इं�जांकडे गेले, ते�हा ् ू ु
मराठयांकडे श� तीच उरली नाही.. (वै�, १९३१, प. १५६-१६०) थोड�यात �वरा�य ् ृ
�हणजे लोकांचे रा�य ही क�पनाच �जली नस�याने मराठयांचा पाडाव झाला व याच ्
कारणामळे पढे दीडशे वषा�पय�त इं�जांना येथे िबनधा�त रा�य करता आले. ु ु

इं�जी अमंला�या यशापयशाची मीमांसा करणे हा एक �वतं� िवषय असला तरी, 
मराठयां�या पाडावानंतर अ�पावधीतच इं�जी राजवटीिवषयी जनमत अनकल का बन ् ु ू ू
लागले हे ल�ात ये�यासाठी लोकिहतवाद�चे त�कालीन भा�य परसेे आहे. पढे �वरा�य ु ु
आले पण ते थोडे िदवस रािह�याने व इतर अनेक कारणाने उ�म व पो� त राजनीतीचा 
पाया या दशेात पडला नाही. पढे इं�ज रा�य अमंल आला व �या�या �ारभंी ु
अि�फ��टन, मालकम वगैर ेचतर साहेब आले. �यांनी न�या रयते�या रीितभातीकडे व ु
समजितकडे ल�य परवन उदार व �याय यि� त�या राजकारणाचा पाया घातला व ु ु ू ु
लवकरच मलखात �व�थता येऊन इं�जी अमंल सरळीतपणे चाल झाला. (�ान�काश, ु ु ु ू
१८-१२-१८५४) 
१.५ डे�कन किमशन :

 इं�जांनी काबीज केले�या मलखा�या �शासनासाठी ‘द�खन �शासक�य िवभाग’ ु ु
�थापन कर�यात आला. पणे, अहमदनगर, नािशक, खानदशे आिण नविनिम�त सातारा ु
रा�याचा मलख असा जवळपास चाळीस लाख लोकव�तीचा व प�नास हजार चौरस ु ु
मैलांचा �दशे ‘डे�कन किमशन’�या काय�क�ेत येत होता. या मलखा�या �शासनासाठी ु ु
‘डे�कन किमशनर’ हे �वतं� पद न�याने िनमा�ण क�न �याची जबाबदारी एलिफ��टनवर 
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सोपिव�यात आली. एलिफ��टनने सतत २० वष� ल�करी व राजक�य खा�यात काम 
केले अस�याने �याचे प�रि�थतीचे आकलन उ�म होते. इ. स. १७९६ साली वया�या 
१७ �या वष� एलिफ��टन भारतात आला. आथ�र वेल�लीचा खाजगी सिचव �हणन ७ ू
वष� काम पािहले, �यानंतर डयक ऑफ वेिलं�टनबरोबर �याने १८०३ साली असाये�या ् ू
लढाईत सोबत केली. या काळात �याला मराठयांचा जवळन प�रचय झाला. १८०४ ते ् ू
१८०८ या काळात नागपरचा रिेसड�ट �हणन काम पािहले.१८११ पासन प�याचा ू ू ू ु
रिेसड�ट �हणन तो काम पहात होता. १८१७ साली झाले�या राजक�य ि�थ�यतंरात व ू
शेवट�या बाजीरावास पद�यत कर�यात एलिफ��टनचा वाटा मोठा होता. १८१८ साली ू
एलिफ��टनची द�खनचा किमशनर �हणन नेमणक झाली. �याने �थािनक बडें मोडन ू ू ू
रा�यकारभारची घडी घालन िदली. िजकंले�या मलखाची �शासक�य �यव�था ू ु ु
लाव�यासाठी िवभागिनहाय अिधका� यांची िनय� ती केली. प�याचे कले�टर �हणन हे�ी ु ु ू
रॉबट�सन, खानदशेसाठी कॅ�टन ि��ज, अहमदनगरसाठी हे�ी पॅिटंजर, दि�ण भागासाठी 
िम. चॅ�लीन यांची कले�टर �हणन नेमणक केली. (Cox Edmund,1887,p.266) या ू ू
अिधका� यांनी आपाप�या भागात शांतता राख�याचा व कायदा आिण स�यव�था िनमा�ण ु
कर�यावर भर िदला. प�याचे कले�टर रॉबट�सनने लोकां�या धािम�क बाबीत ह�त�ेप न ु
करता केवळ लाचलचपत, जगारीपणा, �यिभचारािद अप�व��ना आळा बसेल अशा ु ु ृ
प�तीने आपले �शासन चालवले. अहमदनगर िज��ात द�काळामळे आिण सतत�या ुु
लढायांमळे �ामीण भागात अवकळा आली होती. हे�ी पॉिटंजरने �ा पा��भमीवर रयतेला ु ू
आनंददायी �शासन द�ेयाचे धोरण अवलंिबले. कॅ�टन ि��जला मा� खानदशेात तलनेने ु
अिधक जा�त सम�यांना त�ड �ावे लागले. ितथे िभ�लांचा मोठा उप�व होता. शेतातली 
उभी िपके कापन नेणे, चो� या व दरोडे घालणे, घाटमागा�तन जाणा� या माला�या गाडयांवर ्ू ू
स� तीने जकात वसल क�न �यापा� यांना �ास द�ेयाचे �कार सरा�स चालत होते. कॅ�टन ू
ि��जने िभ�लांची बाज सहानभतीने समजावन घेऊन हा उप�व दर कर�यासाठी बरचे ू ु ू ू ू
�य�न केले. िभ�लांना चो� या-दरोडे घाल�यापासन पराव� कर�यासाठी �यांना सै�यात ृू
दाखल करवन �यांची पलटण उभी कर�याची ि��जची योजना होती. घाटात�या ू
जकातवसलीचा िभ�लांचा ह�क मा�य क�न �यां�यावर �यापा� यां�या सरं�णाची ु
जबाबदारी सोपिव�याचा �य�न केला. िभ�लांचे परपंरागत ह�क कायम ठेवन �यांची ू
गावा�या सरं�णात मदत �यावी, �यासाठी �यांना मेहनताना व पे�शन �ावी अशा 
िवधायक मागा�चे पया�य काया�ि�वत कर�याचा �य�न केला. पण ि��जला �यात �हणावे 
तसे यश आले नाही. िभ�लांनी सरकारचे कज� घे�याचे नाकारले, शेतक� यांची गरढेोर ेु
पळिव�याचे �कार थांबिवले नाहीत. सातमाळा भागात�या िचलानायक नामक िभ�लाने 
तर ि��जला थेट आ�हान दऊेन गाव उघड उघड लट�याचा �कार केला; ते�हा मा� ु
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ि��जने �या�यावर कडक कारवाई क�न दहेदडंाची िश�ा िदली. ि��जने 
नािशकजवळ�या �यबंक�या िक��यावर चढाई क�न िक�ला ह�तगत केला व गोदावरी 
खो� यात कंपनी सरकारचा अमंल बसवला. मा� या �कारात ि��ज�या सैिनकांनी नागरी 
मालम�ेचे नकसान केले, दवेळे �� केली, ि�यांना व�हीन क�न �यांची िवटंबना ु
केली. यामळे ि��जवर एलिफ��टन नाराज होता. मै�ी�या मागा�ने लोकांची मने ु
िजकं�याऐवजी अशा अमानवी क�यांनी लोकांना उप�व दणे े एलिफ��टनला मा�य न�हते. ृ

 एलिफ��टनने दि�णचा किमशनर या ना�याने काम करताना पेश�यां�या 
कारिकद�तील अिधकारी कायम ठेव�याचे धोरण ठेवले. सामा�यत: �ळले�या 
�शासक�य नीतीत अकारण बदल न करता आपली �शासक�य घडी बसिव�याचा िनण�य 
घेतला. रा�य�शासनासाठी आव�यक ती सव� माग�दश�क त�वे अिधका� यांना लेखी 
�व�पात कळिव�यात आली. या माग�दश�क स�ांनसार जलमी कर र� करावेत, ू ु ु
करवसलीसाठीची म� तेदारी प�त र� करावी, िपका�या उ�पादनानसार व ु ु
लागवडीखाली असले�या शेतजिमनीवरच फ� त शेतसारा आकारावा व ज�र तेथे 
शेतक� यांना शेतसा� यात सट �ावी, �यायदानासाठी �चिलत काय�ांचा आधार �यावा, ू
इ�यादी सचना कर�यात आ�या. कठलेही नवे कर लादायचे नाहीत असे धोरण ठरिवले. ू ु
दा�पासन अबकारी कर िमळिव�याऐवजी दा�बदंीचे धोरण पसतं केले. लोकांना �याय ू
िमळावा यासाठी ‘अदालती’ �थापन के�या. िहदं धम�शा� व मसलमानी कायद े यांचा ुू
�यायप�तीत अवलंब कर�याचे धोरण �वीकारले. जहागीरदार-जमीनदारांचे ह�क कायम 
ठेवले; मा� �यां�यावर किमशनरचे िनय�ंण राहील अशी �यव�था िनमा�ण केली. 
�ा�णांची इनामे व वषा�सने काही काळ चाल ठेवन �यांचा रोष ओढवणार नाही, याची ू ू
काळजी घेतली. मा� �याचबरोबर पेश�यांकडन �ा�णांना वाट�या जाणा� या दि�णे�या ू
रकमेचा िनधी �थापन क�न ‘दि�णा �ाइज किमटी’माफ� त उ�म �थंिनिम�ती 
कर�यासाठी व प�यात स�ंकत पाठशाळा काढ�यासाठी उपयोग करवन घेतला. �ामीण ु ृ ू
जीवनशैलीत फारशी ढवळाढवळ न करता रा�य�शासनाची नवी घडी बसिव�याकडे 
एलिफ��टनचा कल होता. श�य असेल ितथे �याने �थािनक लोकांना �शासनात 
सामावन घेतले. थोड�यात, लोकभावना न दखावता कायदा आिण स�यव�था िनमा�ण ू ुु
कर�याला �याने �ाधा�य िदले. एलिफ��टनने �शासनाची ही �ारिंभक �यव�था 
लाव�यानंतर १ नो�ह�बर १८१९ पासन डे�कन किमशन�या काय�क�ेत येणारा �दशे ू
मंबई इला�यात वग� कर�यात आला. �यानंतर एलिफ��टनची मंबई इला�याचे ग�हन�र ु ु
�हणन िनय� ती कर�यात आली. डे�कन किमशनची जबाबदारी िव�यम चॅपिलन या ू ु
न�या �शासकाकडे सोपिव�यात आली. १८२६ पय�त एलिफ��टनने ‘डे�कन किमशन’ 
कायम ठेवले. �यानंतर हे किमशन िवसिज�त कर�यात आले. 
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१.६ मराठा सरदार 
�वा�हेरचे िशदं ेव इंदरचे होळकर:ू

 १७८४ ते १७९४ या दहा वषा�त महादजी िशदं े याने तीस हजार कवायती 
फौजे�या जोरावर पेश�यां�या वतीने िद�लीत�या बादशाहीचा कारभार चालवला होता. 
िश�ंांनी सतलज ते नम�दा या �े�ात मराठयांचे �भ�व ��थािपत केले होते. दौलतराव ् ु
िश�ंाने पेश�यां�या समंतीने होळकर जहािगरीवर �भ�व लाद�याचा �य�न केला. �यामळे ु ु
िशदं-ेहोळकर यां�यात वैमन�य िनमा�ण झाले. लाखेरी�या घाटात िश�ंांनी होळकर 
सै�याचा पाडाव केला. १७६५ साली प�या�या होळकर ल�करावर केले�या ह��यात ु
म�हारराव होळकर मारला गेला. म�हाररावां�या म�यनंतर पढ�या तीस वषा�त ृ ुू
अिह�याबाई होळकर व तकोजी होळकर यांनी रा�य केले. १७९४ साली महादजी ु
िशदंच� ा म�य झाला. १७९५ साली अिह�याबाई व १७९७ साली तकोजी होळकर यां�या ृ ुू
िनधनानंतर िशदं े व होळकर यां�यात तंटा िनमा�ण झाला. यशवतंराव होळकराने 
�वपरा�माने इंदरची गादी ह�तगत केली. िशवाय इं�जां�या मलखावर �वारी केली, पण ु ुू
�यात �याला यश आले नाही. �यानंतर इं�जांनी १८०२ साली अिलगड, िद�ली, आसई, 
आ�ा, लासवारी, आरगाव इथे िशदं�� या फौजेचा पाडाव क�न ितथे इं�जी अमंल स� ु
केला. तीन मिह�यात िश�ंांचे ४१,००० पायदळ, ३५,००० घोडदळ न� झाले. ३० 
िडस�बर १८०३ रोजी अजंनगावला तह झाला. िश�ंांना गगंा-यमने�या मधील मलख, ु ु ु
जयपर, जोधपर, भडोच, अहमदनगरचे िक�ले, अिजठंा घाट व गोदावरी�या दर�यानचा ू ू
मलख यां�यावरील ह�क सोडन �ावा लागला. �यानंतर १८१७ साली होळकरी फौजेचे ु ु ू
इं�जांशी य� झाले, पण �यात �यांचा पराभव होऊन बराच मलख गमवावा लागला. ु ु ु
१८२७ साली दौलतराव िशदंचेा म�य झाला. �यानंतर १८३७ साली इं�जांनी िश�ंां�या ृ ू
फौजेची पनर�चना क�न �यावर यरोपीयन अिधका� यांची नेमणक केली. अशा �कार ेु ु ू
िश�ंां�या मलखात इं�जांची स�ा काम क� लागली.ु ु
बडोद ेस�ंथान :

 बडोद े स�ंथान�या इितहासाचा 
�ारभंिबदं १७१६ पय�त मागे �यावा लागतो. ू
सातार�या छ�पत�नी खंडेराव दाभाडे यास 
सेनापती नेमन बागलाण आिण गजरातचा ू ु
सरजंाम लावन िदला होता. दमाजी गायकवाड ू
हा दाभाडयांचा सहकारी होता. बाळापर�या ् ू
लढाईत दमाजीराव गायकवाड याने 
परा�माची िशक�त क�न िनजामाला मागे 



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - राजक�य ि�थ�यतंर     ।  123 ृ

रटेले, िनजामाचा खिजनाही िजकंला. या परा�माचे बि�स �हणन शाह�नंी दमाजीराव ू
गायकवाड यास 'समशेर बहा�र' िकताब िदला व सेनापती दाभाड��या फौजेत दमाजीला 
दस� या �थानावर नेमन �याचा गौरव केला. आप�या परा�माने दमाजी गायकवाड सरदार ूु
झाले. �यामळे बडोद े राजघरा�यातले दमाजीराव हे आ� प�ष होत. दमाजी�या ु ु
घरा�यात औरस प� नस�याने �याने आपला पत�या िपलाजीराव यास द�क घेतले. ु ु
१७१९ साली बाळाजी िव�नाथ पेशवे यां�याबरोबर िद�ली�या मोिहमेत खंडेराव दाभाडे 
आिण दमाजीराव गायकवाड सहभागी झाले होते. �यावेळी दमाजीरावांनी िपलाजीरावांवर 
गजरातची धरा सोपवली. िपलाजीरावाने सरतेवर �वारी क�न चौथ बसिवला. सोनगड ु ु ु
िक��यावर िपलाजीरावांनी आपले ठाणे बसिवले. गजरात व सौरा��ावर �वा� या क�न ु
चौथाई वसल केली. दमाजीराव (पिहले) यांचा १७२१ साली म�य झा�यानंतर ृू ू
िपलाजीराव गायकवाड �वतं�पणे गजरातचा कारभार पाह� लागले. �यानंतर १७३१ ु
साली बाजीराव ब�लाळ पेशवे आिण ि�ंबकराव दाभाडे व िपलाजीराव गायकवाड 
यां�यात य� होऊन ि�ंबकराव गायकवाड मारले गेले. िपलाजीराव गायकवाडांचा मोठा ु
मलगा सयाजीरावही मारला गेला. मोगलांचा सभेदार मारवाडचा राजा अभयिसगं याने ु ु
कटकार�थान क�न १७३२ साली िपलाजीरावांचा खन केला आिण बडोद ेकाबीज केले. ू
पढे १७३४ साली िपलाजीचा मलगा दमाजीराव (दसरा) याने या ह�येचा सड �हणन ु ु ू ूु
अभयिसगंाशी लढाई क�न बडोदा परत िमळवले. १७ िडस�बर १७४९ रोजी छ�पती 
शाह� महाराजांचे िनधन झाले. महाराणी ताराबाईचंा नात रामराजाला िसहंासनावर ू
बसिव�यात आले. ताराबाईनंी रामराजावर आपले िनय�ंण ठेवन कारभार चालिवला. ही ू
गो� पेशवे बाळाजी बाजीराव यांना पसतं न�हती. २५ स�ट�बर १७५० रोजी बाळाजी 
पेशवे यांनी प�याजवळील सांगोला येथे सव� सरदारां�या उपि�थतीत करार क�न ु
छ�पती रामराजे यांना सातारजवळील थोडाफार मलख व खचा�क�रता ६५ लाख �पये ु ु
दऊेन रा�यकारभार पेशवे चालवतील अशी योजना काया�ि�वत केली. गजरात�या अ�या� ु
भागावर पेश�यां�या अिधप�याखाली असेल असेही ठरवन टाकले. यामळे गायकवाड ू ु
आिण पेशवे यां�यात वाद िनमा�ण झाला. नंतर�या काळात पेश�यांिव�� रचले�या कटात 
दामाजी (दसरा) याने ताराबाईनंा साथ िदली. १७५२ साली पेश�याने दामाजीला अटक ु
केली. मा� पेशवा व दामाजीत पर�पर सहमतीचा करार होऊन गजरातचा कारभार ु
गायकवाडांनी पहा�याचे मा�य झाले. �याबदली पेश�यांनी दमाजी गायकवाडकडन वािष�क ू
खंडणी वसल केली. १८५३ साली दमाजी गायकवाडने पेश�यां�या मदतीने अहमदाबाद ू
काबीज क�न गजरातेतील मोगलांची स�ा सपं�ात आणली. १७६८ साली दमाजीचा ु ु
म�य होईपय�त बडो�ावर दमाजी गायकवाड (दसरा) याचीच स�ा होती व �या �दशेातील ृ ू ु
इं�ज व डच वखारधारकांवर �याचा वचक होता. 
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  दमाजी गायकवाड (दसरा) या�या म�यनंतर �या�या दोन मलात वारसा ृ ुूु
ह�काव�न सघंष� झाला. दमाजी�या पिह�या प�नीचा मलगा गोिवदंराव पिह�या प�नीचा ु
मलगा सयाजी (पिहला) या�यापे�ा वयाने लहान होता. माधवराव पेश�यांनी आधी ु
गोिवदंरावा�या वारसाह�काला मा�यता िदली होती; परतं फ�ेिसहं गायकवाड�या ु
पािठं�याने व रामशा��यां�या पािठं�याने सयाजी (पिहला)ला गादीचा वारसाह�क �ा� 
झाला. फ�ेिसगंाला मतािलकाचे पद व गायकवाडांचा कारभारी �हणन मा�यता िमळाली. ु ू
१७७० म�ये फ�ेिसहंाने भडोच िजकं�याचा �य�न केला; पण आप�या �यापारावर 
�याचा िवप�रत प�रणाम होईल या भीतीने ि�िटशांनी भडोचवर ह�ला क�न १७७२ 
साली भडोचवर ताबा िमळवला. १८७३ साली गायकवाडांशी ि�िटशांचा तह झाला. 
पेश�यांना बाजला ठेवन ि�िटशांशी पर�पर तह के�यामळे पेश�यांनी गायकवाड हे �वतं� ू ू ु
राजे नसन मराठेशाहीतील जहािगरदार आहेत, हे इं�जांना पटवन द�ेयाचा �य�न केला. ू ू
दर�यान १७७९ साली कन�ल गोडाड��या नेत�वाखाली ि�िटश फौज गजरातेत दाखल ृ ु
झाली व इं�ज-मराठे य�ाला त�ड फटले. इं�जांनी २० जानेवारी १७८० ला ु ु
बडो�ाजवळील डभईचे ठाणे िजकंले. पाठोपा २६ जानेवारीला इं�ज व गायकवाड 
यां�यात तह होऊन फ�ेिसहंाने पेश�यांिव�� इं�जांना सहकाय� कर�याचे मा�य केले. 
मा� इं�जांशी केलेली ही मै�ी िटकली नाही. १७८८ �या सालबाई�या तहानसार ु
पेश�यांचे साव�भौम�व गायकवाडांना मा�य करावे लागले. १७९० म�ये फ�ेिसहंा�या 
म�यनंतर �याचा भाऊ मानाजी गायकवाड बडो�ात स�ेवर आला. बडो�ा�या ृ ू
गायकवाडांचा दस� या बाजीरावाशी वाद झा�यानंतर इं�जांनी बडो�ा�या गादीची वारसाई ु
ठरिव�याची जबाबदारी घेतली व ि�िटश रिेसड�टची बडोद ेस�ंथानात ढवळाढवळ स� ु
झाली. 

  ६ जन १८०२ रोजी डंकनने गायकवाडांवर तैनाती फौजेचा तह लादला. ू
ि�िटशांची २००० तैनाती फौज बडो�ात ठेवली जावी व ित�या खचा�साठी इं�जांना 
दरसाल ७,८०,००० उ�प�नाचा मलख �ावा, असा करार झाला. ते�हापासन इं�जांचा ु ु ू
वक�ल बडो�ात राह� लागला. कॅ. वॉकरची �या पदावर नेमणक कर�यात आली. कन�ल ू
वॉकर याने बडोद े दरबारातील ग� मािहती िमळिव�यासाठी गगंाधरशा�ी याची नेिट�ह ु
अिस�टंट �हणन नेमणक केली. रावजी फणसे यांची बडो�ा�या िदवाणपदी नेमणक ू ू ू
झाली. गायकवाड सरकारचे िहशेब, सै�याची हजेरी या िवषयात इं�जांचा मािहती दणेे 
बधंनकारक झाले. गगंाधरशा��याने मलक� व ल�करी िहशेब तपासले. कन�ल वॉकरने ु
सात कलमी सधारणा लाग कर�यास सांिगतले. िदवाण सीताराम रावजी यांना ु ू
गगंाधरशा�ी व कॅ. वॉकरची रा�य�शासनातली ढवळाढवळ मा�य न�हती. �यां�यात 
मतभेद झा�याने वॉकरने सीताराम रावजी यांना पद�यत क�न बाबाजी आ�पाजीस ू
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िदवाण केले. बाबाजी आ�पाजीमाफ� त �याने फौजेची स�ंया घटवली, पागेदार-
िशलेदारां�या खचा�त कपात केली, जहािगरदारां�या पेनशनीत कपात केली. रा�याचा 
कारभार पाहा�यासाठी मं�ीमंडळ नेमले व ६ मे १८०७ रोजी आनंदराव महाराजांचे बधं ू
फ�ेिसहंराव यांना मतािलक �हणन नेमले. ु ू

 १८१२ साली बडो�ात गोिवदंराव गायकवाड यांचा खांडाराणीचा प� का�हेराव ु
याने बडो�ाची गादी िमळव�यासाठी अरबां�या मदतीने कट रचला. गगंाधरशा��यांना ग� ु
हेरांकडन ही वाता� िमळताच का�होजीला पकड�यात आले. �याची म�ासला पाठवणी ू
केली. ितथेच का�होजीचा अतं झाला. 

 १८१० साली कन�ल वॉकर िनव� झा�याने कॅ�टन जे�स �र�हेट करनॅक याची ृ
बडो�ाचे रिेसड�ट �हणन िनय� ती झाली. �याने गगंाधर शा��या�या मदतीने बडो�ा�या ू ु
�यायप�तीत सधारणा घडवन आण�यासाठी १८१४ साली �यायसभा सघंिटत केली. ु ू
या �यायसभेत गायकवाड कटंबाचा एक �ितिनधी, िहदं शा�पारगंत असलेला एक ु ू ू
शा�ी, एक मसलमान मौलवी, एक महालां�या कारभाराची मािहती असलेला त� आिण ु
एक चा�र�यसपं�न �य� ती सद�य �हणन नेम�यात आले. गगंाधरशा��यांचे जवळचे ू
नातेवाईक यशवतंराव बापजी गोडबोले यांची म�य �यायाधीश �हणन नेमणक कर�यात ू ु ू ू
आली. गगंाधर शा�ी यास िदवाण कर�याचाही ि�िटशांचा मानस होता; पण आनंदराव 
महाराजांचा िवरोध अस�याने गगंाधरशा�ीची मतािलक �हणन १८१३ साली नेमणक ु ू ू
झाली. १८१४ साली गगंाधरशा�ी यास प�यास पेशवे आिण गायकवाड यां�यातील ु
खंडणी�या रकमे�या थकबाक�व�न असणार ेवाद िमटिव�याक�रता पाठिव�यात आले. 
अहमदाबादचा स�याचा इजारा गायकवाडास न द�ेयाचा पेश�यांचा मनोदय होता. िशवाय ु
इं�जां�या म�य�थीने बोलणी कर�यास पेशवे तयार न�हते. गगंाधरशा�ी हे गायकवाडांचे 
वक�ल असले तरी ि�िटशांचे ह�तक आहेत, याची पेश�यांना खा�ी होती. बाजीराव पेशवे 
आिण पेश�यांचे मं�ी ि�ंबकजी ड�गळे यांनी गगंाधरशा��यास िफतव�याचा �य�न केला. 
�याला मं�ीपदाची लालच दाखवली. पेश�यांनी आपली मेह�णी गगंाधरशा��या�या मलास ू ु
द�ेयाचा ��ताव ठेवला. या सव� मायाजालास भलले�या गगंाधरशा��याचा २० जलै ु ु
१८१५ रोजी पढंरपर येथे खन करिवला गेला. हा खन कोणी केला हे गढ कायम रािहले. ू ू ू ू
पेश�यांनी प�यात सै�याची जमवाजमव स� केली. इं�ज सै�यानेही प�याला वेढा िदला. ु ु ु
शेवटी २३ जन १८१७ रोजी इं�जांबरोबर तह झाला. पेश�यांनी गायकवाडांवरचा ू
आपला �वािम�वाचा ह�क सोडला. गायकवाडांनी पेश�यांना वािष�क ४ ल� �पये खंडणी 
द�ेयाचे ठरिव�यात आले. अहमदाबादचा सभा साडेचार लाखास गायकवाडांना कायमचा ु
द�ेयाचे ठरले. 

 पेश�यांबरोबर�या तहानंतर ६ नो�ह�बर १८१७ रोजी इं�जांनी नवा तह लादन ू



126   ।     राजक�य ि�थ�यतं र - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ

नागपरचे भोसले :ू
 िवदभा�तील दसरा रघजी भोसले अतं�थ दफळीमळे �ासला होता, �याचा फायदा ु ुु ु

घेऊन इं�जांनी १७ िडस�बर १८०३ �या दवेगाव तहा�वये भोस�यांवर तैनाती फौज 
लादली. २९ जानेवारी १८०४ पासन माऊंट �टअट� एलिफ��टन नागपरचा रिेसड�ट ू ु ू
�हणन काम पाह� लागला. पढे १२ माच� १८१६ ला दसरा रघजी भोसलेचे िनधन झाले, ू ु ुु
�या�या गादीवर आले�या परसोजी भोसलेला इं�जांनी वेडसर ठरवन तैनाती फौजेचा ू
फास आवळला. ‘परसोजी’ला शारीर अपगं�वामळे गादीवर न बसवता दासीप� ु ु
‘धमा�जी’ला गादीवर बसवावे असा रघजी भोसल�ची बायको बांकाबाई िहचा आ�ह होता. ु

गायकवाडांवर िनब�ध आणले. तैनाती फौजेत वाढ कर�यात आली. अहमदाबादचा सभा ु
इं�जांकडे गेला. अहमदाबादची हवेली आिण दश�ोई परगणा ि�िटशांना �ावा लागला. 
फ�ेिसहंांना याचा मोठा मानिसक ध�का बसला. १८१८ साली फ�ेिसहंाचे िनधन झाले 
व सयाजीराव (दसर)े हे आनंदराव महाराजांचे मतािलक (वारस) झाले. २ ऑ�टोबर ुु
१८१९ रोजी आनंदराव गायकवाड यांचे िनधन झाले. गायकवाडां�या गादीवर आता 
गोिवदंराव महाराजांचे प� सयाजीराव (दसर)े िवराजमान झाले. १८२० ते १८४७ या ु ु
काळात सयाजीराव (दसर)े यांची राजवट होती. सयाजीराव (दसर)े गादीवर आले ते�हा ु ु
रा�याची आिथ�क प�रि�थती िबकट होती. १,०७,६६२९७�पयांचे कज� डो�यावर होते. 
सयाजीरावांचे िदवाणाशीही मतभेद होते. या पा��भमीवर १८२० साली एलिफ��टन ू
आठवडाभरासाठी बडो�ास आले. �यांनी नवा तह केला. या तहा�वये एलिफ��टनने 
�शासक मंडळ (�रज�सी कौि�सल) खालसा क�न शासनाचे अिधकार सयाजी�या हाती 
िदले. गायकवाड राजे आिण सातारचे छ�पती यांचा दजा� बरोबरीचा राहील हे मा�य 
कर�यात आले. अथा�त हे शासनािधकार तसे नाममा�च होते. इं�जांना पेशवाई व 
मराठेशाही न� कर�यासाठी गायकवाडांना मराठा मंडळापासन दर ठेवायचे होते. ू ू
गायकवाड सरकारला ठरले�या स�ंयेपे�ा जा�त सै�य ठेव�याचा अिधकार रािहला नाही. 
काठेवाड भागात खंडणी गोळा कर�याचा अिधकार कंपनी सरकारला िमळाला. िशवाय 
गायकवाडांनी जमाखचा�चे िहशेब ि�िटश विकलास दाखिव�याचे बधंनही कायम होते. 
िदवाणाची नेमणकही रिेसड�ट�या समंतीनेच कर�याचे बधंनकारक झाले. ू

 १८२८ साली रिेसड�ट मा�कमने कज� फेडीबाबत आ�ही भिमका घेऊन रा�याचे ू
महाल ज� के�याचा जाहीरनामा �सत केला. सयाजीराव (दसर)े यांनी �ित-जािहरनामा ृ ु
काढन आपली बाज जनतेसमोर मांडली. ‘गणेश-ई�र' नावाची बॅकं काढन ि�िटशांचे व ू ू ू
इतरांचे कज� फेडले. १८४७ साली सयाजीराव (दसर)े यांचा म�य झाला ते�हा रा�या�या ृ ूु
ितजोरीत तीन कोटीह�न अिधक रकमेची िश�लक होती. गायकावाड �शासनाचा कणखर 
बाणा सयाजीराव (दसर)े यां�या कारिकद�त िदसन आला. (िचटणीस, १९८५) ूु
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 परपंर�ेमाणे नागपरची गादी प�या�या पेशवाई�या म�यालया�या अतंग�त येत असे. ू ु ु
पेशवे दसर े बाजीराव यांनी मधोजीस राजक�य �रवाजांनसार ‘सेनासाहेब सभा’ पदवी ु ु ुु
बहाल केली. मा� रिेसड�टने �यास िवरोध केला. मधोजीने हा िवरोध डावलन पदवीचा ु ू
�वीकार केला. िशवाय रिेसड�टला ह�शगंाबादला वखार घाल�यास मनाई केली. यामळे ु
इं�ज आिण मधजी भोसले यां�यात िवत� िनमा�ण झाले. रिेसड�ट जेि�सन यांनी नागपरात ु ु ु
फौज मागवन य�ाची तयारी केली. मधोजीनेही तेवढयाच तडफेने इं�जी फौजेवर ह�ला ्ू ु ु
चढवला. पण इं�जांची सरशी झाली. १८१८ साली जानेवारी मिह�यात इं�जांशी तह 
होऊन मधोजी उफ�  आ�पासाहेब भोसलेला नामधारी राजा �हणन गादीवर रहावे लागले. ु ू
�यानंतर अव�या काही िदवसात १५ माच� १८१८ रोजी इं�जांनी मधोजी राजास अटक ु
क�न अलाहाबाद�या त�ंगात रवाना केले. अलाहाबाद�या �वासात असतानाच मधोजी ु ु
रायचरह�न िनसटले व �यांनी हरई�या जगंलात�या ग�ड राजाचा आ�य घेतला. तेथन ू ू
मधोज�नी सश� उठावाची तयारी स� केली. िचत प�ढा� याची मदत घेतली. दस� या ु ु ू ु
बाजीरावा�या सै�यातले बेकार झालेले सैिनक येऊन िमळाले. ही जमवाजमव क�न 
अशीरगड िक��यावर यशवतं लाडचा आ�य िमळवला. इं�जांनी अशीरगडवर ह�ला 
क�न िक�ला ता�यात घेतला. मधोजी सै�य घेऊन ितथनही िनसटले. १८२९ पय�त ु ू
�यांची इं�जांकडन रा�य परत िमळिव�याची धडपड चाल होती. शेवटी मधोज�नी ू ू ु
जोधपर�या राजाचा आ�य घेतला व १८४० पय�त ितथेच रािहले. १८५१ साली ू
है�ाबाद�या त�ंगात �यांनी दहे ठेवला अशी एक न�द आहे. (झांबर,े २००६) ु

 २५ जन १८१८ ला गादीवर आलेला ितसरा रघजी अ�पवयीन अस�याने ू ु
रिेसड�टकडे स�ा क� ि�त झाली आिण ११ िडस�बर १८५३ ला ितसरा रघजी मे�यानंतर ु
इं�जांनी नागपर�या मांडिलक राजाचे रा�य खालसा केले. १८५३ सालीच इं�जांनी ू
कज�वसली�या नावाखाली िनजामाकडन व� हाड �ांत (बलढाणा, अकोला, अमरावती, ु ू ु
यवतमाळ, िज��ांचा �दशे) ता�यात घेतला होता. डलहौसीने रघजी�या प�ात ु
बांकाबाईस द�कप�ा�या वतीने रा�यकारभार चालिव�यास मनाई केली. १४ माच� ु
१८५४ रोजी नागपर रा�य खालसा के�याचे जाहीर केले. �यानंतर २ नो�ह�बर १८६१ ू

मा� रघजी भोस�यांचा पत�या मधोजी भोसलेला हा ��ताव मा�य न�हता. �याने राणी ु ु ु
बांकाबाई व धमा�जीला कैद क�न परसोजीला रा�यािभषेक करवन घेतला व �वत: ू
कारभारी बनन रा�य चालव लागला. मध�या काळात धमा�जीचा खन, परसोजीचे ू ू ू
अथं�णातच िनधन या घटना घड�या. मधोजीवर परसोजी�या खनाचा आरोप ठेव�यात ु ु
आला. या पेच�सगंाचा फायदा घेऊन इं�ज रिेसड�टने चातया�ने बि�सीची लालच दऊेन ु ू
मनभट व नारायण पिंडत यांना तथाकिथत मारकेरी �हणन समोर आणले व मधोजीला ू ु
दोषम� त केले व �याब�ल इं�जांची तैनाती फौज नागपरवर लादली.ु ू
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 १८३८ �या चौकेकरां�या बडंानंतर १८४४ साली अ�णासाहेब फ�ड सावतं याने 
दसर े बडं केले. तो यापव� महादवेगडचा िक�लेदार होता. ि�िटशांनी को�हापर ू ूु

 सावतंवाडी स�ंथानातील सावतंांशी इं�जांचा िनरिनरा�या कारणांनी सबंधं 
आलेला होता. १६७४ साली सावतंांची इं�ज �यापारी गलबताशी पिहली लढाई झाली 
होती. १७३८ साली सावतंांनी पोत�गीजांचा पराभव क�न तोफा िमळव�या हो�या. ु
१७४० साली पोत�गीजांबरोबर झाले�या तहामळे सावतंांना २५ हजारांची खंडणीही ु ु
िमळाली होती. परतं पढे १७५२ साली सावतं घरा�यात गहकलह होऊन एका सावतंाने ु ु ृ
पोत�गीजांचा आ�य घेतला. १७६५ म�ये इं�ज आिण सावतं यां�यात लढाई झाली व ु
उभयतांत तह होऊन इं�जांना िमळणारा िसधंदग�चा तनखा सावतंांना िमळ लागला. मा� ु ूु
भरतगड िक�ला इं�जांकडे गेला. १८१३ साली इं�जांनी व�ग�या�चा िक�ला घेतला. ु
मालवण बदंरात विकलात स� क�न इं�जांनी कोकणात आपले पाय रोवले.१८१९ ु
साली इं�जांनी रडेीिनवती व बांद े येथील िक�ले ता�यात घेतले. २७ फे�वारी १८१९ ु
ला सावतंवाडी स�ंथानाने इं�जांचे मांडिलक�व �वीकारले. १८२२ सालापासन खेम ू
सावतंांकडे बायका कारभार पहात असताना प�ष कारभारी नेम�याचा अिधकार इं�जांनी ु
आप�याकडे घेतला व सावतंवाडीस कॅ�टन हिचनसन याची रिेसड�ट �हणन नेमणक ू ू
केली. १८२३ साली बापसाहेब खेमसावतं गादीवर आला. १८३५ म�ये सावतंवाडी ू
स�ंथानात झालेले बडं इं�जांनी मोडन काढले व १८३६ पासन सावतंांकडन जकाती ू ू ू
घेत�या. एकण सावतंवाडी स�ंथाना�या कारभारावर इं�जांचा वरच�मा रािहला होता. ू
राजा नामधारी आिण कंपनी सरकारचा रिेसड�ट कारभारी अशी ि�थती होती. 

 मा� १८३८ साली इं�जांनी खेमसावतंास पद�यत के�यावर स�ंथानात असतंोष ू
पसरला. आ�माराम चौकेकर या सरदाराने सावतंवाडी प�रसरातील सरदारांना एक� 
क�न शभंर सैिनकांची बडंखोरांची सेना सघंिटत केली आिण सावतंवाडी िक��यावर 
ताबा िमळवला. इं�ज रिेसड�ट �पनर याने �यानंतर ल�करी कारवाई क�न प�हा िक�ला ू ु
ता�यात घेतला. राम सावतं व इतर १४ सैिनकांना ज�मठेपेची िश�ा ठोठावन ू
अहमदाबाद त�ंगात रवानगी केली. �यानंतरही आ�माराम चौकेकरने गो�यातन लढव�ये ु ू
सैिनक िमळवले व हणमंतगडावर ह�ला केला. गडावर ताबा िमळवला. �यानंतर 
सावतंवाडी िक��यावर ह�ला कर�यासाठी नाकेबदंी करायला स�वात केली. पण ु
इं�जांनी सश� कारवाई क�न हेही बडं मोडन काढले आिण चौकेकरास ज�मठेपेची ू
िश�ा िदली.

पासन �यांनी व� हाड व म�य�ांत (नागपर, भडंारा, चांदा, वधा�, िछंदवाडा, छ�ीसगड, ू ू
बालाघाट, सबंळपर, सागर) असा �वतं� इलाखा िनमा�ण केला. ू
सावतंवाडीची बडें :
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को�हापरचे स�ंथान �हणजे छ�पती घरा�याची धाकटी पाती. इ. स. १७१० म�ये ू
महाराणी ताराबाई यांनी प�हाळा येथे �थापन केले�या करवीर रा�याचा भाग. १८१२ 
पय�त राजाराम महाराजां�या वशंजांची राजस�ा होती. मा� ८ ऑ�टोबर १८१२ �या 
तहानसार करवीर रा�याचे साव�भौम�व सपंन �याचे इं�जी स�े�या सरं�णाखाली ु ू
चालणा� या 'को�हापर स�ंथाना'त �पांतर झाले. मालवणचे बदंर आिण िसधंदग�, ू ू ु

स�ंथानातील सव� िक�लेदारांना बडतफ�  क�न �यां�या इनामा�या जिमनी ज� के�या 
हो�या. फ�ड सावतंाने �या िक�लेदारांची सघंटना बांधली व बेळगावपासन ३५ मैलावर ू
असले�या मनोहर गडाव�न बडंाची स�े हलवायला स�वात केली. १० ऑ�टोबर ू ु
१८४४ रोजी �याने गोहोर, ने�रा गावात धाडी टाक�या. कलक�या�कडचे सरकारी द�र ु
जाळले, सावकारांची घर े लटली आिण आपली ह�कमत स� झा�याचे घोिषत क�न ु ु
गावोगावीचा महसल गोळा करायला स�वात केली. इं�जांनी प�रि�थतीचे गांभीय� ल�ात ू ु
घेऊन पढची �यहरचना केली. गावात�या लोकांकडे असलेली ह�यार े ता�यात घेतली. ु ू
स�ंथाना�या तीन भागांत सैिनकां�या तकडया ठेवन पहार े लावले. गावातन बाहेर ्ु ू ू
पडणारा ��येक इसम स�ंयाकाळी गावात परत येतो क� नाही यावर कडक नजर 
ठेव�यात आली. �यानंतर कॅ�टन ऑ�मने मनोहरगडावर ह�ला क�न गड ता�यात 
घेतला. फ�ड सावतं ितथन िनसटला. �याला पकड�यासाठी इं�जांनी बि�से जाहीर ू
केली. इतर बडंखोरांना व या बडंखोरांना पािठंबा दणेा� या सावतंवाडी�या राजास माफ� 
दऊेन जनमानसातला असतंोष दर क�न शांतता ��थािपत केली. इं�जांना �थािनक ू
जनतेला श��थानी ठेवन रा�य करता येणार नाही, याची जाणीव अस�याने जनमतातला ू ू
िवखार दर कर�यासाठी साव�ि�क माफ� घोिषत करायची आिण िव�ोही भावनांना वचक ू
बसिव�यासाठी िनवडक बडंखोरांना कठोर िश�ा सनवायची नीती इथे अवलंबलेली ु
िदसते. 

को�हापरचे बडं : ू

कला�या�या आ�ं�चे कोकणप�ीवर वच��व होते. पण पेशवाई बडा�यावर १८२२ ु ु
साली इं�जांशी तह होऊन आ�ंयांनी इं�जांची स�ा मा�य केली व आ�ंयां�या गादीचा 
वारस ठरिव�याचा अिधकार इं�जांकडे गेला. पढे आ�ंयांची औरस सतंती न� झा�यावर ु
इं�जांनी द�काची परवानगी नाकारली व अिलबाग स�ंथान खालसा केले. (केळकर न. 
िच.ं, १९२०, प. ११९-१५२) इं�जांनी कला�याचे राघोजी आ�ें यांचे स�ंथानही ृ ु
१८४० म�ये खालसा क�न ते मंबई इला�यात समािव� केले होते.अशा �कार ेु
एकोिणसा�या शतकात महारा��ात व बह�महारा��ात जवळपास सव�� इं�जी स�ेचा ृ
अमंल स� झाला. ि�िटशां�या छ�ाखाली मंबई इलाखा व द�खन �ांत यांचे शासन स� ु ु ु
झाले.
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७. निस��ौला फख�दाह अली अिसफजाह ( १८२९- १८५७) ु

३. मिहउ�ीन म�जफरजगं िहदायत ( १७५०- १७५१)ु ु

५. अलीखान अिसफझाह ( १७६२-. १८०२ )
४. अिसफ़ दौला मीर अली सालाबात ( १७५१- १७६२ )

८. अफजलौ�ौला महबब अली खान अिसफजाह (१८५७- १८६९) ु

६. मीर अकबरअलीखान अिसफजाह ( १८०२- १८२९) 

राजकोट, प�गड, राज�कोट ही ठाणी इं�जांना िमळाली. को�हापर�या छ�पत�नी इं�जांचे ू
मांडिलक�व �वीकारले. को�हापरकरांना आता इं�जांशी सघंष� कर�याचे कारण रािहले ू
नाही. इं�जां�या परवानगीिशवाय कठ�याही स�ेशी लढाई कर�यास बदंी घाल�यात ु
आली. १७६५ साली मंबई�या आरमारातील मेजर गॉड�न व कॅ�टन वॉटसन यां�या ु
फौजेने मालवणचा िक�ला सर केला होता, पण तोही �यांनी स�वातीन लाखांस 
करवीरकरांना परत केला होता. १८२१ साली राजा शहाजी को�हापरचे छ�पती ू
झाले.१८२५ साली या राजाने इं�जी स�ेला न जमानता कागल व सातार�या सरदारांचा ु
काही मलख िजकंन को�हापर स�ंथानात जोडन घेतला. इं�जांनी या �करणात ह�त�ेप ु ु ू ू ू
केला. महाराजांनी कागल लटले ते�हा वेबरसाहेब धारवाडह�न फौज घेऊन को�हापरवर ्ु ू
चाल क�न आला होता; पण को�हापरचे महाराज �यास शरण गेले व इं�जां�या ू
स��यानेच रा�याचा कारभार कर�याचे वचन दणेारा तह केला. िशवाय िचकोडी व 
मनोळी हे तालके इं�जांना द�ेयात आले. इं�जां�या परवानगीिशवाय कारभारी व िदवाण ु
नेम नयेत असे कलम लाग केले. �यामळे को�हापरवर इं�जांची थेट स�ा नसली तरी ू ू ु ू
कारभारावर िनय�ंण होते.

 १८२७ ला इं�जांचा छ�पत�बरोबर नवा तह झाला. या तहानसार ि�िटशांनी ु
को�हापर�या िदवाणपदावर दाजी क�ण पिंडत याची नेमणक केली. तसेच को�हापर ृू ू ू
आिण प�हा�याला ि�िटश सै�य तैनात केले. पढे १८४४ साली को�हापर�या ु ू
िक�लेदारांनी बडं केले. िक�लेदारांना मेहनताना �हणन िदले�या जिमनीवर लावलेला ू
सारा भर�यास �यांनी नकार िदला. िक�लेदारांनी दािजबा िदवाणाला पकडन ू
को�हापरवर ताबा िमळवला. सरकारी खिजना लटला. अखेर इं�ज सै�याने बडंवा�यांवर ू ु
जोरदार ह�ला क�न बडं ाचा िबमोड केला. 
१. ७. हैदराबाद स�थान आिण मराठवाडा :ं

इ. स. १७२४ पासन १९४८ पय�त है�ाबादला िनजामाची राजवट होती. या �दीघ� ू
काळात िनजामाचे पढील वशंज गादीवर होते :- ु

१. ओम��ीन िचक िखलजी खान अिसफजाह ( ११७२४ - १७४८ )
२. निसरजगं मीर अहमद ( १७४८- १७५० )
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१०. फतजगं नवाब मीर ऊ�मान अली खान अिसफजाह ( १९११- १९४८) 
९. फता�जगं महबब अली खान अिसफ जाह ( १८६९- १९११) ु

है�ाबाद�या िनजाम रा�यात तेलंगण, कना�टक आिण मराठवाडयाचा भभाग ् ू

समािव� होता.रा�याचे �े�फळ ८२,६९८ चौ. मैल होते आिण लोकस�ंया 
१,३३,७४,६७६ होती. पैक� तेलंगणा िवभागाचे �े�फळ ४१,३७८ चौ. मैल आिण 
लोकस�ंया ६७,२४,९६४ होती. तेलंगणाची लोकस�ंयेची घनता �ित चौरस मैल १६३ 
होती. मराठवाडा िवभागाचे �े�फळ ४१,३२० चौ. मैल आिण लोकस�ंया 
६६,४९,७१२ होती. मराठवाडया�या लोकस�ंयेची घनता �ती चौ. मैल १६१ होती. ्
�शासक�य��या है�ाबाद रा�याचे मराठवाडा, गलबगा�,मेदक (गलशनाबाद) आिण वरगंल ् ु ु
असे चार िवभाग होते. मराठवाडयात औरगंाबाद, बीड, नांदडे , परभणी आिण ्
उ�मानाबाद िज�हे अतंभ�त होते. गलबगा� िवभागातील गलबगा�, िबदर, रायचर हे िज�हे ू ु ु ू
अतंभ�त होते. गलशनाबाद-मेदक िवभागात िनझामाबाद, नालग�डा, मेदक, महेबबनगर, ू ु ु

है�ाबाद रा�य आिण मराठवाडा 
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३. ि��न   ५४,२९६

१. मराठी भािषक  ३४,९८,७५८

स�वातीला िनजामाची रा�य�शासनाची भाषा फास� होती; �यानंतर पढे उद� ही ु ु ू
�शासनाची भाषा झाली. िनजामशाहीत मराठी भािषकांची स�ंया मोठी असनही िश�णाचे ू
मा�यम उद� होते. ू

१९ �या शतकाअखेर है�ाबाद स�ंथानात धम�िनहाय लोकस�ंया पढील�माणे होती: ु

बलदाह िज�हे आिण वरगंल िवभागात आिदलाबाद, क�रमनगर व वरगंल िज�हे अतंभ�त ू
होते. मराठवाडयात �ाम�याने मराठी भािषकांची लोकव�ती होती व उव��रत �ांतात ् ु
तेलग व क�नड भािषकांची लोकव�ती होती. है�ाबाद स�ंथानची भाषावर लोकस�ंयेची ु ू
िवगतवारी अशी होती :

२. मसलमान   १३,८०,९९०  ु

५. इतर   २,८५,७२२   

२. क�नड भािषक  १६,८०,००५

४.तेलग भािषक : ६,३६,५७ ु ु

१. िहदं  १,१६,२६,१४६   ू

३. उद� भािषक  १३,४१, ६२२ू

४. जैन   २१,०२६ 

 है�ाबाद�या िनजामाची एकण �शासन�यव�था सरमंजामशाहीची व मसलमान ू ु
काय�ांना अनसरणारी होती. िनजामाचे सव� िक�लेदार आिण बह�तांश जहािगरदार ु
म�लीम असत. िहदं िक�लेदार नेमत नसत, तसेच िहदं जहािगरदारदारांची स�ंयाही ु ू ू
मसलमान जहािगरदारां�या तलनेने कमी होती. हे जहािगरदार शेतसारा वसल कर�याचे ु ु ू
काम करीत. इ.स. १७६६ आिण इ.स. १७६८ साली ि�िटशांशी करार क�न िनजामाने 
सरं�णा�या बद�यात इं�जांची मांिडलक� �वीकारली. इ.स. १८५१ म�ये सरं�ण व 
सै�याचा मोबदला �हणन इं�ज �शासनास पैसे दणेे िनजामला जमेना ते�हा बेरार ू
अमरावती �ांत इं�जांनी तोडन घेतला व िनजामाचा �वतःचे सै�य बाळग�याचा अिधकार ू
कायमचा सपंला. इ.स. १८५७ म�ये िनजामाने ि�िटशांशी सपंण� मै�ी ठेवली, �या ू
िव�ासाची भरपाई �हणन ि�िटशांनी िनजामाचे ५१ लाखांचे कज� माफ केले. ू

 िनजामा�या राजवटीत है�ाबाद स�ंथानात कायदा आिण स�यव�था नावाची ु
प�रि�थतीच अि�त�वात न�हती. सव�� ��ाचार आिण अराजकाची ि�थती होती. �जे�या 
लेखी राजािवषयी कठलीच आ�था रािहली न�हती. सर जॉन कोये या इं�ज अिधका� याने ु
१८२८ साल�या है�ाबाद स�ंथान�या �शासनािवषयी ��य�दश� अनभव न�दवताना ु
�हटले होते :
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" The whole system of administration was rotten to the very core, it 
was a congeries of diseases. Nothing seemed to flourish there except 
corruption. Every man was bent on enriching himself at the expense of 
his neighbour. No one cared for the people, no one cared for the State. 
Everything had its price in Hyderabad. If a man wanted a place he 
counted out his money to buy it. If a man wanted justice, he bade for it 
as for any other marketable commodity. Every public office, in every 
department of the State, was accessible to a bribe . . . Neither life nor 
property was secure . . . There was nothing left indeed but the name of 
government, all the rest was lawlessness and confusion.” (described by 
Sir John Kaye. in his "Life of Lord Metcalfe, in p.32)

१. ८. सातारचे िवलीनीकरण
 प�याला शिनवारवाडयावर यिनयन जॅक फडकव�यानंतर १० एि�ल १८१८ ला ्ु ु

सातारा रा�याची �ाितिनिधक राजवट अि�त�वात आली. �यानंतर राजक�य घडामोड�नी 
वेग घेतला. १८३२ पासन सातार�या राजािव�� कटकार�थानांना स�वात झाली. पतं ू ु
सिचवां�या जहािगरीवरचा राजाचा ह�क मा�य कर�याव�न सघंष� स� झाला. कंपनी ु

 १८५३ साली सालरजगं (पिहला) याची है�ाबाद�या िदवाणपदी (पतं�धान) 
नेमणक झा�यानंतर या प�रि�थतीत हळ हळ प�रवत�न घडन आले. १८५८ नंतर ू ू ू ू
सालरजगंने ि�िटश धाटणीचे �शासन आण�याचा �य�न केला. जमीन महसल गोळा ू
कर�यासाठी जहािगरदारांवर अवलंबन न रहाता ि�िटश प�तीला अनसरणारी नवी ू ु
�यव�था तयार केली. सालरजगंने इ.स. १८६७ साली रा�याची िवभाग,िज�हे आिण 
तालका पातळीची पनर�चना केली व पोलीस,�याय,िश�ण,पािलका,साव�जिनक बांधकाम ्ु ु
िवभागांची �थापना केली. सिशि�त मसलमानांना �शासनात सामावन घेतले. ु ु ू
अिलगढ�या सर स�यद अहमदना आिथ�क पाठबळ परवले. इ.स. १८६० साली ु
हैदराबाद- सोलापर र�ता आिण इ.स. १८६८ ते १८७८ या काळात ि�िटशां�या ु
सहकाया�ने हैदराबाद रा�यात र�ेवेसेवा स� केली. १८९८ साली िनजामाने मं�ीप�रषद ु
(cabinet) व कायदमंेडळाची (legislative council) �थापना केली. अथा�त हे सव� 
बदल वरवरचेच होते. �जाजनांची जलम-जबरद�तीपासन सटका न�हती. िनजामाचे ु ू ू ु
�वत:चे चलन अस�याने भारतात इतर� हे चलन चालत नस�याने जनतेला आिथ�क 
कंिठततेला सामोर ेजावे लागत होते. १९४८ साली मराठवाडा �वतं� भारतात िवलीन ु
होईपय�त िनजामा�या �शासनामळे आलेले शै�िणक-सामािजक -सां�कितक ु ृ
अवगठं लेपण कायम रािहलेले िदसते.ु
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सरकार�या मते या जहािगरदारांशी कंपनी सरकारने तह केलेले अस�याने ते राजाचे 
अिंकत नाहीत, िकंबह�ना ते रा�या�या सीमेबाहेर आहेत असा पिव�ा घेतला. 
�तापिसहंाने आप�या ह�का�या समथ�नाथ� लंडनला वक�ल पाठवन बाज मांड�याचा ू ू
�य�न केला; पण तो िन�फळ ठरला. याच काळात सातार�या रा�यात ‘�ा�ण’ आिण 
‘�भ’ यां�यात धािम�क ह�कांव�न तेढ िनमा�ण झाली होती. �तापिसहंा�या राजवटीत ू
�ा�णांवर जलम होत असन आपला धम� बडतो आहे, असा कांगावा कर�यात आला. ु ू ू ु
एकेकाळी जे�स �टचा सहकारी �हणन राजसेवेत असले�या व ��ाचारा�या ँ ू
आरोपाखाली बडतफ�  झाले�या बाळाजीपतं नात आिण इतर िवरोधकांनी कटकार�थान ू
रचन राजािव�� रिेसड�टकडे त�ार केली. राजा �तापिसहं आिण �याचा िदवाण ू
गोिवदंराव यांनी ि�िटश पलटणीतील सभेदार गलामिसगं याला िफतव�याचा �य�न केला ु ु
अशा आशयाचा आरोप कर�यात आला. रिेसड�टने ही त�ार मंबई �ांता�या ग�हन�रकडे ु

नेऊन िदवाण गोिवदंरावास अटक केली. िशवाय सरकारने राजावरील आरोपांची चौकशी 
कर�यासाठी एका ग� आयोगाची �थापना केली. �यात सातारचा त�कालीन रिेसड�ट ु
लॉडिवक, कन�ल ओ�ह�स आिण मंबई सरकारचा सिचव िवलोबी या ितघांची िनय� ती ु ु
केली. आयोगाने साता� यास जाऊन चौकशीचा फास� केला. राजा अथवा �या�या 
�ितिनधीस आपली बाज मांड�यास परवानगी नाकारली. १९ ऑ�टोबर १८३६ रोजी ू
आयोगाने राजास दोषी ठरिवणार े एकतफ� िनकालप� वाचन दाखिवले. दर�यान ू
सरकारने आप�या सोईसाठी १८३७ साली लॉडिवकची बदली क�न कन�ल 
ओ�ह�सकडे रिेसड�टपदाची स�े सोपिवली. राजाने ओ�ह�सकडे आयोगा�या ू

राजा �तापिसहं
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कागदप�ांची �त मािगतली; पण राजाची िवनंती फेटाळ�यात आली. 
 राजा �तापिसहंाने आयोगा�या िनकालािव�� कंपनी�या सचंालक मंडळाकडे दाद 

माग�यासाठी स��द मीर अफजल अली या आप�या विकलासोबत यशवतंराव िशक� , 
िचटकोजी सव�, भगवतंराव िवठठल व रगंो बापजी यांचे िश�मंडळ लंडनला पाठिवले. ु ू
�यांनी कंपनी�या सचंालक मंडळाकडे तसेच लंडन�या व�प�ातन स�याची बाज मांडली. ृ ू ू
या �य�नांना शह द�ेयासाठी मंबई�या ग�हन�रने राजािव�� नवा परावा उपल�ध झाला ु ु
अस�याचे लंडनला ग�हन�र जनरलला कळिवले. हाती आलेला नवा परावा राजास ��य� ु
दाखवन �यावर राजाचे �हणणे काय आहे, ते लेखी �व�पात �ा� झा�यावर या ू
�करणावर िनवाडा �ावा असे मंबईचा ग�हन�र रॉबट�  �ट याने कळिवले. ग�हन�र जनरल ँु
लॉड� ऑकलंड याने मंबई�या ग�हन�रचा ��ताव मा�य क�न राजास चौकशी�या ु
कागदप�ांची, सा�ीपरा�यांची सव� मािहती उपल�ध क�न दऊेन �यावर �याची लेखी ु
�िति�या मागवावी असा आदशे िदला. दर�यान�या काळात ९ जलै १८३८ रोजी रॉबट�  ु
�टचे िनधन झाले. सर जे�स �र�हेट कारनॅकची ग�हन�रपदी िनय� ती झाली. कारनॅकने ँ ु
कंपनी�या सचंालक मंडळास िव�ासात घेऊन या �करणात ल� घाल�याचे सव� 
अिधकार �ा� करवन घेतले. मा� मंबई सरकारने व रिेसड�ट कन�ल ओ�ह�स यांनी ू ु
मखलाशी क�न राजास मळ कागदप�े न दाखवता ३ ते ६ ऑग�ट १८३९ या तीन ू
िदवसात राजाबरोबर सवंाद कर�याचे नाटक केले व राजावर कंपनी सरकारशी �ोह 
कर�या�या कटाचा नवा आरोप लादला. पोत�गीजांशी सगंनमत क�न यरोपात सै�य ु ु
उभा�न ि�िटशांना भारतातन ह�सकावन लाव�याचा कट महाराजांनी रचला अस�याचा ू ू
आरोप ठेव�यात आला. हे कार�थान यश�वी �हावे यासाठी राजे �तापिसहं यांनी 
नागपरचे राजे आ�पासाहेब भोसले यां�याशी घरोबा केला अस�याचेही या आरोपप�ात ू
नमद कर�यात आले होते. राजाने अथा�तच आरोपांचे खंडन केले. कन�ल ओ�ह�सने ू
राजापढे ि�िटशांपढे शरणागती प�क�न �मायाचना कर�याचा ��ताव ठेवला व तशा ु ु
आशया�या करारना�यावर �वा�री कर�यासाठीचा मसदा सादर केला. या मस�ात ु ु
राजाने रिेसड�ट दईेल तो िनकाल राजाला मा�य राहील व राजा िबनशत� माफ� मागेल असे 
नमद कर�यात आले होते. �तापिसहंाने अथा�तच हा ��ताव फेटाळला. �यानंतर लगेचच ू
५ स�ट�बर १८३९ रोजी �तापिसहंास पद�यत कर�यात आले, �याची सपं�ी ू
गोठव�यात आली व साता� यातन बनारसला ह�पार कर�यात आले. २५ स�ट�बर ू
१८३९ रोजी �तापिसहंाचा भाऊ शाह� उफ�  आ�पासाहेब यांस सातारा�या गादीवर 
बसिव�यात आले.

 �तापिसहंाने बनारसह�न ग�हन�र जनरल लॉड� हािड��ज याजकडे पाठिव�यासाठी २ 
िडस�बर १८४४ रोजी िलिहले�या िनवेदनात �हटले होते क�, “परमे�रास �म�न मी 
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िन:शकंपणे सव� जगापढे असे जाहीर क� इि�छतो, क� मजवर आणलेले आरोप सव�थैव ु
बनावट असन �यांपैक� एकही ग�हा मजकडन घडलेला नाही. -- नाहक ही िश�ा मला ू ु ू
भोगावी लागत आहे --मा�या अ�ला भयकंर कािळमा लागला आहे-- मरणापव� माझी ही ू ू
अ� जगापढे िन�कलंक �हावी एवढी एकच इ�छा आता माझी रािहली आहे. इं�लंडात ू ु
अगदी य:कि�त पामरास स�ां �यायासनासमोर उघड चौकशी के�यािशवाय िश�ा होत ु
नसते. एवढाही चौकशीचा ह�क मला िमळ नये हे केवढे दद�व-- परमे�राने आप�या हाती ू ु
जो थोर अिधकार िदला आहे �याचा उपयोग क�न मला अ�यायाने िश�ा झाली हे िस� 
कर�याची सधंी एकवार �ाल तर मी आपला सदवै आभारी राहीन.” (सरदसेाई, मराठी 
�रयासत,उ�र िवभाग,प. ६११-६१४) अथा�त या िनवेदनाचा काहीही उपयोग झाला ृ
नाही. रगंो बापजीने लंडन�या पाल�म�ट सद�यांकडे �य�न क�नही कठलीच दखल ू ु
घेतली गेली नाही. अखेर १८४७ साली वया�या ५४ �या वष� बनारसला �तापिसहंाचे 
िनधन झाले.

 �तापिसहंा�या पद�यतीनंतर शाह� उफ�  आ�पासाहेब याने सात वष� साता� यावर ू
रा�य केले. पण १८४८ साली �याचेही आजारपणामळे िनधन झाले. रा�याला वारस ु
नस�याचे िनिम� क�न ६ जन १८४९ रोजी कंपनी सरकारने साता� याचे रा�य ू
िवसिज�त क�न ि�िटश सरकारात िवलीन के�याचा जाहीरनामा �िस� केला. 
मराठयां�या स�ेचा शेवटचा अशंही अशा प�तीने िवझन गेला.् ू

 १८१८ साली सातारा रा�याची िनिम�ती झाली ते�हा पोिलिटकल एजटं �हणन ू
�याने काम पािहले होते �या जे�स �ट डफची साता� या�या रा�या�या िवसज�नावर ँ
�िति�या उपल�ध आहे. एलिफ��टनला िलिहले�या प�ात �ट डफ िलिहतो, ँ
“िशपायांना फस लावणे व गोवा सरकारशी सगंनमत करणे हे आरोप पण�तया बनावट ू ू
आहेत अशी माझी खा�ी आहे. मी सारा परावा वाचला आहे आिण �या माणसाचे चा�र�य ु
�या�या गणदोषासह मला पण�पणे माहीत अस�यामळे मी अशा �कारची �वाही दऊे ु ू ु
शकतो... �या प�तीने सर जे�स कारनॅक याने राजास पद�यत केले, ती प�ती अ�यतं ू
अयो�य आिण अ�यायाची होती. राजाचे ह�क अबािधत राख�याची तहना�यात पण� ू
तरतद होती.. करारातील एखा�ा कलमाचे राजाने उ�लंघन केले असेल तर रिेसड�टने ू
�थम राजाची बाज समजावन घेऊन �याला यो�य ते माग�दश�न केले पािहजे, ू ू
जहागीरदाराशी केले�या कराराशी िवसगंत अशी राजाची वत�णक असेल आिण जर तो ू
पण�तया अिववेक� आिण बेताल बनला असेल, तर �या�या मालक�ची सारी कोकणप�ी ू
ज� क�न �याला वठणीवर आणता आले असते..” (�ट डफ�या १० जानेवारी १८४९ ँ
�या प�ाचा मराठी तज�मा, कलकण� अ. रा. २०१२, प. १३४-१३५)ु ु ृ

ल�करी बळ आिण महसल वाढिव�यासाठी योजले�या डलहौसी�या ू
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इं�जांिव���या असतंोषाची पिहली उघड �िति�या ही लहानमोठया बडंां�या ्
�पाने उमटली. १८५७ �या बडंापव� तीस वष� आधी उमाजी नाईकाने इं�जांिव�� ू
सश� बडंाचा �य�न केला होता. उमाजी नाईक हा रामोशी होता. गडिक��यांचे सरं�ण 
व दखेभाल कर�याक�रता छ�पती िशवाजी महाराजांपासन रामोशी व कोळी यांना काम ू
िदले जात असे. ‘नाईक’ या पदवीने �यांना सबंोध�यात येई. या कामा�या मोबद�यात 

�यांना वतन �हणन जिमनी िद�या हो�या. �यां�यावर �यांचा वशंपरपंरागत ह�क चालत ू
आला होता. गडिक��यां�या रखवालीखेरीज द�काळात दरोडे घालन लट आण�याचेही ू ूु
काम करीत. �यासाठी �यांना जहागीरदार व धिनक लोकांचा छपा पािठंबा असे; लटीतला ु ु
बराच मोठा िह�सा या धिनकांना जात असे. उमाजी नाईकाचे वडील परदंर िक��याचे ु
रखवालदार होते. १८०२ �या वसइ��या तहानंतर दस� या बाजीरावाने इं�जां�या ु
स��याव�न रामोशांची वतने काढन घेतली. उमाजी नाइ�क व अ�य काही रामोशांनी ू
�याला िवरोध केला होता. बाजीरावाने वतने परत केली नाहीत. १८१८ साली 
पेशवाई�या अ�तानंतर ि�िटशांची स�ा आली. इं�जांनी जाहीरनामा काढन जहािग�या, ू

‘िविलनीकरणा’�या राजनीतीने अखेर सातार�या रा�याचा बळी घेतला, तसाच �कार पढे ु
१८५३ साली झाशी व नागपर�या बाबतीतही घडला. स�ंथानां�या िविलनीकणा�या या ू
धोरणा�ार े महारा��ा�या बह�तांश �दशेावर इं�जांनी आपले वच��व कायम केले. पण 
लोकां�या मनात राजांिवषयी नांदणा� या अि�मताभावालाही यामळे ध�का पोहचला. ु
लोकनेिणवेतील या जखमेची �िति�या पढे १८५७ �या बडंात उमटलेली िदसन येते. ु ू
१.९ उमाजी नाईकाचे बड :ं

उमाजी नाईक (१७९१-१८३४)
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 १८२७ नंतर उमाजी नाईकाने आपला पिव�ा बदलला. रामोशांचे लढाऊ पथक 
उभे केले. िनवा�िसतांची समांतर शासन�यव�था िनमा�ण केली. जनमानसांची सहानभती ु ू
िमळवन लोका�य िमळवला. भोर�या पतंसिचवांचा पािठंबा िमळवला आिण जाहीरनामा ू
काढन लोकांना आवाहन केले क�, इं�ज उपर ेआहेत, आता आपले रा�य असन पाटील-ू ू
कलक�या�नी सारा वसलीचा भरणा सरकारी ितजोरीत न करता या न�या ु ु
लोकशासनाकडे करावा. तसे न झा�यास जबर िश�ेची धमक�ही िदली. कंपनी सरकारने 
उमाजी नाईकास पकड�याची मोहीम हाती घेतली, पकडन दणेा� यास इनाम घोिषत केले; ू
परतं उमाजी हाती लागल नाही. उलट �याने सरकारला खिलता पाठवन आप�या ु ू
ह�कांची मागणी केली. यापव� मोगल बादशहा, मराठी राजे आिण पेश�यांनी रामोशांना ू
िदले�या नेमणकांवरचे ह�क कायम ठेवा अ�यथा लढा अटळ अस�याचे सकेंत िदले. ु
सातपडयापासन कोकणापय�त हजारो बडें उभी राहातील अशी धमक� िदली.्ु ू

वतने परत द�ेयाचे घोिषत केले. उमाजी व इतर रामोशांनी इं�ज सरकारकडे आप�या 
वतनांची मागणी केली, पण सरकारनेही �याची दखल घेतली नाही. मराठी राजांना 
�यां�या उदरिनवा�हासाठी िदले�या जिमनी इं�जांनी काढन घेत�याने �यांना ू
उदरिनवा�हाचे साधन उरले नाही. या राजक�य ि�थ�यतंरामळे अनेक सामा�य गरीब ु
जनतेचे ससंार उघडयावर पडले. विंचत वगा�त कमालीचा असतंोष धमसत होता. या ् ु
पा��भमीवर याच विंचतां�या जनजातीतन पढे येऊन उमाजी नाईक याने आप�या रा�त ू ू ु
ह�कां�या पत�साठी इं�जांिव�� सश� लढा द�ेयाचा िनधा�र केला. सासवडचा स� ू ू
रामोशी �याला येऊन िमळाला. दोघांनी स�वातीला काही िठकाणी दरोडे घातले. २४ ु
फे�वारी १८२४ रोजी प�याजवळ भांबड�याला इं�जांचा खिजना लटला. िमरजेचे ्ु ु ु ु
पटवध�न, फलटणचे िनंबाळकर यांचे खिजने लटले. पण लवकरच कॉल� या�या साथीत ु
स� रामोशी मेला.ू

 उमाजी आता दरोडेखोरासारखा वागत न�हता, �ांतीकारका�या भिमकेत वाव� ू
लागला होता. तो ड�गरा�या गहेत राह�न �वत:चा दरबार भरवे, दान दईे, िनवाडे करी. ु
लोक उमाजीकडे सारा दऊे लाग�याने इं�ज सरकारने प�रि�थतीचे गांभीय� ल�ात घेतले 
व १८२७ साली ता�परता समजोता केला. बडंखोरांना नोक� या व जमीन द�ेयाचे ु
आ�ासन िदले, बि�से वाटली, शेतक� यांचा शेतसारा तहकब केला, शरणाथ� रामोशांना ू
माफ� जाहीर केली. उमाजी नाईकासही साकड�जवळ १२० िबघे जमीन इनाम िमळाली. ु
उमाजीला �याचीच ४० माणसे सोबत दऊेन शांतता ��थािपत कर�याचे काम िदले. 
�यामळे वरकरणी बडं शमले असे िदसत होते. ु

 परतं पढे उमाजी नाईकाने सरकारने �यांची मालम�ा ज� केली आहे, इनामे वा ु ु
जहािग� या काढन घेत�या आहेत �या �यां�या �यांना परत कर�याची मागणी केली. १६ ू



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - राजक�य ि�थ�यतंर     ।  139 ृ

 १८ �या शतकापासन भोसले, िशदं,े होळकर यां�या फौजेसोबत प�ढा� यांची टोळी ू
असे. राजा�या पगारी सैिनकदलात �यांचा अतंभा�व नसे. परतं कठ�या ना कठ�या मराठा ु ु ु
राजा�या वा सरदारा�या आ�याने ते रहात असत. श��या मलखात खंडणी वसलीत ू ु ु ु
�यांना वाटा िदला जात असे. अथा�त ‘प�ढारी’ नावाची कठली एखादी जात न�हती. या ु
टोळीत मोगलांिव���या लढाईत मराठयांनी पकडलेले म�लीम सैिनक, जबरीने िकंवा ् ु
नाईलाजाने मसलमान झालेले लोक, तसेच मराठा, जाट व आिदवासी जाती-जमाती�या ु
लोकांचाही समावेश असे. (अजनही प�ढारी दस� या जाती�या लोकांना आप�या जातीत ू ु
घेतात.-कालेलकर,१९२८,प.१२५) ल�करातले ‘बाजारबणगे’ असेही �यांना �हटले ृ ु
जाई. ��येक टोळीचा आपला �वत:चा एक नायक असे आिण अमीरखान, करीमखान, 
वासील महमंद, छ� वगैर े धाडसी लोक या प�ढा� यांचे नायक होते. १२ फटी भाला ु�
घेतलेले हे प�ढारी घोडे�वार िदवसाला साठ मैलांपय�त मजल मारीत. �यांना व�तीसाठी 
तंब, डेर ेलागत नसत. खंडणीवसली करताना हे लोक गांवक� यांस आगाऊ सचना दऊेन ू ु ू
दडं वसल करीत. �यांनी तो िदला नाही तर दगंा करीत, धा�यसाम�ी लटीत, गरढेोर ेू ु ु ु
पळवीत, शेतात�या िपकांची नासाडी करीत, गांवास आगही लावन दते. लढाई�या ू
काळात सामा�यजनांना �यांचा फार मोठा उप�व होत असे.

फे�वारी १८३१ रोजी �याने सरकारला असे प�हा एकदा आ�हान िदले. यावेळी मा� ु ु
सरकारने उमाजी नाईकास पकड�याची �यहरचना केली. रामोशांचा तळ जेजरीला असे. ू ु
�यामळे पणे, सातारा आिण को�हापर अशा ित�ही बाजनंी इं�जांनी जेजरीला वेढा ु ु ू ू ु
घातला. रामोशांना पकड�यासाठी �थािनक पाटील-तलाठयांना आवाहन केले. पण ्
रामोशी शरण आले नाहीत. इं�जां�या हातावर तरी दऊेन ते पसार झाले. भोर�या ु
पतंसिचवांना गळ घालन उमाजी नाईकास भोरला भेटीचे आमं�ण द�ेयाचा बहाणा क�न ू
पकड�याचे ठरिवले. परतं ितथेही भजाबा नाईकाने उमाजीची सटका केली. अखेर ु ु ु
इं�जांनी उमाजी नाईकाची बहीण िजजाई िहला चार गावे इनाम दऊेन लालच दाखवली, ू
बिहणीने स�ंांती�या सणाला भावाला िनमं�ण िदले आिण घर�याच दगाबाजीमळे उमाजी ु
इं�जां�या हाती लागला. �यांनी ३ फे�वारी १८३२ रोजी प�या�या श�वार पेठेतील एका ु ु ु
झाडावर उमाजीला जाहीरपणे फासावर लटकावले.

 उमाजी नाईकाने १८१८ ते १८३१ असा तेरा वष� इं�जांशी सघंष� केला होता. 
उमाजी नाईका�या मलांनीही १८४५ ते १८५० या काळात हे बडं पढे चालव�याचा ु ु
�य�न केला. परतं १९ एि�ल १८५० रोजी सरकारने उमाजी�या मलांना अटक क�न ु ु
या सश� पथकांचा पण� िबमोड केला. ू
१.१० प�ढा� याचा उप�व :ं

 पेशवेकालीन ऐितहािसक द�तऐवजात प�ढा� यां�या उप�वा�या काही न�दी 



140   ।     राजक�य ि�थ�यतं र - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ

“ महाराजांचे ल�करांतील प�ढारी भगवारी जाऊन भोज�त रािहले होते. काल मंदवारी ृ ु
भोज�तन गलदगे�या रानांत जाऊन चारपांचशेपय�त गर � वळल�. ते�हां गावांतील �याद ेव ू ु
गांवकरी ऐसे िमळोन धांवत िनघाले. प�ढारी यांस गाठ घातली. पर�पर � लढाई 
जाहली.उभयतांकडील जायां जखमी दहा-पधंरापय�त जाहले. दोन घोढी प�ढारी यांची ठार 
जाली. गर ेसोडन घेतली, वीसपचंवीसपय�त गर ेपढे हाकन नेली तेवढी मा� प�ढारी यांचे ु ू ु ु ू
हातास लागली.” (खर,े१९२२, द�त �. ५०२५, १४ जलै १७९९)ु

आढळतात. अिजठंा घाटावर िश�ंां�या प�ढा� यांनी दगंा घातला होता, नागपरात वीस ु
हजार प�ढारी घसन �यांनी दगंा केला होता, ग�डवन प�रसरात येऊन �ीमंत राज�ी ु ू
रावसाहेब यांची चीजव�त, नगदी र�कम व जडजवाहीर लटन नेले होते अशा �कार�या ू ु ू
ब� याच न�दी आढळतात. नािशकला प�ढा� यांनी घातले�या धमाकळाचे एक वण�न आले ु ु
आहे, �याव�न प�ढा� यां�या उप�वाचे �व�प ल�ात येईल :

“�ी नाशीक �े�ांस पठाणांनी भारी उप�व केला. रा. माधवराव ओक कमावीसदार 
यांनी पिह�यान� पधंरा हजार �पये िदले असतां िफरोन तगादा लागला...पठाणांनी 
अमया�दा मांडली आहे. बायकांचा आब घेतात. शेदोनश� बायकांनी �ाण�याग केले. 
आणखीही �लय मांिडला आहे. �ीमंतांचे दौलतीपासन दि�ण�त या �कारचा अनथ� ू
जाहला न�हता. ई�री इ�छा �माण !” (खर ेवासदवे,१९२२, समािव� द�त �. ४५८०, ु
माग�शीष� व� ११, २ जानेवारी १७९९.)

प�ढा� यांचा हा उप�व महारा��ात सव�� होता. करवीर ताल�यात प�ढा� यांनी गावची ु
गर ेपळव�याची न�द आहे :ु

 १९ �या शतकात दशेी रा�ये खालसा क�न ई�ट इंिडया कंपनी सरकारचा मलख ु ु
वाढ लागला तसा प�ढा� यांना िमळणारा पव�चा आ�यही सपं�ात येऊ लागला. या बेकार ू ू ु
सैिनकांनी मग आपली �वतं� पथके बनिवली. ि�िटशां�या अख�यारीत असले�या म�य 
�ांत, माळवा, गजराथ, महारा��, म�ास, िबहार वगैर े�ांतात �यांनी लटमार केली. खन ु ु ू
खराबा केला. ि�िटश द�रांत प�ढारी आिण मराठयां�या य�ािवषयी�या द�रांत त�कालीन ् ु
ि�िटश अिधका� यांची प�ढा� यांिवषयीची ग� वाता�प�े व �यां�यावर केले�या कारवाई�या ु
व�ांतांचे द�त सकंिलत �व�पात उपल�ध आहेत. �याव�न आधी�या िपढीतले प�ढारी ृ
नायक िह� आिण ब� यां�या म�यनंतर�या दशकात �यांचा वारसा चालवणार ेनवे नायक ु ृ ू
िनमा�ण झाले व �यांनी ब� यापैक� लढव�ये प�ढारी सघंिटत केले. १८१० साली ि�िटशांना 
िमळाले�या मािहतीनसार पढील तीन �मख नायकां�या ह�कमतीखालील प�ढा� यांची ु ु ु
स�ंया अशी होती :-
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यापैक� दो�त महमद हा िह�चा मलगा होता. मराठयां�या पराभवा�या खाणाखणा ्ु ु
िदस लाग�यानंतर बेकार झाले�या प�ढा� यांनी सघंिटत होऊन आपला �वतं� मोचा� ू
बांधायला स�वात के�याची वाता� ि�िटशांना लागली होती. प�ढा� यांचे आघाडीचे नायक ु
‘सेत’ आिण ‘करीम’ हे बरीच वष� दौलतराव िशदं ेयां�याकडे बिंदवान होते. िश�ंांनी दहा ू
लाखां�या खंडणी�या मोबद�यात �यांची म� तता केली होती. कोटयाचा राजा झिलम ्ु
िसगं याने या प�ढा� यां�या वतीने खंडणी�या रकमेची हमी घेतली होती. हे दो�ही नायक 
म� त झा�याने प�ढा� यांम�ये उ�साह सचंारला अस�याची बातमी कलक�या�या ग�हन�र ु
जनरलकडे ग�वाता� िवभागाने कळिवली होती.ु

 या पथकांनी माळ�यात आपली म�य ठाणी ठेवली होती व काही �माणात �वा�हेरचे ु
िशदं े व इंदरचे होळकर यांचा आ�य सपंािदत केला होता. सेत प�ढारी, करीमखान व ूू
दो�त महमद हे �वा�हेर�या दौलतराव िश�ंांचे आि�त होते. तलसी, इमामब�, ु
सािहबखान, कािदरब�, नथ आिण बाप प�ढारी हे इंदर�या म�हारराव होळकरांचे आि�त ू ू ू
होते. िशवाय दसरा बाजीराव, नागपरचे मधोजी भोसले यांचीही �यांना फस होती. िचत ू ु ू ूु
प�ढा� याचा मधोजी भोसल�ना इं�जांिव���या लढयात सि�य सहभाग होता. मधोजीने ्ु ु
आशीरगड िक��यात यशवतंराव लाड या�याकडे आ�य घेतला ते�हाही िचत प�ढा� याची ू
फौज भोस�यांसोबत होती. साता� या�या दस� या शाह�चा भाऊ चतरिसगं याने दसरा ुु ु
बाजीराव आिण इं�ज रिेसड�ट यांना शह द�ेयासाठी उभारले�या ग� फौजेला प�ढा� यांचे ु
पढारी अमीरखान आिण करीमखान यांनी साथ िदली होती. १८०२ साली दस� या ु ु
बाजीरावाने इं�जांशी तह क�न इं�जां�या चालीने रा�यकारभार करायला स�वात ु
के�यापासन मराठयां�या राजस�ेत जी वाताहत स� झाली, ती थोपिव�याचे जे �फट ्ू ु ु
�य�न झाले, �यास प�ढा� यांची साथ होती.

 मा� लटमार करणारी टोळधाड एवढीच प�ढा� यांची ओळख मागे रािहली. ु
�यां�याकडे �नायबळ प�कळ होते, पण �या झझंावाताला िदशा दणेारा कणी म�स�दी ु ु ु ु ्
नेता िमळाला नाही. �यामळे सघंिटत व िनयिं�त फौजेपे�ा �यां�या हालचाल�ना म� त ु ु
उंडारणा� या �वैर टोळीचे �व�प �ा� झाले. दरवष� पावसाळा सपं�यावर ते लटमारी�या ु
मोिहमेवर िनघत. कॅ�टन िसडनहॅम यां�या १८०९ �या िटपणात प�ढा� यां�या 
हालचाल�िवषयी�या न�दीत �हटले आहे क�, हजारापासन चार हजारांपय�त�या स�ंयेने ू

४.

२.
३.

१.

कादीर,खाऊजा,इमाम ब� 

िच�ू
करीम खान 

दो�त महमद 
५००० प�ढारी
४,००० प�ढारी

८,००० प�ढारी

३,००० प�ढारी
एकण ू २०,००० प�ढारी
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प�ढारी अितशय वेगाने गावात घसन लटमार करतात आिण आप�या ओळखी�या ु ू ू
कठ�याही खणा मागे न ठेवता शभंरापासन पाचशेपय�त�या टो�यांत िवभ� त होऊन, ु ु ू
चकवा दऊेन िनरिनरा�या िदशेने पसार होतात. आपली श�े, खोगीर आिण गरजेपरती ु
िबछायत सोडन इतर कठलेच सामान ते बरोबर घेत नाहीत. �वत:�या व घोडयां�या ्ू ु
उपजीिवकेपरता लागणारा दाणागोटा मोिहमेवर असताना िमळेल ितथन �यायचा आिण ु ू
पढे जायचे हा �रवाज असायचा. लटीत िमळणा� या मौ�यवान चीजव�त सोडन बाक�ची ु ु ू ू
िमळकत ितथेच सोडन िकंवा न� क�न टाक�याचा �रवाज होता. म�कामाचे िठकाण ू ु
ठरलेले नसे. व�ती क�न राहाणे �यांना ठाऊक न�हते. सतत पळत राहाणे हा 
�वभावधम� बनला होता. दमणे-थकणे सवयीचे झाले होते. ठरावीक अतंर तडव�यानंतर ु
िन�य शारीर िवधी पण� कर�यापरते आिण �वत:ला व घोडयांना थोडी िव�ांती दऊेन ्ू ु
ताजे तवाने हो�यापरते थांबायचे व पढे िनघायचे, असा िदन�म असे. प�ढा� यां�या ु ु
हालचाल�चा सगावा लागत नसे. अचानक टोळधाड यावी तसे �यांचे आ�मण �हायचे. ु
लटमार करताना कसलाही िववेक बाळगत नसत. आप�या वासनात�ीसाठी ि�यांची ृू
अ� लटन, �रपणे मारझोड क�न िकंवा ठार मा�न िनघन जात. धा�याची लट क�न ू ु ू ू ू ू
आिण गावातली घर ेजाळन नासाडी क�न जात. �यामळे सव�� सामा�य �ामजनांम�ये ू ु
प�ढा� यांची दहशत िनमा�ण झाली होती. या िटपणीत प�ढा� यां�या लटमारीची िवदारकता ु
वण�न करताना िटप�णीलेखक कॅ�टन िसडनहॅम �हणतो, 

“As they destroy every thing which they cannot carry and as they 
exercise the most wanton and inhuman cruelty upon the inhabitants, 
their depredation are not to be measured by the quantity of booty which 
they acquire. What they destroy is generally more valuable to a country 
than what they carry away. The inhabitants desert their village and 
seek refuge in the walled towns, and in the recesses of neighbouring 
woods and mountains. It is some time before they venture to return to 
their villages and after their return, it is some time before they can 
resume their labours. Many of the inhabitants abandon their villages, 
which are exposed to such sudden attacks and to, such merciless 
spoliations. These are not the only evils; every incursion of Pindarries 
affords the means to the Collectors to defraud the Government. The 
depredations of these freebooters are much exaggerated, to justify the 
Collector an a larger reduction of the public revenues than would be 
warranted by the actual loss sustained by those depredations.” (Papers 
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Respecting the Pindarry and Maratha Wars, 1824, p. 2) 
१८१५ साली २५ हजार प�ढा� यांनी िनझाम�या ह�ीत, म�ास इला�यात मलबार 

भागात लटमार क�न तीनशे गावांम�ये उ�छाद मांडला होता. लॉड� �ाि�सस हे�ट��जने ू
१८१७ साली प�ढा� यां�या उप�वाचा िबमोड केला. जनरल िह�लॉप, जनरल मा�कम, 
ि�गेिडयर जनरल ि�मथ, ले�टनंट जनरल ॲड�स यां�या नेत�वाखाली स�वा लाख ृ
फौज घेऊन हेि�टं�जने बगंाल, महारा��, गजराथ अशा तीन बाजनंी माळ�यांत असले�या ु ू
प�ढा� यांनी आसरा घेतले�या जागांना वेढा िदला. १५ फे�वारी १८१९ ला करीमखान ु
प�ढारी जॉन मा�कमला शरण गेला. अमीरखानला जहािगरी दऊेन फोडले; छ�चा �
पाठलाग केला, परतं पळन जात असतानाच �याला वाघाने खा��याने �याचा म�य झाला. ु ू ृ ू
इतर �मख पढा� यांस कैद केले, काह�ना ठार मारले. १८१९ �या फे�वारी मिह�यात ु ु ु
बह�तांश प�ढारी नाईकांनी शरणागती प�करली. इं�जांनी प�ढा� यांिव�� केलेली ही कारवाई 
इितहासात ‘ितसर ेमराठा-इं�ज य�’ �हणन न�दिवली गेली आहे.ु ू

 ई�ट इंिडया कंपनी�या ल�करी कारवाईनंतर बह�तांश प�ढारी शरण आले असले तरी 
अनेक असतं� प�ढारी अधन मधन ि�िटश मलखात उप�व करीत. �वा�हेर स�ंथाना�या ु ू ू ु ु
सरह�ीवर लपन छपन ह�ले करीत. इं�ज अिधका� यांना ही बाब सतावत होती. यावेळी ू ू
दौलतराव िशदं ेयां�या म�यनंतर �वा�हेरचा कारभार चालिवणा� या महाराणी बायजाबाई ृ ू
िशदं े यांनी इं�जांना मदत केली. कन�ल �लीमन, कन�ल �या�लौड या अिधका� यांनी 
प�ढा� यांचा माग काढन, पाठलाग क�न �यांचे पा�रप�य केले. कन�ल हव� यां�या १८६६ ू
�या एका व�ांत बायजाबाई िशदं े यांनी प�ढा� यांचा बदंोब�त कर�यात केले�या ृ
साहा�याचा �प� िनदश�  आला आहे, तो असा :

“In 1833, when Mr. F. D. Macleod, Assistant General Superintend, 
had visited Gwalior, he reported to the Agent to the Governor-General, 
that during his entire stay in that territory he experienced the greatest 
attention , and the great willingness to co-operate with the measures of 
the British Government was displayed by Her Highness the Baiza Bai 
by her Subha, Narayan Rao, who was the principal organ of 
communication with him; also that he had no occasion to apply for 
assistance which was not promptly afforded.... Gwalior Durbar may be 
considered to have lent its cooperation in our measures from the period 
of Mr. McLeod’s visit to Gwalior, viz.1833” (The Sovereign Princes and 
Chiefs of Central India. Vol.1, उद धत : पारसनीस, १९०२, प. ७५)ृ ृ्

 यानंतर १८३५ साली ि�िटश पोलीसदलात प�ढारी िकंवा ठगां�या बदंोब�तासाठी 
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एक �वतं� िवभाग िनमा�ण कर�यात आला. परतं पढे १८५७ �या उठावातही �ा ु ु
प�ढा� यांचा सहभाग कायम होता. प�ढा� यांचा हा उप�व िमटत नस�याने ि�िटशांनी १८७१ 
साली ‘ि�िमनल �ाइ�स ॲ�ट’ आणन या लोकांवर ‘ग�हेगार जमाती’चा िश�का मारला. ू ु
ग�हेगार �व�ी ही वशंपरपंरनेे येते हे गहीत ध�न अनेक भट�या जनजात�चा ग�हेगार ु ृ ृ ु
जात��या यादीत समावेश कर�यात आला. �यात रामोशी, पारधी, कैकाडी वगैर ेलोकांना 
ग�हेगार जाती�या वगा�त समािव� कर�यात आले. �यांना समाजा�या म�य धारपेासन दर ु ु ू ू
ठेव�यासाठी गावाबाहेर राहा�याचे व दर आठवडयाला पोलीस ठा�यात हजेरी द�ेयाचे ्
बधंन घाल�यात आले. यामळे हे लोक समाजा�या म�यवत� �वाहात कधीच िमसळ ु ू
शकले नाहीत. इं�जांनी शांतता ��थािपत के�यानंतर हे लोक मजरी क�न, गवडंीकाम ु
अथवा िकरकोळ �यापार उदीम क�न �थाियक झालेले आहेत.
१.११ १८५७ चे बडं

 भारतीय इितहासात १८५७ �या बडंापासन वसाहतवादी राजवटी�या िवरोधाचे ू
नवे पव� स� होते, तसेच भारतीय �वातं�यलढयाची पायाभरणी �हणनही या वळणाला ्ु ू
मह�व आहे. �या��ीने या घडामोड�चा मागोवा �यावयाचा आहे.
बडंाची पा��भमीू

 १७५७ साली �लासी�या लढाईनंतर ई�ट इंिडया कंपनीने िहदं�थानात आप�या ु
राजक�य स�ेचा पाया रचला, �याला शभंर वष� पण� होत असतानाच १८५७ साली ू
ि�िटश फौजेतील भारतीय सैिनकांनी बडं पका�न इं�ज स�ेला आ�हान िदले. त�पव� ु ू
१८०१ पासन कंपनी सरकारने एकामागन एक मलख पादा�ांत क�न सपंण� भारत ू ू ु ु ू
आप�या स�ेखाली आणला होता. महारा��ातही १८१८ साली मराठयां�या पाडावानंतर ्
इं�जी स�ेचा अमंल स� झाला होता. तैनाती फौजे�या मा�यमातन अनेक छोटया ्ु ू
राजांना कंपनी सरकारने मांडिलक बनवले होते. आपली �शासक�य घडी आिण राजक�य 
स�ेची चौकट मजबत केली होती. भारतीय जनतेनेही िनिव�वादपणे इं�जी स�ेचा ू
�वीकार केला होता. जे�यां�या वरचढ स�ंकतीचे �ितिनधी समजन कंपनी सरकार ृ ू
एत�ेशीयांवर रा�य करीत होते; तर एत�ेशीयांनाही हे सरकार ई�री �सादासारखे वाट ू
लागले होते. अशा राजक�य �थैया��या पा��भमीवर १० मे १८५७ रोजी मीरतला ि�िटश ू
फौजेतील भारतीय िशपायांनी बडं क�न कंपनी स�ेला जबरद�त हादरा िदला. सहा 
मिहने बडंाचा उ�ेक होता. बडं शमवायला इं�जांना दोन वषा�ह�न अिधक काळ लागला. 
यरोपातन सैिनक आणावे लागले. बडंाची प�रणती कंपनी सरकार बरखा�त होऊन ु ू
राणीचे रा�य ��थािपत हो�यात झाली. काही इितहासकार व राजक�य भा�यकारां�या 
नजरतेन १८५७ चे बडं हे इं�जांिव�� पकारलेले “पिहले �वातं�यय�” होते. काह��या ू ु ु
मते या बडंात सामा�य जनतेचा सि�य सहभाग नस�याने यास ‘रा�य�ांती’चा �य�न न 
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�हणता फ� त ‘िशपायांचे बडं’ �हणावे. अशा िविवध मतमतांतरांमळे या बडंाला भारतीय ु
इितहासात िमथकाचे आवरण ज�र चढवले गेले; पण भारतीय अि�मतेचा �ितका�मक 
उठाव �हणन �याचे ऐितहािसक मह�व ज�र आहे. भारतीय रा��वादा�या �ेरणा विध��ण ू ू
हो�यास या बडंाने उ�रकालीन �वातं�यवीरांना �ेरणा िदली आहे. िशपायां�या या 
बडंाची एकण पा��भमी व थोड�यात हिकगत अशी :ू ू

 १८५७ �या समारास इं�ज सरकारने आप�या ल�करात न�या बदंका आण�या ु ु
हो�या. �या बदंकांची काडतसे गळगळीत हो�यासाठी गायी�या वा डकरा�या चरबीत ु ु ु ुु
बडवलेली असत. काडतसे (greased cartridges) दातांनी तोडावी लागत. गाय िहदंना ु ु ू
पिव� तर ड�कर मसलमानांना िनिष� होते. �यामळे ही चरबी त�डात गे�यास आपला ु ु ु
धम� बाटणार या समजतीतन ि�िटश सै�यदलातले िहदं आिण मसलमान सैिनक िबथरले. ु ू ुू
बडंाचे हे ता�कािलक कारण असले, तरी याआधीही िहदंी सैिनकां�या धािम�क अि�मतेला 
िडवचणा� या काही गो�ी ि�िटश अिधका� यांकडन घडले�या हो�या. िहदंी सैिनकांनी ू
डो�याला पागोटे बांध�याची वा पगडी घाल�याची पारपं�रक �था सोडन �ावी व ू
यरोिपयन टो�या घाला�यात, अशी �यांना स� ती कर�यात आली. या टो�यांना गाईचे वा ु
डकराचे कातडे चढवलेले असते अशी समजत झा�याने िहदंी सैिनकांना �या टो�यांिवषयी ु ू
घणा वाट लागली. िहदंी सैिनकांना दाढी ठेव�यास बदंी कर�यात आली; सैिनकांनी ृ ू
िनयिमतपणे दाढी करावी व िमशांची लांबी �माणात ठेवावी याची स� ती कर�यात आली. 
परडेला येताना कानात िभकबाळी वा कपाळाला िटळा वगैर े धािम�क खणा अगंावर ु
बाळगता येणार नाहीत, याचेही स� तीने पालन करावे लागे. �यामळे िहदंी सैिनकां�या ु
मनात औरगंजेब, िटप आिण पोत�गीजां�या काळात झाले तसे इं�ज आप�यावर ू ु
स� ती�या धमा�तराचा �योग करत अस�याची भावना बळावत गेली; व कोण�याही िदवशी 
आपला बा�ी�मा होईल या भीतीने हे सैिनक अ�व�थ झाले होते. 

 बडंा�या आध�या वष�च इं�ज सरकारने एत�ेशीयां�या धािम�क बाबतीत 
ढवळाढवळ करणार े काही कायद े केले होते, �यानेही सैिनकां�या मनातला असतंोष 
वाढायला कारण िमळाले होते. या न�या काय�ांनसार एका�ाने ि��ती धम� �वीकारला ु
तरी �याचे कटंबातले मालक�ह�क अबािधत राहातील अशी कायदशेीर तरतद कर�यात ु ु ू
आली होती. तसेच पनिव�वािहत मिहलां�या मलांचे सपं�ीतले ह�क शाबीत राहतील ु ु
असेही कायद े लाग झाले होते. इं�ज सरकार अशा �कार े िहदं�ंया धािम�क ू ू
�रती�रवाजांम�ये ढवळाढवळ करीत अस�याची भावना �ढ होत गेली. याच कारणांव�न 
बडंापव� २९ माच� १८५७ रोजी बगंाल�या ३४ �या रिेजम�टमधील मंगल पांडे या �ा�ण ू
िशपायाची इं�ज अिधका� यांशी चकमक झाली होती. मंगल पांडेने मेजर �सन आिण ले. ू
बॉब या सै�यातील दोन अिधका� यांना ठार केले होते. �यावर सैिनक �यायालयात 
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तातडीने खटला चालवन इं�जांनी ८ एि�ल १८५७ रोजी मंगल पांडेला फाशी िदले. ू
मंगल पांडेला पकड�यास नकार दणेा� या ई�री पांडेलाही २२ एि�ल १८५७ रोजी फाशी 
द�ेयात आले होते. याचा िशपायां�या मनोबलावर प�रणाम होणे �वाभािवक होते. तशात 
या काडतसा�या �करणाने �ोभ वाढला. “धमा�साठी म� पण वैधम� होणार नाही” असे ु
ठरवन िशपायांनी इं�जांिव�� बडं  पकारले. ू ु

 सै�या�या असतंोषाची इतरही कारणे होती. एडमंड कॉ�स या मंबई पोलीस ु
दला�या अिधका� याने १८५७ �या बडंाची पा��भमी िव�ताराने िवशद केली आहे. ू
जसजसा इं�जांचा सा�ा�यिव�तार होत गेला तसतशी �यांची मलक� �शासन�यव�था ु
आिण सै�यदलांची रचना बगंाल, मंबई आिण म�ास इला�यात िवभागली गेली. ��येक ु
दलाचा वेगळा सेनापती होता. या तीनही सै�यदलांत िमळन यरोपीयन सैिनक ४५,००० ू ु
आिण भारतीय सैिनकांची स�ंया २,३२,००० होती. �हणजे ८०% िहदंी सैिनक आिण 
केवळ २०% यरोपीयन सैिनक इतके �य�त �माण होते. हे �माण �लासी�या ु
लढाईपासन कायम रािहले होते. यरोपीयन सैिनकांतही कंपनी�या सेवेतले सैिनक आिण ू ु
थेट ि�िटश राजस�ेत�या सेवेतले सैिनक अशी अतंग�त िवभागणी होती. ित�ही फौजेतील 
यरोपीयन वशंा�या सैिनकांपैक� १०,००० िशपाई बगंाल, मंबई आिण म�ास�या ु ु
�थािनक तकडयांम�ये िवभागलेले होते. �यांचा राणी�या सै�याशी काहीही सबंधं न�हता. ्ु
कॉ�स�या मते बडंाची बीजे �ाम�याने बगंाल�या फौजेतील �ा�ण िशपायां�या ु
असतंोषात दडलेली होती. बगंाल�या फौजेत �ा�णांचा व इतर उ�च जातीतील 
िशपायांचा भरणा अिधक होता. इतर दोन सै�यदलांत िन�नजातीय सैिनकांचे 
स�ंयािध�य होते. बगंाल�या फौजेतील सैिनकां�या बायका �यां�यासोबत रहात नसन ू
आपाप�या गावी वा�त�यास हो�या; याउलट मंबई व म�ास�या फौजेतील सैिनकांची ु
कटंबे �यां�या सोबत रहात. �यामळे बगंालपे�ा या दोन दलांतील सैिनकांचे वत�न अिधक ु ु ु
स�य अस�याची खा�ी होती. मंबई आिण म�ासचे िशपाई एखादी गो� मा�य करायला ु
तयार असायचे, �यांचे मन वळिवणे सोपे होते. तसे बगंाल�या िशपायां�या बाबत घडत 
न�हते. �लासी�या लढाईनंतर आप�याला बि�सा�या रकमेचा वाटा िमळाला नाही, 
�हणन याच सैिनकांनी आ�ह धरला होता. धाकदपटशहा दाखवन बदंक�चे बार उडवन ू ू ूु
या सैिनकांनी आप�या माग�या पदरात पाड�यात यश िमळवले होते. अशा �कारांमळे ु
�यांना आप�या ताकदीचा अदंाज आला होता. �यामळेच सै�यातली जनी िश�त मोडन ु ु ू
�यांनी बडं केले. या �कारातन धडा घेऊन कंपनी सरकारने ��येक पलटणीत यरोपीयन ू ु
अिधका� यांची स�ंया वाढवली व �यां�या अिधकारांम�येही वाढ केली. स�ेची स�े ू
यरोपीयनांकडे राहातील याची द�ता घेतली. पण मध�या काळात सै�यदलात कंपनीचे ु
अिधकारी आिण राजा�या फौजेतील त�ण यां�यात पर�परां�या अिधकारां�या 
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 मिश�दाबादजवळ�या ब� हाणपरला सव��थम बडंापव��या वादळाची चणक िदसली. ु ू ू ु ू
बगंाल�या पायदळातील १३ �या तकडीने परडे चाल असतानाच अिधका� यांचा आदशे ु ू
डावलन सै�यातन बाहेर पड�याचा िनण�य घेतला व ब� हाणपर�या िदशेने धम ठोकली. ू ू ू ू
लॉड� कॅिनंगने िशपायां�या समाधानासाठी आदशेामागन आदशे व प�रप�के िनग�िमत ू
केली. पण ही प�रप�के हा ि�िटशांचा मखवटा असन �यामागे दसराच छपा डाव ु ू ुु
अस�याची िशपायांम�ये �िति�या उमटली. यावेळी कठलाही िहसंाचार झाला नाही. पण ु
राजक�य �ोभ वाढेल अशा अफवा पस� लाग�या. साव�जिनक िविहरीत गायीचे आिण 
डकराचे र� त िमसळ�यात आले आहे, धा�या�या िपठांत, िमठात आिण लो�यात ु
गायी�या आिण डकरा�या हाडांचा चरा िमसळ�यात आला आहे, अशा �कार�या अफवा ु ु
पस� लाग�या. लोकांनी अफवा पसरव नयेत, चक�ची मािहती दऊे नये �हणन आवाहन ू ु ू
कर�यात आले. आप�या बाजने कठलाही धािम�क ह�त�ेप झाला नस�याचे कंपनी ू ु
सरकारकडन सांग�यात आले; पण �या आवाहनाचा काहीच फायदा झाला नाही.ू

बडंाचा भडका :

वाटणीव�न त�ारी स� झा�या. �या दर कर�या�या हेतने दो�ही पलटणी एक� क�न ु ूू
सेवा�ये�तेनसार अिधकारपदांवर बढ�या द�ेयात आ�या. प�रणामत: त�ण, तडफदार व ु
काय��म अिधका� यांना पद�हणासाठी परशेी पा�ता नसले�या तथाकिथत �ये� ु
माणसा�या हाताखाली काम करावे लागे. यामळे यरोपीयन त�ण सैिनक नाखष होते. ु ु ू
दसरीकडे या न�या रचनेमळे िहदंी सैिनकही दखावले गेले. कारण वषा�नवष� िन�ेने सेवा ु ुु ु
करणा� या िहदं�थानात�या सभेदारापे�ा इं�लंडातन आले�या त�ण िशपायाला जा�त ु ूु
पगार िमळ लागला. वा�तिवक, िहदंी सै�या�या बळावर इं�जांनी आपला सा�ा�यिव�तार ू
केला होता; परतं �यां�या कत�बगारीचा कठेच स�मान होत न�हता; पद�या व बि�से इं�ज ु ु
अिधका� यांनाच िदली जात. दरवर�या आघाडयांवर जा�यासाठी यरोपीयन सैिनकांना ् ुू
िदला जाणारा जादा भ�ा िहदंी सैिनकांना लाग न�हता. १८५६ म�ये कॅिनंगने अफगाण ू
य�ात सहभागी हो�यासाठी िशपायांनी िहदं�थान�या बाहेर गेले पािहजे, असा ह�कम ु ूु
काढला. पण िसधं�या पलीकडे य�ासाठी जाणा� या िहदंी सैिनकांची अित�र� त भ�याची ु
मागणी फेटाळ�यात आली. �यामळे दशेी सैिनकांम�ये असतंोष धगधगत होता. या ु
धगधग�या पा��भमीवर काडतसां�या चरबीचे िनिम� िमळन बगंाल पलटणीत बडंाचा ू ु ू
�फोट झाला. ित�ही सै�यदलांपैक� बगंाल इला�यात�या �ा�णबह�ल पलटणीतच फ� त 
बडंाळी झाली. म�ास इला�यात�या पलटणी या बडंापासन दर रािह�याने दि�ण ू ू
भारतात बडंाचे लोण पसरले नाही. काही नाममा� अपवाद वगळता मंबई इला�यातले ु
िशपाई बडंात सहभागी झाले नाहीत. �यामळे हे बडं �ाम�याने नम�दा नदी�या उ�रसेच ु ु
क� ि�त झाले होते.
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 ९ मे १८५७ ला िमरत�या ८५ िशपायांनी नवी काडतसे वापरायला नकार िद�याने ु
�यांना कैद क�न दहा वषा�ची स� त मजरीची िश�ा ठोठाव�यात आली. इतर ु
सहका� यांसमोर �यांना बेडया घात�या व बदंक�चे ठोसे लगावत त�ंगात रवानगी केली. ् ुु
�यामळे सैिनक भडकले. आता ि�िटश अिधकारी आपलीही ह�यार े काढन घेतील व ु ू
फौजेतन आपली हकालप�ी करतील अशी भीती �यांना वाटत होती. १० तारखेला ू
रिववार होता. सकाळी लॉड� कॅिनंगचा शांततेचे आवाहन करणारा जाहीरनामा �िस� 
झाला; �याच िदवशी स�ंयाकाळी या िहदंी सैिनकांनी अचानक ि�िटश अिधका� यांवर 
ह�ला चढवला. िमरतला बडंाचा �फोट झाला. िहदंी सैिनकांनी त�ंगात टाकले�या ु
आधी�या सैिनकांची व इतरही बिंदवानांची सटका क�न छावणीतन पोबारा केला. ु ू
भेटतील ते यरोपीयन लोक व �यां�या बायका-मलांची क�ल स� केली. ४१ गोर ेु ु ु
अिधकारी ठार झाले. सरकारी इमारती व यरोपीयनांची घर ेपेटवली. बडंाची अशी जाहीर ु
स�वात क�न सैिनक �टेशन�या िदशेने धाव लागले. मीरतला यरोपीयन सैिनकां�या ु ू ु
पलटणी हो�या; पण �यांनी बडंखोर सैिनकां�या िव�� कठलीच हालचाल केली नाही. ु
पळन जाणा� या िशपायांना थांबिव�याचाही �य�न केला नाही. बडंाची वाता� पेशावर, ू
इंदरपासन उ�र, दि�ण, पव�स सव�� पस� लागली.ू ूू

 बडंखोर िशपायांनी िद�ली गाठली. िद�लीचा बादशहा बहादरशहा जफर हा ु
नामधारीच होता; पण या बडंखोर सैिनकांनी िद�ली ता�यात �यायचा व बादशहाला िन�ा 
समिप�त कर�याचा िनण�य घेतला. इं�जी स�ेला शह द�ेयासाठी �यांनी बहादरशहाला ु
तयार केले. िद�लीत बडंा�या पढ�या वाटचालीसाठी अनकल वातावरणही होते. १८५६ ु ु ू
साली नो�ह�बर मिह�यात पिश�या�या राजािव�� लढ�यासाठी मंबईह�न इं�जांची फौज ु
रवाना झाली होती. या पा��भमीवर पिश�या�या राजाने िद�लीस िठकिठकाणी ू
िहदं�थानातील मसलमानांना आवाहन करणा� या जाहीरना�या�या �ती िभतंीवर ुु
डकिव�या हो�या. या आवाहनप�ात �हटले होते क�, पिश�यन सै�य इं�जांचा िबमोड 
कर�यासाठी चाल क�न येत आहे; िहदं�थानात�या मसलमानांनी आपली श�े परजन ु ूु
�यात सहभागी �हावे. यामळे िद�लीत�या मसलमानांम�ये इं�जांिव�� कजबज स� ु ु ु ू ु
होती. (Cox Edmund, 1887, p. 347-348) �यावेळी िद�लीत यरोपीयन वशंा�या ु
सैिनकांची एकही तकडी न�हती. तीन दशेी पलटणी फ� त हो�या. दा�गो�याचे कोठार ु
आिण श�ा�ांचा साठा होता. बडंखोरांनी दशेी पलटणी िफतव�या, दा�गोळा व 
श�ा�ांवर ताबा िमळवला आिण ११ मे १८५७ रोजी िद�ली ता�यात घेतली. 
बहादरशहा जफरखानला िहदं�थानचा बादशहा �हणन घोिषत केले. बादशहाने बडंाला ूु ु
भाविनक बळ िदले. बादशहा�याच श�दात सांगायचे तर

“गािझय� म� ब रहेगी जबतक ईमान क�ू
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तब तो लंडन तक चलेगी तेग िहदं�थान क�”ु

 नानासाहेबां�या पलटणीत िवषध�ाचे गोळे होते. गोळा फटताच आतन धर िनघे व ु ु ू ु
�या धरामळे डोळे फटन म�यही येई. नानासाहेबां�या फौजेने ि�िटशां�या छावणीवर हे ु ु ु ू ृ ू
तोफगोळे टाकन इं�जांचा पराभव केला. कानपर�या भीषण ह�याकांडात शेकडो ू ू
यरोपीयन आिण अ�लो इंिडयन लोकांची क�ल झाली. बडंाचे लोण आता भारतभर ँु
पसरायला स�वात झाली. िहदं�थानातन ि�िटश स�ेला ह�पार �हावे लागेल अशी िच�हे ु ूु

 िद�ली ता�यात घे�याची �ि�या स� असतानाच िमरत छावणीत�या बडंाची वाता� ु
घेऊन पलटणीतला एक घोडे�वार ��ावता�स (कानपरजवळचे गाव, मळ नाव ‘िबठर’) ू ू ू
आला. �याने ध�डोपतं उफ�  नानासाहेब पेश�यास खबर िदली. (�ीमंत ध�डोपतं उफ�  
नानासाहेब पेशवे हे दस� या बाजीरावाचे द�कप�) दस� या बाजीरावा�या प�ात बधं ु ूु ु
बाळासाहेब व रावसाहेब यांचेशी नानासाहेबांचे ��ावता�स वा�त�य होते. सेनापती ता�या 
टोपे यांची �यांना सोबत होती. इं�जांनी नानासाहेब पेश�यांचे पे�शन बदं के�याने �यां�या 
मनात रा�य�ांतीचे िवचार घोळत होते. ((पहा- प�रिश� : परक िटपा) लखनौची बेगम व ू
िद�लीचे पातशहाही इं�जांनी केले�या अ�यायामळे �� होते. �यां�याशी आिण इं�जी ु

सै�यात�या काही दशेी सैिनकांशी नानासाहेबांचा सपंक�  होता. नानासाहेबांनी िशपायां�या 
बडंा�या सधंीचा फायदा घेऊन इं�ज सरकार उलथवन टाक�याचा िनधा�र केला व ू
आपली फौज घेऊन कानपर छावणीवर ह�ला केला. ू

बादशहा�या या भिमकेमळे इं�जांना िहदं-मसलमानात फट पाडता आली नाही. ू ु ु ूू
येथन पढे बडंा�या िव�ताराला �ारभं झाला. [५]ू ु

ध�डोपतं उफ�  नानासाहबेास पेशवा (१८२४-१८५७ - परागदंा)
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िदस लागली. िद�ली�या बादशहा बहादरशहा जफर याने जाहीरनामा �िस� क�न ू ु
नानासाहेब पेशवे उफ�  गोिवदं ध�डपतं यांस आपला पतं �धान घोिषत केले.ू

 २३ मे १८५७ ला बनारस आिण अलाहाबाद इथ�या पलटण�नी बडं केले. बडंाचे 
लोण उ�र भारतात िद�ली, लखनौ, गगंा-यमने�या दआबात, अवध, रोिहलखंड, िबहार, ु ु
बडेलखंड व भारता�या इतर �ांतात पस� लागले. गगंा-यमनेचा दआब हा भारतातला ु ु ु
सग�यात सपीक आिण सधन भाग, ऐितहािसक��या मोगल राजवटीचे क� ��थान, िहदं ्ु ू
आिण इ�लामी स�ंकतीचे वैभव�थान; ितथे बडंाचा उ�ेक झाला ही गो� ि�िटश ृ
राजस�ेला ध�का दणेारी होती. बागाईतदार आिण िजराईत शेतकरी बडंात सामील 
झाले. सवा�त जा�त �ोभ अवध�या जनतेत पसरला होता. ितथ�या शेतक� यांनी, 
जमीनदारांनी, कारागीरांनी, समाजा�या सव� �तरातील जनतेने या बडंाला पािठंबा दऊेन 
बडंात भाग घेतला. ि�िटश सै�यात अवध�या शेतकरी कटंबातन सवा�त जा�त भरती ु ु ू
झालेली होती. अवध �ांता�या नबाबाचे स�ंथान ि�िटशांनी बरखा�त केले होते, ितथ�या 
जिमनीचे महसलाचे दर भरमसाठ वाढिवले होते, अनेक शेतकरी केवळ उपजीिवकेसाठी ु
नाइलाजाने सै�यात भरती झाले होते. �यामळे थकबाक�दार शेतक� यांचा �वाभािवकच या ु
बडंाला सवा�गीण पािठंबा िमळाला. 

 भारतीय िशपायांनी बगंाल ते खैबरचा �ट �ंक रोड अडवन धरला व ि�िटशांची ँ ू
क�डी केली. उ�रचेा मलख तर ि�िटशां�या हातन गेलाच होता. यापव� असई, खडक�, ु ु ू ू
है�ाबाद�या लढायांम�ये िहदंी सैिनक यरोपीयनां�या खां�ाला खांदा लावन लढले होते. ु ू
�यावेळी �यांनी धम�, जात, रा�� अशा दशेी अि�मता आड येऊ न दतेा ल�करी िश�तीचे 
पालन क�न आप�याच भमीतील श��थानी असले�या एत�ेशीय सै�याचा मकाबला ू ू ु
केला होता. िशवाय िहदंी सैिनकांकडे यरोपीयन सै�याइतकेच आधिनक श�ा�ांसह ु ु
लढ�याचे कौश�य अस�याचे ठाऊक अस�याने या बडंाळीचा ि�िटशांनी चांगलाच 
धसका घेतला. (Cox Edmund, 1887, p. 328) ४० ल�करी ठा�यांवर िशपायांचे बडं 
झाले होते. फौजेतले िहदंी अिधकारी, सभेदार, जमादार यांसह ७०,००० सैिनक बडंात ्ु
सहभागी होते; ३०,००० सैिनकांनी ि�िटश सेवेचा प�र�याग केला होता. बडंात�या 
सैिनकांना खा�ी होती क�, आपण माघार घेतली तर इं�ज कठलीही दया दाखवणार ु
नाहीत; फौजेतन नसतेच बडतफ�  करणार नाहीत, तर फाशी दतेील, �हणन ते �वेषाने ू ु ू
लढत होते. पाठीमागे कठलाही परावा राह� नये �हणन िदसेल �या गो� या अिधका� याला ु ु ू
ठार मारीत होते. या उ�ेकानंतर ि�िटशांचा िबमोड होऊन मळ भारतीय राजांची राजवट ू
येईल असा आशावाद जोर ध� लागला होता. आता ि�िटश स�ेची पतनाची वेळ आली 
असे सव�साधारण िच� उभे रािहले होते. रा�य�ांती�या िदशेने या बडंाची प�रणती होऊ 

बडंाची �या�ी :
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 दर�यान मह�त� पाह�न नानासाहेब कानपरह�न ��ावता�स परत आले. ितथे गगें�या ु ू
�वाहातन �यागकडे जाणा� या एका आगबोटीत�या २०० इं�ज बायकामलांवर तोफ ू ु
डागन ठार कर�यात आले. ��ावता�त िवजयाचा आनंदो�सव आिण रा�य�ा�ीक�रता ू
�ा�णभोजने, अन�ाने स� झाली. गोडसे भटज�नी िलह�न ठेव�या�माणे “�यावेळ�या ु ु
लोकांची धम���ा इतक� बळकट होती क�, तरवारी�या धारपेे�ा अ�नीतील धतधारा ृ
जा�ती फल�प होईल आिण समह�ता�वर �याण केले तर श��य खिचत होईल असे लोक ु ु ुु ्
मानीत होते.” (गोडसे, १९०७, प. ४४)ृ

शकते याचा इं�जांना अदंाज आला होता.

 मा� �यानंतर पधंरा िदवसातच प�रि�थती पालटली. ि�िटशांची सपंक� य�ंणा �भावी 
होती. लॉड� डलहौसी�या काळात १८५६ पय�त भारतात कलक�यापासन पेशावरपय�त ू
४,००० मैल इलेि��क ताराय�ंांचे जाळे आिण २,००० मैलां�या प��या सडकांची 
दळणवळण य�ंणा हाताशी होती. (Cox Edmund, 1887, p. 328) य��यव�थापनाचा ु
दीघ� अनभव होता. �यामळे �यांना प�रि�थतीचा सम� अदंाज घेऊन त�काळ ु ु
�ितकारवाई कर�यासाठी लागणारी �यहरचना करता आली. िनरिनरा�या ल�करी ू
छाव�यात�या तोफांची जमवाजमव क�न �यांनी जोरदार �ितह�ला क�न बडं मोडन ू
काढ�यास स�वात केली. इं�ज अिधकारी लॉर�ेसने िद�ली प�हा सोडवन घेतली. ु ु ू
िवजया�या उ�मादात व धािम�क अन�ानात गतंले�या नानासाहेबां�या गाफ�ल ि�थतीचा ु ु
फायदा घेऊन इं�जांनी कानपरवर �वारी केली. पजंाबची िशख पलटण इं�जां�या बाजने ू ू
उभी रािहली. सै�यदलातील गरखा पलटणीनेही या मोिहमेत इं�जां�या �ितकाराला ु
भरपर साथ िदली. �याग, कलक�ा, उ�र�ेया व दि�णे�या पलटणी जमवन मोठा �खर ू ू
ह�ला चढवला. ‘टाई�स’चा वाता�हर िव�यम हॉवड�ने आप�या व�ांतात न�दिवले आहे, ृ
क� सदंशेांची �व�रत दवेाणघेवाण कर�यासाठी ताराय�ंांचे जाळे अस�यामळे ि�िटशांना ु
य�ाची �यहरचना करणे सोपे गेले. या ह��याचा िबमोड कर�याचा िनधा�र क�न ु ू
नानासाहेब पेशवे, ता�या टोपे यांनी प�हा एकदा कानपरला कच केले. घनघोर य� झाले, ु ू ू ु
पण इं�जांचा जय झाला. नानासाहेबांनी रणांगणातन पळ काढला. ��ावत� गाठले. ितथन ू ू
आप�या बायकामलांना घेऊन लखनौला बेगम�या मलखात जाऊन आ�य घे�यासाठी ु ु ु
होडीने पलायन केले. ता�या टोपे, नानासाहेबांचे बधं रामभाऊ व लालपरीबोवा गोसावी ू ु
कोठे गेले ते कळले नाही. इं�जांनी कानपरपाठोपाठ ��ावता�वरही चाल क�न लोकांची ू
क�ल केली. सपं�ी लटली. राममंिदर व सगंमरवराचे सांबाचे मंिदर तोडन मत� फेकन ु ू ू ू
िद�या. �यानंतर लगोलग इं�ज फौजांनी ऊ�म व हॅवलॉक यां�या नेत�वाखाली ृ
लखनौवर चाल केली. लखनौ येथील उठाव मोडले. १ माच� १८५८ रोजी सव��थम 
लखनौ ता�यात घेऊन ि�िटशांनी आपली िवजयाची वाट �श�त केली. लखनौ शहरातले 
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�वा�हेर�या िश�ंांची कमक माग�याक�रता नानासाहेब पेशवे व ता�या टोपे ु
�वा�हेरास गेले; पण िश�ंांनी या बडंापासन अिल� राहा�याचे ठरिवले. मा� नानासाहेब ू
पेशवे आिण ता�या टोपे यांनी बडंाचे लोण नम�दा पार क�न महारा��ात को�हापर-ू
खानदशेपय�त पोहचिवले. ता�या टोपे यमना पार क�न पसार झाले. आणखी काही ु
बडंखोर सैिनक जमवन �यांनी इं�जां�या ता�यात असले�या का�पी िक��यावर ताबा ू
िमळवला. नानासाहेबांचे बधं रावसाहेब यांना का�पी िक��या�या दखेभालीसाठी नेमन ू ू
पेशवाईचा अमंल स� केला. मामलेदार नेमन जमाबदंी स� केली. लालपरी बोवा, ल�मण ु ू ु ु
िशदं े आिण रामभाऊ यांनी चौफेर सीमांवर बदंोब�त ठेवला. इं�ज िद�ली�या लढाईत 
गतंले अस�याने इथे �यव�था लावणे सोईचे गेले.ु

सपं�ीचे अमाप साठे इं�जांनी ता�यात घेतले. बेगमने लखनौतन पळ काढला.ू

 दर�यान इं�जांनी कानपर, लखनौ, िद�ली�या िवजयानंतर म�य भारतावर ल� ू

१८५७ : लखनौची लढाई

ता�या टोपे 
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क� ि�त क�न ितथ�या बडंाचा िबमोड करायला स�वात केली. जनरल � रोझ या�या ु ू
नेत�वाखाली है�ाबाद�या िनजामाची व म�ास�या का�या पलटण�ची फौज जमवन ृ ू
िवलायती पलटणी खानदशे, सातपडा, मह�, बाणपर काबीज करीत सव� बदंलेखंडाचा ु ू ु
बदंोब�त क�न झाशीपय�त येऊन थडक�या. माच� १८५८ म�ये इं�जांनी झाशीला वेढा 
िदला. झाशी�या राणीशी इं�जांनी िनकराची लढाई केली. अकरा िदवसपय�त झाशीचा 
िक�ला सर झाला नाही; मा� उ�म �कार�या दिब�णी, लांब प��या�या तोफा आिण ु
मबलक फौजफाटा अस�याने इं�जांना झाशीत यश आले. तेथे हजारो माणसे ठार झाली, ु
सपं�ीची वारमेाप लट झाली, राणी शहर सोडन ता�या टोप�चा आ�य िमळावा �हणन ू ू ू
यमने�या तीरावर�या क�पीला पळाली. क�पीलाही इं�ज पोचले, तेथे तीन िदवस लढाई ु
झाली. पढे इं�जांनी िच�कटवरही ताबा िमळवला व कोटयवधी �पयांची सपं�ी लटली. ्ु ू ु्
शहरात सैिनकांनी मोठी लटालट केली. अखेर झाशी�या राणीने व ता�या टोप�नी तेथन ु ू ू
पळ काढला. पढे राणी ल�मीबाई व ता�या टोपे दोघे �वा�हेर येथे इं�जांिव�� लढले. ु
ितथेही तंबळ लढाई झाली; परतं राणीला १७ जन १८५८ ला स�ंामात वीरमरण आले. ु ु ू
ि�िटशांचा जय झाला. वष�भरात इं�जांनी बडं मोडन काढले. जलै १८५८ ला ग�हन�र ू ु
जनरलने बडं सपं�याचे जाहीर केले.

 �यानंतर २१ जानेवारी १८५९ रोजी राजपता�यात सीकार येथे ता�या टोपे व ु
इं�ज सेनापती कन�ल मीड यां�यात झाले�या लढाईत ता�या टोपेचा पराभव होऊन, तो 
पकडला गेला. १७ एि�ल, १८५९ रोजी ता�या टोप�ना म�य �दशेातील िशवपरी येथे ु
फाशी द�ेयात आले. बहादरशहाला ि�िटश ब�या�त रगंन येथे ह�पार क�न �थानब� ूू
क�न ठेवले. ७ नो�ह�बर १८६२ रोजी रगंन येथेच �थानब�तेत �याचा म�य झाला. ू ॄ ू
नानासाहेब पेशवे रोिहलखंडा�या बाजस गेले असता इं�जांनी �यांचा पाठलाग केला. ू
कबेल याने रोिहलखंडातील उठाव मोडला. नानासाहेबास पकड�यासाठी इं�जांनी ५० ँ

राणी ल�मीबाई



154   ।     राजक�य ि�थ�यतं र - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ

 या बडंाला अवध स�ंथानाखेरीज इतर� सामा�य जनतेचा उघड पािठंबा िमळाला 
नाही. भोपाळची बेगम व नेपाळचा राणा जगं बहादर यांनी इं�जांना मदत केली. ू
पजंाबमधील शीख, का�मीरचा राजा व िक�येक जमीनदार इं�जांशी एकिन� रािहले. 
िनजामाने मराठवाडयात बडं मोड�यासाठी उघडपणे इं�जांची पाठराखण केली. िशदं,े ्
होळकर, गायकवाड या मराठी स�ंथािनकांनीही बडंापासन �वत:ला दर ठेवले. ू ू
को�हापर�या राजानेही �ितसाद िदला नाही. मंबईत जग�नाथ शकंरशेठ यांनी पािठंबा ू ु
िद�याचा सशंय होता; परतं पोलीस अधी�क चाल�स फोज�ट यां�या ग� चौकशीत �यांना ु ु
िनद�ष घोिषत कर�यात आले.

 १८५७ �या बडंाला पािठंबा दणेा� यांम�ये नानासाहेब पेशवा, ता�या टोपे, झाशीची 
राणी ल�मीबाई, सातारचे रगंो बापजी ग�े या मराठी पढ� यांचा सि�य सहभाग होता. ू ु ु
कराडचे धारराव पोतदार, इ�लामपरचे नरिसहं द�ा�ेय पेटकर, िलंबगावचे राघो जनाद�न ू
आपटे, सामानगडाचे सभाना िनकम, भडंारा-च�ंपरचे बापराव व व�कटराव हे जमीनदार ु ू ू
आपाप�या परीने बडंात सहभागी होते. या बडंात िहदं-मसलमान ऐ�याचे दश�न घडले. ुू
बहादरशहा जफर याने बडंाला पािठंबा िदला होता; या पा��भमीवर प�यात�या ू ुू
मसलमानांनीही भारतीयांना िवजय िमळावा �हणन २२ मे १८५७ रोजी ज�मा मिशदीत ु ू ु
�ाथ�ना केली. मौलवी न�ल ह�डा याने बेळगाव व को�हापर�या पलटणीत उठाव घडवन ु ू ू
आण�यासाठी �य�न केला. �यास सशंयाव�न पकड�यात आले. नागपरलाही बडंास ू
पािठंबा दणेा� या इमायत�लाखान, िवलायतखान व नबाब कादरखान यांना इं�जांनी ु
फाशी िदले. खानदशेात�या िभ�लांनी बडंात सि�य भाग घेतला. सातपडा पव�तरांगातील ु
करािसगं नाईक आिण िभमा नाईक यांनी मंबईह�न इंदरला जाणारा इं�जांचा खिजना ु ू
लटला, िसदवा घाटातली वाहतक अडवली, भागोजी नाईकने अहमदनगरपासन ु ू ू
चाळीसगावपय�त आपली ह�कमत गाजवली. 

मराठी माणसाचा सहभाग :ं

हजारांचे ब�ीस जाहीर केले. नानासाहेब व हजरत बेगम हे नेपाळात िनघन गेले. ू

 प�यात १८५७ साली स�ट�बर मिह�यात नेिट�ह जनरल लाय�री�या िभतंीवर ु
पेशवे सरकार�या नावाने जाहीरनामा �सत कर�यात आला होता. �यात ि�िटश ग�हन�र ृ
व इं�ज अिधका� यांचा वध करणा� यांस अन�मे �पये ५,००० व �पये १,००० अशी ु
बि�से जाहीर कर�यात आली होती. प�यात�या दशेी पलटणीत�या िव�ोही सैिनकां�या ु
भिमगत क� �ातन उ�र भारतातन आले�या ��हचारी बाबासोबत खलबते चालत असत. ू ू ू
या बाबास अटक क�न ि�िटशांनी �याची येरवडा त�ंगात रवानगी केली. प�याचे भाऊ ु ु
सराफ बडंात�या सैिनकांना िशसे परवी, बळवतंराव भोसले आिथ�क मदत पाठवत ु
अस�याचे उ�लेख आहेत.
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 सातारचे राजे �तापिसहं यांना कंपनी सरकारने पद�यत केले होते व १ लाख २० ू
हजारांचे वषा�सन पे�शन �हणन मंजर केले होते. याआधी दस� या बाजीरावाला ८ लाखांचे ू ू ु
वािष�क पे�शन मंजर केले होते. ध�याला बाजीरावापे�ा कमी पे�शन िदले या ू
अ�यायािव�� दाद माग�यासाठी १८४० साली रगंो बापजी ग�े इं�लंडला गेले होते. ू ु
तेथील िश�ाई अयश�वी झा�यानंतर १८५४ साली रगंोजी भारतात परतले व 
अ�ातवासात रािहले. १८५७ �या बडंा�या वेळी िबठरला �यांनी नानासाहेब व ता�या ू
टोपे यांची भेट घेऊन उ�र भारतात पेशवाई स�ेचे पन��जीवन कर�याचा िनधा�र केला ु
व इं�जी स�ेला शह द�ेयासाठी भोर, मावळ, सातारा, को�हापर, बेळगाव भागात ग� ू ु
सघंटना बांध�याचा कट रचला. सातारा व महाबळे�रवर एकाच वेळी ह�ला कर�याचा 
बेत आखला. पण भोर स�ंथानातील क�णाजी सदािशव िसकंदर याने या कटाची वाता� ृ
फोड�याने रगंो बापज�ना अटक कर�यात आली. या सातारा कटातील १७ बडंखोरांना ू
फाशी द�ेयात आले. पढे रगंो बापजी त�ंगातन िनसटले. अखेरपय�त �यांचा ठाविठकाणा ु ू ु ू
लागला नाही. महारा��ात १८५७ साली झाले�या वेगवेग�या उठावात सहभाग 
अस�या�या सशंयाव�न इं�जांनी रगंो बापजीचा मलगा सीताराम व मेह�णा केशव िच�े, ू ु
बेळगाव पलटणीतला ठाकरिसहं मनशी, यांना फाशी िदले. सातार�या छ�पत��या ू ु

 को�हापर�या राजाचा बडंास पािठंबा नसला तरी राजाचे बधं िचमासाहेबांचा बडंास ू ू
पािठंबा होता. बेळगाव-धारवाड�या दशेी िशपायांशी �यांचे सगंनमत होते. को�हापरात ु
३१ जलै १८५७ रोजी २७ �या पलटणीतील पायदळात�या २०० िशपायांनी रामजी ु
िशरसाट या�या नेत�वाखाली बडं केले. इं�ज सेनािधका� या�या बगं�यावर ह�ला केला, ृ
सरकारी खिजना, दा�गोळा लटला. �यानंतर �यांनी सावतंवाडी�या िदशेने पलायन केले ु
व वाटेत तीन इं�ज अिधक� यांना ठार केले. रामजी िशरसाठ इं�जां�या गोळीबारात ठार 
झाला. दसरा उठाव ६ िडस�बर १८५७ रोजी झाला. िचमासाहेब स�धार होते. िबठरह�न ू ूु
नानासाहेब पेशवे आिण िचमासाहेब यां�यात ग� प��यवहार होता. �यानसार ु ु
िचमासाहेबाने को�हापरातले नाग�रक व जवान यांना िव�ासात घेऊन �ांतीसेना सघंिटत ु
केली. राजवाडा व शहराचा ताबा घेतला. मा� इं�ज अिधका� यांनी हे दो�ही उठाव मोडन ू
काढले. को�हापर�या राजवाडयासमोर कोट�  माश�ल भरवन ८ बडंखोरांना तोफे�या त�डी ्ू ू
िदले, २ बडंखोरांना फाशी आिण ५१ जणांना गो�या घालन ठार केले. साव�जिनक ू
िठकाणी अशा जबर िश�ा दऊेन सामा�य जनते�या मनात दहशत िनमा�ण कर�याची 
ि�िटशांची नीती होती, ितचे इथे दश�न घडले. को�हापर बडंाला पािठंबा दणेा� या ू
िचमासाहेबास कराचीस ह�पार क�न नजरकैदते ठेवले. १५ मे १८६९ रोजी �यांचे 
कराचीसच िनधन झाले. िचमासाहेबा�या ह�पारीवर होणारा खच� को�हापर स�ंथानातन ू ू
कर�यात येई.
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 धारवाड िज��ात�या नरगदं स�ंथानचा राजा बाबासाहेब भावे याने २५ मे १८५८ ु
रोजी इं�जांिव�� बडं पकारले. बडंाचा िबमोड कर�यासाठी आले�या मॅनसन या इं�ज ु
अिधका� याचा िशर�छेद क�न �याचे धड वेशीवर टांग�यात आले. इं�ज सैिनकांनी 
�यानंतर नरगदंला वेढा घालन स�ंथानावर ताबा िमळवला. दर�यान स�ंथािनक ु ू
बाबासाहेब भावे वेषांतर क�न िनसटले. �यां�या प�नी व मातो�ीने इं�जां�या �वाधीन 
हो�यापे�ा मल�भा नदीत आ�मसमप�ण करणे पसतं केले. बाबासाहेब भाव�ना 
पकड�यासाठी इं�जांनी १० हजारांचे इनाम घोिषत केले. अखेर एका इं�ज 
अिधका� यानेच तोरगल ह�ीत आसरा घेतले�या भावेस अटक केली. १८ जन १८५८ ू
रोजी नरगदं�या �जाजनांसमोर बाबासाहेब भाव�ना फाशी द�ेयात आले.ु

 जमिखंडी स�ंथान�या आ�पासाहेब पटवध�नांची बडंाला फस आहे, असा इं�जांना ू
सशंय होता. �यामळे �यांनी पटवध�नांना अटक क�न �यां�यावर राज�ोहाचा खटला ु
भरला. परतं आरोप िस� न झा�याने १८५९ साली पटवध�नांची बिंदवासातन सटका ु ू ु
कर�यात आली. नागपर�या दशेी सैिनकांनीही बडंाची तयारी केली होती; परतं ू ु
उठावापव�च बडंाचा सगावा लाग�याने इं�जांनी सशंियत बडंखोरांची धरपकड क�न ू ु

 सोलापर आिण िवजापर�या दर�यान ‘सोरापर’ नावाचे स�ंथान होते. ितथ�या ू ू ू

व�क�पा नाईक बलवतं बेहरी या स�ंथािनकाने न�याने सै�यभरती क�न इं�जांवर ह�ला 
केला. या लढाईत इं�जांची सरशी झाली. �यांनी राजाला का�या पा�याची िश�ा 
ठोठावली. राजाने आ�मस�मानाथ� इं�ज अिधका� याचे िप�तल िहसकावन �वत:वर गोळी ू ू
झाडन घेऊन आ�मसमप�ण केले.ू

घरा�यातील �तापिसहंाचे द�कप� शाह� उफ�  जगंली महाराज, �याचा काका, राजसबाई, ु
गणवतंबाई, दगा�िसहं यांना अटक क�न कराची त�ंगात डांबले. अशा �कार े१८५७ �या ु ुु
बडंात को�हापर, सातारा भागात िमळालेला �ितसाद इं�जांनी मोडन काढला. ू ू

बाबासाहबे भावे 
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 खानदशेात सातपडा, सातमाळा व अिजठंा ड�गरां�या प�रसरात िभ�लांची मोठी ु
व�ती आहे. जगंलातील वन�पती, फळे, लाकडफाटा गोळा क�न �यावर �यांची ू
उपजीिवका चालत असे. परपंरनेे िभ�ल �वत:ला जगंलचे राजे समजत असत. परतं ु
इं�जांनी जगंलसपं�ीवर सरकारी ह�क सांगन िभ�लांचे विहवाटीने चालत आलेले ू
उ�प�नाचे �ोत बदं केले. जगंलाला लागन शेती कर�याची परपंरा खंिडत झाली. िशवाय ू
िभ�लांचा ग�हेगार जातीत समावेश केला. यामळे िभ�लांम�ये असतंोष होता. कॅ. ि��जने ु ु
िभ�लांवर सश� कारवाई क�न �यांचा बदंोब�त केला. मा� िभ�लांचे उप�व होतच 
रािहले. �यामळे ग�हन�र एलिफ��टनने काहीसे उदार धोरण ठेवन १८२५ साली ु ू
िभ�लांना सवलती िद�या. �यांना पोलीसदलात व सै�यात �थान िदले. �यां�या 
खानदशेात �वतं� तीन पलटणी उभा�न िभ�लांना �यापारी वाहतक�वर सरं�ण द�ेयाचे ु
व इतर मानाचे काम िदले. नांगर�यासाठी मोफत जिमनी, शेतीसाठी िबयाणे, तगाई�या 
सवलती िद�या. हे बडं  शमले. (Cox, 1887, p.375)

 ६ िडस�बर १८५७ ला �यांनी हरसल कचेरीवर ह�ला केला व सरकारी खिजना ू

िश�ा ठोठावली.
िभ�लाचे बड :ं ं

 परतं �यानंतर १८५७ �या बडंा�या वेळी खानदशेातील िभ�लांनी प�हा एकदा ु ु
इं�जांिव�� बडं पकारले. खानदशेात तंटया िभ�ल, तिबया नाईक, काजीिसगं, भीमा ्ु ु
नाईक, दौलतिसगं या िभ�लांनी इं�जी स�ेला आ�हान िदले. �यांना होळकर सरकार�या 
फौजेतन काढन टाकले�या सैिनकांचे तसेच झाशी�या य�ात पराभत होऊन ू ू ु ू
सातपडयात आ�याला आले�या िशपायांचे पाठबळ िमळाले. समार े ८००० िभ�ल ्ु ु
उठावात सामील झाले. िभ�लांनी िशरपर लटले. अफ�या ६० गाडया लट�या, सरकारी ्ू ु ू ु
खिजने, पो�ट ऑिफस, सावकारां�या पेढया लट�या, ताराय�ें तोडली. अबंापाणी�या ् ु
लढाईत ११ एि�ल १८५८ रोजी मेजर इ�हा�सने िभ�लांवर चढाई केली. �यात 
इं�जांकरवी ६५ िभ�ल मारले गेले, १७० जखमी झाले, ६२ पकडले गेले, ५७ िभ�लांना 
गो�या घात�या. ४०० िभ�लीण�नाही ओलीस ठेव�यात आले होते.

 नािशक-नगर िज��ात�या स�ा�ी�या खो� यातील िभ�ल व को�यांचे ह�क इं�ज 
सरकारने काढन घेत�याने ितथेही असतंोष होता. िस�नर ताल�यातील नांदर िशगंोटे ू ु ू
येथील भागोजी नाईक याने बडंाचे नेत�व केले. ४०० िभ�लांचा या उठावात सहभाग ृ
होता. नांदगाव�या जगंलात िभ�ल एक� आले अस�याची वाता� समजताच ले. �टअड� ु
ितथे आला. यावेळी िभ�लांनी इं�जांचे १९ सैिनक मारले. ५० जणांना जखमी केले. ले. 
�टअड�ही जखमी झाला व उपचारादर�यान �याचा म�य झाला. िभ�लांचेही २५ सैिनक ु ृ ू
मारले गेले.
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आिण बाजार लटला. इं�जांबरोबर झाले�या चकमक�त भागोजी नाईकाने पोलीस ु
अधी�क हे�ीला गोळी मा�न ठार केले. हरसल�या उठावात पेठचा आिदवासी राजा ू
भगवतंराव पवारचा पािठंबा अस�याचे ल�ात आ�यावर इं�जांनी राजाला फाशी िदले. 
�यानंतर �यबंकचा खिजना लटला. पढे नगर िज��ात�या अकोले ताल�यातील ु ु ु
समशेरपरला िभ�लांची इं�ज सैिनकांबरोबर लढाई झाली. �यात कन�ल कॅमेन, ले. �ॅहम ू
आिण मेजर चॅपमन ठार झाले. शेवटी १८ िडस�बर १८५७ रोजी नांदर िशगंोटे ू
प�रसरात�या टेकडयांत िवसावा घे�यासाठी आले�या भागजी व �या�या सहका� यांना कॅ. ् ू
बो�वेलने घेरले. �यात भागोजी व �याचे ४५ सहकारी ठार झाले. भागोजी�या परा�माचे 
�मरण �हणन या घाटास भागोजी नाईक घाट �हटले जाऊ लागले.ू

 तापी-नम�द�ेया प�रसरात सातपडा पव�तरांगात नेमाड िज��ातला तंटया िभ�ल हा ्ु
सावकार, जमीनदार, वतनदार यांची लट क�न सामा�य ग�रबांना वाटन दते असे. �याला ू ू
पकड�यासाठी पोिलसांनी जगं जगं पछाडले, पण दहा वष� तो पोिलसां�या हाती लागला 
नाही. इं�जांनी �याला पकड�यासाठी ‘तंटया ऑपरशेन’ नावाचे नवे पद िनमा�ण क�न ्
�यावर कन�ल वॉडची नेमणक केली, खंडवा, बैतल, ह�शगंाबादला खास पोलीस चौ�या ू ू
उघड�या. तरीही तंटया हाती लागेना �हणन ‘तंटया पोलीस’, नावाचे �वतं� दल �थापन ् ्ू
क�न �यावर सर लेफेल ि�िफन याची नेमणक केली. तरीही तंटया सापडेना �हणन ्ू ू
तंटयाला पकडन दणेारास नंदगाव व चारखेडा प�रसरातील २५०० एकर जमीन ब�ीस ् ू
द�ेयाचे आ�ासन द�ेयात आले. �यालाही कणी भलले नाही. खरगोनला गणपतिसहं ु ु
राजपतची बायको तंटयाची मानलेली बहीण �ावणी पौिण�मेला �याला राखी बांध�यासाठी ्ू
बोलवत असे. इं�जांनी कपटनीती क�न गणपतिसहंाला िव�ासात घेतले व १६ 
ऑ�टोबर १८८९ रोजी तंटयाला पकडले व फाशी िदले. म�य �दशेात पाताळपानी ्
�टेशनजवळ तंटया िभ�लाचे �मारक असन तेथे दरवष� आिदवास�ची ज�ा भरते. ् ू
मबई शहरातील पडसाद :ंु

 मधोळ स�ंथानातील बेरड जमातीनेही १ िडस�बर १८५७ रोजी इं�जांिव�� श�े ु
परजली. इं�जां�या गोळीबारात १५० बेरड ठार झाले. 

 १८५७ �या बडंात सहभागी हो�यासाठी मंबई�या फौजेत िदवाळी�या समारास ु ु
बडंाळी हो�याचा सगावा चा�स� फोज�ट या इं�ज पोलीस अिधका� यास लागला होता. तो ु
वेषांतर क�न शहरात िफरायचा. गगंा�साद नामक �य� ती�या घरी चाललेली बडंाची 
खलबते �याने िभतंी�या भगदाडातन ऐकली-पािहली. सै�यदला�या ि��ेिडयर शॉटला ही ू
हिकगत कळिव�यात आली. �यानंतर त�काळ ल�करी कारवाई क�न बडंखोरांना गो�या 
घालन ठार केले. बडंखोरांना माग�दश�न करणारा एक नािवक अिधकारी आिण खाजगी ू
दलातला एक अिधकारी या गोळीबारात ठार झाले. अ�य सहा जणांना ज�मठेपेची िश�ा 
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 बडं सपं�ात आ�याचे जाहीर झा�यावर सकंटम� त के�याब�ल मंबईकरांनी दवेाची ु ु ु
�ाथ�ना केली. ठाकर�ारी व भले�री क�त�न झाले. शेठसावकारांनी आपाप�या ु ु
कारखा�यांना सटी जाहीर केली. सरकारनेही दोन िदवसांची सटी जाहीर केली. जनतेने ु ु
दीपो�सव साजरा क�न व जागोजागी िनशाणे उभा�न आनंद �दिश�त केला. �या िदवशी 
साठ-स�र �पयांचे खोब� याचे तेल जळले, लोकांनी भर र��यात झबंर े टांगली. असे ु
माडगावकरांनी िवजयो�सवाचे वण�न िलह�न ठेवले आहे. [ ि�िटशांना िवजय िमळावा 
�हणन केले�या �ाथ�नांचे नमने टीप �.६ आिण िवजय िमळा�यानंतर�या ू ु
िवजयो�सवा�या �ाथ�नांचे नमने टीप �. ७ म�ये उद धत केले आहेत.] ु ् ृ

झाली. शहरात पोलीस अधी�क फोज�टने धरपकडीचे स� चाल ठेवले होते. मोहरम�या ू
सणा�या िदवशी पोलीस ग�त वाढवली होती. िहदं�ंया िमरवणक�त इं�ज सै�यात�या ुू
एका यरोपीयन हवालदाराने िमरवणक�तली दवेाची मत� फेकन िद�याने तणाव वाढला ु ु ू ू
होता. �यात झाले�या मारामारीत दोन िशपाई म�यमखी पडले. फोज�टने मारामारीत ृ ुू
सहभागी असले�या िशपायास अटक केली व पोलीस काया�लयाजवळ�या वध�तंभावर 
टांगन मार�याची धमक� िदली. या द�तेमळे मंबई सै�यदलात बडंखोरी झाली नाही. ू ु ु
[साळगावकर, २०१५, प. ११८-१२१]ृ

 बडंा�या काळात इं�जांचा िवजय �हावा �हणन मंबई�या �जेने ई�राला साकडे ू ु
घातले. या बडंा�या काळातले समकालीन लेखक गोिवदं नारायण माडगावकर यांनी 
�यां�या १८६३ साली �िस� केले�या ‘मंबईचे वण�न’ या प�तकात बडंा�या मंबईत�या ु ु ु
�िति�यांची सा�तं न�द केली आहे. या व�ांतानसार “मंबईतील सव� जाती�या लोकांनी ृ ु ु
तीन खेपा आपाप�या दवेालयांत जमन इं�जांस जय �ा� �हावा व �यांच� रा�य कायम ू
रहाव� व �याला सकंटांत पाडं नये �हणन �ाथ�ना के�या.” (माडगावकर, २०११, प. ृू ू
१३१) िहदं, ि��ती, यह�दी, पारशी अशा सव� जाती�या लोकांनी आपाप�या दवेळात ू
केले�या �ाथ�नांचे काही मसदहेी माडगावकरांनी नमद केले आहेत. पारशी लोकांनी जधं ु ू
भाषेत व गजराथी भाषेत �ाथ�ना केली. या सव� �ाथ�नांम�ये मंबईकरांनी इं�जांना ु ु
�भ�थानी मानन इं�जां�ित असलेली िन�ा �य� त केली आहे. इं�जी राजवट जनते�या ु ू
सखाची आहे, �यांनी शाळा �थापन िव�ाव�ी केली, य�ंािदकांची व �यापाराची भरभराट ु ू ृ
केली यािवषयीची कत�ता �य� त क�न येथे रा�य कर�यासाठी ि�ह�टो�रया राणीला ृ
दवेाने दीघा�य�य �ावे, अशी �ाथ�ना कर�यात आली.ु

 िहदंखेंरीज मसलमानांनीही इं�जां�या िवजयाची कास धरली. मंबईत�या ४० ु ुू
मसलमान पढा� यां�या �वा�रीने १ ऑ�टोबर १८५७ रोजी इं�जांना पािठंबा दणेार ेु ु
िनवेदन पाठिव�यात आले. िशवाय मंबईत�या मसलमानांनी बडंखोरांशी सबंधं ठेव नयेत ु ु ू
असे आवाहन कर�यात आले.
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 १८५७ चे बडं सपं�ात येताच ि�िटश पाल�म�टने ई�ट इंिडया कंपनीचे सरकार ु
बरखा�त केले. लंडन�या बादशहाची स�ा ��थािपत के�याचा जाहीरनामा �सत केला. ृ
कंपनीचे ‘बोड� ऑफ कं�ोल’ र� क�न ‘इंिडया कौि�सल’ नेम�यात आले. मंबई शहरा�या ु
टाऊनहॉलम�ये १ नो�ह�बर १८५८ रोजी महाराणीने िहदं�थानचा कारभार कंपनी ु
सरकार�या हातन आप�या हातात घेत�याचा ह�कमनामा जनतेला समारभंपव�क वाचन ू ू ू ू
दाखिव�यात आला. या जाहीरना�यानसार िहदं�थानचा कारभार चालिव�यासाठी ु ु
�हाईसरायचे पद िनमा�ण कर�यात आले व पिहले �हाइसराय �हणन ते�हाचे ग�हन�र ू
जनरल लॉड� कॅिनंग यांची िनय� ती कर�यात आली. सै�याची पनर�चना कर�यात आली. ु ु
कंपनी सरकारचे पव�चे अिधकारी पव�पदावर कायम ठेवले, कंपनीचे पव�चे करारमदार, ू ू ू

स�ंथािनकांचे तहनामे याबाबत जैसे थे ि�थती ठेव�याचे व धािम�क बाबतीत शासक�य 
ह�त�ेप करणार नस�याचे आ�ासन द�ेयात आले. बडंात�या िवजयाने इं�ज सरकारचे 
साम�य� िस� झा�याचे जाहीर �मरण क�न द�ेयात आले व तरीही येथन पढे खना�या ू ु ु
ग��ांखेरीज बडंात ��य� अ��य� सामील असणा� यांना �माब�ीने वागिवले जा�याचे ु ु
आ�ासन द�ेयात आले. रयतेचे सख हाच आमचा राजधम� असन कायदा व स�यव�था ु ू ु
असणार ेरा�य�शासन द�ेयाची हमी या जाहीरना�यातन द�ेयात आली. हा जाहीरनामा ू
एका अथा�ने सनदशीर रा�यप�तीचा पाया होता. िहदं िकंवा मसलमानी िकंवा ि��ती ुू
रा�यापे�ा वेगळी सनदशीर धम�िनरपे� रा�यप�ती रचली जा�याचा हा �ारभंिबदं होता. ू
[�ी. िवनायकराव वासदवेजी ओ�रएटंल �ा�सलेटर यांनी भाषांत�रत केले�या या ु

१.१२ ि�ह�टो�रया राणीचे रा�य :

ि�ह�टो�रया राणी
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ह�कमना�याची सिंहता टीप �. ८ म�ये द�ेयात आली आहे.] ि�िटश सरकारने ू
जाहीरना�यातील आ�ासना�माणे एत�ेशीयांना रा�यकारभारात सामावन घेता यावे या ू
हेतने १८६१ साली इंिडया कौि�सल ॲ�ट पा�रत क�न भारतीयांना कायद ेकौि�सलात ू
�ितिनिध�व द�ेयाची तरतद कर�यात आली. �याचवेळी ग�हन�र जनरलला सपंण� ू ू
नकारािधकाराचा वापर कर�याची अिधमा�यता द�ेयात आली.

२. �ा�ण व पिंडतांचा समावेश असले�या ज�या बगंाली पलटणी आिण यरोपीयन ु ु
रिेजम�टस  यांची पनर�चना करावी लागली. काही यरोपीयन सैिनकांना मळ ि�िटश आम�त ् ु ु ू
पाठिव�यात आले. सै�या�या तकडयांचे आकार लहान क�न पजंाबी व िहमालयातील ्ु
टेकडयां�या �दशेांतील िन�ावान लोकांना सै�यात �थान �ावयाचे व उ�रते�या उ�च ्
जातीत�या, िवशेषत: शेतकरी कटंबातन आले�या सैिनकांना वगळ�याचे धोरण ु ु ू
अगंीकार�यात आले.

३. ि�िटश फौजेची पोलादी चौकट शाबत ठेव�यासाठी ि�िटश आिण िहदंी सैिनकांचे ू
�माण २ : १ पे�ा अिधक होणार नाही, याची काळजी घे�यात आली.

४. सैिनकांचे मनोबल वाढिव�यासाठी �यांना िव�याचे भरभ�कम सरं�ण द�ेयात 
आले. अथा�तच �यासाठी होणा� या खचा�चा भार भारतीय करदा�यांवर टाक�यात आला.

५. बडंाला �ामीण जनतेचा व अिभजनांचा िमळालेला पािठंबा ल�ात घेऊन 
एत�ेशीयां�या धािम�क ��ांना व सां�कितक परपंरांना ध�का पोचणार नाही, याचे ृ
आ�ासन जाहीरना�यातन द�ेयात आले.ू

१. िशपायां�या बडंामळे ि�िटशांना एत�ेशीय राजांशी समेट घडवन आणावा ु ू
लागला.

 या बडं ाची राजक�य फल�ती सार�पाने पढील�माणे सांगता येईल :ु ु

७. १८८५ साली रा��ीय कॉ�ेंसची �थापना झा�यावर कॉ�ेंस�या पढा� यांनी ु
राजस�ेशी िन�ा आिण िहसेंचा िनषेध कर�याची भिमका घेतली, �यापाठीमागे १८५७ ू
�या उठावा�या अपयशाची मीमांसा असणार हेही �प� होते. एकण १८५७ �या बडंाने ू
भारतीय �वातं�यलढया�या पढ�या वाटचालीचा पाया भ�कम केला, ही या बडंाची ् ु
सवा�त मोठी जमेची बाज �हणायला हवी. लोकमा�य िटळकांनी १८५७ �या बडंा�या ू
फल�तीिवषयी िलिहताना लोकमा�य िटळक यांनीही या बडंामळे जरी इं�जांची स�ा ु ु
भ�कम झाली, तरी भारतात एकरा��ीय�वाची भावना िनमा�ण �हायलाही स�वात झाली, ु

६. भारतीय जनतेलाही इं�जांशी सश� लढा दणेे �हणजे �वत:�या पायावर क� हाड ु
चालवन घेणे होय, याची खा�ी पटली. पर�या स�ेशी लढा द�ेयाक�रता केवळ दशेी ू
अि�मता परशेी नसते, तर सघंिटत, िनयोजनब� �यहनीती व एकछ�ी नेत�वाची गरज ु ू ृ
असते, हा धडा िमळाला.
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या मद�ावर भर िदला होता. िटळक िलिहतात : “�ा अमला�या योगाने वगं, म�, ु ्
महारा�� इ�यादी छप�न दशेचे लोक आतां एका रा�यच�ाम�य� सांपडले आहेत. या 
सवा�वर �ाय: एकाच िश�तीचा अमंल होत आहे; कारभाराची िश�त एकाच �कारची आहे; 
िव�ेचे वळण एकाच धाटणीच� आहे; थोडयाबह�तान� आपण आपण सव�जण – �यांस ्
िवचार �कट कर�याची, नमद कर�याची व समजन घे�याची धारणाि�� त आली आहे ू ू
असे लोक- एकाच भाषेम�ये आपले िवचार �कट क�ं लागल� आह�त. रीतीभातीही 
एक�व�प होऊं पहात आहेत. सारांश, एका अकबराखेरीजक�न म�गलांचे मनांत �याचा 
िवचार कध�ही आला नाह� व पेश�यांस जे साधल� नाह� �या एकरा��ीय�वाच� बीज 
आम�या फल�पी आय�मनोभमीवर परक�यां�या �मान� �जिवल� जात आहे.” ( केसरी, ूू
११ स�ट�बर १८८४; िटळक, १९२२, प. ३३०) ृ

 वासदवे बळवतं फडके (१८४६-१८९३) या त�ण �ांितकारकाने १८७८ साली ु
प�यात सश� �ांती�या उ�ेशाने ‘उ�थानसेना’ नावाची सघंटना �थापन केली. बदंक�चा ु ु
परवानाही िमळवला. कोरगेावचे दौलतराव नाईक हे उ�थानसेनेचे सेनापती होते. ग�पणे ु

तीनशे-चारशे लोकांचे सश� दल उभार�यात आले. रामोशी, कोळी, िभ�ल, 
धनगर,चांभार, �हावी, कणबी, महार, मांग, मराठा, �ा�ण, काय�थ अशा सव�जातीय ु
सद�यांची सघंटना हे या उ�थानसेनेचे वैिश�य होते. (काही सद�यांची नामावली टीप ्
�.९ म�ये नमद केली आहे.) केवळ पणे प�रसरातीलच न�हे तर सातारा, नािशक, ू ु
खानदशेातन या सघंटनेचे सद�य काय�रत होते. १८५७ �या बडंापे�ा या बडंा�या �ेरणा ू

वासदवे बळवतंांची उ�थानसेना : ु
१.१३ उ�रकालीन िव�ोह :



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - राजक�य ि�थ�यतंर     ।  163 ृ

 १८७० साली मरणास�न आई�या भेटीला जा�यासाठी केलेला अज� सरकारी लाल 
िफतीतन अडकवन ठेव�यात आला व अखेरीस नामंजर केला गेला. �यामळे फड�यांना ू ू ू ु
आप�या आजारी आईला भेटता आले नाही; प�भेट न होताच ितला �ाण सोडावे लागले. ु

 प�यात�या साव�जिनक जीवनात यावेळी रा��भ� तीचे वार े वहात होते. १८७० ु
साली साव�जिनक काकांनी ‘पणे साव�जिनक सभे’माफ� त प�यात �वदशेभ� तीचे वातावरण ु ु
िनमा�ण केले होते. �या. रानडे यांची �यापारिवषयक �या�याने ऐक�याची सधंी वासदवे ु
फड�यांना िमळाली. इं�जां�या वासाहितक राजवटीमळे भारताचे धन िकती वेगाने आटत ु
आहे, इथले दशेी उ�ोगधदं े बदं पड�याने बेकारीचे सकंट कसे ओढवले आहे व इ्थे 
िपकणा� या क��या माला�या जोरावर इं�जी बाजारपेठ बहराला येत असन भारतात मा� ू
दा�र� य वाढत आहे याची मीमांसा �या. रानडे आप�या �या�यानांतन करीत. फडके या ् ू
�या�यानांनी अतंम�ख झाले. पणे साव�जिनक सभे�या पि�केत येणार े लेखही फडके ु ु
िनयिमतपणे वाचत. या िचतंनातन भारताची लट करणा� या इं�जांना दशेाबाहेर घालवले ू ू
पािहजे हा िवचार बळाव लागला. साव�जिनक काकां�या पायाशी �यांनी ‘�वदशेी’ची शपथ ू
घेतली. 

आिण �व�प वेगळे होते. ते समजावन घे�यासाठी थोड�यात वासदवे बळवतंां�या काही ू ु
च�र�ा�मक घटना ल�ात �यायला ह�यात.

 वासदवे बळवतंांचे आजोबा अनंतराव फडके हे कना�ळा िक�याचे िक�लेदार होते. ु
शेवटपय�त �यांनी शौया�ने हा िक�ला लढवला होता. िशवाय अनंतरावांना स�ंकत भाषा ृ
अवगत होती व िहदं धम�शा�ाचाही �यांचा अ�यास होता. भातशेतीही उ�म होती. ू
घरातला हा वारसा ही वासदवे बळवतंांची जमेची बाज होती. १८५५ साली आजोबांचा ु ू
म�य झाला. वासदवेचे �ाथिमक िश�ण क�याणला डॉ. िव�सन यां�या िमशनरी शाळेत ृ ुू
झाले. ितथे इं�जी भाषेची त�डओळख झाली. दर�यान १८५७ साल�या बडंा�या 
हिकगती व�प�ांतन �िस� होत, �या वडील वाचन दाखिवत. १८५९ साली �ाथिमक ृ ू ू
िश�ण पण� झा�यावर मा�यिमक िश�ण घे�यासाठी चार मिहने मंबईत व �यानंतर ू ु
प�याला हाय�कलम�ये �वेश घेतला. मा� वासदवेांनी िश�ण पण� केले नाही. र�ेवे ु ू ु ू
कंपनीत, मंबईला �ट मेिडकल कॉलेजात आिण किमशनर�या काया�लयात नोकरी केली. ँु
१८६५ साली �यांची प�याला ल�करा�या अथ�खा�यात बढती�या िशफारशीसह बदली ु
झाली. १८६५ ते १८७० या काळात नोकरीिनिम� �यांचे प�यात वा�त�य होते. या ु
वा�त�यात ते अ�या�माकडे वळले. िवनायकभट वझे यां�याकडन मं�पठणाची दी�ा ू
घेतली. ग�द� हे फड�यांचे आरा�यदवैत बनले. �यांनी �वत: स�ंकतमधन मराठीत ु ृ ू
‘द�लहरी’चे भाषांतर केले. ‘द�माहा��य’ही िलिहले होते; पण ते �कािशत झाले नाही. 
द�भ� तीतन मानिसक आधार िमळत होता, आ�मबळ वाढत होते.ू
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 १८७६-७७ हे द�काळाचे वष� होते. द�काळात होरपळले�या शेतक� यां�या ु ु
हलाखीची वण�ने वाच�यात येत होती. द�खन�या शेतक� यांनी सावकारांिव�� बडं 
पकारले होते. दगंली होत हो�या. पणे साव�जिनक सभेने सरकारचे ल� वेधन घेऊन ु ु ू
गावक� यांना मदतीचा हात �ावा �हणन �य�न चालवले होते. या प�रि�थतीने अ�व�थ ू
होऊन फडके यांनी नािशक, खानदशे, सांगली, िमरज, को�हापरपासन इंदर, बडोदा, ू ू ू
नागपरपय�त द�काळी भागाचा दौरा केला. �यानंतर १८७९ साली फड�यांनी सरकारला ू ु
एक जाहीर प� (Proclamation) पाठिवले. �यात िलिहले होते क�, �या भागात िवपल ू
धा�य िपकले आहे, ितथे द�काळी भागात�या भावाने धा�य िवक�यात आले; आिण जेथे ु
द�काळाने �ासले आहे, �या भागातील लोक उपासमारीने मरताहेत. �यांना रोजगार नाही. ु
िकंबह�ना सरकारने या द�काळ��तांची आिथ�क लबाडणक क�न �यांना िभकेला लावले ु ूु
आहे. नाममा� काही िठकाणी द�काळी कामे काढन इतरांना मा� वा� यावर सोडले आहे. ूु
शासना�या �ा धोरणामळे लोक अ�नपा�यावाचन मरताहेत. [१०] ि�िटश शासन ु ू
दरोडेखोर असन �यांचा बदंोब�त कर�याची वेळ येऊन ठेपली आहे, असे फड�यां�या ू
मनात ठसले. 

फड�यांना हा फार मोठा भाविनक ध�का होता. तशातही वषा�नंतर आई�या 
वष���ासाठी मािगतलेली रजाही नाकार�यात आली. एत�ेशीयांशी ि�िटशां�या अशा 
सवेंदनाहीन �र वाग�यामळे फड�यांचा �वािभमान दखावला गेला. ि�िटश लोक ू ु ु
यरोपीयनांचे िहतसबंधं जोपासतात व दशेी लोकांची नागवणक करतात, याचे अनेक ु ू
दाखले �यांना आप�या आजबाज�या यरोपीयन नोकरांना िमळणा� या सवलत�व�न ु ू ु
िदसन आले. आप�या आ�मच�र�ात �यांनी यािवषयी िलिहले आहे क�, यरोपीयनांना ू ु
नोकरीचा काळ पण� होताच ७५००० �. ब�ीस �हणन उपदान (�ॅ�यटी) िदले जाते. ू ू ू
ल�करी अिधका� यांना �यां�या पगाराखेरीज नोकर ठेव�याक�रता ८०० ते १००० �पये 
दरमहा अित�र� त िदले जातात, असे का? हा पैसा कणा�या बापाचा? असा �� �यांनी ु
आप�या आ�मकथनात उपि�थत केला आहे. या सवा�चा सारासार िवचार क�न �यांनी 
सरकारी नोकरीचा �याग केला व ि�िटशांिव�� लढ�याची तयारी स� केली.ु

 भारतीयां�या द:खावर �वातं�य�ा�ी हा एकमेव उपाय आहे आिण �यासाठी सश� ु
�ांती क�न इं�जांना दशेाबाहेर घालिवणे गरजेचे आहे, याची फड�यांना खा�ी पटली. 
�थम �यांनी लोकजागतीचा माग� अवलंिबला. प�यात शिनवारवाडयावर, प�याबाहेर ृ ु ् ु
पनवेल, तासगाव, नरसोबाची वाडी वगैर े िठकाणी जाऊन भाषणे िदली. पण भाषणांचे 
कतीत पय�वसान होणे फार कठीण आहे, हे ओळखन सश� �ांतीचाच माग� फ� त ृ ू
िश�लक उरतो, हे �यां�या ल�ात आले. िक�लेदारां�या घरा�यातन आलेला िचवटपणा, ू
आ�मिव�ास आिण शौय� यामळे �यांनी �वबळावर �ांतीदल �थापन कर�याचा िनण�य ु
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घेतला. �यातन ‘उ�थानसेने’चा ज�म झाला. या ग�चर सघंटनेची �यांनी प�तशीर ू ु
बांधणी केली. काही जणांनी शालेय िव�ा�या��या ग� बैठका घेऊन �यां�यात दशेभ� तीचे ु
जागरण आिण �वातं�या�या महतीचा सदंशे पोहचिव�याचे काम करायचे. काह�नी 
�ौढांम�ये जाऊन दशेभ� तीपर गीते, भारतीयां�या द:ि�थती�या क�ण कहा�यां�या ु
िवलािपका गाऊन लोकजागती करायची. उव��रत गटाने सश� �ांतीसाठी आव�यक ृ
असणारा ल�करी सराव करायचा. प�यात निसहं मंिदरामागे त�णांना तलवारबाजीचे ु ृ
िश�ण िदले जाऊ लागले. िठकिठकाणाह�न िमळतील तशी श�ा�े जमा कर�याची 
मोहीम काढ�यात आली. फ�य�सन कॉलेज�या टेकडीवर लटपट�या लढाईचे �सगं ु ु ू ु ू
क�पन य�ाचा सराव स� झाला. मोिहमेवर िनघा�यावर प�रसर ल�ात रहावा या ��ीने ू ु ु
र�ते, न�ा, तलाव, ड�गर-द� या, गहा वगैर ेशोध�यासाठी नकाशा वाचनाची तयारी क�न ु
घे�यात आली. मा� एवढे क�नही पांढरपेशा वगा�त�या लोकांना �ेरणा आिण उ�साह 
असला तरी ��य� रणांगणावर उतर�याची िह�मत नस�याने या तयारीतन फारसे काही ू
िन�प�न झाले नाही. �यामळे रामोशी, धनगर, कोळी या लढव�या व�ी�या लोकांची ु ृ
भाडो�ी सेना उभार�याचा िनण�य घेतला. असे लोक चटकन िमळाले. या लोकांची िक�ले 
राख�यासाठी िमळालेली वतने गेली होती, जगंलांवर ि�िटशांनी पहार े बसवन ू
आिदवास�चे पारपं�रक ह�क न� केले होते. या पा��भमीवर भाडो�ी का होईन �ांतीसेना ू
उभी रािहली. वासदवे बळवतंांनी या सश� �ांतीची तयारी कर�यासाठी िनरिनरा�या ु
स�ंथािनकांकडे अथ�सहा�याची मागणी केली; परतं बडो�ाचे महाराज यांचा अपवाद ु
वगळता कणीही �यां�या मदतीसाठी पढे आले नाही. सरकारी खिजना लटणे, ु ु ु
सावकारां�या घरांवर राजक�य दरोडे घालणे अशा मागा�नी िनधी उभार�यािशवाय पया�य 
रािहला नाही. 

 दर�यान १८९७ �या कोकणात�या मोिहमेतन उ�थानसेने�या पथकाने दीड ू
लाखांचा ऐवज िमळवला. परतं या पथका�या मागावर असले�या मेजर डायरने माळवा ु
�ांतातील तळशी घळीत �ांितकारकांना गाठले. इं�जांशी झाले�या झटापटीत सेनापती ु
दौलतराव नाईक यांचा म�य झाला. दीड लाखांची लट ज� कर�यात आली. दौलतराव ृ ू ू
नाईकां�या म�यनंतर सघंटना िखळिखळी होऊ लागली. सघंटनेचे सद�य चो� या क� ृ ू
लागले. सद�यांना आप�या रा��ीय बा�याचा िवसर पडला व ते �वत:�या �वाथा�परते ु
पाह� लागले. �यां�या लेखी ‘�वरा�य’ �हणजे केवळ ‘लटमार’. वासदवे बळवतंांनी �यां�या ू ु
आ�मच�र�ात या अनभवािवषयी काहीशा उि��नतेने िलिहले आहे. �यांना फ� त लटमार ु ू
कर�यातच रस आहे आिण लटीचा वाटा पदरात पडला क�, �यांना घरी परतायची ओढ ु
आहे, अशा लोकां�या साहा�याने आपण आपली �येयपत� कशी करणार, असा �� ू
वासदवे बळवतंां�यापढे उभा रािहला. या िनराशेतन बाहेर येऊन �यांनी आप�या काही ु ु ू
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“Having obtained Rs.5000/- from a Savkar I proposed to send to all 
sides three or four men a month in advance that small gangs might be 
raised by them from which great fear would come to the English. The 
mails would be stopped and the railways and telegraph interrupted, so 
that no information could go from one place to another. Then the jails 
would be opened and all the long sentenced prisoners would join me 
because if the English government remained they would not get off. If I 
obtained 200 men, even should I not be able to loot the treasury I 
should carry out my intention of releasing criminals. How many and 
where the military were would not be known and thus thousands of 
ignorant people would collect. This would be good and my intentions 
would be carried out.” (Source material for a history of the freedom 
movement in India, Vol. I, p.86)

सहका� यांसह �ीशैलम येथील मि�लकाज�न �योितिल�ग मंिदराकडे �याण केले. या ु
जागत दवे�थानी अन�ान क�न पढील मोिहमेसाठी परमे�राचे आशीवा�द घे�याचा ृ ु ु
सकं�प केला. ितकडे गे�यावर लोकमा�य िटळकांचे मामेभाऊ रगंो मोर�ेर महाजनी 
यां�या मदतीने इ�माइलखान रोिह�याशी करार क�न ५०० भाडो�ी रोिह�यांचे दल 
उभारले. िशवाय िलंगायत व कोळी समाजातन २०० जणांचे आणखी एक सश� पथक ू
तयार क�न सश� बडंाची तयारी स� केली. �वातं�यलढयाची �या�ी दशेभर ्ु
पसरव�याची �यांची योजना होती. आप�या आ�मच�र�ात वासदवे  बळवतं िलिहतात, ु

परतं फंदिफतरीमळे वासदवे बळवतंां�या कटाची बातमी इं�जांपय�त पोहचली. ु ु ु ु
है�ाबाद�या मेजर जनरल डायर याची तपासपथकावर िनय� ती झाली. डायरने ु
िटळकांचा नातेवाईक असले�या रगंो महाजनी यांस अटक केली. पोिलसां�या छळाला 
घाब�न रगंो महाजनीने सरकारला हवी ती मािहती िदली. २० जलै १८७९ रोजी डायरने ु
वासदवे बळवतंांना अटक केली. वासदवे बळवतंांवर आिण �यां�या १६ सहका� यांवर ु ु
राज�ोहाचा खटला भरला. पणे साव�जिनक सभेचे गणेश वासदवे जोशी उफ�  साव�जिनक ु ु
काका आिण ह�रभाऊ आपटे यांचे काका महादवे िचमणाजी आपटे यांनी विकलप� 
घेऊन फड�यांची बाज मांडली. परतं �यायालयाने फडक� ना आज�म ह�पारीची िश�ा ू ु
ठोठावली व एडन�या त�ंगात रवानगी केली. तेथेच �यांचा १७ फे�वारी १८८३ रोजी ु ु
अतं झाला. 

 १८७९ साली वासदवे बळवतं फडके यांनी �सत केले�या जाहीरना�यानसार हा ु ृ ु
लढा इं�जां�या वसाहतवादी शोषणािव�� आिण सामा�य रयते�या मलभत ह�कांची ू ू
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मागणी कर�यासाठी होता. शेतीला िवनाम�य पाणी िमळावे, शेतक� यांना द�काळासाठी ू ु
मदत करावी, �यांचा करभार हलका करावा, किटरो�ोगांचा � हास थांबवावा, इं�जी ु
राजवटीमळे पारपं�रक नेमणका सपं�याने बेरोजगार झाले�यांना रोजगार िमळावा यासाठी ु ु
हा लढा होता. या लढयाला �या. रानडे यां�या ‘आिथ�क रा��वादा’चे आिण ‘लोकरा�य’ ्
सकं�पनेचे ताि�वक अिध�ान होते. शेती कसणार े क�करी व कामगार यां�यात 
शेतजिमन�चे सम�यायी वाटप �हावे अशी सघंटनेची भिमका होती. १८५७ �या ू
िशपायां�या बडंापे�ा वासदवे बळवतंां�या बडंाचे प�रमाण वेगळे होते. वसाहतवादा�या ु
दा�यम� तीसाठी�या या �वातं�यलढयाला वैचा�रक व राजक�य बांिधलक�चे प�रमाण ्ु
होते.. या �ांतीलढयातन मराठी माणसा�या राजक�य स�ंकतीचे काही धडे हाती ् ृू
लागतात :

 (१) सिशि�त नागरी लोकांम�ये वैचा�रक जागती िनमा�ण करणे आिण �यांना ��य� ु ृ
रणांगणावर उतरवणे या दोन िभ�न कोटीत�या गो�ी आहेत, हे फड�यां�या सघंटना 
बांधणी�या �योगातन पढे आलेले स�य आहे. बोलके सधारक आिण कत� सधारक ू ु ु ु
यां�यात�या भेदा�माणेच रा��ािभमाना�या गो�ी बोलणार ेआिण रा��ासाठी �वाथ��याग 
करणार ेअसे दोन वग� आप�या समाजात १९ �या शतकापासनच अि�त�वात होते, याचा ू
हा परावा आहे.ु

 (२)भाडो�ी सै�याने सश� �ांती श�य होत नसते, हे फड�यांना रामो�यां�या 
कतीव�न ल�ात आले होते. आ�मबळ, �येयास� ती आिण िन:�पहता यांची जोड ृ ृ
अस�यािशवाय �वातं�यसैिनक तयार होत नाहीत, हा फार मह�वाचा धडा या बडंातन ू
िमळतो.

 (३) सश� �ांतीसाठी शारीर बल, श�ा�े, सघंटना आिण चातय� यांची गरज ु
असते हे िजतके खर े िततक�च लोकमताची सामिहक इ�छाश� तीही �बळ असावी ू
लागते, हे फड�यांनी हेरले होते. �हणनच वासदवे बळवतंांनी शालेय पातळीपासन ू ु ू
मलांवर रा��ीय अि�मतेचे स�ंकार �जिव�यावर भर िदला. रा��ीय िश�णाचा पव�रगं ु ू
�हणन फड�यां�या या �योगाला ऐितहािसक मह�व आहे. पढील काळातील रा��ीय ू ु
चळवळीला पथदश�क ठरणारा हा मं� होता. िचपळणकर-िटळकांनी त�ण िपढी�या मनात ू
रा��भावना जागव�यासाठी हाती घेतलेले उप�म िकंवा नंतर�या काळात रा�� सेवा दल, 
रा��ीय �वयसेंवक सघं यांनी अनसरलेला माग� या�या पाऊलखणा वासदवे बळवतंां�या ु ु ु
लोकिश�णा�या मोिहमेत िदसन येतात.ू

 (४) रा��ीय अि�मता ही एक सां�कितक घटना असते, हेही वासदवे बळवतंां�या ृ ु
च�र�ाव�न ल�ात येते. �यांची द�भ� ती, �ीशैल येथे अन�ान कर�याची इ�छा �ा ु
गो�ी भाबडया ���ेया नसन �या मा�यमातन लढ�यासाठी लागणार े आ�मबळ आिण ् ू ू
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 (५) ‘बोध सधारक’ या समकालीन सा�ािहकाने १३ िडस�बर १८७९ रोजी ु
आप�या सा�ािहकातन फड�यांची तलना अमे�रके�या �वातं�यय�ाचा नायक वॉिश�ंटन ू ु ु
या�याशी केली होती. वॉिश�ंटन�माणे वासदवे बळवतंांनाही भारतात �जास�ाक रा�य ु
�थापन कर�याची मह�वाकां�ा होती. (Source Material, p.128) अथा�त अमे�रकन 
जनतेला सोबत घेऊन वॉिश�ंटनला जसा लढा उभारता आला, तसा वासदवे बळवतंांना ु
श�य झाला नाही; मा� लढयाचे अिध�ान �जास�ाक रा�यिनिम�तीचे होते, हे खर.े ्
�यामळेच वासदवे बळवतंांनी दरोडे घातले तरी �यांची तलना दहशतवादी क�यांशी करता ु ु ु ृ
येणार नाही. �वातं�यलढयासाठी सनदशीर मागा�ने पैसा उभा कर�याचा �य�न ्
फस�यामळे हा माग� प�करावा लागला. िशवाय सावकार मंडळ�नी शेतक� यांचे शोषण केले ु
होते, अशा शोषक वगा�त�या घरातलीच फ� त सपंती लट�याची नीती फड�यांनी ु
अवलंिबली होती. �ितकार करणा� यांना जखमी केले जात असे, नाक-कान कापन ल�ात ू
राहील अशी िश�ा िदली जात असे, पण िजवे मारले जात नसे. ि�यां�या अ�ला ध�का ू
लागणार नाही, याची द�ता घेतली जात असे. ही म�यािधि�त य�नीती हे फड�यां�या ू ु
बडंाचे वेगळेपण ल�ात आणन दतेे. ू

 प�याला दामोदर ह�र चापेकर (ज�म २५ जन १८६९) आिण �यांचे बधं बाळक�ण ु ू ू ृ
व वासदवे चापेकर या िच�पावन �ा�ण कटंबातील त�णांनी ‘आय�धम��ितबधंिनवारक ु ु ु
मंडळी’ नावाची ग� सघंटना �थापन केली होती. सघंटना फार मोठी न�हती. गणेश ु
�वीड, नीळकंठ �वीड, दामोदर बळवतं िभडे, महादवे िवनायक रानडे, द�ा�य भ�कटे, ु
खंडेराव साठे, िवनायक आपटे, गोपाळक�ण साठे, इ�यादी मोजकेच २० त�ण सघंटनेचे ृ
सद�य होते. दामोदर चापेकरचे वय २७ वषा�चे, िश�ण मॅि�कपय�त, बाळक�ण २४ ृ
वषा�चा आिण वासदवे चापेकर १८ वषा�चा होता. चाफेकर बधं ही क�त�नकाराची मले ु ू ु
होती. �वत: दामोदरही क�त�न करी. �यामळे आय�धमा�ची अि�मता मनात खोलवर ु

चापेकर बधंचंी आय�धम��ितबधंिनवारक मंडळी : ू

आ�मिव�ास जागव�याचा माग� आहे. कठ�याही वांिशक, जातीय हे�वाभासातन येणा� या ु ू
धािम�क राजकारणापे�ा ही िनरपे� व िनतळ भ� ती वेगळी आहे; तो फड�यां�या 
रा���ेमाचा िद�य�ोत आहे, हे ल�ात �यायला हवे. �यांनी कठ�याही साधमंडळ�चे ु ू
स�ले ऐकले नाहीत; आप�या आत�या आवाजावर िव�ास ठेवला. �हणनच कदािचत ू
अ�कलकोट�या �वाम�नी वासदवे बळवतंांना तलवारीपासन दर रहा�याचा सदंशे िदला ु ू ू
होता, तो �यांनी पाळला नसावा (ढेर,े १९९०, प. १७३); िकंवा ग�दवलेकर महाराजांनी ृ
काळ अनकल नस�याचे सांिगतले तरी वासदवे बळवतं आप�या िन�हापासन दर गेले ु ू ु ू ू
नाहीत.(बेलसर,े१९८८, प.८७-८८) तसेच लोकां�या धािम�क भावनांना आवाहन क�न ृ
�यांनी आपला राजक�य कितकाय��म राबिवला नाही, हेही ल�ात घेतले पािहजे.ृ
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�जलेली होती. वया�या १५ �या-१६�या वषा�पासनच इं�जी राजवटीिवषयी �यां�या ू
मनात राग होता. आप�या घरात चोर घसावे तसे इं�ज हे भारतात घसलेले चोर आहेत ु ु
आिण �यांना ह�सकावन लावायचे तर �यासाठी उ�म शरीरबळ आिण लोकांचा भ�कम ू
पािठंबा पािहजे असे �यां�या मनात ठसले होते. शालेय जीवनापासनच �यांचा रोजचा ू
�यायाम, भाले-तलवारी चालव�याचे िश�ण, नेमबाजीचा सराव चालत असे. िप�तल व ू
इतर श�ा�े जमव�याचा �यांना छंद होता. य�कला िशक�याची �यांना �बळ इ�छा ु
होती. �यासाठी �यांनी खप धडपड केली. ल�करी िश�णाची �यव�था �हावी �हणन ू ू
स�ंथािनक बापसाहेब क�ंदवाडकर यां�याकडे प� पाठवन िवनंती केली; पण �यांचेकडन ू ु ू ू
नकार आला. आप�या आ�मच�र�ात दामोदर चापेकर यांनी �यावरची �िति�या 
न�दवताना िलिहले आहे, “आ�ही आया� करणार िकंवा तािलमबाज अथवा खबतर ेू
उडिवणार या तीनपैक� कोणी असतो तर याणी आ�हास आ�य िदला असता” 
(खोबरकेर,१९७४, प. १०) य�कला िशकता यावी यासाठी को�हापरकरांकडे सेवेची ृ ु ू
याचना केली तर ‘प�याचा बामण आ�ही ठेवत नाही’ अशा श�दांत नकार िमळाला. ु
(िक�ा, प. ११). मा� धार इथे मराठया�या मलाकडन बदंक चालव�याचे, नेमबाजीचे, ृ ् ु ू ू
छर ेकसे करतात व मारतात याचे िश�ण घेतले. बैलगाडीत न बसता बारा बारा कोस 
पायी चालणे, घ�गडीवर िनजणे, डाळ चरम� यावर राहाणे असा खडतर जग�याचा सराव ु ु
केला. बके िवकन, चोरी क�न िप�तले, ग�ी अशी श�े जमा केली. मोगलाई मलखात ु ू ु ु ु ु
जाऊन ह�यार े िमळवली. �वधमा�वर भाषणे क�न लोक जोड�याचा खटाटोप केला. 
१८९६ साली शभंर-दीडशे शालेय मले जमवन ‘चापेकर �लब’ अथा�त ु ू
‘आय��ितबधंिनवारक मंडळी’ नावाची सघंटना बांधली. प�याला पव�ती�या पाय�याशी, ु

चापेकर बधूं
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ल�ढे यां�या वाडयात आिण क�णाजी खाजगीवाले यांची भाडयाची जागा घेऊन ् ृ ्
�यायामशाळा, वाचनालय काढले. �फित�दायी गोफ�या मा�तीची �थापना केली. क�ती, ू ु
कवायत, म�ीय�, लांब-�ंद-उंच उडया, दांडप�ा, भालाफेक, गोफणगडंा यांचा सराव ्ु ु ु
केला. गोफणीतन भभागी, म�यभागी आिण आकाशभागी मारा कर�याचे कौश�य मलांना ू ू ु्
िशकवले, लटपटची टोळीय�े खेळन पािहली, य�स�जता �हणन जखम�वर �ाथिमक ु ू ु ू ु ू ु ू
उपाय करता यावा यासाठी काटा काढ�याचा िचमटा, सई, िब�बा, पान कणीस, बांबचे ु ू
पीठ, दगडी कोळसा इ�यादी औषधांची �थमोपचाराची िपशवी कशी बाळगावी याचे 
मलांना िश�ण िदले. ु

 इं�जांिव�� धमसणारा असतंोष हेच चापेकरां�या बडंाचे �मख कारण होते. ु ु
ि�िटशांनी िहदं�ंया धािम�क-नैितक अि�मतेला हानी पोचिवली याचा राग होता. �यामळेच ुू
ि��ती धमा�ला अनसरणा� या �ो. वेिलणकर यांना ते श�वत मानीत. रडंॅचा खन ु ू ू्
कर�याआधी �यांनी मंबईत ि�ह�टो�रया राणी�या पत�याला डांबर फासन आिण ु ु ू
चपलांचा हार घालन �ितका�मक �व�पात आपला सतंाप �य� त केला होता. प�यात ू ु
सामािजक प�रषदचेा मंडप जाळावासा वाटणे, सधारक सा�ािहका�या सपंादकांपैक� ु
वासदवे बळवतं पटवध�नांवर लाठी उगारणे, वगैर ेआततायी वाटतील अशी क�ये ही एका ु ृ
अथा�ने या सतंापा�या धगीचाच �ाथिमक आिव�कार होता. शांतते�या मागा�ने ि�िटशांना 
ह�सकावन लावता येईल यावर �यांचा मळीच िव�ास न�हता. �यां�या समकालीन ू ु
राजक�य वातावरणात �या. रानडे, लोकमा�य िटळक, आगरकर, महा�मा फले या ु
राजक�य पढा� यांची आिण समाजसधारकांची जी चळवळ चालली होती �याची �यांना पण� ु ु ू
क�पना होती. पण यापैक� कणाचेच अनयायी�व �यांनी �वीकारले नाही. रानडे-िटळक, ु ु
जहाल-मवाळ यां�यात �याकाळात चालणार ेवाद �हणजे िन�वळ ‘वाचाळ तंटा’ चालला ू
आहे, अशी �यांची �िति�या होती. चापेकरांनी �यां�या आ�मच�र�ात रा��ीय सभेवर, 
�ा��ेषाने �े�रत झाले�या सधारकांवर, लोकमा�य िटळकांवर, इं�जी िश�णावर, धमा�तर ु
करणा� यांवर, िशवजयतंीचा उ�सवातील उथळ आिव�कारांवर भरपर टीका केली आहे. ू
िटळक धड सधारकही नाहीत आिण �वधम�िन�ही नाहीत असे �यांना वाटे. “रा��ीय सभा ु
�हणजे अ��या िदवसाची चगंळ, ऐशारामाची मजा आिण बडबडीचा सकाळ यापे�ा ु
जा�त काही नाही... ऐशाराम, खाणेिपणे, हांडया-झबंर,े बोलणे-िलिहणे हे काढन पैशाचा ् ु ू
चराडा उडिवला क� दशेिहताची कमाल जाहली असे हे िव�ान �हणोन घेणार े नंदीबैल ु
समजतात” अशा ितखट श�दांत �यांनी समकालीन सिशि�तां�या राजक�य ु
चळवळीिवषयी आपले मत न�दवले आहे. (िक�ा,प. २८) �ा�णांनी रा�य बडिवले असे ृ ु
�हणन मोक�या होणा� या लोकांना �यांनी �ित�� केला आहे क�, ‘�यावेळी बाजीरावाने ू
रा�य गमावले �यावेळेस मराठे सरदार, िशदं,े होळकर, गायकवाड, भोसले, सातारकर, 



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - राजक�य ि�थ�यतंर     ।  171 ृ

“घरांत बाळंतीण आहे, ओढा ितला बाहेर! डोळे दखर े आहेत, घाला गाडीत! हा ु
बदंोब�त आहे का धमाकळ, का रडंॅशाही?” “इत�या िदवस चोरीवर भागत होते, पण ु ू
आतां बायकां�या अगंावर हात टाक�यांतही मजल येऊन ठेपली आहे! .. अर ेत�ही असे ु
िन:स�व कशाने झाला? आप�या आ�ांची अ� वाचव�यासाठी थोडी तरी हालचाल करा! ू
अर ेअसे भागबाईसारखे रडता का? आडदांडास कायदा िशकवा!” (सधारक, १२ एि�ल ु ु
१८९७)

हा एकच बाणा घेऊन चापेकर दशे�ेमाने वेडे झाले होते.

“अर ेमा�रती वासर ेआिण गाई, महाद� चांडाळ जसे कसाईु
हरा �लेश ितचे परा आ�ंल मारा, �रकामे नका राह� भमीस तारा”ू

 १८९६ साली �लेग�या साथीचा फैलाव झा�याने प�यात आणीबाणीची प�रि�थती ु
होती. ही प�रि�थती हाताळ�यासाठी १७ फे�वारी १८९७ रोजी ड��य. सी. रडंॅ नामक ु ू
गो� या अिधका� याची िवशेष िनय� ती कर�यात आली होती. सरकारने ‘�पश�ज�य ु
रोगासबंधंी कायदा’ केला होता. या काय�ानसार �लेग अिधका� यास एखा�ा घरात ु
�लेगचा ��ण असेल तर डॉ�टरकडन �याची तपासणी क�न घे�यासाठी घरात िश�न ू
��णास बाहेर काढ�याची अनमती द�ेयात आली होती. मा� घरात िशर�यापव� �लेग ु ू
अिधका� याने घरमालकास सचना दणेे आव�यक होते. सचना दऊेनही मालक आत येऊ ू ू
दते नसेल तर स� तीने �वेश क�न ��णाची तपासणी करवन घे�याचे आदशे होते. मा� ू
या �कारात रडंॅने व �या�या सहका� यांनी िहदं�ंया धािम�क ��ा व रीितभाती ल�ात न ू
घेता �यां�या भावना दखाव�या जातील अशा अितरके� प�तीने घरां�या झड�या ु
�यायला स�वात केली. बट घालन द�ेहा� यापय�त जाऊन व द�ेहा� यातले दवे र��यावर ु ु ू
टाक�याचाही उ�ोग �या�या सहका� यांनी केला. ि�यां�या अ�ला ध�का लागेल असे ू
मया�दा उ�लंघन करणारा वत�न�यवहार केला. �यामळे लोकां�या मनात चीड होती. ु
केसरी आिण सधारक प�ात यावर सतंाप �य� त होत होता. आगरकरां�या ‘सधारक’ ु ु
प�ातही चापेकरांसार�या त�णां�या मनात िव�ोह पेटन उठावा अशा भाषेत यािवषयीची ू
�िति�या उमटली होती :

को�हापरकर हे सव� कठे गेले होते? बाजीराव बाहेर चालीचा होता हे जर खर ेआहे तर ू ु
सवा�नी िग�ला क�न �याला कैद क�न रा�यावर यो�य मन�य का नाही बसवला? आता ु
जी स�ंथाने िहदं�थानात आहेत िततक� ध�यास बेमानी होऊन इं�जास िफतर झालेली ूु
नाहीत का?’ थोड�यात, चापेकर बधंनंा बौि�क लढाईत रस न�हता. इं�ज आप�या ू
घरात घसलेले चोर आहेत आिण आपण �यांना शारीरबलाने ह�सकावन लावणे एवढाच ु ू
एक पया�य �यांना मा�य होता. �यां�याच श�दात सांगायचे तर

“या सग�यांतील इंिगत एकच आहे. आमचा �वािभमान न� झाला आहे... या 
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“�वदशेिहताक�रता �व�ाणाची पवा� न क�रता कोटयवधी प�यवान लोक समरांगणी ् ु
धारातीथ� पतन पावतात, ते�हा �वदशेिहत होते, फकट होत नाही. एवढी अ�कल या ु
आधिनक िव�ानांना नसावी, मोठया दद�वाची गो� आहे.” (खोबरकेर, उिन. प. २१)् ृु ु

“जर �ा पढारी लोकांना परक�यांचा जलमी �कार सहन होत नसेल तर �यांनी जीव, ु ु
धन, इ�िम�, सत, क�या यांची माया सोडावी व मनगटाचे जोरावर ह�क मागावे, �यथ� ु
बोल�यांत आिण िलिह�यांत इं�जांवर टीका क�न स� त मजरी�या िश�ेस पा� होऊ ु
नये.”(खोबरकेर, उिन. प. २३) या �लेग�या साथीत भ�कटेचा म�य झा�याने �यांना एक ृ ु ृ ू
िदलदार िम�ाला मकावे लागले. ु

‘सधारक’ प�ांतला हा सतंाप आिण चापेकरां�या मनातला ��ोभ यांत ु
गणा�मक��या कठलाच फरक न�हता. ‘सधारक’ प�ात�या या मजकरासोबत ्ु ु ु ु
चापेकरां�या आ�मच�र�ातील दोन उतार ेवाच�यास या रागाची ��ततता ल�ात येते :ु

 या रा��ीय अि�मते�या िव�ोही मानिसकतेतन चापेकर बधंनंी रडंॅचा बदला ू ू
घे�याचा बेत आखला. या कटात लोकमा�य िटळकांचा सबंधं होता िकंवा नाही यािवषयी 
ठोस परावा उपल�ध नाही. मा� १२ जन १८९७ रोजी चापेकर बधंनंी िशवजयतंी�या ु ू ू
उ�सवात प�या�या लकडी पलाजवळील िव�ल मंिदर प�रसरात झाले�या काय��मात ु ु
मराठा िशपायाचा पोषाख घालन ‘िशवाजी �हणे’ ही �वत: दामोदरने िलिहलेली कवने ू
गायली होती. ही कवने िटळकां�या ‘केसरी’त १५ जन १८९७ �या अकंात �िस� झाली ू
होती. �यानंतर दहाच िदवसांनी रडंॅचा खन झाला. २२ जन १८९७ रोजी प�यात ू ू ु
गणेशिखंडीत ि�ह�टो�रया राणी�या रा�यारोहणा�या हीरक महो�सवािनिम� इं�ज 
अिधका� यांनी मेजवानीचा काय��म ठेवला होता. रोषणाई, दा�काम असे उ�सवाचे 
वातावरण होते. या समारभंातन परत येताना रडंॅचा खन कर�याचा कट आख�यात ू ू
आला. िभडे नामक सहकारी मेजवानी�या िठकाणी नजर ठेवन बातमी पोचिव�या�या ू
कामिगरीवर आधीच गणेशिखंडीवर पोचला होता. दामोदर व बाळक�ण हे िप�तल आिण ृ ू
तलवार घेऊन र��या�या कडेला झाडीत अधंारात दबा ध�न बसले. दामोदरने तलवार 
मोरीत लपवली व िप�तल तयार ठेवले. ‘ग��ा आला र’े असा परवलीचा सदंशे आला क�, ू
ह�ला करायचा असे ठरले होते. �या�माणे पव�िनयोिजत वेळाप�का�माणे दामोदरने ू
रडंॅला गोळी घातली आिण बाळक�णने आयह�ट� या अिधका� याला ठार केले. जखमी ृ
रडंॅचे ४ जलै १८९७ ला प�यात ससन ��णालयात िनधन झाले. िप�तले िविहरीत ु ु ू ु

ख�डांनी त�हाला आणखीही िडवचण�- तम�या आयाबिहणी-ल�ना�या बायका यांची ु ु
िवटंबना केली-�यां�या अगंावर फल� टािकली, �यां�याशी पाठ िशवािशवी केली तरी ु
दखेील त�ही आपले सथं ते सथंच! िध�कार असो अस�या समाजाचा!” (सधारक १७ मे ु ु
१८९७)
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 दर�यान �िवड बधंनंी ग�ारी केली �हणन वासदवे चाफेकर आिण महादवे रानडे ू ू ु

“ल�नसमारभंात िनघाले�या िमरवणक�पे�ाु
आ�ही या अतंकाळा�या िमरवणक�स जा�त मह�व दतेो.” (िक�ा, प. ९७)ु ृ

टाकन दोघे पसार झाले. दामोदरने मंबईत जाऊन आपला क�त�न-अ�यानाचा िदन�म ू ु
स� ठेवला. बाळक�ण आिण वासदवे चापेकर यांनी िनजाम ह�ीत जाऊन आ�य घेतला. ु ृ ु
मा� २० जानेवारी १८९९ ला है�ाबाद पोिलसांनी बाळक�णला अटक क�न ृ
पोिलसां�या ता�यात िदले. वासदवे इतर� फरार झाला. इं�जांना तपास लाव�यात फार ु
�म पडले. हे खन कर�यामागे प�यातील राजकारणी मंडळ�चा कट असावा या ू ु
सशंयाव�न प�यात धरपकड स� झाली. सरदार बळवतं व हरी रामच�ं नात बधंवंर ु ु ू ू
पोिलसांचा सशंय होता. [११] �यांना सशंयाव�न अटक झाली. �यां�या सपं�ीवर टाच 
आणली. बेळगाव िज��ात�या त�ंगात कठलाही खटला न भरता �यांची रवानगी ु ु
कर�यात आली. (पढे २६ िडस�बर १८९९ ला �यांची सटका कर�यात आली.) ख�यांची ु ु ू
मािहती दणेा� यास ब�ीस जाहीर कर�यात आले. चापेकरां�या मंडळात�या गणेश �िवडने 
२०,००० �पयां�या बि�सा�या आमीषाने ि�िटश अिधकारी �ईन यांस दामोदरपतं व ु
बाळक�ण यांनीच हे खन के�याची मािहती िदली. इं�ज अिधका� यांनी ३० स�ट�बर ृ ू
१८९७ रोजी दामोदरपतंास मंबईत अटक क�न प�या�या येरवडा त�ंगात टाकले. ८ ु ु ु
ऑ�टोबर १८८७ रोजी दामोदर चापेकरने दडंािधका� यासमोर ग��ाची कबली िदली व ु ु
आपण जनिहतासाठी हे क�य के�याचे सांिगतले. �यायालयाने दामोदरला भारतीय ृ
दडंसिंहते�या कलम ३०२ व कलम १०२ अ�वये फाशीची िश�ा ठोठावली. याच 
काळात िटळक येरवडा त�ंगात होते. दामोदरने आप�याला उ�च �यायालयात अपील ु
दाखल कर�यासाठी अिपलाचा मसदा िटळकांकडन िलहवन घे�याची त�ंगािधका� यास ु ू ू ु
िवनंती केली. दामोदरची िवनंती मा�य कर�यात आली. त�ंगािधका� या�या समोर ु
िटळकांनी दामोदर�या कथनानसार अिपलाचा मसदा तयार केला. दामोदरने �या�यावर ु ु
कर�यात आलेला आरोप फेटाळला व पोिलसांनी जबरीने आपला हवा तसा जबाब 
न�दवन घेत�याचा दावा केला. मंबई उ�च �यायालयाचे �या. पास��न आिण �या. महादवे ू ु
गोिवदं रानडे यां�यासमोर खटला चालला. �यायािधशांनी दामोदर चापेकरची फाशीची 
िश�ा कायम केली. �यानंतरही ‘ग�हन�र जनरल इन कौि�सल’कडे दाद माग�यात आली; 
मा� �यांनीही अपील फेटाळले. अखेर १८ एि�ल १८९८ रोजी दामोदर चापेकर यास 
प�या�या येरवडा त�ंगात फासावर चढिव�यात आले. फाशीवर जा�यापव� �याने ु ु ू
िटळकांकडन भगव�ीतेची �त मागवन घेतली; तसेच जा�यापव� आप�या विडलांना ्ू ू ू
िलिहले�या प�ात दामोदरने िलिहले क� :
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यांनी िमळन �िवडबधंनंा ठार मार�याची योजना आखली. पजंाबी मसलमानाचा वेश ू ू ु
प�रधान क�न ८ फे�वारी १८९९ रोजी रा�ी साडेनऊ�या समारास ते �िवड बधं�ंया ु ु ू
घरी पोहचले. पोलीस अिधकारी �ेिवनने त�हा दो�ही बधंनंा तातडीने �यां�या घरी ु ू
बोलाव�याचा बहाणा केला. �िवड बधंनंी कावा ओळखला व पळ काढला. मा� या ू
दोघांनी �यांचा पाठलाग केला. वासदवे चापेकरने गणेश �िवडला गोळी घातली आिण ु
महादवे िवनायक रानडे याने गणेश रामच�ं �िवडला ठार केले. पाळत ठेवणारा िम� 
खंडेराव व दोघे मारकेरी अधंारात पसार झाले. अथा�त नंतर पोिलसांनी �यांना अटक 
केली. �यां�यावर ग�हा दाखल झाला आिण ८ मे १८९९ रोजी वासदवे चाफेकरला, १० ु ु
मे १८९९ रोजी महादवे रानडेला फाशी िदले. �यांचा साथीदार खंडेराव साठे यांस १० 
वष� स� त मजरीची िश�ा ठोठाव�यात आली. बाळक�ण चापेकरला १२ मे १८९९ रोजी ु ृ
फाशी द�ेयात आले. 

रडंॅ�या खना�या काही िदवस आधी िशवजयतंी उ�सवात�या िटळकां�या भाषणाचा ु

“there is the clearest possible connection in the eyes of those 
watching events in the Deccan, between the continual incitement to 
disaffection, copuled as it is with exhortation to cultivation of physical 
strength, to imitation of the deeds of Shivaji, to unity and solidarity on 
the one hand and the doings of such persons as the Chapeksrs on the 
other. And while the apostles of the Press, of the Ganpati melas, of the 
Shivaji cult and such movements would repudiate all responsibility and 
insist on the legality of their pursuits, the Governor-in-Council cannot 
but realise that the active interpretation of such teaching by the more 
reckless students therefore is regarded not merely without 
condemnation, but with feelings which are not far removed from 
complacency and secret approval”[Govt. Bombay to Govt. India, 25 
August 1899, Home Police A, September 1899, 5, NAI]

 अथा�त इं�ज सरकार�या ��ीने हे �करण एवढयावरच थांबले नाही. एवढे सार े्
झा�यानंतर या सव� पोलीस तपासाचा खच� इं�जांनी पणेकरांवर लादला. या ह�या घडवन ु ू
आणणे हे केवळ या दोन त�णांचे काम असेल यावर सरकारचा िव�ास न�हता. �यामागे 
�थािनक पढा� यांचा, िवशेषत: �ा�णांचा हात असावा, या सशंयाव�न खना�या कटाचे ु ु
धागेदोर े शोध�याचा �य�न झाला. मंबई सरकारने कलक�यास भारत सरकारला ु
पाठिवले�या अहवालात �हटले होते क�,
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चापेकर बधंनंी केलेला रडचा खन, �याआधी वासदवे बळवतं फडके यांचे बडं यामळे ँू ू ु ु
महारा��ातील त�ण िपढीत रा��ीय अि�मतेची भावना जागवली गेली. भारतीय 
�वातं�यलढयात अशा�कार े त�णांचा थेट सहभाग झा�याने महारा��ा�या राजक�य ्
इितहासात एक नवे पान िलिहले गेले. महारा��ा�या राजक�य समाजबांधणीला एक नवे 
प�रमाण या �ांितकारकांनी �ा� क�न िदले. 

व�ांत �िस� झाला होता. �यात िशवाजीने अफजलखानाचा वध केला, �हणजे �याने ृ
�याचा िव�ासघात केला असे होत नाही; असा िटळकांचा यि� तवाद �िस� झाला होता. ु
अफजलखानाचा वध या घटनेचे िटळकांनी रा��ीय अि�मते�या सदंभा�त िव�ेषण क�न 
उ�च नैितकते�या मद�ावर अशा �कार�या ह�यांचे समथ�न केले होते. एका अथा�ने ु ्
रा���ेरणेने केलेली कठलीही ह�या समथ�नीयच आहे, असे िटळकांना िबबंवावयाचे होते ु
असा अ�वयाथ� लाव�यात आला. [१२] रडंॅ�या खनाशी िटळकां�या या भाषणाचा �ेरक ु
सबंधं जोडन �यांना राज�ोहा�या आरोपाखाली अटक कर�यात आली. �यां�यावर ू
खटला भर�यात आला व �यात �यांना दोषी ठरवन १८ मिह�यां�या त�ंगवासाची िश�ा ू ु
ठोठाव�यात आली. दामोदरने रडंॅ�या खनासाठी लोकमा�य िटळकांची अनमती घेतली ु ु
होती व खनाचा बेत ��य�ात आ�यावर ‘गणेशिखंडीतला गणपती पावला’ असा ू
सांकेितक सदंशेही िटळकांना पाठिवला होता, अशी मािहती चापेकरबधंचें सहकारी ू
दामोदर बळवतं िभडे यांनी िलिहले�या आ�मव�ात उ�रकाळात �िस� झा�यामळे ृ ु
िटळकांचा या कटाशी सबंधं होता, असे �हण�यास वाव आहे. (चौधरी के. के. २०१६, प. ् ृ
५४३)

 इं�ज सरकारने प�यात दोन वषा�साठी अित�र� त पोिलसांची ग�त वाढवली. २९ ु
जन १८८७ �या मंबई सरकार�या िनण�यानसार या पोिलसांवर झालेला खच� �. ू ु ु
३२,१३८ आिण पढे वािष�क �. १,१५,२०७ या�माणे होणारा खच� भ�न काढ�यासाठी ु
सरकारने पणेकरांवर अित�र� त करभार लादला. (Johnson, 1973, p. 98) पणे वैभव, ु ु
�तोद या व�प�ांवरही खटले भर�यात आले. लोकांम�ये इं�ज सरकारिव�� �ोभ ृ
िनमा�ण झाला; परतं �यानंतर काही काळ प�यात�या राजक�य हालचाली मंदाव�या.ु ु
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२.१ पव�कथनू

- २ -
इ�जी �शासनं

१९ वे शतक हे भारतात�या राजक�य स�ाकारणा�या पनिन�मा�णाचे शतक आहे. या ु
कालखंडात राजेशाहीचा अ�त झाला. दि�णा आिण दानधम� क�न प�य सपंािदत ु
करणा� या राजवटी सपं�या. गडिक��यांचे मह�व सपंले. वतने आिण जहािग� या दऊेन 
रा�याचा महसल गोळा कर�याची प�ती सपंली. राजाला आिण सरदारांना खंडणी वसल ू ू
कर�यासाठी मलखिगरी करावी लाग�याचे िदवस सपंले. ‘ि�िटश इंिडया’तील ु ु
वसाहतवादामळे मोगलकाळात व मराठेशाहीत अगंवळणी पडलेली शासन�णाली सपं�ात ु ु
आली. राजा आिण सरदार-जहािगरदारां�या पारपं�रक राजवटीपे�ा वासाहितक ्
राजवटीचा एक नवाच आकितबधं उदयाला आला. कंपनी सरकार हीच मळी एक ृ ु
ऐितहािसक घटना होती. यरोपीयन �यापारी कंप�यां�या मा�यमांतन यरोपचा ु ू ु
सा�ा�यवाद भारतात फोफाव�याचा हा कालखंड आहे. या �यापारी वसाहत�नी काही 
िठकाणी �थािनक राजवटी पण�पणे उलथवन टाकन आपली पण� स�ा ��थािपत केली; ू ू ू ू
काही िठकाणी �थािनक राजांना तैनाती फौजेचे सरं�ण परवन अिंकत करवन घे�यात ु ू ू
आले व �यांची स�ा दबळी केली. सपंण� भारतात कंपनी�या छ�ाखाली चालणारी समार ेू ुु
५०० स�ंथाने होती. या मांडिलक राजांना �यांची पारपं�रक राजशैली जप�याचा, काही 
�माणात महसल गोळा कर�याचा, राजाची पारपं�रक धािम�क भिमका िनभाव�याचा ू ू
अिधकार होता; मा� �यां�या साव�भौम स�ेत कपात कर�यात आली होती. ��येक 
िठकाणी �या �या राजाबरोबर झाले�या तहानसार �शासनाचे अिधकार व काय�प�ती ु
वेगवेगळी असे. ि�िटशांनी भारतात जी �शासक�य चौकट िनमा�ण केली ती समजावन ू
घे�यावर भर �ावयाचा आहे. मठभर ि�िटशांनी ३० कोटी भारतीय लोकांवर रा�य कसे ु
केले हा केवळ कतहलाचा िवषय नसन अ�यासाचाही िवषय आहे. पारपं�रक ु ु ू
रा�य�शासनापे�ा नवी �शासिनक शैली उदयाला ये�याचा हा कालखंड आहे. ई�ट 
इंिडया कंपनी भारतात �यापारासाठी आली होती; पण ितने राजस�ेचीही भिमका ू
िनभावली. केवळ मलखिगरी क�न खंडणी वसल करणे एवढया मया�िदत प�रघात ्ु ु ू
वावरणारी ही राजनीती न�हती. सै�यबळाबरोबरच औ�ोिगक सा�ा�याची उभारणी 
कर�यासाठी �शासक�य सघंटना िनमा�ण कर�यावर इं�जी राजवटीचा भर होता. 
ि�िटशांनी मराठयां�या स�ेवर मात क�न आपली राजक�य स�ा ��थािपत करताना ्
रा�यात शांतता व स�यव�था असणार ेिश�तब� �शासन िनमा�ण कर�यावर भर िदला. ु
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 इं�जी अमदानीतील आधिनक रा�य�णालीचा ‘नोकरशाही’ हा कणा होता. ु
िकंबह�ना १९ वे शतक हा भारता�या ��ीने �िशि�त मन�यबळावर अिधि�त ु
नोकरशाहीची सकं�पना आिण काय�प�ती यांचा आकितबधं घडिव�याचा कालखंड ृ
आहे. १८५८ �या राणी�या जाहीरना�यात रा�य�शासनात एत�ेशीयांचा सहभाग 
वाढिव�याचे आ�ासन द�ेयात आले होते. या आ�ासनामळे लोकशाही म�यचौकटीचा ु ू
अनभव व िश�ण िमळ�याची एत�ेशीयांना सधंी �ा� होणार होती. या��ीने ि�िटश ु
�शासनाने केले�या �योगांचाही इथे मागोवा �यावयाचा आहे. �वतं� भारता�या 
�शासनावर या वसाहतवादी �शासनाची िकतपत छाप आहे आिण िनव�साहतीकरणा�या 
काळात आपण यात नेमका कोणता म�या�मक बदल घडवन आणला याचा तपास ू ू
कर�यासाठी ही पव�पीिठका समजावन घेणे आव�यक आहे; या��ीने ��तत िववेचनाची ू ू ु
मांडणी अिभ�ेत आहे.

कंपनी�या �यव�थापक�य स�ंकतीची(‘काप�रटे क�चर’) मलक� व ल�करी �शासनाशी ृ ु
सांगड घालन एक वेगळी �शासक�य चौकट िनमा�ण केली. ‘साव�जिनक सेवा परिवणार ेू ु
रा�य’ अशी रा�याची नवी �या�या पढे आणली. साव�जिनक पाणीपरवठा, मलिन�सारण, ु ु
िदवाब�ी, सडका, र�ेवे, टपालसेवा, पोलीससेवा अशा िविवध नागरी सेवा परिव�यासाठी ु
�या �यव�था या काळात िनमा�ण के�या गे�या �यामागे �शासक�य काय�प�तीची शा�ीय 
बैठक होती. यरोपातही याच काळात पारपं�रक रा�या�या आकितबधंाकडन नोकरशाही ु ृ ू
आिण स�े�या िवक� �ीकरणाचा �वास स� होता. या काळातील भारतातील राजक�य ु
�शासना�या �योगांनाही औ�ोिगकरणातन उ��ांत झाले�या यरोपीयन ू ु
�यव�थापनशा�ाची पा��भमी आहे. या �शासनाला मालवाहतक आिण मानवी ू ू
दळणवळणाचे जाळे िव�तार�यासाठी, शहर े आिण शेतजिमन�ना पाणी परवठयाचे ्ु
िनयोजन कर�यासाठी, जिमनी�या �तवारीनसार महसल आकारणीची �यव�था ु ू
लाव�यासाठी तसेच खाणी व जगंल-पव�तराईतील नैसिग�क सपं�ीचा माग काढ�यासाठी 
भौगोिलक सव��णाची य�ंणा िनमा�ण करावी लागली. �यासाठी वापरावया�या उपकरणांचे 
आिण तं��ानाचे �िश�ण �ावे लागले. न�दी कर�यासाठी नमने िवकिसत करावे लागले. ु
लोकस�ंयेची घनता व वग�वारी ल�ात ये�यासाठी जनगणना करावी लागली. 
ससंाधनां�या वापराचे आिण कर�णालीचे िनयम करावे लागले. िश�ा आिण बि�सी 
यासाठीही िनयमांची सिंहता िस� करावी लागली. जमाखचा�चे अदंाजप�क आिण 
ताळेबदं ठेव�याची प�ती िनमा�ण करावी लागली. िशवाय या सवा�चे िनयोजन व 
�यव�थापन कर�यासाठी स�ेचे िवक� �ीकरण आिण अिधकारांची उतरडं यावर 
आधारले�या रा�यप�तीचे नवे �ा�प रचावे लागले. नागरी जीवनात शांतता व सलोखा 
नांद�यासाठी समान कायदा, ससघं िटत व सरंिचत �याय�यव�था िनमा�ण करावी लागली.ु
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 १७५७ ते १८५७ या शभंर वषा��या काळात भारतात ई�ट इंिडया कंपनीची स�ा 
होती. मंबईवर मा� त�पव�च १६६२ पासनच ई�ट इंिडया कंपनीचे �शासन होते. मंबईचे ु ू ू ु
स�वातीचे चार ग�हन�र राजाने िनय� त केले होते, एवढा अपवाद सोड�यास १८५७ ु ु
पय�त मंबई �ांतावर कंपनी�या ग�हन�रचीच स�ा होती. १७५७ ते १८५७ या पिह�या ु
शतकात भारतात�या िनरिनरा�या भागात स�ा िमळिव�यासाठी य� े कर�यात ई�ट ु
इंिडया कंपनीची बरीच श� ती खच� झाली. �यामळे कंपनीला एकिजनसी �शासिनक ु
चौकट िनमा�ण करायला उसतं िमळाली नाही. या काळात�या कंपनी�या �शासनातील 
िढसाळपणाब�ल बगं ाल�या एका �यायािधशाने केलेले भा�य परसेे बोलके आहे:ु

“..no uniform, no definite opinion, either as to the true character of 
the sovereignty of the crown, nor of the dependence of the laws on 
parliament, nor as to the rights either of political power or of property of 
the East India Company, nor even of the relations in which the many 
millions of natives stand to the political authorities by which they are 
entirely governed...There is the English common law and constitution, 
of which the application is .. still more obscure and perplexed; 
Mahamedan law and usage; Hindu law, usage and scripture; charters 
and letters patent of the Crown; treaties of the Indian governments, 

 सवा�साठी समान कायदा, काय�कारी �शासनापासन म� त असणारी �वाय� ू ु
�याय�यव�था; व�प��वातं�य, लोकां�या मालम�ेचे सरं�ण व पारदश� कारभार या ृ
यरोपातील लोकशाही म�यचौकटीत�या सकं�पना व घटना�मक �शासनाची त�वे ु ू
भारतात�या वासाहितक राजवटीलाही लाग होती; परतं ि�िटशांनी एत�ेशीयांना तशी ू ु
समत�य वागणक िदली नाही. ि�िटश �शासकांची वासाहितक मानिसकता या भमीशी ु ू ू
िकतपत सम�प झाली, यािवषयी शकंा आहे. यरोप�या औ�ोिगक �गतीला पोषक ु
असणारा साधन�ोत �हणन भारतभमीकडे पाह�याची भिमका सतत वरचढ रािह�याने ू ू ू
बह�तांश ि�िटश �शासक एत�ेशीयांशी सम�प होऊ शकले नाहीत. भारतीयांनी केले�या 
‘होम�ल’�या मागणीमागे �ा सां�कितक परा�मतेचा ताण होता. ि�िटशां�या �शासक�य ृ
काय�स�ंकतीचा आढावा घेताना �वरा�याचे �शासन आिण वसाहतीचे �शासन यातला ृ
भाविनक-सां�कितक परा�मतेचा हा म�ाही िवचारात �यावा लागणार आहे. (��तत ृ ु ु
िववेचनात ‘िहदं�थानची रा�य�यव�था व लोकि�थती’ (१८९५) या प�तकातील ुु
आकडेवारी व मािहतीचा भरपर उपयोग झाला आहे. �यामळे िजथे वेगळे सदंभ� िदलेले ू ु
नाहीत, ती बह�तांश मािहती या प�तकातन सकंिलत केली आहे, असे समजावे.) ु ू
२.२ रा�य�शासनाचा आकितबध :ंृ
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ि��तरीय आराखडा :

ना धड इं�लंड�या राजाची साव�भौम स�ा, ना धड कंपनीला सवा�िधकार; ना धड 
ससंद�ेया काय�ांचे अनसरण ना एत�ेशीयां�या अगंवळणी पडलेली रा�यप�ती अशी ु
कंपनी �शासनाची ‘एक ना धड’ अव�था होती. िहदंचंी कायद े सिंहता, मसलमानां�या ुू
�ढी-परपंरा, इं�जांचा घटना�मक नमनादश� यापैक� कशाचा, के�हा आिण कसा वापर ु
करायचा यािवषयी सतत सिं द�धता असायची.

 ि�िटशांनी िहदं�थान�या रा�य�यव�थेसाठी तयार केले�या आकितबधंाचे अन�मे ृ ुु
इंिडया कौि�सल, िहदं�थान सरकार आिण �ांितक सरकार हे तीन �मख घटक होते. ुु
�यांची रचना आिण काय�प�ती यात वेळोवेळी सधारणा कर�यात येऊन ि�िटशांनी ु
आपली �शासिनक स�ा घ� केली.

 १८५७ �या बडंानंतर ई�ट इंिडया कंपनीचे सरकार बरखा�त कर�यात 
आ�यानंतर �शासिनक सिंद�धता हटव�याला �ाधा�य िमळाले. (१८७४ साली कंपनीही 
िवसिज�त झाली.) कंपनीचे सै�यदल ि�िटश सेनादलात िवलीन झाले. १८५८ �या 
राणी�या जाहीरना�यानंतर भारतावर थेट ि�िटश स�ाटाची पया�याने ि�िटश ससंदचेी 
स�ा ��थािपत झाली. (१८७६ �या Royal Titles Bill या काय�ा�वये महाराणी 
ि�ह�टो�रया ही भारताची स�ा�ी बनली.) राणी�या जाहीरना�यातन एत�ेशीयां�या मनात ू
ि�िटश स�ेिवषयी आकस राह� नये याची परशेी खबरदारी घे�यात आली होती. एडमंड ु
बक� ने ‘Kingdom of magistrates’ अशा श�दात या �शासनाचे वण�न केले होते. मा� 
तरीही ि�िटश �शासनात एक�कारचा दट�पीपणा कायम रािहला. एत�ेशीय राजां�या ु
राजवटीत ि�िटश �शासन ह�त�ेप करणार नाही, असे आ�ासन दऊेन मांडिलक 
राजांना ग�प बसव�यात आले होते; मा� ��य�ात तह आिण सनदा यां�या मा�यमातन ू
झाले�या करारमदारांतन रिेसड�ट�या िनय�ंणाचा अकंश कायम ठेव�यात आला. ू ू
रा�य�शासनात नोकरभरती करताना धम� व वशं ल�ात ठेवन भेदभाव केला जाणार ू
नाही, असे आ�ासन द�ेयात आले होते; ��य� �यवहार मा� अगदी उलट होता. 
एत�ेशीयां�या धािम�क ��ा-परपंरांम�ये ढवळाढवळ करणार नाही, असे आ�ासन 
द�ेयात आले; पण हे आ�सन या ना �या कारणाने बाजला ठेवन कायद ेकर�यात ि�िटश ू ू
सरकारने कसर केली नाही. मठभर लोकांनी कोटयवधी भारतीयांवर दीडशे वष� रा�य ्ू ू
कसे केले याचे कतहल वाटणे �वाभािवक आहे; परतं या यशाचे रह�य �यांनी वासाहितक ु ू ु
राजनीती आिण उदारमतवादी लोकशाही रा�याची म�यचौकट अशा सिंम� धारणांतन ू ू
भारतीय �शासनाचा जो सरंचना�मक आराखडा तयार केला, �यात दडले आहे.

besides inference drawn from ..the law of nations of Europe.” 
(Madden,1987, p. 232-233) 
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१८५८ �या ‘ग�हम�ट ऑफ इंिडया ॲ�ट’नसार ई�ट इंिडया कंपनीची स�ा सपं�ात ु ु
येऊन भारतावर ि�िटश स�ाटाचा अमंल स� झाला. या काय�ानसार लंडनला ‘इंिडया ु ु
ऑिफस’ नावाचा �वतं� िवभाग उघड�यात आला. �याचे �मख पद कॅिबनेट दजा��या ु
से�ेटरीकडे द�ेयात आले. �यास ‘भारतमं�ी’ असेही �हणत. या �टेट से�ेटरीला स�ला 
द�ेयासाठी �थापन केले�या कौि�सलला पव��माणे ‘इंिडया कौि�सल’ असेच सबंोध�यात ू
येत असे. १८५८ �या काय�ानसार कठ�या ना कठ�या �व�पात भारतीयांना ु ु ु
शासना�या कारभारात सामावन घे�याची योजना होती. पण ती लगेच काया�ि�वत झाली ू

(अ) इंिडया कौि�सल : ि�िटश अमदानीत भारतातला सव� रा�यकारभार लंडन�या 
“ग�हन�र-जनरल-इन कौि�सल” �या छ�ाखाली चालत असे. १७७३ साली ई�ट इंिडया 
कंपनी आिथ�क सकंटात सापड�यामळे कंपनीने ि�िटश शासनाची मदत मािगतली होती; ु
ते�हापासन कंपनी�या कारभारावर ि�िटश शासनाचे िनय�ंण आले. १७७३ �या ू
काय�ानसार ई�ट इंिडया कंपनी�या ‘कोट�  ऑफ डायर�ेटस�’मधन िनवडणक �ि�ये�ारा ु ू ू
िनवडन आलेले चार सद�य कौि�सलचे काम पहात. कौि�सलचे काम बह�मताने चाले व ू
कौि�सलचा िनण�य ग�हन�र जनरलला बधंनकारक असे. अथा�त गरज भास�यास ग�हन�र 
जनरलला िनणा�यक मताचा (‘काि�टंग �होट’चा) अिधकार असे. १७८४ साली ‘िपटस  ्
इंिडया ॲ�ट’खाली ि�िटश शासन आिण ई�ट इंिडया कंपनी यांची सयं� त स�ा ु
अि�त�वात आली. यावेळी कौि�सल�या सद�यांची स�ंया घटव�यात येऊन ४ ऐवजी ३ 
झाली; मा� ग�हन�र जनरल�या अिधकारांत वाढ कर�यात आली. ग�हन�र जनरल, �टेट ्
से�ेटरी, चा�सलर आिण कंपनी बोडा�चे तीन सद�य असे सहा जण िनय�ंक मंडळाचे 
काम पाह� लागले. ग�हन�र जनरलला काय�कारी आिण वैधािनक अशा दो�ही �तरावर�या 
जबाबदा� या िनभवा�या लागत. १७८६ सालापासन तो अिधकार ग�हन�र जनरलकडे ू
द�ेयात आला होता. १७९३ �या काय�ा�वये म�ास व मंबई ग�हन�रासही हा अिधकार ु
�ा� झाला.

१८३३ �या चाट�र ॲ�टनसार प�हा एकदा कौि�सलची रचना बदलली. ग�हन�र ु ु
जनरल�या ‘काय�कारी जबाबदा� या’ आिण ‘वैधािनक जबाबदा� या’ असा भेद �थमच 
कर�यात आला. भारता�या ग�हन�र जनरलला स�ला द�ेयासाठी चार सद�यांचे 
कौि�सल असले, तरी �यात�या फ� त पिह�या ितघांना कामकाजात भाग घेता येई; 
चौ�या सद�याने फ� त उपि�थत रहायचे, असा िनयम कर�यात आला. मा� वाद��त 
मद�ावर मतदानाची वेळ आ�यास चौ�या सद�याला मतदानात भाग घेता येत असे. ु ्
ई�ट इंिडया कंपनी�या कोट�  ऑफ डायर�ेटस�ला आिण भारतीय सदंभा�त ि�िटश 
शासनाला साहा�य कर�याचे काम हे कौि�सल करीत असे. या चाट�र ॲ�टनसार ु
बगंालचा ग�हन�र जनरल हा सपंण� भारताचा ग�हन�र जनरल �हणन काम पाह� लागला.ू ू
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नाही. १८६१ साली ‘इंिडया कौि�सल ॲ�ट’ पा�रत झाला. या काय�ात भारतीयांना 
कौि�सलात �ितिनिध�व द�ेयाची तरतद होती. �यानसार ग�हन�र जनरल�या ू ु
कौि�सलम�ये कायद े कर�यासाठी ६ ते १२ सद�यांची िनय� ती कर�याचा िवशेष ु
अिधकार ग�हन�र जनरलना द�ेयात आला. यातले िन�मे सद�य अशासक�य असावेत 
अशीही तरतद होती. कौि�सलने केलेला कायदा नाकार�याचा राजा अथवा राणीचा ू
अिधकार सरि�त ठेवन कायद े कर�याचा अिधकार कौि�सलला िमळाला. ग�हन�र ु ू
जनरल�या अिधकारात वाढ कर�यात आली. िहदं�थान�या म�यवत� व �ांितक ु
सरकार�या कौि�सलांत मंजर झाले�या सव� काय�ांना �वत: ग�हन�र जनरलची मंजरी ू ु
आव�यक असे. ग�हन�र जनरलला सपंण� नकारािधकार आिण �सगंान�प कौि�सलम�ये ू ु
िवषय न येताही अ�यादशे जारी कर�याचा अिधकार होता. दशेाचे सरं�ण, शांतता िकंवा 
िहतािहत ल�ात घेऊन �सगंपर�वे कौि�सलिशवाय आप�या मता�माणे ह�कम कर�याचा ू
�यास अिधकार असे. अशा �कारचे ह�कम सहा मिहने चालत. अथा�त कौि�सल�या ू
सभासदांची याबाबत वेगळी मते अस�यास �या सभासदां�या इ�छेनसार �यांची मते व ु
कारणे यांची िटपणे �टेट से�ेटरी यांचेकडे पाठिवता ये�याची तरतद होती. कौि�सलचा ू
म�य �हणन भिमका िनभावत अस�यामळे ग�हन�र जनरलला काि�टंग �होटचा अिधकार ु ू ू ु
होता. (१८८४ साली रा��ीय सभेने िहदं�थान�या रा�य�यव�थे�या सधारणेची पिहली ुु
पायरी �हणन इंिडया कौि�सल र� करावे व �या जागी हौस ऑफ कॉम�स�या सभासदांची ू
‘�टॅिंडंग किमटी’ नेमावी असे मत �य� त केले होते; �याची कारणे पढे रा��ीय ु
सभेसबंधंी�या िवषय िववेचनात येतील.)

(आ) िहदं�थान सरकार : ि�िटश अमदानीत भारताचा नामिनदश�  ‘िहदं�थान’ िकंवा ु ु
इं�जीत ‘India” असा केला जात असे. भारतातील ि�िटश स�े�या साव�भौम सरकारास 
“ िहदं�थान सरकार” �हणत. या साव�भौम सरकारात ग�हन�ल-जनरल, �यांचे ु
एि�झ�यिट�ह, कायद े कर�यासाठीचे कौि�सल व िचटणीसमंडळ यांचा समावेश ू
असायचा. १८६१ �या काय�ानसार िहदं�थान सरकार�या कौि�सलात एक ल�करी ु ु
अमंलदार, एक खिज�याची �यव�था पाहाणारा, २ िकंवा ३ इंिडयन िसि�हल सि�ह�सपैक� 
सद�य िनय� त केले जात. सन १८७४ �या काय�ानसार साव�जिनक कामकाज ु ु
खा�यासाठी(पि�लक व�स� खाते) एक जादा कौि�सल सद�य नेम�याचा अिधकार होता. 
कायद े कर�यासाठी जादा सभासदांची गरज लागे. �यासाठी सरकारी नोकर व नेिटव 
लोकांची नेमणक कर�यात येई. १८९२ �या काय�ानसार िहदं�थान सरकार�या ू ु ु
कौि�सलातील सभासदांची स�ंया दहापे�ा कमी व सोळापे�ा जा�त अस नये, असे ू
ठरिव�यात आले. �यापैक� ६ सरकारी नोकर व १० नोकरीत नसलेले अशी िवभागणी 
सचिव�यात आली होती. िहदं�थान सरकारचे म�यालय नो�ह�बर ते एि�ल या काळात ु ुु



182   ।     राजक�य ि�थ�यतं र - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ

(इ) �ांितक सरकार : ि�िटश भारतात �शासिनक��या एकण २५० िज�हे होते. ् ू
��येक िज��ा�या काय�क�ेत सरासरी ४,४३० चौ. मैलांचा �दशे येत असे. ��येक 
िज��ाचे २ िकंवा ३ उपिवभाग असत आिण �यांचे प�हा दोन तालके अशी िवभागणी ु ु
केलेली असे. ४ ते ७ िज��ांचे एक िडि�हजन (िवभाग) असे. ��येक िवभागासाठी एका 
आय� ताची (किमशनर) िनय� ती कर�यात येई. अशा एकाह�न अिधक िवभागां�या ु ु
जोडणीतन ‘�ांत” (Province) तयार �हायचा. �ांतांचे सरकारांस “�ांितक” िकंवा ू
“�थािनक” सरकार �हणत. १८६१ �या काय�ा�वये �ांितक सरकारचे कामकाज 
पाहा�यासाठी ‘लेिज�लेिट�ह कौि�सल’ �थापन कर�यात आले. �ांता�या कौि�सलला 
‘ग�हन�र जनरल इन कौि�सल’�या आदशेानसार कामकाज करावे लागे. सव� �शासक�य ु
घडामोड�ची मािहती ग�हन�र जनरलला �ावी लागे. 

 िहदं�थान सरकार आिण �ांितक सरकार यां�यात उ�प�नाची िवभागणी व खचा��या ु
जबाबदा� या यािवषयी काही िनयम व सकेंत ठरलेले होते. उ�प�ना�या काही बाबी मंबई ु
इला�याकडे व काही बाबी पण�पणे िहदं�थान सरकारकडे असत. मंबई इला�या�या ू ुु
उ�प�नापैक� काही भाग अशंत: क� �ाकडे व उव��रत भाग �ांताकडे, काही बाब�चे पण� ू
उ�प�न �ांताकडे अशी िवगतवारी ठरलेली असे. मा� या िवगतवारीत क� �ा�या तलनेत ु
�ांताचे िव�ीय अिधकार मया�िदत असत; �यामळे रा�य�शासनावर आिथ�क ताण येत ु
असे. लोकमा�य िटळकांनी यासदंभा�त म�ढयांवरील लोकर काप�याचा ��ांत दऊेन जे ्
भा�य केले आहे, ते क� � आिण �ांत यां�या आिथ�क सबंधंांवर �काश टाक�यास परसेे ु
आहे. िटळकांनी िलिहले आहे, “एकंदर इला�याचे सव� बाब�चे उ�प�न समार ेचवदा कोट ु
�पये आहे; पण �यापैक� समार े साडेचार कोट �पयेच काय ते खच� कर�याचा मंबई ु ु
सरकारास अिधकार आहे. बाक� पैसे िहदं�थान सरकार�या ितजोरीत मंबई सरकारास ुु
भरावे लागतात; व ते िहदं�थान सरकाराने आपले ता�यात ल�करासारखी जी खाती ु
ठेवली आहेत ितकडे खच� होतात. .. यािशवाय मंबई सरकाराने वीस ल�ांची िश�लक ु
नेहमी ठेवली पािहजे असाही एक िनयम आहे. चारपांच वषा�त काटकसर क�न जर मंबई ु
सरकारने थोडीबह�त िश�लक टाकली तर दस� या पचंवािष�क कराराचे वेळी िहदं�थान ु ु
सरकार लगेच ती आप�या िपशवीत ओढन घेते. .. यांस उ�क� ��ांत �हटला �हणजे ृू
म�ढयांवरील लोकर काप�याचा होय. �ांितक सरकार �ा िहदं�थान सरकार�या म�ढया ् ्ु
होत. यां�या अगंावरील लोकर काप�याक�रता िहदं�थान सरकारचे फडणीस दर पाच ु
वषा�नी कातरी घेऊन िसम�याव�न खाली उतरतात. �यावेळी म�ढयां�या अगंात उब ्
रहा�यापरती �यां�या अगंावर बोट बोट लोकर ठेवन बाक� सव� लोकर काप�यांत येते... ु ू

कलक�यास ‘फोट�  वईिलयम’ इथे असायचे, मे ते ऑ�टोबर या मिह�यात ते िसमला इथे ु
असायचे. 
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Ÿ लोकल बोड�, �यिनिसपािलटया, ग�हन�रने मा�यता िदले�या जहािगरदार व जमीनदार ्ु
लोकां�या सभा यातन : ६ सभासदू

�ांितक सरकारशी �यांचे वत�न श� मारवाडीपणाचे असते.” (िटळक, १९२४(ब),प. ४८-ु ृ
५०) 

 १८६१ �या काय�ानसार ग�हन�रला �ांता�या कायदमंेडळात (कौि�सल) सद�य ु
िनय� त कर�याचा अिधकार होता. कौि�सल सद�यांची अितशय काळजीपव�क िनवड ु ू
कर�यात येई. सरकारवर िन�ा असणा� या लोकांना कौि�सल सद�य नेम�याकडे 
ग�हन�रचा कल असे. कौि�सल सद�यां�या नेमणकांत �यापारी लोकांचे अिध�य होते. ु
मंगलदास नथभाई, बेहेरामजी िजजीभॉय, �ामजी नसरवानजी, नारायण वासदवे, ु ु
सोराबजी बगंाली हे कौि�सल सद�य होते. �यापारी आिण जमीनदार यां�यातन कौि�सल ू
सद�य नेम�या�या प�तीिवषयी मंबईत�या बि�वतंांम�ये असतंोष होता. िव�नाथ ु ु
नारायण मंडिलक यांनी �यां�या ‘नेिट�ह ओिपिनयन’ प�ातन या असतंोषाला वाचा ू
फोडली होती. कौि�सल�या सद�याला साव�जिनक �े�ात रस असला पािहजे, ��ांचा 
अ�यास असला पािहजे, इं�जीतन ��ांची नीट मांडणी करता आली पािहजे, �हणन ू ू
�यासगंी लोकांना कौि�सलवर �यावे अशी मंडिलकांनी मागणी केली होती. �यानंतर 
बि�वतंांनाही कौि�सलवर नेमले जाऊ लागले. मंबई�या कायदमंेडळात �ितिनिध�व ु ु
केले�या काही पढा� यांची नावे व �यांचा काय�काळ असा होता :ु

 १. मंगलदास नथभाई (१८६६-१८७४)ू

Ÿ मंबई �यिनिसपल काप�रशेन व मंबई यिन�हिस�टीचे सेनेट यांचा ��येक� एक ु ु ु ु
�ितिनधी : २ सभासद

�ाताचे कायदे कौि�सल :ं
 कायद ेकर�या�या बाबतीत �ांतांना वेगळे अिधकार होते. मंबई व म�ास इला�यात ु

कायद े कर�यासाठी �वतं� कौि�सले होती. १८६१ �या काय�ा�वये ‘बॉ�बे 
लेिज�लेिट�ह कौि�सल’ �थापन झाले. २२ जानेवारी १८६२ ला ग�हन�र सर जॉज� रसेल 
�लाक�  याने मंबई �ांता�या कौि�सलचे उद घाटन केले. स�वातीला या �ांितक ु ् ु
कायदमंेडळात १० पैक� ७ सद�य शासक�य असत. िबगरशासक�य सद�य �यापारी 
आिण जमीनदार वगा�तन नेम�याची परपंरा होती. १८९२ �या सधा�रत काय�ानसार ू ु ु
कौि�सल सभासदांची स�ंया २० ठरिव�यात आली; �यात नवापे�ा जा�त सरकारी 
नोकर अस नयेत व सरकारी नोकरीत नसलेले ११ इसम असावेत अशी अट होती.या ू
११ सद�यांची िनवड पढील गटांतन कर�यात येई :ु ू

 २. नारायण वासदवे दाभोळकर (१८७२-१८८४)ु

Ÿ सरकार�या पसतंीने नामिनय� त केले जाणार े: ३ सभासदु
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 ३. िव�नाथ नारायण मंडिलक (१८७४-१८८४)

 ७. ब�ि�न तायबजी (१८८२-१८८६)ु
 ८. दादाभाई नौरोजी (१८८५-१८८७)
 ९. म. गो. रानडे (१८८५-१८८७)

“मा�या कारिकद�त कौि�सल काय��म होती. या काळात मह�वाचे कायद े पा�रत 
झाले. एत�ेशीय सद�य दशेी ��ांची मांडणी कर�यात अ�ेसर असायचे. �यात िव�नाथ 
नारायण मंडिलक हे इं�जीतन अितशय म�ेसद मांडणी करीत. �यांची साव�जिनक ��ांची ू ु ू
जाण िवल�ण होती. आप�या दशेवासीयांिवषयी �यां�या मनात आदर आिण िव�ासाची 
भावना होती. काय��म �यि� तम�व होते. दोसाभाई �ामजी आिण सर जमशेदजी 
िजजीभाय हे दोन पारशी सद�य त�ण आिण अनभवी होते. म�लीम सद�यांपैक� अली ु ु
र�घाय हे शासनावर टीका करीत. (Temple, 1882, p. 476)

 ५. मोरारजी गोकळदास (१७८-१८८०)ू

ग�हन�रची भिमका: ू
 मंबई व म�ास इला�यां�या �थािनक सरकारांस इतर �ांतातील �थािनक ु

सरकारांपे�ा जा�त �वातं�य होते. ते थेट लंडनला �टेट से�ेटरी िकंवा महाराणीशी 
प��यवहाराने सपंक�  ठेव शकत होते. ॲड�होकेट जनरल नेम�याचाही अिधकार होता. ू
‘ग�हन�र’ हा इला�याचा म�य अिधकारी असे. ‘ग�हन�र’ची नेमणक थेट राजा िकंवा राणी ु ू
यांकडन होत असे. ग�हन�र व �टेट से�ेटरी यांचा �वतं�पणे प��यवहार चालत असे. ू
ग�हन�र-जनरल यांना ग�हन�र�या कामावर दखेरखे कर�याचा व �यांचे िनयमन कर�याचा 
अिधकार असे. १७९३ �या (कलम ६५) काय�ा�वये मंबई �ांता�या ग�हन�रास गरज ु
पड�यास ग�हन�र जनरल�माणे कौि�सल�या मा�यतेिशवाय ह�कम कर�याचा ू
िवशेषािधकार द�ेयात आला होता. �यामळे रा�यकारभारातील �शासनात ग�हन�र�या ु
भिमकेला सवा�त अिधक मह�व होते. रा�या�या िवकासाचा आिण लोकक�याणाचा ू
आराखडा तयार कर�यापासन अमंलबजावणीपय�त सव� ट��यांवर ग�हन�र�या ू
म�य��ीला आिण कामकाजा�या प�तीला मह�व होते. मराठयां�या पाडावानंतर १८१९ ्ू
साली माऊंट �टअट� एलिफ��टनने मंबई �ांताची �शासिनक घडी बसिव�यासाठी ु ु
अथक �य�न केले. यरोपीयन राजनीतीचे मानदडं एकदम इथे लाव�यात अनेक अडचणी ु

 ६. गोपाळ ह�र दशेमख (१८८०-१८८९)ु

 १०. िफरोजशहा मेहता (१८८७-१८८९)
कौि�सल�या कामकाजात एत�ेशीय सद�य िहरीरीने भाग घेत. सर �रचड�स  ट�पल ्

यांनी �यािवषयीचा अनभव न�दिवला आहे:ु

 ४. एस. एस. ब�गाली (१८७६-१८७८)
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येऊ शकतात, हे जाणन �याने नेम�तपणा व सावधिगरी बाळगन �शासननीती आखली. ू ू
एत�ेशीयांना कमी न लेखता, �यां�या काय�श� तीचा राजक�य �शासनात वापर कर�याची 
�याची भिमका होती. �थािनक बि�वतंांना, �यापा� यांना, धम�पिंडतांना बरोबर घेऊन काम ू ु
कर�याची प�त होती. नािशक, सातारा येथे �ा�ण पढा� यांची सभा भरवन �यां�या ु ू
सनदा, वषा�सने चाल रहातील, याचे आ�ासन दऊेन �याने येथील पेशवाई परपंरचेी सवय ू
झाले�या �ा�णवगा�ला िव�ासात घेतले. स�ंथािनक, जहािगरदारांचा मानस�मान जपला. 
मालकमने रा�ते, घोरपडे, नात या सरदारांना पद�या िद�या, इनामे िदली. स�ंथािनक-ू
जहािगरदारांना खश ठेव�यासाठी �ारभंी�या ग�हन�रने राजिश�ाचाराची जनी �था काही ु ु
काळ पढे चाल ठेवली. एलिफ��टन, मा�कन या त�कालीन ग�हन�र�या या ु ू
काय�स�ंकतीचे वण�न प�या�या '�ान�काश' या प�ातील पढील उता� याम�ये नेमकेपणाने ृ ु ु
आले आहे :

"को�हापर�या राजांची �वारी प�यात आ�यावर �यांना िलिजट साहेब व नाना ू ु
मोरोजी इ�कोयर सामोर ेजाऊन स�मानाने प�यात आणत. को�हापरचे मानकरी �यां�या ु ू
सोबत असत. सव� लवाजमा एकंदर हजारा�या वर असे, महाराजांना बेटावर 
मेजवानीसाठी बोलिव�यात येई. पलटणीची कवायत दाखिव�यात येई. सरकारातन १७ ू
तोफांची सलामी द�ेयात येई." (�ान�काश, १५-०१-१८६३)

एलिफ��टनने रा�य�शासनात �थािनक लोकांचा सहभाग वाढिव�यासाठी 
िश�णाचा �सार कर�याची मोहीम हाती घेतली. कायदा आिण िनयमाची सिंहता तयार 
कर�याचे काम हाती घेतले. मंबई काय�ाचे २७ भाग व �याचे पोटिवभाग अशी रचना ु
कर�यात आली. �यानंतर काय�ाचे सामािजक�करण कर�यासाठी �याने ‘काय�ाचे 
नवनीत’ (digest) अथा�त काही आचारस�े तयार केली. महारा��ात िहदं कायदा हा ू ू
फ� त �ा�णांना लाग होता; ��येक जातिनहाय वेगवेगळे कायद ेव �ढी �चिलत हो�या. ू
एलिफ��टनला या सवा�त सस�ता आणन एक समान कायदा आणावयाचा होता; मा� ही ु ू ू
�ि�या बरीच िकचकट अस�याने �याला आप�या कारिकद�त ती पण� करता आली ू
नाही. १८२७ पय�त �याची कारिकद� होती.

माऊंट �टअट�नंतर १८२७ ते १८३० या काळात सर जॉन मा�कमने हीच परपंरा ु
पढे नेली. �या�या कारिकद�त मंबई-प�याला जोडणा� या ‘बोरघाटा’चा र�ता बांध�यात ु ु ु
आला. मंबईह�न िवलायतेला जाणा� या आगबोटी चाल झा�या. इनाम जिमनीसबंधंी केवळ ु ू
भोगवटयावर चाललेला �यवहार �याने बदं केला. ग�हन�र लॉड� फॉकलंड या�या ्
कारिकद�त (१८४८-१८५३) सामा�य लोकांना सरकारकडे दाद मागता येते याचा 
िव�ास िनमा�ण झाला होता. आधी�या एत�ेशीय सरकारपे�ा हे नवे सरकार कसे वेगळे 
होते यासदंभा�तला त�कालीन व�प�ात �िस� झालेला एक अिभ�ाय ल�णीय आहे :ृ
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 सर िफलीप वडहाऊसचा काय�काळ मा� आप�ी �यव�थापनात गेला. १८७४ ु
साली मंबईत पारशी-म�लीम दगंल झाली. �यास प�रि�थती नीट हाताळता आली नाही. ु ु
१८७६-७७�या द�काळातही सरकारी मदत उिशरा पोच�याने मोठया �माणावर ्ु्
जीिवतहानी झाली. �यानंतर�या काळात सर �रचड� ट�पल याही ग�हन�रिवषयी लोकांचे 

 १८६२ ते १८६७ या काळात सर बाट�ले �ेर ेग�हन�र होता. �या�या कारिकद�त 
मंबई-म�ास-कलक�ा-गजरात-राजपताना अशी र�ेवेलाइन टाक�याचे काम पण� झाले. ु ु ु ू
खानदशेात लांब धा�या�या कापसाचे उ�पादन हो�यासाठी �याने िवशेष �य�न केले. 
इं�लंडह�न वा�तिवशारदा�या माग�दश�नाखाली एत�ेशीय अिभयतें आिण बांधकाम ु
कारािगरांचे �िश�ण क�न �याने मंबई शहरात सदंर व भ�योदा� इमारत��या ु ु
बांधकामाचे �क�प माग� लावले. सिचवालय, मंबई िव�ापीठाचे �थंालय, पदवीदान ु ्
सभागह, ि�ह�टो�रया �यिझयम, जे जे �कल, एलिफ��टन कॉलेज, गोकळदास तेजपाल ृ ु ू ू
हॉि�पटल, , उ�च �यायालय, पो�ट ऑफ�स�या इमारत�चे बांधकाम �ेर े यां�या 
कारिकद�त झाले. प�यासही या�याच कळात ग�हम�ट हाऊस, डे�कन कॉलेज, ु
इंिजनीअ�रगं कॉलेज, ससन हॉि�पटल या इमारती बांधन झा�या.ू ू

"सां�तकालचे सरकार चांगले ही खा�ी असावी कारण क� सरकारचा कायदा 
िफरिव�यास काही र�ता न�हता, सरकारास असे �हणेल �याचे डोके उडिवत असत. 
कोणास बोल�याचे साम�य� न�हते. परतं ह�लीचे सरकार असे आहे क�, येथे सरकारशी ु
बोल�याचा व सरकारास जो पािहजे तो माग� सचिव�याचा र�ता आहे. आता दगें बखेडे ु
मोडन गेले याचे कारण ह�लीची प�ती रा�याची अशी चांगली आहे क� �या �या ू
कारणा�तव पव� दगें होत �या कारनाचा िनवा�ह होत आहे. ��येकास काय�ाव�न अज� ू
कर�याची व रा�यात फेरफार माग�याची मोकळीक आहे.” (�ान�काश, ३१-०१-
१८५२)

 लॉड� फॉकलंडनंतर ग�हन�र �हणन आले�या लॉड� एलिफ��टन�या ू
कारिकद�त(१८५३-१८६०) १८५७ चे बडं झाले. पण मंबई �शासनावर �याचा प�रणाम ु
झाला नाही. १८५५ सालीच �याने मंबई पोलीस दलाची पनर�चना केली होती, �यामळे ्ु ु ु
शांतता आिण स�यव�था नांद�यासाठी पोलीसदलाने आपले योगदान िदले. १८६० ते ु
१८६२ या काळात सर जॉज� रसेल �लाक� ने दशेी सैिनकांची स�ंया घटवली आिण 
नौदल िवसिज�त कर�याची तयारी स� केली. रसेलने आप�या कारिकद�त �थमच ु
�थापन झाले�या कायदमंेडळाची काय�शैली घडिव�याचे काम केले. �याने �थािनक 
पढा� यांनी कायदमंेडळात मांडले�या ��तावांचा सहानभितपव�क िवचार कर�याची रीत ु ु ू ू
घालन िदली. जग�नाथ शकंर शेठ यांनी वै�क�य िश�णासाठी मराठी मा�यमाचा आ�ह ू
धरला, तो �यांनी मा�य केला.
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 लॉड� �रये हा करडा �शासक होता, �या�याच कारिकद�त ��ाचार करणा� या 
आय� त �ाफड�ला नोकरीतन काढन टाक�यात आले होते. ठाणे व कलाबा िज��ातील ु ू ू ु
गैरकारभाराची चौकशी या�याच कारिकद�त झाली. �रयेने आप�या कायदमंेडळाची 
गणव�ा वाढिव�यासाठी दादाभाई नौरोजी, �या. रानडे, के. टी. तेलंग, िफरोजशहा मेहता, ु
बद�ि�न त�यबजी या जाण�या ने�यांची िनय� ती केली. भारतीय कॉ�ेंसने �रये यां�या ु
�शासनातील सेवाव�ीचा गौरव करणारा ठराव पा�रत केला होता, याव�न �या�या ृ
लोकि�यतेची क�पना येते. �रये�या �मरणाथ� प�यात जनतेने �यिझयम स� केले (पढे ु ु ु ु
�याचे म. फले व�तस�ंहालय असे नामांतर झाले). ु ु

ग�हन�र लोकांचा थाटमाट, �यांचे राजेशाही वत�न यािवषयीची काही वण�ने 

 लॉड� हॅ�रस हा १८९० ते १८९५ या काळात ग�हन�र होता. �वत: ि�केटपट ू
अस�याने �याने खेळाला उ�ेजन िदले. काटकसर क�न काम कर�यावर �याचा भर 
होता. मा� भारतीयािवषयी �याचे मत पव��हदिषत होते. �यामळे नागरी सेवेत भारतीयांना ू ुू
सधंी द�ेयास तो तयार न�हता. कायदमंेडळातील भारतीय सद�यांिवषयीही �याला 
आ�था न�हती. १८९३ �या िहदं-म�लीम दगंलीत �याने मि�लमांना अनकल अशी ु ु ु ूू
वागणक दऊेन ताट��य राखले नाही. �या�या कारिकद�नंतर �याला इतर ग�हन�रला ू
िदला जात असे तसा िनरोपसमारभं भारतीयांनी िदला नाही; याव�न लोकां�या मनातले 
�याचे �थान िकती घसरले होते, हे ल�ात येते. 

 १८८५ ते १९०० या काळात लॉड� सॅडंह�ट�  मंबई �ांताचा ग�हन�र होता. हा काळ ु
साव�जिनक अशांततेचा होता. द�काळ आिण �लेग�या आप�ीने लोक हैराण झाले होते. ु
प�याला रडंॅ�या खना�या घटनेतन लोकां�या मनातील असतंोष �कट झाला होता. ही ु ु ू
प�रि�थती हाताळताना सरकारने रा��ीय चळवळीत�या काय�क�या�चे अटकस� स� ु
केले. लोकमा�य िटळकांना १८ मिह�यांचा त�ंगवास ठोठावला. सरदार नात बधंवंर ु ू ू
राज�ोहाचा खटला दाखल कर�यात आला. साव�जिनक स�ंथांनी राजकारणापासन दर ू ू
रहावे असा इशारा द�ेयात आला. 

मत �ितकल झाले. भारतीयांवर िव�ास नस�याने तो एत�ेशीय लोक�ितिनध�ना चांगली ू
वागणक दते नसे. �या. रानडे आिण प�या�या साव�जिनक सभेिवषयी �या�या मनात िकंत ू ु ू
होता. रानडयांची प�याह�न नािशक व धळे येथे बदली क�न ट�पलने सडाचे राजकारण ् ु ु ू
केले. नंतर आले�या सर जे�स फ�य�सनने उ�च िश�णाला �ो�साहन िदले. डे�कन ु
ए�यकेशन सोसायटीने प�यात काढले�या कॉलेजला फ�य�सनचे नाव द�ेयात आले, ु ु ु
याव�न �या�या शै�िणक कामािवषयी एत�ेशीयां�या मनातील अनकल मताचा ��यय ु ू
येतो.

ग�हन�रची काय�स�कती :ं ृ
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 “.. थंडी�या हगंामात मंबईत अनेक िडनर पाट�या होत असतात. .. इं�लंडम�ये पखें ्ु
नसतात, पण इथे िदवाणखा�यात टांगलेले पखें हलिव�याचे काम गडयांना दतेात. ई�ट ्
इंिडया कंपनी�या उ�चपद�थ अिधका� याची प�नी आली क� या ‘बडी बीबी’चे �वागत 
कर�यात येते. या पाट�यात अनेक नोकरांना राबिव�यात येते. ई�ट इंिडया कंपनीतील ्
उ�च पद�थ अिधका� या�या प�नीचा डामडौल काय सांगावा. पाट��या वेळी कोण�या 
रांगेत आिण कोण�या खच�त बसावे हे ठरलेले असते. अिधका� यां�या उ�च पदाला ु
साजेशी जागा राखन ठेवलेली असते. �यां�या शेजारी �यां�या बरोबरी�या अिधका� यांना ू
आिण �यां�या सौभा�यवत�ना बसिवले जाते. भोजनाचा काय��म आटोपला क� बडया ्
साहेबां�या सौभा�यवती उठ�यावर �यां�यामागोमाग अ�य ि�या उठत आिण �यां�या 
पाठोपाठ चाल लागतात.” (११८) “न�यासाठी एका िदवाणखा�यात िद�यांची �यव�था ृू
केली होती. �यामळे सगळीकडे चकचकाट होता. या न�यात ल�करी अिधकारी आप�या ु ृ
ल�करी पोषाखात येत आिण �यां�या बायका नटन थटन येत असत. मा�या मते, ू ू
इं�लंडमधील बॉल या न�यापे�ा िहदं�थानातील ही न�ये �े�णीय होती.” (११९) ृ ृु

आढळतात; �याव�न त�कालीन ि�िटश �शासक�य स�ंकतीची क�पना येते. “मंबईत ृ ु
ग�हन�रपासन यरोपीयन नाग�रक सव� िदवसभर कामांत गक�  असतात. कामांत गक�  ू ु
असणार े अिधकारी घरी गे�यावर आप�या प�नीसह िफरायला जातात. �यामळे जेवण ु
जरा उिशरा केले जाते.” (११६) “�ेयरने २०० वषा�पव� मंबईचा ग�हन�र कसा होता याचे ू ु
वण�न केले आहे : ग�हन�रचे एक स�लागार मंडळही होते. तो बाहेर पडला क� �याचा र�क 
�या�यामागे चालत असे. तो जे�हा घोडयावर बसन बाहेर पडत असे, �यावेळी र�कही ् ू
घोडयावर बसे. �या�याबरोबर �याचे धम�पदशेक, डॉ�टर, इतर नोकर, ि�भािषक आिण ्
िमंटचा मा�टर एवढी �भावळ असे. तो जेवायला बसला क� वा�ांचा गजर �हायचा. तो 
वां� याला गेला तर �या�या आघाडीवर मर लोकांची कवायत चाल होई. के�हातरी तो चार ् ू ू
चाकां�या गाडीतन जात असे. �ा गाडीला एक पांढरा बैल जोडलेला असे; यािशवाय ू
घोडयाव�न आिण �सगंी तो पालखीतनही जात असे. ही पालखी मसलमान पोट�र ् ू ु
खां�ावर घेत.” (११७)

एडीसी : ग�हन�र हाऊसम�ये होणा� या मेजवानीची िकंवा न�यगायना�या ृ
काय��माची जबाबदारी ग�हन�र�या ‘एडीसी’ (िशबीर मदतनीस)कडे असायची. कणाला ु
िनमं�णे पाठवायची, �यांची िनवड कर�यापासन �रती�रवाजानसार सव� अितथ�चे उ�म ू ु
आदराित�य होईल याची तो द�ता घेत असे. अशा काय��मांत भारतीय मिहलांची 
स�ंया अ�प असे; काय��मा�या िठकाणी अशा मिहलांना वय, �ित�ा ल�ात घेऊन 
कोणाची साथसगंत रहावी याचेही �याला िनयोजन करावे लागे. 
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२.३ काय�कारी �शासन

अथ� खाते : रा�या�या िव�ीय �यव�थापनासाठी अथ�खाते होते. १८३३ पय�त 
आिथ�क स�ा ग�हन�र जनरलकडे क� ि�त झाली होती. �ांितक सरकारांना कर लाव�याचा 
अिधकार न�हता. िशवाय �ांता�या खचा�साठी ग�हन�र जनरलची मा�यता �यावी लागे. 
सव� �ांतातन जमा होणारा महसल एकाच फंडात जमा होत असे. मा� नंतर�या काळात ू ू
अथ�स�ेचे िवक� �ीकरण कर�याची �ि�या स� झाली. रा�यात जमा होणारा महसल ु ू
सा�ा�याचा व �ांताचा असा िवभािजत केला जाऊ लागला. १८५७ �या बडंानंतर 
ल�करावर झाले�या भरमसाठ खचा�ची भरपाई कर�यासाठी नवे कर लाद�यात आले. 
ते�हापासन कर�णालीत �ा�ीकर, �यवसाय कर असे नवे कर अतंभ�त झाले. आिथ�क वष� ू ू
एि�ल ते माच� असे कर�यात आले. िहशेबलेखना�या न�या प�ती आ�या. १८८१ नंतर 
�ांतांना ठरावीक अनदान द�ेयाचीही �था स� झाली. द�काळिनवारणाथ� �वतं� फंड ु ु ु

 रा�या�या काय�कारी �शासनावर �ांितक सरकारचे िनय�ंण असे. �यायदान 
काय�कारी मंडळापासन �वतं� ठेव�यात आले होते. १८५८ नंतर, �हणजेच कंपनीची ू
स�ा िवसिज�त झा�यानंतर रा�य�शासनासाठी मंबई �ांतात सामा�य �शासन, महसल, ु ू
िव�, िवधी आिण �याय, साव�जिनक बांधकाम, साव�जिनक आरो�य, िश�ण, र�ेवे, शेती, 
बदंर�शासन, धम�दाय अशी िविवध खाती िनमा�ण कर�यात आली. लॉड� कॉिनंगने 
सव��थम मंि�मंडळाम�ये खातेवाटप प�त आणली. �याआधी सामिहक ू
िनण�यप�तीनसार �हाइसरॉय मंि�मंडळा�या बैठक�त चचा� क�न िनण�य घेत असे. ु
खातेवाटप प�तीनंतर �शासना�या रचनेतही फेरबदल झाले. ��येक खा�यासाठी एक 
से�ेटरी, एक अडंर से�ेटरी व दोन सहा�यक से�ेटरी असे अिधकारी नेम�यात आले. 
�शासना�या सोईसाठी मंबई �ांताचे िसधं, उ�र, म�य व दि�ण असे चार िवभाग ु
कर�यात आले. ��येक िवभागाला एक आय� त नेमन �या िवभागा�या �शासनाची ु ू
जबाबदारी सबंिंधत आय� ताकडे सोपिव�यात आली. मंबई इला�यात ‘�ॉि�हि�शयल ु ु
सि�ह�स’साठी कले�टर, अिस�टंट कले�टर, िज�हा ज�ज, जाइंट ज�ज, अिस�टंट 
ज�ज, हायकोट�चा रिज��ार, तालकदारी सेटलम�ट ऑिफसर ही �शासक�य ु
अिधकाराची पद ेिनमा�ण कर�यात आली.

�मख खाती : रा�य�शासनात िसि�हल व पोिलिटकल असे दोन वग� होते. ु
पोिलिटकल खा�यात स�ंथािनक, स�ंथानांवर नेमलेले पोिलिटकल एजटं वगैर ेबाबी येत. 
िसि�हल खा�यात रा�य�यव�था, कायदा, �याय व त�ंग; पोलीस, मरीन, िव�ाखाते, ु
धमा�सबंधंीचे (ईि�लिझआि�टकल)खाते, वै�क खाते, शेतक� खाते, िमिटआरालॉिजकल 
खाते, जनगणना (से�सस), ज�ा व �दश�ने, शा�ीय व िकरकोळ अशी खाती होती. काही 
�मख खा�यांचे �व�प असे होते : ु
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कषी खाते : शेती खा�यात शेतीसबंधी मािहती सकंिलत क�न �िस� करणे, शेती ृ
सधारणा व धा�यसाठा सधार�यासाठी �य�न करणे, द�काळ िनवारण�यव�था सांभाळणे, ु ु ु
इ�यादी कामे या खा�यामाफ� त केली जात. या खा�यात किष-िश�ण व सशंोधन यांचाही ृ
अतंभा�व होता. सचंालक, उपसचंालक, कषी रसाय� (agricultural chemist), ृ
किषअथ� व वन�पितशा�� (economic- botanist) ही पद े िनमा�ण कर�यात आली ृ
होती. शेती सव��ण, जमीन महसल ही या खा�याची म�य कामे असत. सव��ण िवभाग ू ु
जिमनीची पाहणी क�न म�यिनधा�रण करीत असे. सेटलम�ट ऑिफसर अशा सव��णात ू
िविहर�ची ि�थती, िसचंन�यव�था, गरांची शारीर �कती, नकाशात दश�िव�या�माणे ु ृ
सीमांची अचकता तपासणे, �यािवषयीचे तंटे-वाद ल�ात घेणे, मालक� ह�कांचे ू
ह�तांतरण, गहाणप�े, भाडयाने कसायला िदले�या जिमनी, वतना�या जिमनी, इ�यादी ्
तपिशलांची न�दप�तकात काटेकोरपणे न�द केली जात असे. नागरी सेवेतील ु
अिधका� यांनी शेतीसधारणे�या सदंभा�त शेतक� यांना माग�दश�न करावे यासाठी काही ु
य�ंणा होती. गरांचे शेण शेतात खत �हणन वापरावे, गोव� या क�न इंधनासाठी जाळ नये ु ू ू
यासार�या गो�ी शेतक� यांना सांिगत�या जात. मंबई �शासनाने शेतीतील आधिनक ु ु
सधारणांिवषयी शेतक� यांना �िश�ण दतेा यावे या उ�ेशाने E. C. Ozanne यांना ु
इं�लंडला Cirencester येथील शेती महािव�ालयात खास �िश�ण घे�यासाठी पाठिवले 
व �यानंतर �यांची १८८३ साली न�याने �थापन कर�यात आले�या शेती िवभागात 
िनय� ती केली. ितथे �याने द�धो�पा�दन (डेअरी) उ�ोग व न�या पीकप�ती ु ु
�जिव�यासाठी काम केले. (Gilmour David,2006, p.114) १८८९ साली डॉ. 
�होए�कर या िवलायतेतील त��ाने िनरिनरा�या भागात �वास क�न एत�ेशीय शेती व 
जगंलिवकासासबंधंी सचना करणारा अहवाल सादर केला. या अहवालातील काही ू
िनरी�णे पािह�यास रा�य�शासनाने शेतीसार�या िवषयाचा िकती िविवध अगंांनी िवचार 
करायला हवा याची क�पना येते. या अहवालात एत�ेशीय शेतक� यांची मानिसकता व 

असायचा. जे�स िव�सन अथ�मं�ी झा�यानंतर �यांनी सरकारी िहशेबप�तीत आमला� ू
बदल घडवन आणलेत. अदंाजप�क, खचा�चे िविनयोग अदंाजप�कांशी ताडन कर�याची ू ू
प�त, वािष�क लेखापरी�ण (ऑिडट) कर�याची प�त अमलात आली. १९ �या शतकात 
अथ�खा�यात मह�वाची कामिगरी करणा� या अथ�मं�यात जे�स िव�सन (१८५९-१८६०), 
सॅ�यअल ल�ग (१८६१-१८६२), चा�स� �ॅ�हेिलयन (१८६२-१८६५), िव�यम मॅसी ु
(१८६५-१८६८),�रचड� ट�पल (१८६५-१८७४), जॉन ��ॅची (१८७६-१८८०), 
ए�हिलन बे�रगं (१८८०-१८८३), ऑकलंड कोलिवन (१८८३-१८८७), डेि�हड बाब�र 
(१८८८-१८९३), जे�स वे�टलॅडं (१८९३-१८९९), एडवड� लॉ (१९००-१९०५) 
यांचा समावेश होता.
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लोकसमजत�िवषयी पढील िनरी�ण न�दिव�यात आले होते : “कि�म पाटा�या पा�यापे�ा ु ु ृ
िविहरीचे पाणी जा�त चांगले असे शेतकरी समजतात व िशवाय साधारण समज असा 
आहे क�, िविहर�चे पाणी उ�ण असते व पाटाचे पाणी थंड असते. िविहरीचे पा�याने 
शेतक� करताना ती चांगले काळजीने होते व पाटाचे पाणी असले �हणजे तशी होत नाही; 
कदािचत पाटाचे पाणी मबलक िमळा�याने जिमनीत वाजवीपे�ा फाजील सोडले जात ु
असेल व फाजील पाणी मर�यापासन होणार े प�रणामांमळे शेतक� यांचा वर ु ू ु
सांिगत�या�माणे समज झाला असेल.” शेती�या पाणी �यव�थापना�या ��ात या 
लोकसमजती ल�ात घेणे कसे आव�यक आहे, हे या अहवालाव�न ल�ात येते. ु
�वातं�यो�र महारा��ात ‘पाणी पचंायत’सार�या स�ंथांना हे लोकसमज दर कर�यासाठी ू
�य�न करावे लागले आहेत, हे ल�ात घेता ि�िटश �शासन शेतीचा कसा सवा�गीण िवचार 
क� लागले होते याची क�पना येते. एत�ेशीय शेतीत फेरपाळीने िपके घे�याची प�त 
कशी यो�य आहे व तीत अजन काय सधारणा करायला ह�यात याचाही िवचार ू ु
शेतीखा�यातील �शासनाने केला होता. डॉ. �होएलकर यांनी शेतीसबंधंी�या पाहणी 
अहवालात इथ�या शेतक� यांकडे ज�रीपे�ा जा�त जनावर ेआहेत; पण परसेा चारा नाही ु
असा िन�कष� काढला होता. �यासाठी चा� याची िपके घेणे व जगंल राखणे असे उपाय 
�यांनी सचिवले होते. याचा प�रणाम होऊन सरकारने पशवै�क खातेही �थापन केले, ु ु
पशवै�क तयार कर�यासाठी शाळा �थापन के�या. गरांची �दश�ने भरवन बि�से द�ेयाची ु ु ू
योजना आणली. उ�म पशधन िनपज�यासाठी िठकिठकाणी वळ ठेव�याची �यव�था ु ू
िनमा�ण केली.

जगंल खाते : ि�िटश राजवटीत जगंलसरं�ण व दखेभाल कर�यासाठी कायदा 

साव�जिनक बांधकाम िवभाग (PWD) : १८६८-६९ सालापासन साव�जिनक ू
ससंाधनां�या िवकासासाठी हा �वतं� िवभाग काया�ि�वत झाला. पाटबधंार,े आगगाडया, ्
र�ते, इमारत बांधकाम ही साव�जिनक कामे या खा�यामाफ� त होत. या िवभागात 
अिभयांि�क� िश�ण घेतले�या पा�ताधारक अिभय�ंयांची नेमणक केली जाई. पाटबधंार ेू
िवभागात मेजर व मायनर असे दोन भाग होते. कज� काढन होणा� या मोठया �क�पांचा ्ू
समावेश पिह�या भागात व िविहरी, िवहीर तगाईची �करणे हाताळणारा दसरा िवभाग ु
असे. पि�लक व�स�म�येही ल�करी व�स� आिण िसि�हल व�स� असे िवभाग असत.

हवामान खाते : पज��यमान समज�यासाठी हवामानखाते काढ�यात आले. 
िठकिठकाण�या हवामानाची मािहती िमळवन दररोज दपारी मंबईह�न ही मािहती �िस� ू ुु्
कर�याची य�ंणा िनमा�ण कर�यात आली. वायची गती ल�ात घेऊन गलबतांना सचना ू ू
द�ेयासाठी व न�ां�या उगम�थानी पडणा� या पावसाचा तपशील ल�ात घेऊन 
परप�रि�थतीचा इशारा द�ेयासाठी हवामानखा�याचा उपयोग होऊ लागला. ू
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कर�यात आला व �वतं� जगंल खाते हा िवभागही काढ�यात आला. इ��पे�टर जनरल 
ऑफ फॉर�ेट हा रा�याचा जगंलािधकारी �हणन काम पाही. १८४७ साली डॉ. िग�सन, ्् ू
सप�रटं�ड�ट ऑफ बोटॅिनकल गाड�न यांची फॉर�ेट कॉझंव�टर �हणन नेमणक कर�यात ु ् ू ू
आली होती. टेकडयांची धप होऊ नये �हणन द�तेचे उपाय �याने सचिवले होते; परतं ् ू ू ु ु
�यावर कोणतीच काय�वाही झाली नाही. ब� याचदा नागरी सेवेत�या अिधका� यांनाच 
आपाप�या िज��ात�या जगंलांची दखेभाल करावी लागे. �यात�या काही अिधका� यांना 
झाडांची आवड असायची. �यामळे र�ते तयार करताना झाड तोडायचे नाही, झाडाला ु
वळसा घालन र�ता पढे �यायचा, अगदीच श�य नसले तर र��या�या मधोमध झाड ू ु
तसेच कायम ठेव�याकडेही काही अिधका� यांचा कल असे. सव�च इं�ज अिधकारी इतके 
सवेंदनशील नसले तरी आपाप�या िज��ांतील पया�वरण, आरो�यसपं�नता आिण 
अथ��पादनासाठी जगंलांचे सरं�ण कर�यावर �यांचा भर असायचा. १८६७ साली 
�रतसर वनसरं�क नेम�यात आले. �यानंतर जगंलसवंध�ना�या कामात फरक पडला. 
१८७८ �या काय�ानसार जगंलांचे ‘राखन ठेवलेली’, ‘सरं�ण केलेली’ व ‘गावक�ची’ ु ू
असे तीन वग� कर�यात आले. गर ेचारणे आिण नस�या करणा�या जागा असेही एक चौथे ु ु ु
�े� आहे. अशा जगंलबाबीत सरकार व खाजगी लोक या दोघांचा सबंधं येतो. जगंल 
राखणे, जगंलांची �यव�था ठेवणे,जगंलांचे उ�प�न घेणे, �यासबंधंीचे कर ठरिवणे, 
जगंलातील िज�नस उपट�याब�ल िश�ा, क�डवाडयात गर ेक�डणे याबाबत िनयम तयार ् ु
कर�यात आले. १८७८ साली डेहराडन येथे जगंल�यव�थापन िश�णाची शाळा ू
काढ�यात आली. १८८५ सालापय�त जम�नी, �ा�स दशेांतील शाळांत जगंलिवषयक 
�िश�ण घे�यासाठी इकडन �िश�णाथ� पाठिव�याचीही प�त होती. जगंलातन ू ू
सागवानी लाकड, चदंन, िहरडे, वेलदोडे ,लाख, कात, रबर, बांब, जळाऊ लाकड, ू ू ू
कोळसा इ�यादी उ�प�ना�या बाबी अस�याने जगंलखा�याला जमाखचा�चेही मोठे काम 
असे.

जनगणना व आरो�य खाते : ि�िटश अमदानीत �शासनावर पकड ठेव�यासाठी 
लोकस�ंयेची तपशीलवार मािहती सपंािदत कर�याला मह�वाचे �थान द�ेयात आले 
होते. ज�म-म�यची न�द ठेवणे, दर दहा वषा�नी जणगणना करणे या सव� प�त�ची स�वात ृ ुू
१९ �या शतकात झाली. १८८१ व १८९१ साली जनगणना झाली. या जनगणनेतन ू
मलगे व मल�चे ज�म-मरणाचे �माण, कोण�या कारणांनी िकती म�य झाले याची मािहती, ु ु ृ ू
जाती-धमा�नसार-वयोगटानसार लोकस�ंयेचे �माण अशा अनेक बाबतीत ु ु
रा�य�शासनाला मािहती िमळ लागली. िवमा कंप�यांना िव�याचे दर ठरिव�यासाठी या ू
मािहतीचा उपयोग झाला. साथी�या रोगातले म�यचे �माण ल�ात घेऊन लसीकरणाचे ृ ू
िनयोजन करणे, वै�क�य सेवांची �यव�था िनमा�ण करणे यासाठी हा द�त उपयोगी पड ू
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हटंर किमशनचा अहवाल, मेकॉलेचे िमिनटस, इ�यादीमळे रा�य�शासनात िश�ण ु
खा�याने िकती िविवध �कार ेहा िवषय हाताळला याचा व�ांत ‘शै�िणक ि�थ�यतंर’ या ृ
�करणातन आलेला अस�याने �याची इथे पनरावती कर�याचे कारण नाही. रा�य ृू ु
�शासनाबरोबरच साव�जिनक लोकस�ंथांनी रा�या�या शै�िणक �गतीचा आलेख 
उंचाव�यात फार मोठा वाटा उचलला होता हे मा� िनिव�वाद. 

ल�कर व पोलीस दल : रा�या�या िवधी व �याय खा�यातच पोलीसदलाचाही 
समावेश होता. �याय�यव�थेतील काय�कारी �शासनाखेरीज �यायािधशांना सपंण� ू
�वाय�ता होती. १८६१ साली इं�जांची बगंालातली फौज फ� त २० िशपायांची होती. 
ई�ट इंिडया कंपनीचे िहदंी महासागरात आरमार असायचे. मंबई �ांताचे �वतं� सेनादल ु
होते आिण �वतं� सेनापती होता. १८०७ साली मंबई�या ल�करात ५००० गोर ेसैिनक ु
आिण २,४५० एत�ेशीय सैिनकांचा समावेश होता. १८४७ साली ल�करात अशंत: वाढ 
कर�यात आली. ११,२१० गोर े सैिनक आिण ६५,८४५ एत�ेशीय सैिनक तैनात 
कर�यात आले. १८५७ �या बडंापव� सपंण� भारतात यरोपीयन फौज ३८,००० आिण ू ू ु
दशेी सैिनक ३,४८,००० होते. यािशवाय स�ंथािनकां�या खचा�ने बनवलेली तैनाती फौज 
होती. बडंानंतर दशेी सैिनकां�या स�ंयेत कपात कर�यात आली. १८८१-८२ साली 
यरोपीयन सै�य ६०,००० आिण दशेी सैिनकांची स�ंया १,१०,००० कर�यात आली. ु
१८९१-९२ सालात ल�करात ७३,००० यरोपीयन व १,४७,५०० दशेी सैिनक होते. ु
१८५७ �या बडंानंतर नेमले�या किमशन�या सचनेनसार यरोपीयन व नेिट�ह सैिनकांचे ू ु ु
�माण १:२ पे�ा जा�त अस नये असे ठरिव�यात आले. सव� िक�ले यरोपीयनां�या हाती ू ु
रहातील व सव� तोफखा�यांवर यरोपीयन िशपाई नेम�याचा िनण�य घे�यात आला. १८५९ ु
सालानंतर पलटणीत सव� जातीचे लोक एके िठकाणी ठेव�याची प�त मोडन जातवार ू

लागला. जनगणनेबरोबर भगभा�ची पाहणी, दवेळे, िशलालेख, लेणी इ�यादी ू
आिक� आलॉिजकल सव��णाचेही काम सरकारने हाती घेतले होते. 

िश�ण खाते : १९ �या शतकात िश�णिवभागाला कसकसा आकार िमळत गेला, 
याचा सिव�तर व�ांत ‘शै�िणक ि�थ�यतंर’ या �करणात आला आहे. १८१३ साली ृ
ई�ट इंिडया कंपनी�या सनदचेे नतनीकरण झाले ते�हा सरकारने �जाजनांसाठी शा�ीय ू
�ानाचा �सार कर�याक�रता िकमान एक ल� �पये खच� करावेत, अशी अट घाल�यात 
आली, �यानंतर िश�ण हा िवषय रा�य�शासना�या काय��मपि�केवर आला. तरीही 
१८१९ साली माउंट �टअट� एलिफ��टन मंबई �ांताचा ग�हन�र झा�यानंतर िश�ण ु ु
खा�याचे खर ेकाम स� झाले. या िवभागाचे कामकाज पाहा�यासाठी ‘डायर�ेटर ऑफ ु
पि�लक इ����शन’ हे पद िनमा�ण कर�यात आले. तो रा�याचा िश�णिवभाग �मख ु
असे.
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१८६३ पासन ई�ट इंिडया कंपनीचे आरमार ि�िटश शासना�या आरमारात वग� ू
कर�यात आले. िवलायते�या आरमारा�माणे सवा�चे ह��े व पगार ठरिव�यात आले व 
अमंलदारां�या नेमणका कर�याचे अिधकार �हाईसरॉयना द�ेयात आले. भारतीय ु
आरमाराचा डायर�ेटर मंबईत व डे�यटी डायर�ेटर कलक�यात राहील अशी �यव�था ु ु
िनमा�ण कर�यात आली. िवलायतेचे राजकारण कर�यासाठी लढायांवर होणारा सव� खच� 
भारताचा सबंधं नसतानाही भारतावर लाद�यात येत असे. 

लॉड� एलिफ��टन १८५३-१८६० या काळात ग�हन�र होता. �याने १८५५ साली 

मंबई इला�या�या पोलीस य�ंणेची पनर�चना क�न �यां�या कामकाजासबंधंी नवी ु ु
िनयमावली तयार केली. सपंण� �ांतासाठी इ��पे�टर जनरल ऑफ पोलीस, इ��पे�टर ू
जनरल आिण पोलीस आय� त ही पद े िनमा�ण कर�यात आली. १८५७ �या बडंानंतर ु
मह�वा�या जागेवर भारतीय अिधकारी नेम�याचे टाळ�यात आले, �यामळे �वाभािवकच ु
िज��ा�या िवभाग�मखपदी ि�िटश अिधकारीच नेमला जाई. १८६० साली एकाऐवजी ु

पलटणी कर�यात आ�या. १८६० साली खाजगी लोकांना ल�करी िश�ण दऊेन 
�वय�ंफत� (�हॉलंिटयर) सै�यदल तयार कर�याची सकं�पना काया�ि�वत झाली. १८९३ ू
�या काय�ा�वये मंबई�या ग�हन�राकडन सेनेचा अिधकार काढन घे�यात आला व ु ू ू
भारताचा एक म�य सेनापती राहील व �या�या अिधप�याखाली सपंण� सेनेचे �यव�थापन ु ू
क� ि�त राहील अशी �यव�था िनमा�ण कर�यात आली. दशेभरातील सै�यदलाची चार 
िवभागांत वाटणी कर�यात आली. �यानसार पजंाब, बगंाल, आसाम, वाय�य व आयो�या ु
�ांताचा एक गट; म�ास व ��दशेाचा दसरा गट, मंबई, बलिच�थान, म�य भारत व ु ुु
राजपतानाचा काही भाग असा एक व उव��रत भारतासाठी चौथा गट तयार कर�यात ु
आला. ��येक िवभागासाठी एक मेजर जनरल नेम�यात आला.

लॉड� एलिफ��टन 
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तीन पोलीस आय� तांची पद ेिनमा�ण कर�यात आली. १८६१ साली पलटण व घोडे�वार ु
िमळन ७७,०५५ सैिनकांची फौज होती. याच वष� आय�रश प�तीने मंबई पोलीसदलाची ू ु
फेररचना कर�यात आली. �यानसार ��येक ताल�याला पोलीस अिधकारी आिण ु ु
िज��ाला पोलीस िनरी�क ही पद ेिनमा�ण कर�यात आली. पोलीस िनरी�कास िज�हा 
�यायाधीशा�या हाताखाली काम करावे लागे. १८६७ साल�या काय�ा�वये यरोपीयन ु
अिधका� यां�या दखेरखेीखाली काम करणारा ‘�ामीण पोलीस’ हा �वतं� िवभाग 
अि�त�वात आला. िज�हा पोलीस व �ामीण पोलीस असे पोिलसांचे २ वग� कर�यात 
आले. १८९० �या काय�ाने ��येक िवभागाचा आय� त हा �या िवभागा�या ु
पोलीसदलाचा �मख राहील अशी योजना कर�यात आली. १८८६ साली िहदं-ु ु
मसलमानांम�ये दगें झा�यापासन जातीय-धािम�क उप�वापासन लोकांचे र�ण कर�याची ु ू ू
जबाबदारी पोिलसांवर टाक�यात आली. �यासाठी पोिलसांना ल�करी िश�ण द�ेयाची 
योजना काया�ि�वत कर�यात आली.

पोिलसांची काय�स�ंकती : साव�जिनक शांततेचा भगं करणारी प�रि�थती कशी ृ
हाताळली जाते याव�न पोिलसांची स�ंकती कळते. १३ फे�वारी १८७४ रोजी मंबईत ृ ु ु
पारशी आिण मसलमानात दगंा झाला. एका पारशी गह�थाने िलिहले�या प�तकात ु ृ ु
महमदािवषयी काही शेरवेजा मजकर �िस� झाला होता. �यामळे मि�लमां�या भावना ू ु ु
दखाव�या व दगंल उसळली. ��तत लेखकाने माफ� मागनही दगंल शमत न�हती. ु ूु
मसलमानांनी पारशांची घर ेजाळली, दवेळांची नासधस केली. पारशी लोकांनी पोिलसांना ु ू
तातडीने ह�त�ेप कर�याची िवनंती केली. पण पोलीस आय� ताने ‘सव� पारशी मेलेले ु
पहायला आवडेल’ असे उ�ट उ�र िदले. सरकार लोकां�या धािम�क बाबतीत ह�त�ेप 

सरकारने ग��ांचे २ वग� क�न मह�वा�या ग��ांचा तपास पोिलसांकडे वग� ु ु
कर�यात आला. इतर हल�या ग��ांचा तपास कर�यासाठी पोिलसांना दडंािधका� याचा ु
(मॅिज��ेटचा) ह�कम आव�यक असे. चोरी व घरफोडीचे ग�हे, िहदं-मसलमान धमा�तले ू ु ुु
तंटे, दरोडे, र��यावर लटालट करणे असे सव�साधारणपणे ग��ांचे व �याअनषगंाने ु ू ु ु
येणा� या िफया�द�चे �व�प असे. पीकपाणी नीट आले नाही तर चो� या, दरोडे, लटीचे ू
�कार वाढत. म�य �ांतात मा� ड�गरी भागात दरोडे घाल�याचा काही लोकांचा 
�यवसायच होऊन बसला होता. अशा टो�यांचा नायक असे व �याची िविश� मलखात ु ु
दहशत असायची. ग�हे शाबीत झा�यावर दडंाची, कैदचेी, फट�यांची, फाशीची, ु
ह�पारीची अशा िविवध �कार�या िश�ा िद�या जात. मंबई इला�यात १८९१-९२ ु
साली ७४.४ % ग�हेगारांना दडंाची िश�ा, २२.७३ % ग�हेगारांना कैदचेी िश�ा, २.५५ ु ु
% ग�हेगारांना फाशीची िश�ा व ०.२४ % ग�हेगारांना ह�पारीची िश�ा ठोठाव�यात ु ु
आली होती. 
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करणार नाही अशी भिमका घे�यात आली. वा�तिवक घटना�मक त�वांचा अितरके न ू
करता अपवादा�मक ि�थतीत कायदशेीर कारवाई करायलाच हवी होती; फार तर 
�याबाबत �टेट से�ेटरीला अवगत क�न कारवाई करायला हरकत न�हती.

त�ंग �यव�थापन : ि�िटश अमदानीत त�ंगाचे ३ वग� अि�त�वात होते. �ांता�या ु ु

चा�स� फाज�ट या अ�लो इंिडयन अिधका� याची मंबई�या ‘सप�रटं�ड�ट ऑफ पोलीस’ ँ ु ु
�हणन िनय� ती झाली. होती. �याचे िविवध भाषांवर �भ�व होते; िनरिनरा�या जाती-ू ु ु
धमा�त�या आचारधमा��या तपिशलांचा अ�यास होता. कत�बगार पोलीस अिधकारी �हणन ू

�याची �याती होती. �यावेळी पिहलवानी पारशी गडंांचा मोठा उप�व असे. �यां�यात ु
टोळीय� े (गॅगंवॉर) होत. र��यावर येणा� या-जाणा� यांची लटमार करीत. फाज�टने या ् ु ू
गडंांना वठणीवर आणले. ‘दशेी स�ग’ घेऊन तो शहरात िफरत असे व ग�हेगारांवर नजर ु ु
ठेवत असे. १८५७ �या बडंा�या वेळी मंबई शांत होती, याचे कारण फाज�टची दहशत. या ु
काळात �याने मंबई शहर आिण इला�यात शांतता भगं पाव िदली नाही. जग�नाथ शकंर ु ू
शेठ यांची बडंवा�यांना फस आहे, असा सशंय होता. फाज�टने ग�पणे �याचा तपास ू ु
केला. स�यनारायणा�या पजेला दश�थंी �ा�णा�या वेशात तो नानां�या घरात जाऊन ू
तपास क�न आला. अथा�त नानांचा बडंाशी सबंधं नस�याची �याची खा�ी पटली. एकदा 
लॉड� एलिफ��टनशी �याने थेट तम�या बेड�मम�ये �वेश क�न दाखवेल अशी पैज ु
मारली. एलिफ��टनने पण� नाकेबदंी केली; पण भ�ंया�या वेशात झाड घेऊन फाज�ट ू ू
बेड�मम�ये हजर झाला. अशा ग� पोिलसी कारवायांनी मंबईत�या ग��ांवर स� त नजर ु ु ु
ठेवणा� या या अिधका� याचा मंबईकरांनी िनव�ीनंतर नागरी स�कार केला व मंबई�या एका ु ृ ु
र��याला �या�या गौरवाथ� ‘फाज�ट ��ीट’ असे नावही िदले. (प. १२८-१२९)ृ

चा�स� फाज�ट 
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ि�िटशां�या त�ंग �यव�थापनािवषयी ��य� अनभवांवर आधा�रत मािहतीचा द�त ु ु
गोपाळ गणेश आगरकर यां�या ‘ड�गरीचे िदवस’ या आठवणीवजा प�तकांत उपल�ध ु
आहे. १८८२ साली लोकमा�य िटळक आिण आगरकर हे दोघे पढारी ड�गरी�या त�ंगात ु ु
होते. आगरकरांनी त�ंगातले अिधकारी, �यांची कामाची प�त, कै�ांना िद�या जाणा� या ु
िश�ा, जेवण, इ�यादी िविवध अगंांनी त�ंग�यव�थापनातले बारकावे िटपले आहेत. ु
त�ंगात जातीचा भेदाभेद पाळला जात नसे, मा� यरोपीयन आिण नेिट�ह असा भेद ज�र ु ु
केला जात असे. यरोपीयनांसाठी फ�ट� �लास रशेन आिण इतरांना सेकंड �लास रशेन ु
असा भेद केला जाई. (नात, प.२३) इं�ज अिधका� यां�या कारागहनीतीवर �काश ृ ृू
टाकणार े आगरकरांचे पढील अनभव परसेे �वय�ंप� आहेत. इं�ज अिधका� यां�या ु ु ु
�शासक�य नीतीत �व�छता हे म�य मानले जात असे. ि�िटश अिधका� यां�या दनंैिदन ू
कामकाजात या म�याचा ��यय येत असे. यासबंधंी आगरकर िलिहतात, “काहीही �हणा, ू
इं�ज लोकांना कत��यकम� कर�याची चांगली चाड असते. येवढा अिफसर खरा. पण �वत: 
शौचकपांत जाऊन ते �व�छ ठेिवले आहेत िकंवा नाही हे पाह�यास दखेील तो कचरत ू
नसे.” (िक�ा,प.११) “�यांनी मंबईतील िगर�यांत काम करणारी पोर े पािहली असतील ृ ु
िकंवा �यांना मंबई�या मोठमोठया चाळ��या माग�या भागात राहणा� या मजर लोकांचे ्ु ू
हाल माहीत असतील, �यांना त�ंगातील कै�ांची ि�थती पाह�न िबलकल वाईट वाटणार ु ू
नाही. त�ंगात�याइतका �व�छपणा आम�या इकडील राजवाडयांत दखेील असेल िकंवा ्ु

म�य िठकाणी असणार े ‘स��ल जेल’, िज��ा�या िठकाणी असणारा ‘िज�हा त�ंग’; व ु
इतर सब िसडरी त�ंग. एक वषा�वरील िश�ा झालेले ग�हेगार म�यवत� कारागहात, १५ ् ृु ु
िदवसांवरील िश�ेचे ग�हेगार िज�हा त�ंगात आिण १५ िदवसां�या आतील िश�ेचे कैदी ु ु
सबिसडरी त�ंगात ठेवले जात. ह�पारीची िश�ा झाले�या कै�ांना अदंमान बेटावर�या ु
त�ंगात पाठिवले जाई. ग�हेगार मलांसाठी स�माग��वत�क �थानांची (�रफाम�टरी अथा�त ु ु ु
बालसधारगहे) �यव�था होती. १९ �या शतकात मंबईत असे एक बालसधारगह होते. ु ृ ु ु ृ
१८५५ साली त�ंग �यव�थापनासाठी सपंण� �ांताक�रता ‘इ��पे�टर जनरल ऑफ ु ू
ि�झन’ हे पद िनमा�ण कर�यात आले. १८६४ साली त�ंग �यव�थापनासाठी सिमती ु
सघंिटत कर�यात आली, ितचे कामकाज पाहा�यासाठी यरोपीयन िनरी�काची नेमणक ु ू
कर�यात आली, म�यवत� कारागहां�या बांधकामाची योजनाही काया�ि�वत झाली. ृ
१८६५ सालापासन त�ंग पय�वे�क �हणन िसि�हल सज�नला जबाबदारी सोपिव�यात ू ु ू
आली. त�ंग �यव�थापनात मोकदम, साधे वॉड�र, सरकारी वॉड�र, िशपाई, हवालदार, ु
जमादार, जेलर (सप�रट�ड), डॉ�टर असा कम�चारीवग� असे. १८६७ पासन कै�ांना ु ू
ठरावीक आहार द�ेयाची योजना अमलात आली; िशवाय कै�ाला �या�या उ�म 
वत�णक�चे ब�ीस द�ेयाचीही योजना आणली.ु
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 स�दय त�ंगािधका� यांिवषयीचा अनभव न�दवताना आगरकर िलिहतात, “आ�ही ु ु
ड�गरीस असता भायख�या�या त�ंगातील कोणी एक इं�ज काही िदवसपय�त आम�या ु
त�ंगात सप�रट�ड नेिमला होता; �याला कैदी लोकांनी आपला ‘मायबाप’ �हणावे असेच ु ु
�याचे �यांचाशी वत�न होते. �याचे सौज�य पाह�न आ�हांस िव�मय होई क�, अशा ि�थतीत 
आम�याशी इत�या सानकंप सरलतेने वाग�यासारखे आ�ही काय केले आहे! पण जा�या ु
जे स�जन असतात, �यांची अशीच नैसिग�क व�ी असते... त�ंगातले धा�य साधारण ृ ु
�तीचे लोक �या �कारचे धा�य खातात �यापे�ा िवशेष कमकस आिण हल�या दजा�चे 
असणार हे उघड आहे. पण .. जे तांदळ आम�या नेहमी�या सप�रट�डला वावगे िदसत ुू
नसत, तेच तांदळ भायख�या त�ंगातन आले�या सप�रट�ड�या पसतंीस पडले नाहीत; व ु ू ुू
�याने म� तेदाराकडन दसर ेबर ेतांदळ आणले.” (िक�ा,प. २१-२२) डॉ. �कशांक या ृू ूु ू
जेलरनेही िटळक-आगरकरांना वाचायला प�तके, िलहायला कागद आिण भाषांतराची ु
परवानगी दऊेन अशाच स�दयतेचा ��यय िदला होता.

 इं�ज त�ंगािधका� यां�या �शासननीतीतले हे काही जमेचे अनभव सोडले तर ु ु
त�ंगातला सव�साधारण अनभव �लेशदायीच असे. उदाहरणाथ�, हाड� लेबर याडा�त ु ु
जेमतेम दहा शौचकप आिण दीडशे-दोनशे कै�ांना पधंरावीस िमिनटांत सकाळचा िवधी ू
आटप�याची मारामार; �हणन बह�तेक कैदी बराक�त�या कंडीतच सा�न घेत. ��येक ू ु
खोलीत रा�ी लघवीस व शौचास जा�यासाठी एकेक लोखंडी कंडी ठेवलेली असे. अ�नात ु
िमरची फार पडत अस�याने चौघांपैक� दोघा-ितघांस िनदान एकदा परसाकडेस व दोनदा 
लघशखेंस बसणे भाग पडे. इतक� घाण झा�यावर तेरा फट चौरस खोलीत हवा िकतीही ु ू
�ह�िटलेशन असले तरी िकतपत �व�छ राहील? (िक�ा,प. ३-५) �यामळेच कारागह ् ृ ृु
�यव�थापनात मानवी ह�कांची पायम�ली होऊ नये यासाठी आगरकरांनी हब�ट�  
�पे�सर�या ‘कारागहनीती’ (Prison-Ethics) या िनबधंाचा दाखला िदला आहे. ि�िटश ृ
�शासनात काही अिधकारी स�दय असले तरी सव�च काही ठीक न�हते; �हणन ू
स�शासनाचा हा डोस आगरकरांना �ावासा वाटला असणार! ु

नसेल याचा मला सशंय आहे. लोक इतके द�र�ी असतात क�, �यांना दखणेबाणे आले ु
तर एक सठंीचे कडे घे�यापरते दखेील ऐपत नसते, असले लोक त�ंगात येऊन आजारी ु ु ु ु
पडले तर �यां�या मानाने �यांना पिह�या �तीचे औषधपाणी िमळते.” (िक�ा,प.२१-२२) ृ
त�ंगात दाखल होणा� या कै�ाची आरो�यतपासणी कर�यात येत असे. दवेी काढ�या ु
आहेत का, ससंग�ज�य रोग आहे का याची खा�ी क�न घे�यात येते. डो�यात उवा होऊ 
नये �हणन श�डी काप�यात येई, अशी आरो�य आिण �व�छतेची परशेी द�ता घेतली ू ु
जात असे.



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - राजक�य ि�थ�यतंर     ।  199 ृ

२.४ िज�हा �शासन :

 किमशनरपे�ा िज�हािधका� याला जा�त अिधकार असायचे. महसल गोळा करणे, ू
िज��ात�या घडामोड�वर नजर ठेवणे, कायदा आिण स�यव�था राखणे ही �याची ु
जबाबदारी असे. िज��ाचा �मख अस�याने �याला आणीबाणी�या �सगंी सेनेला ु
बोलाव�याचे अिधकार असत. तोच िज��ाचा म�य दडंािधकारी(मॅिज��ेट) असे. ु
िज�हािधका� यास दडंािधका� या�या ना�याने ग�हेगारास दोन वषा�चा कारावास, एक ु
हजारापय�त दडं आिण चाबकाचे फटकार े मार�याचा अिधकार असे. पोलीस, त�ंग, ु
�यायालये, कोषागार,जमीन बाब, महसल, जगंले, र�ते, शाळा, इि�पतळे, शेती, पाटबधंार ेू
अशा सव� िवभागांचा तो �मख असे. किमशनरची �यावर फ� त दखेरखे असायची.ु

 रा�य�यव�थेसाठी मंबई �ांताचे पणे, अहमदनगर, सातारा, खानदशे, धारवाड-ु ु
कना�टक असे �शासक�य िवभाग क�न �यास ‘िज�हा’ असे सबंोधले जात असे. एका 
िज��ासाठी सरासरी ४४०० चौरस मैलाचा आिण ९ लाखापय�त लोकस�ंया असलेला 
�दशे हे �माण होते. ��येक िज��ात सरासरी १२ तालके असत. ��येक िज��ात ३ ते ु
४ आयसीएस अिधकारी असत. िज��ा�या म�यालयात आय� त, उपाय� त, एक ु ु ु
िज�हािधकारी (Collector), एक िज�हा दडंािधकारी (District Magistrate), दोन 
द�यम दडंािधकारी, एक पोलीस अधी�क आिण िज�हा श�यिचिक�सक वा िज�हा ु
अिभयतंा असा अिधका� यांचा ताफा असायचा. िशवाय ��येक काया�लयात म�य ु
कारकन, द�रदार (record-keeper), �यांचे दीघ�काळ जतन कर�याची गरज नाही असे ू
द�र िनकालात काढणार े (weeder) व �मालात बांधले�या धा�रकांचे �यव�थापन 
करणार े (bundle-lifter), टपाल व सदंशे पोहचिवणार,े (messengers), सफाई-
कामगार (sweepers,) पाणीवाटप करणार े (water-carriers) अशा िविवध सेवा 
दणेा� या नोकरांचा समावेश असायचा. िज�हािधकारी व �यायाधीश हे भारतीय नागरी 
सेवे�या (ICS) मा�यमातन िनवडलेले असत.ू
िज�हािधकारी (कले�टर) :

 िज�हािधकारी पदावरची िनय� ती ही मोठया अिधकाराची समजली जायची. नागरी ्ु
सेवेत�या लोकां�या ि�िटश इंिडयात�या िनरिनरा�या भागात बद�या होत असत. पण 
िज�हा�मखाला जा�तीत जा�त काळ एकाच िठकाणी �यतीत करावा लागे. लोकांची ु
ओळख क�न घेणे, �यां�या चाली�रती, सम�या समजावन घेणे, �यां�या बोलीभाषा ू
अवगत क�न घेणे, खाल�या अिधका� यांची यो�य जागी यो�य पदावर िनय� ती करणे ु
अशा सव� �ि�यांतली गतंवणक जसजशी वाढत जाई तसतशी �जाजनांमधे ु ू
�या�यािवषयीचा आ�थाभाव वाढ लागे. अशा लोकोपयोगी अिधका� यास �जाजन “माय-ू
बाप” सरकार असे सबंोधन �या�यािवषयीचा आदर �य� त करीत असत.ू
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 ि�िटश िज�हािधकारी केवळ ह�कमत गाजवत नसत. लोकांना लसीकरणासाठी 
�ो�सािहत करणे, खेडयापाडयात साव�जिनक �व�छता राख�यासाठी लोक�बोधन ् ्
करणे, कायदा आिण स�यव�था राखणे, सरकारी मालम�ेचे सरं�ण करणे, न�या ु
िनयमांची अमंलबजावणी करणे, नादान मले, मिहला, अपगंां�या मालम�ेची �यव�था ु
लावणे, िज��ा�या शाळा�यव�थापन मंडळाचे चेअरमनपद सांभाळणे अशा िविवध 
बाब�ना तो जबाबदार असे. इतकेच नाही तर जनतेची गा� हाणी ऐकणे, �यांची िनवेदने 
�वीका�न उिचत काय�वाही कर�याचे कामही िज�हािधका� याकडे असायचे. नैसिग�क 
आप�ी व व�य �ा�यांपासन �जेचे सरं�ण कर�याचीही जबाबदारी असायची. अशा ू
िविवध जबाबदा� यांमळे िज�हािधका� याचा िदन�म अितशय �य�त असायचा, ु
िनरिनरा�या िवभागांना भेटी, अिधका� यां�या बैठका, िनवाडे, कागदप�ांवर �वा�� या, 
अशा काया�लयीन कामांबरोबरच स�ंयाकाळी िनवास�थानी राजे-महाराजे अशा 
मा�यवरांबरोबर चचा�सवंाद, �लबम�ये जाणे इ�यादी िन�य�म असायचा. कंभमेळा, ज�ा-ु
उ�सवां�या वेळी साथीचे रोग पसर�याची श�यता ल�ात घेऊन �यासाठी यो�य ती 
द�ता घे�याची जबाबदारी �यावी लागे. दस� याला रावणदहना�या वेळी आग पस� नये 
वा अ�य आपती येऊ नये यासाठी आप�ीिनवारक य�ंणा स�ज ठेव�याची द�ता �यावी 
लागे. 

 शांततापव� मागा�नी जातीपात�चे तंटेबखेडे सोडिवताना िज�हािधका� याची खरी ू
स�वपरी�ा होत असे. एका जाती�या सदंभा�तील िनवाडयाने दस� या जाती�या भावना ् ु
दखाव�या जाणार नाहीत याची द�ता बाळगन िनवाडे करावे लागत. धािम�क बाबतीत ूु
शासनाने ह�त�ेप क� नये या त�वाचे पालन क�न �याला धािम�क-जातीय शांतता 
िटकिव�यासाठी �य�नशील रहावे लागत असे. �यासाठी जमावबदंी, मिशदीसमोर वा�े 
वाजिव�यास बदंी, सवेंदनशील काळात धािम�क �थळी पोलीस बदंोब�त ठेवणे अशा 
द�ता �या�या लागत. िवशेषत: म�लीम लोक धािम�क कारणांनी गोह�या करीत �यावेळी ु
िनमा�ण होणा� या �फोटक �सगंात शांतता ��थािपत करताना िज�हािधका� याचे कौश�य 
पणाला लागे. १८९३ साली गो��ये�या ��ाव�न िहदं-म�लीम दगंली पेट�या हो�या. ुू
�यावेळी धािम�क बाबतीत ह�त�ेप तर करावयाचा नाही आिण जातीय तणावही वाढ ू
�ावयाचा नाही, असा पेच िनमा�ण झाला होता. म�लीम लोक भोग चढिव�यासाठी ु
�ा�याचे बिलदान दतेात, हे सरकारला मा�य होते; पण �यासाठी गायच मारायला हवी 
याला धािम�क आधार नस�याने सरकारने गोह�याबदंी आणली. तसेच साव�जिनक 
िठकाणी पशह�या करता येणार नाही; खाजगी जागेत वा परवानापा� खािटकखा�यातच ू
पशह�या करता येईल असा आदशे जारी केला. [१३] दगंली िनय�ंणात आण�यासाठी ू
जातीधमा��या परपंरांना ध�का न लावता असा म�यममाग� चोखाळ�याचे शहाणपणही 
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Ÿ गाव िकंवा खेडी : गावाचा म�य कारभारी पाटील असे. पाटलाला गावाचा महसल ु ू
वसल कर�याचा आिण काही �माणात गावसरं�णाचे पोिलसी अिधकार असत. ू
गावात�या छोटया ग��ां�या सदंभा�त �याय कर�याचा, अपरा�यास दडं द�ेयाचा व ् ु
२४ तासापे�ा कमी कालावधीसाठी ग�हेगारास त�ंगात टाक�याचा अिधकार असे. ु ु
पाटला�या मदतीला कलकण� िकंवा फडणवीस असे. मा� यापव�ची गावगाडयातली ्ु ू
‘पाटला’ची स�ा ि�िटशांनी कमी केली. याआधी शेतजमीन व अ�य मालम�ेवर�या 
महसलाचे दर पाटील गावात�या दशेमखा�या म�य�थीने ठरवीत असे. ि�िटशांनी ु ु
��येक कणबी हा �वतं� खातेदार ठरवन व जिमन�चे सव��ण व मोजणी क�न ु ू
�तवारीनसार महसल आकारणीचे दर ठरिवले. गावातला फकटचा वतनदार वग� ु ू ु
सपं�ात आणन ि�िटशांनी वसाहतवादी स�ा गावपातळीपय�त �जवली.ु ू

 लॉड� �रपन यां�या पढाकारामळे १८८२ साली भारतात �थािनक �वरा�य स�ंथा ु ु
अि�त�वात आ�या. �यावेळी लंडनला �लॅड�टोन हे उदारमतवादी िवचारसरणीचे 
पतं�धान होते. लॉड� �रपनने �लॅड�टोन यांना प� िलह�न भारतात �थािनक �वरा�य 

िज��ाचे पोटिवभाग पढील�माणे असत :ु

अिधका� यांना वापरावे लागत असे. ि��ती िमशन� यां�या बाबतीत अ्कारण झकते माप ु
िदले जाणार नाही, याचीही खबरदारी घेत. िमशन� यांची क�रो�यां�या सेवेिवषयीची ु
बांिधलक�, �लेगसार�या ससंग�ज�य साथी�या रोगाचा �ादभा�व झाले�यांना बाहेर ु
काढ�यासाठी केलेले �य�न याची ि�िटश अिधका� यांना जाणीव होती; मा� धमा�तराला 
पोषक असणा� या िमशन� यां�या कतीचे �यांनी कधीच समथ�न केले नाही.ृ

Ÿ �ांत : तीन ताल�यांचा �ांत होई. अिस�टंट कले�टर हा �ांताचा �मख असे.ु ु
Ÿ तालके (तहिसल) : सामा�यत: शभंर खेडयांचा एक तालका असे. मामलेदार िकंवा ्ु ु

तहिसलदार हा ताल�याचा �मख असे. मलक� �शासनाबरोबरच �याला ु ु ु
�यायदडंािधका� याचेही (मॅिज��ेटचे) अिधकार असत. तहिसलदाराचा म�य सहायक ु
�हणन नायब तहिसलदार (Deputy) व िशर�तेदार (म�य कारकन) असे. हे ू ु ू
अिधकारी भारतीयच असत व �यांचा दजा� ि�तीय अथवा ततीय �ेणी�या �याय-ृ
दडंािधका� याचा असे. ततीय वग� दडंािधका� याला अपरा�यास एक मिह�यापय�त कैद ृ
व ५० �पयांपय�त दडं ठोठाव�याचा अिधकार असे. ि�तीयवग� दडंािधका� यास 
अपरा�यास सहा मिह�यापय�त कारावासाची िश�ा व दोनशे �पयांपय�त दडं 
ठोठाव�याचा अिधकार असे. ि�तीय वगा��या काही िनवडक दडंािधका� यांना 
ग�हेगारास चाबकाचे फटके मार�याचे अिधकार असत.ु

२.५ �थािनक �वरा�य स�था (Local Self-Government) :ं
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स�ंथा �थापन क�न एत�ेशीयांना लोक�शासनाची सधंी उपल�ध क�न द�ेयाची ही 
यो�य वेळ अस�याचे कळिवले. �थािनक �वरा�य स�ंथां�या मा�यमांतन येथील लोकांना ू
राजक�य िश�ण िमळेल अशी भिमका �यांनी मांडली. या मंडळांना करिनधा�रणापासन ू ू
�थािनक िवकासकामांपय�त अिधकार �ावेत व यो�य तो िनधी उपल�ध क�न �ावा 
अशीही िशफारस �यांनी केली होती. या िशफारशीस यो�य �ितसाद िमळन भारतात ू
�थािनक �वरा�य स�ं थांची मह�त�मेढ रोवली गेली.ु

�यिनिसपािलटी : १८४२ साली �यिनिसपािलटीचा कायदा झाला; मा� १८५० ु ु
नंतर �याची अमंलबजावणी झाली. हा कायदा ऐि�छक होता. लोकांनी मा�य के�यास 
पढील �यव�थेसाठी मॅिज��ेट व �थािनक रिहवाशांपैक� काही लोकांची सिमती सरकार ु
नेमत असे. या सिम�यांकडे र�ते, शहर सफाई, पळी बांधणे व शहर सधारणेची कामे ु
सोपिवली जात. तसेच घरप�ी व �थािनक कर बसिव�याचे, जकात आकार�याचे 
अिधकार होते. १८६५ साली �ामसरं�णासाठी पोलीस नेम�याचा व �यासाठीचा खच� 
वसल कर�याचा अिधकार सोपिव�यात आला. १८७३ साली िडि���ट �यिनिसपल ू ु
कायदा झाला, �यानसार शहर �यिनिसपािलटी आिण गाव �यिनिसपािलटी असे दोन वग� ु ु ु
कर�यात आले. कले�टर दो�ही वगा��या �यिनिसपािलटीचे अ�य� असत व डे�यटी ु ु

िज�हा व तालका मंडळे : १८८४ �या लोकल बोड� ॲ�टनसार िज�हा आिण ु ु
तालका �तरावर �थािनक लोक�शासन मंडळे अि�त�वात आली. या मंडळांवर िन�मे ु
सभासद लोकांनी िनवडन िदलेले आिण शासनाने नामिनय� त केलेले िन�मे �ितिनधी ू ु
अशी �यव�था होती. कले�टर हा िज�हा मंडळाचा अ�य� असे व मामलेदार हा तालका ु
मंडळाचा अ�य� असे. 

 लॉड� �रपन 
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जि�टस ऑफ पीस (जेपी) : मंबई �यिनिसपल कायदा ये�यापव� शहरा�या नागरी ु ु ू
सम�या सोडिव�यासाठी मंबई�या आय� ताने नेमलेले जेप�चे मंडळ (Corporate Body ु ु
of Justice of the Peace) काम पहात असे. �यात यरोिपयनांची अ��माने नेमणक ु ू
केली जात असे. एत�ेशीयां�या नेमणका नाममा� असत. यरोपीयन जे. प�.�या ु ु
कामािवषयीचा एक अनभव िव�नाथ नारायण मंडिलक यां�या च�र�ात आलेला आहे, तो ु
�यां�या कामातील आपपरभावावर �काश टाक�यास परसेा आहे. यरोपीयन जे. पी. ु ु
फ� त �वी�स रोडने आप�या गाडया नेत अस�यामळे ते फ� त �याच र��या�या ् ु
�व�छते�या दखेभालीकडे ल� परिवत व इतर र��यां�या �व�छतेकडे दल�� करीत. ु ु
�हणन मंडिलकांनी एत�ेशीय जे. प�. ची स�ंया वाढिव�यासाठी �य�न केले. ू
(हवलदार,१९२७, प. १२०५) िहदंी लोकांपैक� सर कावसजी जहांगीर, नारायण मेघाजी ृ
लोखंडे वगैर ेजेप�नी मंबई�या कारभारात यो�य ते योगदान िदले होते. अथा�त कारभार ु
जेप�कडे असला तरी िवधायक स�ा किमशनरचीच असे.्

कले�टर गाव �यिनिसपािलटीचे उपा�य� असत. १८८२ सालापासन �जाजनांना ु ू
सभासद िनवड�याचे �वातं�य िदले गेले व अ�पस�ंयाक जमातीचे सभासद नस�यास 
�यांची नेमणक कर�याचा अिधकार सरकारने �वत:कडे ठेवला. १८८४ साली शहर ू
आिण गाव �यिनिसपािलटी हा भेद काढन टाक�यात आला. मंबई इला�यात १८९१-ु ू ु
९२ साली १७४ �यिनिसपािलटया हो�या, �यानंतर दोन वषा�त आणखी दोन ्ु
�यिनिसपािलटयांची भर पडली. म�य �ांतात १८७३ साली �यिनिसपािलटी कायदा ्ु ु
आला. या �ांतात सरकारी सभासदांचे �माण तीन पचंमांशपय�त असे. १८९१-९२ साली 
म�य�ांतात ५७ �यिनिसपािलटया हो�या. व� हाडात १८९१-९२ साली ८ ्ु
�यिनिसपािलटया हो�या. (िहदं�थानची रा�य�यव�था व लोकि�थती, १८९५, प. ४६-् ृु ु
६१)

मंबई �यिनिसपािलटी : १८७३ साली मंबई �यिनिसपल कायदा मंजर झाला होता; ु ु ु ु ू
परतं १८८२ पय�त �यावर काय�वाही झालेली न�हती. या काय�ा�वये ६४ लोक�ितिनधी ु
�यिनिसपािलटीचा कारभार पाहाणार होते. �यापैक� ३२ सद�य िनवडणक �ि�ये�या ु ू
मा�यमातन िनवडन िदले जातील अशी �यव�था होती. लोक�ितिनधी िनवडन ू ू ू
द�ेयासाठी फ� त करदा�यांना मतािधकार होता. ५० �पये िकंवा �याह�न अिधक कर 
भरणारी �य� ती मतदार बन�यास पा� होई. �यामळे शहरा�या फ� त ०.६ % लोकांनाच ु
मतािधकार �ा� झाला. �वाभािवकच �यिनिसपािलटीवर �ीमंतांचे वच��व िनमा�ण झाले. ु
�थािनक मंडळे अि�त�वात होती;पण �यांचे काम शासक�य �शासनाचे िवभाग �हणनच ू
चालत असे, सनदी नोकरवगा�चे �यावर �भ�व होते. १८८२ साली मंबई इला�यात�या ु ु
१० �यिनिसपािलटयांम�ये िनवडणका घे�यात आ�या. १८८५-८६ या वष� मंबई ्ु ु ु
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 मंबई �यिनिसपािलटीतले पढारपण हे सामा�यत: जातक� �ीच होते. रावसाहेब ु ु ु
मंडिलक च�र�ाचे लेखक हवलदार यांनी १९ �या शतकातील मंबई�या पढा� यांची यादी ु ु
िदली आहे, ती या��ीने परशेी बोलक� आहे. :ु

�ांतात (िसधं वगळन) १२७ पैक� १२२ �यिनिसपािलटयांम�ये िनवडणका झा�या हो�या ्ू ु ु
आिण १७८९ सभासदांपैक� ८२८ सभासद लोकांनी िनवडन िदलेले होते. ू
मराठेशाही�या अ�तानंतर �थािनक जनते�या लेखी हा नवा राजक�य अ�याय स� ु
झाला होता. पढे मोल�िमंटो सधारणांनंतर मसलमानांसाठी �वतं� मतदारसघं आिण ु ु ु
मॉटें�य-चे�सफड� सधारणांनसार �ा�णेतरांसाठी �वतं� मतदारसघंांची योजना आली. ु ु ु
�ा िनण�यामळे महारा��ात धािम�क-जातीय तसेच �ा�ण-�ा�णेतर भेदनीती�या पोषक ु
वातावरणाला वाव िमळाला. (Sunthanakar, 1993, p. 25-29) 

 “मंबईत पव� पढारीपण �हणजे जात��या ‘महाजनां’कडे असे व ते प�कळ असे. ु ू ु ु
जग�नाथ शकंर शेठ हे दवै� �ा�णांचे; गोकळदास तेजपाळ व ल�मीदास िखमजी हे ु
भाटये जातीचे; सर मंगळदास नथभाई, वरजीवनदास माधवराव बिनया जातीचे; भाऊ ् ु
दाजी, नारायण दाजी व दाभोळकर सार�वत �ा�णांचे; सर जमशेटजी िजजीभाई पारशी 
जातीचे; महमंद अ�ली रोगे व काजी मग� हे मसलमानांचे; नाना मोरोजी �भ जातीचे; ु ु ु
केशव नाईक हे ख�ी जातीचे पढारी होते.” (हवलदार, १९२७, प. १२२९) अथा�त ु ृ
एकाच जातीची पढारपणात म� तेदारी न�हती, हेही या न�दीव�न ल�ात येते. मंबई हे ु ु
सव�जातीय लोक�थळ होते, �याचे �ाितिनिधक दश�न मंबई�या �शासक�य ु
कामकाजात�या लोक�ितिनध�म�येही िदसन येते. इं�जी राजवटीत �थािनक �शासनात ू
लोकांना सहभागी क�न घे�याचा हा नवा िशर�ता, भारतात लोकशाही समाजा�या 
घडणीला पोषकच होता, असे �हणावे लागेल. 

 मा� असे असले तरी लॉड� �रपन�या पढाकाराने अमलात आले�या १८८४ �या ु
�थािनक �वरा�या�या काय�ाची अपे�ेइतक� �भावी अमंलबजावणी होऊ शकली नाही. 
या काय�ापव� इं�जी रा�य�शासनात कले�टरचे �थान वरचढ होते. लोकां�या हातात ू
कठ�याच �कारची स�ा न�हती. अशा एकक� �ी �यव�थेला सरावले�या अिधका� यां�या ु
हातन स�ेचे सकाण िनसटन जा�याचा �सगं १८८४ �या काय�ामळे आला होता. या ू ु ू ू ु
अिधका� यांनी प�तशीरपणे �ा काय�ाची नाममा� अमंलबजावणी क�न स�ेची स�े ू
�वत:�याच हाती रहातील याची खबरदारी घेतली. लोकमा�य िटळकांनी ‘केसरी’�या १९ 
स�ट�बर १८९९ �या अकंात या व�ति�थतीवर �काश टाकणारा अ�लेख िलिहला. ु
िटळक िलिहतात, “िज�हािधपतीची अशी समजत असते क�, िज��ातील ��येक गो� ू
�यांस िवचा�न �हावी. ता�पय� मी जेथे जाईन तेथे नवरा होईन असे कले�टरसाहेबांचे 
�वभावत:च �हणणे असते. �थािनक किमटयांस हा सासरवास नको असतो.” ् ु
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कले�टरां�या मनमानीपणािवषयी िटळक िलिहतात, “कले�टरसाहेबांचा हात लांब होऊन 
मॅनेिजगं कमेटीतील िन�मे म�बर �या हातांत सांपडणार. सरकारचे ऑिडटर 
�यिनिसपािलटीत जाऊन िहशोब तपासणार आिण �ेिसड�ट, �हाइस �ेिसड�ट आिण म�बर ु
यांस सरकार आप�या नोकरांस �या �कार े के�हाही कामाव�न दर क� शकते, ू
�या�माणे दर कर�याचा अिधकार आप�याकडे घेणार. बर,े घर ेबांध�यास परवानगी दणेे, ू
लहानसहान नोकरां�या नेमणका करणे वगैर े कांही कामे मख�यारीने करावयास ु ु
सापडतील तर तीही एि�झ�यिट�ह ऑिफसर आटपन टाकणार, मग लोकां�या ू ू
पढा� यांची �यिनिसपािलटीत ज�र तरी कशाला? .. सारांश, �यिनिसपािलटया �हणजे ्ु ु ु
कले�टरसाहेबां�या ता�यांत िज��ांतील जी इतर प�कळ खाती आहेत �यापैक�च हे एक ु
�यिनिसपल खाते होणार आहे. .. अशा ि�थतीत अ�दार, वजनदार आिण अिभमानी ु ू
माणसे �यिनिसपािलटयांत काम कर�यास सरकारास सापडतील असे आ�हांस वाटत ्ु
नाही. �यांस कले�टरसाहेबांची खषम�करी क�न िदवस काढावयाचे असतील असले ु
कांही रावसाहेब िकंवा रावबहादर याच काय पण यापे�ाही घाणेरडया �यिनिसपल ् ुू
काय�ा�माणे काम कर�यास तयार होतील.” आप�या लेखाचा समारोप करताना 
िटळकांनी �थािनक �वरा�या�या काय�ा�या यश�वी अमंलबजावणीचे स�ही सिचत ू ू
केले आहे. ते �हणतात, “लोकां�या ख� या पढा� यांनी सरकारी अिधका� यांबरोबर ु
सलो�याने वाग�यास एकच माग� आहे; आिण तो हा क�, सदर पढा� यांस काही ु
साव�जिनक बाबतीत पण� �वातं�य दऊेन �याकडे सरकारी अिधका� यांनी व���ीने कधी ू
न पािहले पािहजे. नाहीपे�ा इसापनीतीतील गो�ी�माणे शेतक� यांस मल मे�याची आिण ू
सापास शेपट तट�याची जोपय�त आठवण राहील तोपय�त िबळाशी दधाची वाटी ठेवनही ू ु ूु
दोघांचे कधीही स�य �हावयाचे नाही.” (िटळक,१९२४, प.५७-६०) �थािनक �वरा�य ृ
स�ंथांचा �योग हा सनदशीर रा�याचा एक मह�वाचा �योग होता; परतं नोकरशाही अशा ु
�योगांना कशी िखळ घालते याचा अनभव �हणन िटळकां�या या लेखाचे मह�व आहे.ु ू
२.६ �याय�यव�था :

 ि�िटश राजवटीत �याय�यव�थेला काय�कारी मंडळापासन �वतं� ठेव�यात आले ू
होते. ि�िटश अमदानीपव� धािम�क पथंांची, जात�ची, सावकारांची आपापली ू
�याय�यव�था होती. फ� त राजदरबारापरती �याय�यव�था मया�िदत न�हती. धािम�क ु
कायद े आिण नागरी कायद े यांची सरिमसळ असायची. पगारी �यायाधीश व �वतं� 
�यायालयांची �यव�था न�हती. ि�िटश अमदानी�या �ारभंकाळातही �शासिनक 
काय�ांम�ये स�प�ता न�हती. �यायालयीन �यव�थेचे �व�प, �यायस�ंथेची काय� आिण ु
�यायदानाचे काम करणार े अिधकारी याबाबत सिंद�धता होती. कंपनीची �याय�णाली 
आिण ि�िटश स�ाटाची �याय�णाली अशा दोन �वतं� �यव�था अि�त�वात हो�या. ई�ट 
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इंिडया कंपनीची पिहली एिलझाबेथची सनद १६०१ साली मंजर झाली, �यावेळी या ू
�यापारी कंपनीला भारतात आव�यकतेनसार दडंा�मक कारवाई कर�यासाठी वा इतर ु
करारनामे वगैर ेसदंभा�त कायद ेकर�याची गरज भास�यास �थािनक प�रि�थती ल�ात 
घेऊन ग�हन�रला आिण कंपनीला कायद े कर�याचा अिधकार द�ेयात आला होता. 
१६०९ साली जे�स�या सनदते हा म�ा अिधक ठळक कर�यात आला व हे कायद ेु
इं�लंड�या काय�ांना छेद दणेार नाहीत याची कंपनीने काळजी �यावी असे िनदश�  द�ेयात 
आले होते. १६६१ �या दस� या चा�स��या सनदते नवे कायद े इं�लंड�या काय�ांना ु
अन�पच असावेत अशी अट घाल�यात आली.ु

 इ. स. १६७२ साली ई�ट इंिडया कंपनीचा ग�हन�र जेरॉ�ड ऑिंजयर याने मंबईत ु
�थम �यायालयाची �थापना केली.१७२६ �या सनदनेसार कलक�ा, म�ास व मंबई ु ु
इला�यास लंडनचेच कायद े लाग राहातील असा िनयम कर�यात आला. �यामळे ू ु
भारतीय �शासनावर मया�दा आ�या. इ. स. १७२८ �या सनदनेसार िदवाणी तंटयांसाठी ्ु
मेयर कोट�  आिण फौजदारी ग��ांसाठी ‘कोट�  ऑफ ऑयर ॲडं टिम�नर ॲडं जेल ु
िडिल�हरी’ �थाप�यात आले. १७५३ �या सनदते मा� पण� वेगळी भिमका घे�यात ू ू
आली. �थािनक लोकजीवनातील तंटे �यांनाच सोडव �ावेत; कंपनी सरकारने �याची ू
दखल घे�याचे कारण नाही, असे सचिव�यात आले. अथा�त लघलवादांसाठी ‘कोट�  ऑफ ु ु
�र�वे�ट’ची �थापना कर�यात आली.

 रॉबट�  �लाई�ह ग�हन�र जनरल असताना (१७५७-१७६० आिण १७६५ ते 
१७६६) ई�ट इंिडया कंपनीची भारतातली भिमका बदलली. केवळ एक �यापारी कंपनी ू
�हणन आतापय�त ितचे अि�त�व होते, मा� यापढे कंपनीने ि�िटश स�ाटा�या राजक�य ू ु
वसाहतीचे �शासक �हणन काम पहावे, असा मलभत बदल कर�यात आला. �यामळे ू ू ू ु
कंपनीला भारतीय जनतेवर रा�य कर�याचा अिधकार �दान झाला. सै�यदल, 
पोलीसदल, क�टम अिधकारी आिण महसल गोळा करणारी य�ंणा यां�या मदतीने एक ू
क� �ीय �शासनाची भिमका िनभवावयाची होती. यावेळी इं�लंडचे कायद े शा�त मानन ू ू
भारतात ते जसे�या तसे लाग करावयाचे क� येथील लोकपरपंरा व आचारधम� ल�ात ू
घेऊन इं�लंडपे�ा वेगळे �थािनक कायद ेकरावयाचे असा सां�कितक पेच िनमा�ण झाला ृ
होता. भारतीय लोकजीवनात धम�ग�, मठािधपती, मौलवी, पीर, जमीनदार, वतनदार, ु
जातपचंायती अशा िनरिनरा�या िनय�ंक �यव�था अि�त�वात अस�यामळे या ु
स�ाक� �ांना ध��का न लावता रा�य करायचे तर इं�लंडचे कायद ेलादता येणार नाहीत; 
हेही तेवढेच खर े होते. या पा��भमीवर वॉरन हेि�टं�जने १७७२ साली एत�ेशीय ू
�यायपरपंरा आिण यरोपीयन �याय�णाली यांची सांगड घालन काही माग�दश�क त�वे ु ू
तयार केलीत. �यानसार िहदं शा�े व मसलमानांचे कराण हे �थं �मािणत मानन ु ु ु ूू
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 १७८९ साली कलक�याचे म�य �यायाधीश सर िव�यम जो�स यांनी िहदंसंाठी ु ू
नागरी कायदा �हणन ‘मन�मती’ �माण मान�यात येईल असे ठरवन मन�मतीचे इं�जी ृ ु ृू ु ू
भाषांतरही �िस� केले. मसलमानांसाठी ‘कराणा’तले कायद े लाग राहातील असे ु ु ू
ठरिव�यात आले. मन�मतीत ब� याच िठकाणी खरदेी-िव��, कज�, भािगदारी, दणे�या, ु ृ
वेतन, पन:�हण, करारमदार, पती-प�नी सबंधं, मालक-नोकर सबंधं, ह�ी-सरह�ीचे ु
तोडगे, वारसाह�क, चोरी, दरोडे, �यिभचारािद ग�हे इ�यादी सदंभा�त सामािजक ु
आचारधमा�चे िनयम द�ेयात आले आहेत. हे िनयम नागरी काय�ां�माणे अस�याने 
पारपं�रक रोमन काय�ांसारखे एत�ेशीय भारतीय लोकजीवना�या सदंभा�त हे कायद े
��तत राहातील अशी ही भिमका होती. मा� इ. स. प. दस� या शतकातील या �ाचीन ु ू ू ु
�मतीतली त�वे �यावहा�रक खट�यांना लाग करताना �यायािधशांची दमछाक होई. �मती ृ ृू
िकंवा कराणातली त�वे �यापक जीवनस�ांसारखी अस�याने या त�वांचे श�दश: ु ू
उपयोजन करता येत नसे. �यामळे विकलमंडळी �याचा सोयी�कर अ�वयाथ� लावन ु ू
पळवाटा शोधायचे. िशवाय ‘कराणा’त काय�ांचा फार थोडा भाग येत असे. �यामळे ु ु
‘स�नत’’ , ‘हदीस’, महमदाची वचने, मौलव�चे फतवे, िनरिनरा�या स�ंदायाची 
िनरिनराळी मते यामळे मतिभ�नतेला बराच मोठा वाव िमळायचा. या पा��भमीवर ु ू
ता�परता तोडगा �हणन इं�ज �यायािधशांनी �यायदान�ि�येत िहदं पिंडत आिण ु ू ू
मसलमान मौलवी यांचे साहा�य घे�याची प�त स� झाली. मा� बह�स�ंय मोमेिडयन ु ु
कायद ेव िश�ा फौजदारी ग�हांबाबत गैर वाटत. िशवाय कोटा�त जैन, पारशी, पोत�गीज ु ु
अशा नाना �कार�या लोकांचे क�जे असत; ते�हा �या ��येका�या बाबतीत �यां�या 
परपंरांतले कायद ेशोधन लाव�याची कसरत �याय�ि�येतला मोठा अडसर बनन होती.ू ू

 इ. स. १८२४ म�ये मंबईत कलक�या�या धत�वर केवळ मंबई शहरासाठी स�ीम ु ु ु
कोट�  �थापन झाले. मंबईबाहेर�या खट�यांसाठी सदर िदवाणी व फौजदारी अदालती ु
हो�या. १८२७ साली एि�फ��टनने बदललेला आधिनक जीवनसदंभ� व काय�ा�या ु
िविवध शाखोपशाखांचा िवचार क�न मंबई �ांतासाठी काय�ांचे �वत�न कर�याचे काम ु
हाती घेतले. ि�िटश अमदानीत भारतीय सदंभा�त वेळोवेळी काय�ांचे प�र�करण कर�यात 
आले, न�या सिंहता िलिह�या गे�यात. १८३३ �या चाट�र ॲ�टनसार मंबई व म�ास ु ु

�याय�ि�या चालिव�याचे िनदश�  द�ेयात आले. �यानंतर पढ�याच वष� लंडन�या ु
ससंदते १७७३ साली भारतासाठी ‘र�ेयलेिटंग ॲ�ट’ पा�रत झाला. या काय�ानसार ु ु
‘स�ीम कोटा� ’ची �थापना, �यायालयात काम करणा� या विकलांसाठी राजमा�यतेची अट ु
आिण नवे कायद े राजा�या कौि�सल�या मा�यतेनंतरच अि�त�वात येतील असे धोरण 
अमंलात आले. तसेच िहदं-मसलमान या सवा�साठी ‘�यि� तगत कायदा’ (Personal ुू
Law) लाग राहील असे ठरिव�यात आले. �यायाधीशां�या नेमणका कर�यात आ�या.ू ु



208   ।     राजक�य ि�थ�यतं र - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ

�ांता�या सरकारांचा िनयम कर�याचा अिधकार काढन घे�यात आला व सव� अिधकार ू
‘ग�हन�र -जनरल इन कौि�सल’ कडे क� ि�त कर�यात आले. तसेच उपल�ध काय�ांची 
इ�ता ल�ात घेऊन सपंण� भारतात समान कायदा लाग राहील असे धोरण ठेव�यात ू ू
आले. अथा�त िवशेषािधकार, लोकभावना व लोक�ढ�चा ज�र तेथे स�मान राखन या ू
काय�ांची अमंलबजावणी कर�यात येईल असेही िनदश�  िदले गेले. तसेच िनयिमत 
कालावधीनंतर काय�ांम�ये सधारणा कर�यासाठी ‘िवधी आयोग’ नेमन उपल�ध ु ू
काय�ांची फेरतपासणी कर�याचे धोरण ठरिव�यात आले. या फेरतपासणीत पढील ु
मद�ांचा िवचार करणे अिभ�ेत होते :ु ्
१. पाि�मा�य जगा�या सदंभा�त दशेी कायद े आिण नीती िकतपत ��तत ठरतात, हे ु

तपासणे.
२. लोकां�या धािम�क भावनांना मह�व दऊेन िकतपत सवलती दणेे यो�य राहील याचा 

फेरिवचार.
३. कोण�या �ढी-परपंरा या हानीकारक व अिन� आहेत, हे न�क� क�न �यांना 

बेकायदशेीर ठरिवणे.

 १८५८ साली कंपनीचे रा�य जाऊन ि�िटश स�ाटाची स�ा ��थािपत झा�यावर 
िहदं�थान�या रा�यप�तीची घटना, िवलायतेत पैसे कज� काढणे, वच��व व अिंकत�व व ु
इतर बाबतीत कायद ेकर�याचा अिधकार पाल�म�टने �वत:कडे ठेवला. ग�हन�र जनरलला 
दशेात शांतता व स�यव�था राख�यासाठी ह�कम द�ेयाचा अिधकार �दान कर�यात ु ू
आला. इ. स. १८६१ म�ये प�हा एकदा मंबई व म�ास�या ग�हन�रास कायद ेकर�याचा ु ु
अिधकार द�ेयात आला. तसेच ग�हन�र जनरल यां�या कौि�सलने सव� िहदं�थानसाठी व ु
तहना�याने बांधील असले�या स�ंथानांतील इं�ज सरकार�या नोकरांसाठी कायद े
करावेत असे ठरिव�यात आले. ि�िटश ससंदनेे ‘इंिडयन हायकोट�  ॲ�ट’ पा�रत केला. 
�यानसार १८६२ साली िव�मान स�ीम कोट�  व सदर अदालती बरखा�त कर�यात ु ु

 १८३४ साली थॉमस बॅिब�ंटन मेकॉले या�या अ�य�तेखाली िवधी आयोग (Law 
commission) �थापन कर�यात आला. या आयोगाने तयार केलेली भारतीय दडं 
सिंहता (Indian Penal Code) १८३७ साली ग�हन�र जनरल कौि�सलला सादर 
कर�यात आली. यानंतर असे फेर-आढावे घेऊन नवीन काय�ांची सिंहता कर�यासाठी 
१८३४ नंतर १८५३ व १८६१ साली सर जॉन रोिम�ले यां�या अ�य�तेखाली आिण 
१८७९ साली डॉ. �हाइटले �टो�स यां�या अ�य�तेखाली िवधी आयोग नेमले गेले. यात 
भणह�या, सतीची चाल, दवेदासीसार�या धािम�क छ�ाखाली चालणारा वे�या�यवसाय, ृ
ठगांचा उप�व, पश बळी दणेे अशा पारपं�रक �ढी-परपंरा बेकायदशेीर ठरिव�यात ू
आ�या. 
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 १८७२ साली कायदपेिंडत सर जे�स िफट �जे�स ि�टफन (Sir James ्
FitzJames Stephen) याने पण�पणे नवी कायदसेिंहता िस� केली, ही सिंहता १८८२ ू
चा कायदा �हणन पन:�थािपत झाली आिण पढे अशंत: द���या-प��या होऊन १८९९ ू ु ु ुु
नंतरही चाल रािहली. जे�स ि�टफनने काय�ाचे पाच वग� केले :ू
(१) ि�िटश रा�यप�ती�या म�य त�वांशी सबंिंधत कायद.े उदाहरणाथ�, सती, ु

बालिववाह, वेठिबगारी बदं करणे, ि��ती धम� �वीकारले�या लोकांचे िववाह व 
दाय�करणािवषयीचे कायद.े

आ�या व िदवाणी, फौजदारी अशा सव� �कारचे खटले चालिव�यासाठी मंबई ु
हायकोटा�ची �थापना झाली. �याचवेळी म�लीम ग�हेगारी काय�ां�या जागी मेकॉलेचे ु ु
दडंिवधान (Penal code) अि�त�वात आले. �यायालयीन �यव�थेसाठी काय�ाची 
एका�म सिंहता अस�याची गरज ओळखन हे प�रवत�न कर�यात आले. �यानंतर ू
�याय�यव�थेत सस�ता आली. �यायाधीशां�या नेमणका राजा�या िश�कामोत�बाने होऊ ु ू ु
लाग�या. १/३ �यायाधीश यनायटेड िकंगडमचे �र�टस�, १/३ �यायाधीश इंिडयन ु
िसि�हल सि�ह�समधील �याय शाखेचे अिधकारी आिण १/३ �यायाधीश िहदं�थानातील ु
विकलांतन नेम�याचा िनयम झाला. �यरीची प�तही ठेव�यात आली. मंबई उ�च ू ू ु
�यायालयात िनय� त झाले�या भारतीय �यायािधशांम�ये जग�नाथ वासदवेजी यांची ु ु
सव��थम �भारी �यायाधीश �हणन िनय� ती झाली; �यानंतर नानाभाई ह�रदास हे पिहले ू ु
कायम�व�पी �यायाधीश नेमले गेले. १९ �या शतकात उ�च �यायालया�या 
�यायाधीशपदाचा मान िमळाले�या �यायमत�म�ये कािशनाथ �यबंक तेलंग, महादवे ू ं
गोिवदं रानडे, सर नारायण चदं ावरकर, ब�ि�न त�यबजी यांचा समावेश होता.ु

 (२) अिलिखत काय�ां�या अनषगंाने केलेले कायद.ेु
 (३) �यायप�ती�या सदंभा�त केलेले कायद.े

 (५) िकरकोळ िकंवा सकं�ण� कायद.े
िन�पयोगी कायद े काढन टाकणे व उपयोगी कायद े छापन �िस� कर�याची ू ू

�यव�था िनमा�ण कर�यात आली. (िहदं�थानची रा�य�यव�था व लोकि�थती, १८९५, ु
प. ४६)ृ

 १९ �या शतकात काही मह�वाचे कायद े पा�रत झाले. धमा�थ� दणे�यांचा कायदा 
(१८६३), िव��त कायदा (१८६४), पारशी िववाह व घट�फोट कायदा (१८६५), 
वारसा ह�क कायदा (१८६५), कंपनी कायदा (१८६६), नकसान भरपाई कायदा ु
(१८६६), गहाण व तारण कायदा (१८६६), व�प� व प�तक न�दणी कायदा (१८६७), ृ ु
घट�फोटाचा कायदा (१८६९), भसपंादन कायदा (१८७०), म�ांक श�क कायदा ू ु ु

 (४) जमा व जमीनबाबीसबंधंीचे कायदे
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(१८७०), बालह�या�ितबधंक कायदा (१८७०), मदतीचा अथवा िनब�धाचा कायदा ु
(१८७१), परावा अिधिनयम (१८७२) करार अिधिनयम (The Contract Act,1872), ु
भरपाई अिधिनयम (१८७७) िव��त अिधिनयम (१८८२), मालम�ा ह�तांतरण 
अिधिनयम (१८८२), इ�यादी �मख कायद े या काळात अि�त�वात आले. फौजदारी ु
ग��ां�या सदंभा�तली दडंसिंहता १८४७ साली सादर झाली, ितला १८६१ साली ु
मा�यता िमळाली व १८६२ पासन ती अमलात आली. ू

मंबई उ�च �यायालय : १८६१ साली मंबई उ�च �यायालयाची �थापना झाली. जने ु ु ु
सदर अदालत- सि�म कोट�  र� झाले. न�या रचनेनसार स�ीम कोट�  लंडनला होते. उ�च ु ु ु
�यायालया�या िनण�यािव�� अिपल लंडन�या स�ीम कोटा�त दाखल करावे लागे. उ�च ु
�यायालयात एक म�य �यायाधीश आिण सात किन� �यायाधीश असत. १८६१ �या ु

इंिडयन हायकोट�  ॲ�टनसार उ�च �यायालयातले १/३ �यायाधीश हे इं�लीश, आय�रश ु
बॅ�र�टर अथवा �कॉिटश ॲड�होकेट स या गटातले असावेत व १/३ �यायाधीश हे ्
भारतीय वशंाचे राजिनय� त असावेत अशी िनदश� क त�वे होती. १८८४ पय�त उ�च ु
�यायालया�या �यायमत�पदी फ� त यरोपीयन �य� तीचीच नेमणक कर�यात येई. १८८४ ू ु ू
नंतर हे धोरण सैल झाले. १८८४ साली नानाभाई ह�रदास या पिह�या भारतीय वशंा�या 
�यायाधीशाची नेमणक झाली. �यानंतर �या. कािशनाथ �यबंक तेलंग, �या. महादवे ू
गोपाळ रानडे, नारायण गोिवदं चदंावरकर आिण ब�ि�न त�यबजी यांना हे मानाचे पद ु
िमळाले. १८६८-६९ साली िज�हा �यायाधीश, सहा�यक �यायाधीश, �थम व ि�तीय 
वग� किन� �यायाधीश ही पद ेिनमा�ण कर�यात आली. आयसीएस ऑिफसस�कडे िज�हा 
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िज�हा �यायालय : ि�िटश भारतात �याय�यव�थेची िनरिनरा�या पातळीवर वाटणी 
कर�यात आलेली होती. िज��ा�या िठकाणी वेगळे िज�हा �यायालय असे. ितथे स� 
�यायाधीश व �या�या सोबत अ�य साधे �यायाधीश असत. खाल�या �यायालयातन ू
�ाथिमक सनावणी झा�यानंतर अिपलात दाखल होणार ेखटले या कोटा�त चालत. स� ु
�यायाधीशां�या मदतीला तीन ते नऊ सद�यांचे �याय-पचंमंडळ (Juries)असे. �ा�ण 
िकंवा �िति�त �य� त��या सदंभा�तील खटले चालवताना स� �यायाधीश पचंमंडळाची 
मते िवचारात घेत असे. 

 तहसीलदार (ग�हेगारी �व�पा�या �करणांसाठीचा ि�तीय वा ततीय �ेणीचा ु ृ
दडंािधकारी), मनसफ (नागरी बाब�िवषयी िनवाडा करणार े द�यम दजा�चे अिधकारी), ु ु
आयसीएस कॅडरमधन आले�या अिधका� याकडे दाखल होणार े ग�हे तलनेने जा�त ू ु ु
असायचे, पण �यांचे िश�ा सनाव�याचे अिधकार मया�िदत होते. खनासार�या गभंीर ु ु
ग��ांची सनावणी स� �यायालयात होई. नगरप�रषदां�या मया�िदत काय��े�ांतग�त छोटया ्ु ु
त�ार�ची सनावणी लघ �यायालयांम�ये (Courts of Small Causes) होत असे. ु ू
िशवाय खाल�या दडंािधका� यां�या सनावणीवर दाद मागणा� या अजा�ची सनावणी ु ु
कर�याचे काम स� �यायाधीशाकडे असायचे. स� �यायाधीश म�यदडंाची िश�ा सनाव ृ ुू ू
शकत असे, पण �यास उ�च �यायालयाकडन मा�यता �यावी लागे. ू

 �याय�यव�थेत लवाद िकंवा �यायािधकरण हा एक �कार असायचा. िज��ाचा 
म�सफ या लवादा�या मा�यमातन छोटे िनवाडे करीत असे. दोन हजारापय�त�या रकमेचे ु ू
दावे लवादामाफ� त िनकालात काढले जात. या पगारदार �यायाधीशांखेरीज शहरातील 
�िति�त माणसास मानद दडंािधकारी �हणन नेम�याची तरतद होती. �यांना ि�तीय वा ू ू
ततीयवग� दडंािधका� यांचे अिधकार असत. ते �वतं�पणे िकंवा कधी पगारदार ृ
दडंािधका� या�या हाताखाली काम करीत. िज��ातले आयसीएस अिधकारी �ामीण 
भागातील अिभजनांशी चांगले सबंधं राखन राजक�य स�यव�था ठेवीत. �थािनक ू ु
अिभजनांना मानस�माना�या पद�या दऊे न �यांना आप�या ह�कमाचे बिंदवान करीत.ू

�यायाधीशाची जबाबदारी द�ेयात येत असे. मंबई, पणे, सरत, अहमदाबाद, भडोच, ु ु ु
कराची व नािदयाद अशी सात लघवाद �यायालये (�मॉल कॉजेस कोट�स ) �थापन ्ु
कर�यात आली होती.

�यायाधीशांची काय�स�ंकती : १९�या शतकातील मंबई�या यरोपीयन �यायाधीशांनी ृ ु ु
�यायालयाचे �वातं�य आिण �यायालयाची �ित�ा जप�याची परपंरा िनमा�ण केली. 
१८२८ म�ये ग�हन�रने कोटा�चा िनकाल धा�यावर बसिवणारा आदशे काढ�यावर �या. 
सर जॉन पीटर �ॅटंने �यायालयाचा अवमान केला �हणन स�ीम कोटा�ला टाळे लावन ू ु ू
�यायालयाचे कामकाज पाच मिह�यांपय�त थांबिवले होते. काय�कारी स�ेने �यायस�ंथेची 
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इं�जी �शासक�य चौकटीत िज�हािधकारी हाच िज�हा दडंािधकारी असे. काय�कारी 
अिधकारी आिण दडंािधकारी या दो�ही पदांचे कामाचे �व�प व काया�लयीन �यव�थापन 
अलग अलग असायचे. �यामळे िज�हािधका� याला दडंािधका� या�या दस� या भिमकेत ु ूु
जाऊन �यायिनवाडे करावे लागत. प�ां�या मस�ांवर ‘मी दडंािधकारी या ना�याने ु
�वा�री करतो’, ‘मी िज�हािधकारी या ना�याने �वा�री करतो’ अशा प�तीने दो�ही 
�कारचे काम करावे लागत असे. खास ग��ांचे कामकाज मा� आयसीएस कॅडरमधन ु ू
आले�या वेग�या दडंािधका� याकडे असायचे. सशंियत ग�हेगाराला दडंािधका� यासमोर ु
उभे केले जायचे व �याने परा�यांची खातरजमा के�यानंतर पोलीस पढची कारवाई करीत. ु ु
नागरी सेवेतील अिधका� यांना एकाचवेळी ग�हेगाराकडन लपवलेली मािहती काढन घेणे, ु ू ू
दडंा�मक कारवाई आिण �यायिनवाडा करणे या ि�िवध भिमकांत जाऊन समाधानकारक ू
काम करता येत नसे. �यामळे �या�या �यायालयीन अिधकारांवर मया�दा घातले�या ु
हो�या. दोन वषा�पे�ा अिधक त�ंगवासाची व एक हजार �पयापे�ा अिधक दडं द�ेयाची ु
�यास मभा न�हती. िशवाय अिशलास दाद माग�याचाही अिधकार असे. ब� याचदा लोक ु

�वाय�ता व अिंतम आदशे पाळला पािहजे असा फार मह�वाचा धडा या घटनेतन ू
सरकारला िमळाला. सर मॅिक�टॉश यांची मंबई�या उ�च �यायालयाचे �यायाधीश �हणन ु ू
१८१० साली िनय� ती झाली होती. आप�या कारिकद�त �यांनी द�काळात शेतक� यांना ु ु
िनक� धा�य वाटन पैसे खाणा� या यरोपीयन क�टम कले�टरला १७०० �. दडं ृ ुू
ठोठावला. एडवड� वे�ट या �यायािधशाने �मॉल कॉझ कोटा�त १८२३ साली रकेॉड� ऑफ 
कोट�  पदावर काम करणा� या िव�यम आि�क� न याला िचरीिमरी लाच खा�या�या 
कारणाव�न बडतफ�  केले होते. आि�क� न लेखक होता आिण बॉ�बे िलटररी सोसायटीत 
�याचा वावर असे, ग�हन�र एलिफ��टनशी मै�ी होती; �यामळे �या�या बाजने सहानभती ु ू ु ू
होती. एलिफ��टन�या सचनेव�न बॉ�बे िलटररी सोसायटीने आि�क� नला दशे सोडन ू ू
जावे लागत अस�याब�ल द:ख वाटत अस�याचे प� पाठिवले व �याचे तैलिच� ु
सभागहात लाव�याचा िनण�य घेतला. या घटनेस व�प�ातन �िस�ी िमळा�यानंतर ृ ृ ू
कोटा�ने िव�यम�या वत�नाचे परावे �िस� केले. �याने िवधवा पारिशणीने कोटा�कडे ु
भरले�या ४५९ �पयांचा परतावा दतेाना पावती न दतेा १० �पये �वत:कडे वळते 
क�न घेतले होते; सरकारी सील लाव�याची फ� आठ आणे असताना तो एक �पया 
वसल करीत असे. �ा लाचलचपतीब�ल �याने कबलीजबाबही िदला होता. वरकरणी ू ु ु
अगदी िकरकोळ वाटणा� या या रकमा अस�या तरी त�विन� सर एडवड� यांनी बडतफ�चा 
िनण�य दऊेन धडा घालन िदला. १८२४ साली १ प�डा�या जागी १२ प�ड इतक� ू
भरमसाठ फ� मागणा� या कोटा�त�या बॅ�र�टरांनाही सहा मिहने बडतफ�  क�न �यांनी 
वठणीवर आणले. (लेडी वे�ट यां�या डायरीतील न�दी, सामंत, प. २९२-२९४)ृ
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खोटे ग�हे दाखल करतात, बनावट सा�ीदार पढे करतात, खोटे परावे सादर करतात, या ु ु ु
सवा�ची शहािनशा कर�याचे काम अितशय कठीण व उबग आणणार े असते. खटला 
दीघ�काळ �लंिबत रािहला तर दडंािधका� याचे काम आणखीनच िकचकट होऊन बसते. 
सा�ीदार आधी�या सा�ीचे तपशील िवसरतात, सा� िफरवतात, असे बरचे �कार होत 
असतात, ते �यानात ठेवन �यायिनवाडयाचे काम कर�याची जोखीम असे. ्ू

 नोकरशाही ही ि�िटश �शासनाची पोलादी चौकट होती. नोकरशाही�या जोरावरच 
ि�िटशांनी दीडशे वष� रा�य केले. १७९० साली केवळ १,००० नोकरांची ‘भारतीय 
�शासन सेवा’ (The Indian Civil Service) ही सनदी नोकरशाहीची �यव�था 
अि�त�वात आली. (१८५७ नंतर सनदी अिधका� यांखेरीज अिभयतें, िश�क, डॉ�टस� 
अशा िविवध �वगा�तले िमळन समार े ७०,००० यरोपीयन भारतात पगारी सेवेत काम ू ु ु
करीत होते.) या सनदी नोकरांना शासक�य य�ंणेतले ‘covenanted members’ 
�हणत. कठ�याही �यापारी करारमदाराशी जे बांधलेले नाहीत, कठ�याही कारणासाठी जे ु ु
कणाचीही बि�सी �वीकारीत नाहीत अशी सनदी नोकरांची नागरी सेनाच या ु
�शासन�यव�थेचे िनय�ंण करीत होती. सनदी नोकर हे प�ातीत असत, काय�ाला 
बांधील असत आिण �यांना �सगंी चौकशीला सामोर ेजावे लागत असे. कामाची गणव�ा ु
व अनभवाची �ये�ता या िनकषांवर �यांची बढती अवलंबन असे. िशफारशी िकंवा विशला ु ू
चालत नसे. आयसीएस अिधका� यांना पगार आिण पे�शन भरपर असे; आिण �यां�या ू

 िज�हा व स� �यायाधीशांचे काम पाहाणार ेबरचे अिधकारी आयसीएस कॅडरमधन ू
आले असले तरी �यां�या काय�ा�या �ानाला मया�दा असायची. �यां�यापैक� फारच 
थोडया अिधका� यांनी काय�ाची पदवी सपंािदत केलेली असायची. �यामळे ् ु
दडंािधका� यांना �यायालयाचे कामकाज ��य� अवलोकन क�न िशकावे लागायचे व �या 
�यायािधशांकडनच �यांना काय�ाचे धडे िगरवावे लागत. अथा�त िज�हािधका� या�या ू
तलनेत �यायाधीशाचे काम आरामदायी असे. िज�हािधका� याकडे अनेक जबाबदा� या ु
अस�याने काया�लयीन वेळेबरोबर �याचे िदवसभराचे काम सपंत नसे. �यायाधीशाचे काम 
मा� काया�लयीन वेळेबरोबर सपंत असे. �यामळे �यायाधीशांना िव�ा�यासगं व आवडीचे ु
काम करायला परशेी सवड िमळायची. उदाहरणाथ�, Charles Kincaid साता� याचे ु
ज�ज असताना �यांनी मराठयां�या इितहासाचे तीन खंडात लेखन केले. पण मंबईत ् ु
सिचवालयात काम करताना �यांना अशा कामासाठी यि�कंिचतही सवड िमळत न�हती. 
(Gilmour David ,२००६, प. १३१) छोटया गावात�या �यायाधीशां�या वाटयाला ृ ् ्
मा� एकटेपणा यायचा. �यायाधीश अस�याने �याला इतरांबरोबर सहसवंाद साधायलाही 
मया�दा येत. एकण �याचा क�डमारा �हायचा. ू
२.७ नोकरशाही :
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जबाबदा� याही ितत�याच जोखमी�या हो�या. �शासनात लेखी ह�कम, लेखी िटपणे, ू
काय�व�े व लेखी प��यवहारावर भर असे. हे सव� द�त अिभलेखागारात जतन केले जात. ृ
अिधकारांचे नेमके वग�करण, काय�िवभागणी, अिधकारांची उतरडं आिण आदशेांची 
साखळी यांची िलिखत सिंहता असायची. ससंदीय नोकरशाही आिण नोकरशाही �शासन 
यां�या सीमारषेा �प� कर�यात आ�या हो�या. तसेच सरकारचे �ितिनधी �हणजे नसते ु
स�ा करणार े य�ं नसन रयते�या ��ांिवषयी अग�य बाळगणार े कारभारी आहेत याचा ू
��यय दणेारी काय�स�ंकती िनमा�ण कर�याचा �य�न ि�िटश अिधका� यांनी करावा, ृ
या��ीने सरकारी नोकरांना �िशि�त कर�यात येई. अिधका� यांनी केवळ ह�कमत 
गाजिव�यापे�ा रयते�या सवा�ग़ीण क�याणाचाही िवचार करावा अशी अपे�ा असे. मा� 
ब� याचदा आडमठया नोकरशाहीमळे लोकांना दनंैिदन जीवनात �ास सहन करावा लागे, ्ु ु
शासनािवषयी िव�ोह िनमा�ण हो�यास नोकरशाहीचा वत�न�यवहार कारण होत असे. �टेट 
से�ेटरी जॉज� हॅिम�टन यानेही असेच मत �य� त केले आहे. तो �हणतो, “the main 
cause of the unpopularity of British rule in India was the angularity and 
rigidity of the officialdom”

वग� ३ : अनका�हेनांटेड

मंबई इला�यात ‘�ाि�हशंीयल सि�ह�स’साठी कले�टर, अिस�टंट कले�टर, िज�हा ु
ज�ज, जाइंट ज�ज, अिस�टंट ज�ज, हायकोट�चा रिज��ार तालकदारी सेटलम�ट ु
ऑिफसर ही �शासक�य अिधकाराची पद े िनमा�ण कर�यात आली होती. रा�यातील 
नोकरांचे ४ वग� होते :

सनदी नोकर : 

वग� १ : का�हेनांटेड सि�ह�स (करारनामा केलेले) : आधी ई�ट इंिडया कंपनी- ही 
िनखळ �यापारी मंडळी अस�याने १७७२ सालापय�त �यांचे नोकर �यापारी, वखारीवाले 
व कारकन असे असायचे. �यांना ‘एजटं’ �हणत. १७९३ साली ई�ट इंिडया कंपनीने ू
रा�य�यव�था आप�या हाती घेत�यापासन यरोपीय अमंलदारां�या नेमणका क�न ू ु ु
कारभाराची �यव�था लाव�यात आली. �यात से�ेटरी, अकौ�ट खा�याचा म�य, ु
िसि�हल व सेशन ज�ज, मॅिज��ेट, कले�टर व �यांचे अिस�टंट, बोड� ऑफ र�ेहे�य ू
किमशनचे म�बर, र�ेहे�य किमशनर, इ�यादी पद े िनमा�ण कर�यात आली. नेमणक��या ू ु
करारना�यात �यापार करणार नाही, नजर घेणार नाही, �वत:साठी व कटंबासाठी ु ु
पे�शनची वग�णी भरले, इ�यादी शत� असत. कालांतराने ‘का�हेनांटेड’ हे नाव जाऊन 
‘िसि�हल सि�ह�स ऑफ इंिडया’ हे नाव द�े यात आले.

वग� २ : सनदी ( �टॅटयटरी) : ि�ह�टो�रया राणीचा ३३ �या काय�ा�माणे नेमलेले ् ु्
लोक. 
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 १. �ीक, लॅिटन व इंि�लश भाषा

 िसि�हल �य�र�पड�स व लॉ ऑफ नेश�स हे कायदिेवषयक िश�णु ु

फोट�  िव�यम कॉलेज : १८०१ साली लॉड� वेल�लीने ई�ट इंिडया कंपनीतील 
सनदी नोकरांसाठी कलक�यास ‘िव�यम फोट�  कॉलेज’ �थापन केले. या कॉलेज�या 
�थापनेची पा��भमी थोड�यात अशी आहे, क� ई�ट इंिडया कंपनीचे �यापारी एजटं ू
�हणन काय�रत असणार ेनोकर हे जबाबदार अिधका� यांना न शोभणार ेवत�न करतात असे ू
वेल�ली�या ल�ात आले होते. हे नोकर रिववारी चच�म�ये �ाथ�नेला जा�यापे�ा जगार ु
खेळ�याला �ाधा�य दते. अनीतीला बळी पडन अवैध मागा�नी पैसा कमवीत. या सव� ू
अप�व��ना आळा घालन कत��यद� जबाबदार अिधकारी तयार �हावेत या हेतने ृ ू ू
वेल�लीने हे कॉलेज काढ�याची तयारी स� केली. ि�िटशांचा सा�ा�यिव�तार होत ु
आहे, हे ल�ात घेऊन �यापारी कंपनीपे�ा एका मोठया रा�यस�ंथेचे �ितिनधी �हणन ् ू
यापढे कंपनी�या नोकरांना भिमका िनभवावी लागेल, या कत��यब�ीतन वेल�लीने हे ु ू ु ू
कॉलेज �थापन कर�यासाठी पढाकार घेतला. वेल�लीने आप�या िटपणात ही भिमका ु ू
िवशद केली आहे. यरोपीयन अिधका� यांना दशेी भाषेत �थािनक लोकांशी सवंाद साधता ु
यावा, मलक� अिधका� यांना �ांताचा कारभार �यायाने चालिवता यावा आिण मोठया ्ु
सा�ा�याचे जबाबदार अिधकारी �हणन काम कर�यासाठी लागणार े गणिवशेष सपंािदत ू ु
करता यावेत ही या कॉलेज �थापनेमागची �ाथिमक भिमका होती. [१४] ू
कलक�याखेरीज मंबई व म�ास �ांतातील सनदी नोकरां�या िश�णाची �यव�था या ु
महािव�ालयात कर�यात आली. नवीन िसि�हिलयन अमलदारांस दशेभाषा व कायदा हे 
िवषय िशकिव�याची �यव�था िनमा�ण कर�यात आली. या कॉलेज�या अ�यास�मात 
पढील िवषयांचा अतंभा�व होता :ु

तीन वषा�चा अ�यास�म पण� झा�यावर पद�या व बि�से िदली जात. म�य �हणजे ू ु
�ा�य िव�ेत िनबधंवाचन व वादिववाद होत. �ा�य भाषेत िलिहले�या उ�म िनबधंास 
१,००० �पयांचे घसघशीत ब�ीस िदले जाई. १८०५ साली झाले�या परी�ेत मराठी 
िवषय घेऊन ५ अिधकारी उ�ीण� झाले, �यापैक� िम. ड��य �ावर या अिधका� यास ू
मराठी भाषेतील िनबधंासाठी १,००० �पये व पदक असे ब�ीस द�ेयात आले. यानंतरही 

सनदी नोकरांचे �िश�ण :

 २. अरबी, फास�, स�ं कत,बगंाली, मराठी, िहदं�थानी, तेलग, तमीळ, कानडी भाषाृ ु ूु
 ३. िहदं व महमदी कायदाु

वग� ४ : �टाफ कोअर : १८६१ �या राणी�या ह�कमाने (रायल वॉरटंाव�न) इंिडयन ु
�टाफ कोअर पलटण �थापन कर�यात आली.

 ४. इितहास, वन�पितशा�, रसायनशा� व खगोलशा�
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ही परपंरा पढे चाल रािहली. उपल�ध मािहतीनसार मराठी भाषेत �ावी�य सपंािदत क�न ु ू ु
ब�ीस िमळिवणा� यांम�ये १८०६ �या परी�ेत सी चॅ�पमन, १८०७ �या परी�ेत ए. एफ. 
टॉटलर यांचा ब�ीस िमळिवणा� यांम�ये समावेश होता. या अ�यास�मा�या िनिम�ाने 
दशेी भाषेत �थंिनिम�तीही झाली. १८०४ साली मराठी भाषेचे वग� स� झाले व �यासाठी ु
डॉ. िव�यम कॅर ेयांची �ोफेसर �हणन िनय� ती कर�यात आली होती. [१५]ू ु

हेिलबरी कॉलेज : इं�लंडम�ये १८०६ साली ई�ट इंिडया कंपनी�या नोकरांना 
भारतीय भाषा आिण रा�यकारभाराचे िश�ण द�ेयासाठी कॉलेज काढ�यात आले.तेथे 
िशकन तयार झाले�या लोकांस परी�ा घेऊन नौकरीत नेमीत. १८०६ साली ते हट�फोड� ू
इथे स� झाले व १८०९ पासन हेिलबरी इथे �थलांत�रत झाले. हे कॉलेज १८५८ पय�त ु ू
स� होते व हेिलबरी कॉलेज या नावानेच �याचा उ�लेख केला जात असे. ऑ�टोबर ु
१८०४ �या कंपनी�या कोट�  ऑफ डायर�ेटरां�या �रपोट�म�ये हे कॉलेज काढ�यामागील 
भिमका �प� कर�यात आली आहे :ू

हेिलबरी कॉलेजात चार स�े िश�ण पण� केले�या उमेदवारांची मंबई, म�ास, ू ु
कलक�ा येथे नेमणक कर�यासबंधंी १८१३ साली काय�ात तरतद कर�यात आली ू ू
होती. या कॉलेजात गिणत, इंिजनीअ�रगं, पोिलिटकल इकॉनॉमी, तसेच मराठी व गजराती ु
खेरीज िहदं�थानी, फारशी, स�ंकत, तेलग व बगंाली भाषांचा अ�यास�म होता. मंबई ृ ु ु ुु
इला�याला फारसे मह�व िदले जात नसावे, �हणनही कदािचत या दो�ही भाषांचा ू
अ�यास�मात समावेश केला गेला नसावा, अशी एक समजत आहे िकंवा १८१८ साली ू
मराठयांचा पाडाव होऊन इं�जी राजवट स� होईपय�त मराठी�या िश�णाची गरज ् ु
भासली नसावी. मा� हेिलबरी कॉलेजात �ोफेसर ई�टिवक अनौपचा�रक�र�या मराठी 
िशकिवत असा एक उ�लेख आढळतो. (िपगें, १९६०, प. ८३ म�ये १८५५ �या The ृ
Bombay Quarterly Review, Vol. I, p.141 चा सदंभ� दऊेन ही न�द कर�यात 
आली आहे.) मा� हेिलबरी कॉलेजातन पास झाले�या उमेदवारांना मंबईस �ज ू ु ू
झा�यावर सहा मिह�यात �थािनक मराठी भाषेची परी�ा �ावी लागे. �यात गाव, तालका ु
आिण ह�जर ऑिफस�या पातळीवरच चालणा� या �यवहारां�या अनषगंाने मराठी भाषेची ू ु

 “ As the Company’s civil servants are to be employed in all the 
different branches of administration of extended dominions, it will be 
readily admitted that,.. they should receive an education, 
comprehending not only the usual parts of knowledge as may be more 
peculiarly – applicable to the stations they have to fill.” (Minutes of 
Evidences taken before the Select Committee on the Affairs of East 
India Company. Vol. I, 16th August 183, p. 231)
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एलिफ��टन�या ‘बॉ�बे कॉलेज’�या ��तावास कोट�  ऑफ डायर�ेटरकडन मा�यता ू
िमळ�यास िवलंब लागलेला पाह�न �याने �वत:च २२ फे�वारी १८२१ रोजी किमटी�या ु
अ�य�ांना प� िलह�न ही योजना �थिगत झा�याचे कळिवले. (िपगें, १९६०, प. १००)ृ

“ साहेबमजकरांची क�पना अशी होती क�, तात�रलोकांचा िचनी लोकांशी जसा ु
सबंधं आहे, तसा आपणां ि�िटश लोकांचा एत�ेशीयांशी असावा; रा�यस� व सेनािधप�य ू
ही काय ती आपण हातांत वागवन, �मा�माने ऐिहक �यवहाराचा बह�तेक भार �यां�या ू
अगंावर टाकावा; आपण फ� त माग�दश�क�व प�करावे. ही ि�या इतक� �मब� असावी 
क�, कंपनी सरकार�या �यव�थापक मंडळीची, तीमळे, छाती दडपन जाऊ नये. ु ू
एवढयाक�रता एत�ेशीयांना �थम िसि�हिलयन बनिव�याक�रता, �यास िश�ण िदले ्
पािहजे; �यास �यायखा�यात जागा िद�या पािहजेत; �यांचे पगार साधारणमानाने वाढत 
नेले पािहजेत; व �यां�यातील अ�यतं यो�य व �ामािणक माणसांक�रता कांही मोठा�या 
जागा ख�या ठेिव�या पािहजेत; �यांना कौ�सलांत सभासद �हणन घे�यास अ�ािप ु ू
कालावधी असला, तरी राजक�य बाबतीखेरीज इतर सव� बाबतीत �यांची स�लामसलत 
िबनधोक घेतली पािहजे.” (िट�ल, प. ८) ृू

 नंतर�या काळात इं�लंडह�न भारतात प�रिव�ाकालावर िशकाऊ उमेदवार �हणन ू
त�ण सिशि�तां�या नेमणका के�या जात. नागरी सेवेसाठी असले�या आयसीएस ु ु

चाचणी असे. �थािनक महसल अिधका� याचा अहवाल इं�जीत भाषांतर करणे आिण ू
दोन-तीन दशेी लोकांबरोबर परी�ा सिमती�या सद�यां�या उपि�थतीत समाधानकारक 
सभंाषण करता ये�याची अट असे. अिधका� यांनी लोकसवंाद साध�याची भिमका �यामागे ू
होती, हे �प� िदसते. सनदी नोकरांना �थािनक लोकांशी �यां�या भाषेतन सवंाद ू
��थािपत करता यावा, ही भिमका न�क�च �वागताह� होती; परतं �याच कारणासाठी ू ु
एत�ेशीयांना सनदी सेवेत घे�याचे मा� टाळ�यात येत होते. आप�या स�ेची पाळेमळे ु
�जिव�याचे साधन एवढीच सनदी सेवकां�या मराठी, गजराती भाषािश�णाची स�ाक� �ी ु
भिमका होती. ू

बॉ�बे कॉलेज : मंबई�या ग�हन�रपदाची स�े घेत�यावर एलिफ��टनचाही सनदी ु ू
अिधका� यां�या �िश�णासाठी ‘बॉ�बे कॉलेज’ काढ�याचा ��ताव होता. यामागची �याची 
भिमका एत�ेशीय लोकांना रा�यकारभाराचे िश�ण द�ेयाची होती. १८१९ साली ू
एलिफ��टनने मंबई रा�या�या ग�हन�रपदाची स�े हाती घेत�यानंतर इं�जी ु ू
रा�यकारभारची िश�त घालन िदली, ते�हा �याने आप�या कारिकद�त रा�य�शासनात ू
एत�ेशीय लोकां�या नेमणका कर�यास �ाधा�य िदले. एलिफ��टन�या या ु
काय�प�तीमागचा �ि�कोन कोल�क�या ‘एलिफ��टनच�र�ा’त िवशद केला आहे, �याचा ु
गोषवारा असा :
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कॅडरमधन तयार होणार ेहे लोक बि�वान असत. १८७९ साली लाग कर�यात आले�या ू ु ू
सॅिलसबरी प�तीनसार (Salisbury system) या नविशि�तांना िव�ापीठात पाठवन, ु ू
पद�य�र िश�णास �ो�साहन दऊेन तयार केले जात असे. �यामळे या त�णांची बौि�क ु ु
पातळी फार वर�या दजा�ची असे. १८९० पासन या नविशि�तांना ऑ�सफड�म�ये ू
पाठवन आधी�या िव�ाथा�शी सपंक�  ठेवला जाई. ऑ�सफड� मॅगेिझनचे ते वग�णीदार ू
असत. वाचनस�ंकती जोपासली जाईल अशा उ�म वातावरणातन �यांची अिभ�ची ृ ू
स�ंका�रत झालेली असे.
दशेी नोकरवग� :

 ि�िटश अमदानीपव� पेशवाईत सरकारी नोकरीत िच�पावन �ा�णांचे वच��व होते. ू
१७१३ साली बाळाजी िव�नाथ भट पेशवेपदी िवराजमान झा�यापासन पणे, सातारा ू ु
आिण सांगली, िमरज, क�ंदवाड, जमखंडी, नागपर, इंदर, बडोदा स�ंथानात ु ू ू
िच�पावनांचा भरणा अिधक होता. सरदार, सेनापती िचटणीस अशा मह�वा�या पदांवर 
�यांची वण� लागत असे. ि�िटशांची स�ा आ�यावर िच�पावनांचा वरदह�त सपंला हे खर े
असले, तरी न�या बदलांशी जळवन घेऊन िच�पावन �ा�णांनी रा�य�शासनात�या ु ू
सेवांम�ये आपले �थान कायम ठेवले. ि�िटश अमदानीत अनेक नवी खाती, नवे �यवसाय 
िनमा�ण झाले. महसल, कायदा व �याय, शाळा, कॉलेजेस, म�णालये, प�का�रता अशा ू ु
अनेक �े�ात नवी कौश�ये िशकले�या लोकांची गरज होती. िच�पावनांनी इं�जी भाषा 
आिण या न�या �े�ातील कौश�यांवर �भ�व िमळवन आपला ठसा कायम ठेवला. ि�िटश ु ू
�शासनातील दशेी लोकां�या सहभागावर �काश टाक�यासाठी गॉड�न जॉ�सन या 
अ�यासकाने केले�या सशंोधनातली काही िनरी�णे मह�वाची आहेत. िच�पावनांचा 
�भाव हा िकतपत जातीक� �ी होता, याचा तपास करताना �यांनी काढलेला िन�कष� असा 
: िच�पावन लोक इतर जात��माणे जातपचंायतीला अनसरणार े न�हते. िकंबह�ना ु
िच�पावनांची �वतं� जातपचंायतही न�हती. जातीस�ंथेत�या सघंटनेचा आधार घेऊन 
वरची िशडी चढणा� या लोकांपे�ा िच�पावन हे सतत �पधा�शील राह�न आपली गणव�ा ु
वाढिव�यावर भर दणेार ेहोते. �यामळे ि�िटश शासन�णातील नवे िनयम, नवे कायद,े नवे ु
राजक�य आचारधम�, नवे वाचन अशा सव� न�या कौश�यांवर �भ�व सपंािदत कर�यात ते ु
अ�ेसर होते. �यामळे िच�पावनांनी मह�वाची पद े पटकावली. शासक�य सेवेत दशे�थ ु
�ा�णांची स�ंया जा�त होती, परतं नोकरशाहीतली खालची पद े दशे�थांकडे होती, ु
इं�जीची गरज असणारी मह�वाची पद े िच�पावनांकडे होती. मंबई �ांतात ‘मामलेदारा’चे ु
पद मह�वाचे होते, �यात�या ३/४ जागा �ा�णांनी, �यातही िच�पावनांनी पटकाव�या 
हो�या. �याय�े�ातही हीच ि�थती होती. १८८६ साली मंबई इला�यात�या किन� ु
�यायाधीशां�या १०४ जागांपैक� ३३ जागी िच�ावन �ा�ण �यायाधीश होते.िश�ण, 
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 १९ �या शतका�या अखेरीस ि�िटशांनी शासक�य सेवेत�या कम�चा� यांत 
‘सामािजक समतोल’ राख�याचा �य�न केला. �या अनषगंाने सरकारी नोक� यांसाठी ु
पा�तेचे िनकष व नोकरभरती�ि�येत बदल केले. परतं महारा��ात �यांना ‘�ा�णां’वरच ु
िवसबंन रहावे लागले. वा�तिवक ि�िटशांना सवा�त जा�त धोका �ा�णांपासन सभंवत ू ू
होता; पण सरकारी कामाची गणव�ा राख�यासाठी कौश�यािधि�त सिशि�तांची गरज ु ु
अस�याने �यांना �ा�णांना डावलता आले नाही. अथा�त याही ि�थतीत �थािनक 
�शासनात �ा�णांचा �भाव वाढ नये यासाठी �यांना दीघ�काळ एकाच िठकाणी न ठेवता ू
वारवंार बद�या करणे, सशंियत नोकरांची दग�म भागात बदली करणे यासारखी तं�े �यांनी ु
अमलात आणली होती. �या. रानडे यां�यािवषयी सशंय अस�याने �यांची प�याह�न ु
नािशकला आिण नािशकह�न ध�याला बदली कर�याचा उ�ोग �यांनी केला होता हे ु
उदाहरण परसेे बोलके आहे. ि�िटशांनी अती मह�वाची पद े यरोपीयनांकडे ठेवन िजथे ु ु ू
�यांना यरोपीयन अिधकारी नेमणे श�य न�हते ितथे �ाम�याने �ा�णां�या नेमणका ु ु ु
कर�याची �शासननीती अवलंिबलेली िदसते. (Gordon Johnson,1973, Pp. 58-
65)

 दशेी लोकांना मह�वा�या अिधकारा�या जागा �ावया�या नाहीत आिण कमी 
पगारात जा�त काम क�न घे�याची ि�िटशांची �शासक�य नीती होती. १८९६ साली 
कमी पगारावर राबवन घे�या�या या �व�ीचा िनषेध �हणन र�ेवे कंपनीत�या ृू ू
तारमा�तरांनी अचानक सपं पकारला. ६ मे १८९९ ला दपारी ३ वाजता सव� तारमा�तर ु ु
नोकरी सोडन आपाप�या घरी िनघन गेले. भारतीयां�या सघंश� तीचे हे एक उ�म ू ू
उदाहरण होते. सपंा�या ह�याराचा उपयोग होऊन तारमा�तरां�या दोन माग�या मंजर ू
कर�यात आ�या. रा�पाळीत सपंण� रा� जागावे लाग�यामळे होणारा �ास कमी ू ु
कर�यासाठी रा�पाळी�या �टेशनमा�तरास अिस�टंट द�ेयाचा िनण�य झाला. तसेच जे 
�टेशन गावापासन दर असेल तेथे रा�ी अपरा�ी र�ेवे कम�चा� यांना एकटे जा�याचा �ास ू ू
टाळ�यासाठी र�ेवे�टेशनजवळ कम�चा� यांना मोफत घर े बांधन द�ेयाचा िनण�य झाला. ू
मा� �यानंतर अ�प वेतनावर नेम�या जाणा� या �थािनक माणसांनी तारमा�तरां�या 
मंडळाशी सबंधं ठेव नये असे आदशे काढ�यात आले व एक मिह�या�या पव�सचनेिशवाय ू ू ू

साव�जिनक सेवेतली आधिनकता, सांपि�क ि�थती या सव�च बाबतीत िच�पावन अ�ेसर ु
होते. �रचड� टे�पलने िच�पावनांिवषयीचे एक िनरी�ण न�दिवले आहे : ‘िच�पावन हे 
रा��भावनेने �े�रत असन �यां�या मह�वाकां�ा आिण �यांची बांिधलक� ही भारताशी ू
जोडलेली आहे. (Temple to Litton, 3 July 1897, quoted in G.R. Hambly, 
‘Mahratta nationalism before Tilak’, Journal of the Royal Asian Society, 
vol. Xiix, 1962, 154-5 ; requated in Johnson Gordon, 1973, p. 64)
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नोकरी सोडता येणार नाही, असा िनयम कर�यात आला. यरोपीयन नोकरवगा�पे�ा ु
�थािनक नोकरांकडे पाह�याचा ि�िटशांचा �ि�कोन अनदार होता हे याव�न ल�ात येते. ु

 नेिट�ह लोकांना धम� व ज�माची जागा या करणांनी हरकती येणार नाहीत असे 
१८३६ साली ठरले, तेच १८५३ �या काय�ांत व १८५८ �या जाहीरना�यात नमद ू
कर�यात आले. तरी १८७० पय�त एकच दशेी इसम िवलायतेत परी�ा दऊेन नौकरीत 
िशरला, हे वा�तव होते. ई�ट इंिडया कंपनी�या िहदं�थानातील कारभाराची चौकशी ु
कर�यासाठी १८५२ साली इं�लंड�या पाल�म�टसभेने एक किमटी नेमली होती. या 
किमटीसमोर बॉ�बे असोिसएशन�या सभासदांनी १८५३�या मे मिह�यात अज� सादर 
क�न कंपनी�या िहदं�थानातील कारभारािवषयी आपली कैिफयत मांडली होती. �यात ु
िहदं�थानातील िदवाणी खा�यात �रका�या होणा� या जागांवर फ� त हेिलबरी कॉलेजात ु
िशकले�यांनाच नेमणका िद�या जातात, या प�तीिवषयी नाराजी �य� त कर�यात आली ु
होती. एत�ेशीय लोकांना या जागांवर सधंी िदली पािहजे, यासबंधंी यि� तवाद करताना या ु
अज�दारांनी �हटले होते :

“िदवाणी खा�यांतील सव� अमलदार एका कटंबातील माणसां�माणे होऊन गेले ु ु
आहेत, �हणन यामळ�  नव� चांगल� क�सल �थाप�यास आिण सव� कामकाज चांग�या ू ु
रीतीन� हो�यास ही चाल मोठी ब�क आहे. ��तत या दशेचे लोक िकतीही सभंािवत, ु
िव�ास, आिण गणी असल� तथािप �यांस �यायखात�, जमाबदंीखात�, आिण वै�कखात� ू ु
यांत मोठा�या जागा िमळत नाह�त परतं �या, इं�लंडाह�न आलेले सनदी यरोपीयनांस मा� ु ु
िमळतात. ही गो� अगद� अयो�य, अ�या�य व मख�पणाची आहे; आिण १८३४ सालातील ू
सनदचेे ८७ वे कलमास अगद� िव�� आहे. आपले अज�दार न�तापव�क पन: �ाथ�ना ू ु
क�रतात क� सनदी आिण बेसनदी अमलदार यांमधील भेद �यामळ�  नेिटव लोकांस ु
मोठाल� फाय�ाच� काम� िमळत नाह�त तो काढन टाकावा, आिण नेिटवांस �यां�या ू
यो�यतेन�प काम� �ाव�. हा बेत अमलांत आणला असतां िव�ेचे व सधारणक�चे कामास ु ु ु
मोठ� उ�ेजन िमळेल व या सरकारािवषय� लोकांचा बह�तेक नाखशपणा दर होईल” (बबें ु ू
असोिसएशन, पाल�म�ट सभेस केलेला अज�, १८५३, प. १८-२१)ृ

दशेी नोकर नेम�याचे िनयम :

 या अजा�त �ट मेिडकल कॉलेज�या १८५०-५१ �या �रपोट�चा हवाला दऊेन ँ
औषधी आिण श�िव�ा (सज�री) ही कामे कर�यास या कॉलेजातील िव�ाथ� यरोपातील ु
िव�ा�या�इतकेच कसे चांगले आहेत याकडे ल� वेधन घे�यात आले व तरीही या पा� ू
नेिटव लोकांना मोठी कामे न दतेा थोडया पगारा�या व हल�या जागा िद�या जातात ्
यािवषयी �प� श�दात आपली िनषेधा�मक �िति�या अज�दारांनी न�दिवलेली आहे. डॉ. 
च�वत� या नेिटवाने इं�लंडात जाऊन वै�कशा�ाची पदवी सपंािदत केली; मा� ना. सर ्
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 (क) िसि�हल सि�ह�सचे ‘िहदं�थानची िसि�हल सि�ह�स’ व ‘�ांितक सि�ह�स’ असे दोन ु

एडवड� रयन आिण िम�टर कामरने यांनी �याची अिस�टंट सज�न �हणन नेमणक ू ू
कर�याची िशफारस डावलन या नेिटवास काम नाकार�याचे उदाहरण िदले व अज�दारांनी ू
िनषेध �य� त केला. इतकेच नाही तर नेिटव लोक सरकारी ह�द�ास लायक हो�यासाठी ्
इकडे एखादी पाठशाळा िकंवा िव�ालय काढावे, अशी िवनंतीही या अजा�त कर�यात 
आली होती.

 कोण�याही यरोपीयनास २६ वषा�चे वय हो�यापव� सहा सहा मिह�यांनी परी�ा ु ू
घेऊन जेवढया �रका�या जागा असतील तेवढेच लोक भारतात पाठवावेत अशीही सचना ् ू
कर�यात आली. या उमेदवारांना दोन एत�ेशीय भाषा, इथ�या चालीरीती व कायद,े 
िहदं�थानचा इितहास व रा�यरीत यांची परी�ा उ�ीण� हो�याचे बधंन घाल�याचीही ु
िवनंती या अजा�त कर�यात आली होती. 

 यानंतर वरील �यव�था बदं होऊन �पधा� परी�ा घेऊन लोक नोकरीत घेतले जाऊ 
लागले. परी�ा घे�याचा हेत िव�ासपं�न व उ�क� लोक नोकरीत यावेत, असा होता. ही ृू
परी�ा घे�यास यरोपीय व नेिट�ह लोकांस सारखीच परवानगी होती. लॉड� मेकॉले यां�या ु
अ�य�तेखाली किमटी नेमन परी�ेचे िवषय ठरिवले गेले. परी�ेत उ�ीण� झाले�यांतनच ू ू
िदवाणी जागांवर�या नेमणका के�या जात. ु

 १८६७ साली इंिडया कौि�सलने नेमले�या किमटीने िसि�हल सि�ह�ससाठी दो�ही 
दशेांत परी�ा घे�यास हरकत नस�याचे मत �य� त केले होते; पण पि�लक सि�ह�स 
किमशनने ते नाकारले. कारण �यां�या मते भारतातले िश�ण हवे तसे सधारलेले नाही, ु
घोकंप�टी क�न लोक परी�ा दतेील, एत�ेशीय लोकांना जबाबदारीचे काम करता येत ्
नाही, �यां�यात यरोपीयन लोकां�या तलनेने शारी�रक व नैितक गण कमी असतात, अशा ु ु ु
त�ारी के�या गे�या. रा��ीय कॉ�ेंसने िवलायतेत व िहदं�थानात समकाल परी�ा ु
�या�या, दो�ही दशेांतील उ�ीण� लोकांची गणान�मे एकच यादी करावी व िहदं�थानात ु ु ु
परी�ा पास झाले�यांना २ वष� िवलायतेस राह�न �िश�ण द�ेयाची योजना सचिवली ु
होती. 

 १८७० साली िवलायतेत परी�ा न दतेा सनदी नोकरांसाठी राखन ठेवले�या कांही ू
जागांवर दशेी लोक नेम�याचा कायदा कर�यात आला. (३३ ि�ह�टो�रयच ३) तरीही १-
२ नेमणकाच झा�या. सन १८७९ सालांत या काय�ास अनस�न िनयम कर�यात ु ु
आले. मोठया कळांतील बि�मान व िशकलेले लोक नेम�यात यावेत व खाल�या दजा��या ् ु ु
सरकारी नौकरांपैक� िकंवा ध�ंात असले�या लोकांस अशा जागा दणेे झा�यास �यां�यात 
िवशेष गण िदसन आले तरच �ा�यात. परतं ही योजना यश�वी झाली नाही, �हणन ु ू ु ू
किमशन नेम�यात आले. या किमशनने केले�या सचना -ू
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 (ग) �टॅटयटरी सि�ह�स कमी क�न �ांितक सि�ह�स �थापन करावी व् ु्

 ि�िटश अमदानीत लंडन�या ससंदते�या राजक�य िवचार�वाहांचा, तेथील 
पतं�धान व ससंदपटंचा �ि�कोन यांचा भारतीय नोकरशाहीवर �वाभािवकपणे �भाव ू
पडत असे. तसेच भारतात दशे पातळीवर �शासनासाठी पाठिव�यात येणार े ग�हन�र 
जनरल अथवा �हाइसरॉय आिण �ांितक �तरावरील ग�हन�र यां�या �यि� तम�वाचा आिण 
काय�शैलीचाही नोकरशाहीवर ठसा उमटत असे. �जेचे िहत, रा�याचा िवकास आिण 
शासन�णालीिवषयी लोकमत तयार करणे ही जबाबदारी सव��च पदावरील �शासकांची 
व अिधकारमंडळांची असे. भारता�या �शासनावर सकारा�मक आिण नकारा�मक अशा 
दो�ही �ि�कोनांचे �शासक अधन मधन िनय� त झाले होते. �याचा येथील �शासिनक ू ू ु
काय�स�ंकतीवर दरगामी प�रणाम झालेला िदसतो. उदाहरणाथ�, लॉड� �रपन�या ृ ू
��तावामळे आिण पतं�धान �लॅड�टन यां�या उदारमतवादी �ि�कोनामळे भारतात ु ु
�थािनक �वरा�य स�ंथेचा पाया रचला गेला. �थािनक लोक�शासनातील िज�हा मंडळे 
वा नगरप�रषदा ही नसती �शासक�य सोय नसन लोकां�या राजक�य जािणवा �ग�भ ु ू
कर�याचे �भावी मा�यम आहे, असा या उभयतांचा �ि�कोन होता. सव�च ि�िटश 
अिधका� यांना हा �ि�कोन पचणारा न�हता. ग�हन�र फ�य�सन यांना हा �ि�कोन मा�य ु
नस�याने �याने १८८२ साली �थािनक मंडळांचे काम सरकारी अिधका� यां�या 
माग�दश�नाने व समंतीनेच चालेल असे घोिषत केले. �थािनक मंडळांचा अ�य� िनवडणक ू
�ि�येतन येणार नाही; �याऐवजी कले�टर हा पदिस� अ�य� असेल अशी योजना ू
जाहीर केली. मोठया शहरांम�ये िनवडणका घेणे सरकार�या ��ीने घातक आहे, असे ् ु
�याचे मत होते. �थािनक �वरा�या�या िनवडणकांची मागणी करणा� यांमागे �ाम�याने ु ु
�ा�णवग� असन �यांची मागणी केवळ राजक�य आहे; सरकारचा कठलाही ��ताव ू ु
�ा�णी प�ाला समाधानकारक वाटणार नाही, अशी �याची समजत होती. भारत ू
सरकारचा िव� सिचव टी. सी. होप �हणतो, “To give the Maratha Brahman a 
chance to occupy himself with his local affairs would be excellent 
antidote to sedition in Poona and the Deccan” पणे हे राज�ोहासाठी �िस� ु
होते आिण या ि�िटश अिधका� यांना प�या�या �ा�णांना खली वाट �ावयाची न�हती. ु ु
�यामळे एत�ेशीय सिशि�त व काय��म बि�वतं आप�या जबाबदा� या िनभाव�यास समथ� ु ु ु

नोकरशाहीची काय�स�ंकती :ृ

 (घ) ह�ली�या खाल�या दजा��या नोकर�पैक� िनवडक लोकांची नेमणक कर�यात यावी.ू

 (ख) िहदं�थान�या िसि�हल सि�ह�ससाठी िवलायतेस �पधा� परी�ा �यावी.ु

 (बोड� ऑफ र�ेहे�य, िचटणीस, किमशनर इ.)ू

िवभाग करावेत.
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आहेत, या लॉड� �रपन�या भिमकेला छेद दणेारी ि�िटशांची समांतर राजनीती �थािनक ू
राजक�य स�ंकती�या िनकोप वाढीतला अडसर बनत होती. ि�िटशांना �ाितिनिधक ृ
सरकार ही सकं�पनाच मा�य न�हती. िकंबह�ना ि�िटश स�ेला धोका पोहचेल अशी 
�यांना भीती होती. (Sunthankar,1993,p. 23-25)

 भेदनीती हे ि�िटशां�या राजक�य स�ंकतीचे आधारस� होते. ‘भेदनीतीचा वापर ृ ू
करा आिण रा�य करा’ या रोमन बोधवा�याचा आप�या �शासननीतीत ते सरा�स वापर 
करीत. १८५७ �या बडंा�या काळात लॉड� एलिफ��टन (माऊंट �टयअट� एलिफ��टन ् ु
न�हे) मंबईचा ग�हन�र होता. �याने �टेट से�ेटरीला िलिहले होते, ु

अिधका� यांची कत��यिन�ा :
 ि�िटश अिधका� यां�या काय�शैलीचे काही नमने �यां�या �शासक�य सकंतीवर ु ृ

�काश टाक�या�या ��ीने ल�ात घे�याजोगे आहेत. काही अिधका� यांनी भारतीय 
�शासनात दीघ�काल प�रणाम करणार े धोरणिवषयक िनण�य घे�यासाठी एत�ेशीय 
लोकजीवनाचा, येथील आिथ�क ि�थतीचा बारकाईने अ�यास क�न साधनसाम�ी 

परिव�यासाठी प�र�म घेतले. १८५७ �या बडंानंतर ि�िटशांची ितजोरी �रकामी झाली; ु
ते�हा आिथ�क पेच�सगंातन माग� काढ�यासाठी जे�स िव�सन (१८०५-१८६०) याकडे ू

“Divide et impera was the old Roman motto, and it should be ours. 
Indians should be prevented from having a common feeling and that 
‘fraternizing and combining of the troops should be avoided.” 
(Tarachand, 1967,p.496)

 �ा�ण-��णेतर वादाला खतपाणी घाल�याचे काम ि�िटश अिधका� यांनी वेळोवेळी 
केलेले िदसते.

जे�स िव�सन 
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िवशेष कामिगरी सोपिव�यात आली होती. �याने अशा पेच�सगंातन माग� काढ�यासाठी ू
नेमके काय केले हे ल�ात घेत�यास या अिधका� यां�या काय�स�ंकतीवर परसेा �काश ृ ु
पड शकेल. जे�स िव�सन हा ‘द इकॉनॉिम�ट’ या जग�िस� िनयतकािलकाचा सपंादक ू
होता. उदारमतवादी आिण ॲडमि�मथ�या अथ�िवचारांचा चाहता होता. टो�या तयार 
क�न िवक�यापासन ससंदीय कामकाजापय�त अनेक �े�ात �याने आपले नैप�य िस� ू ु
केले होते. �याने कलक�ा व मंबई शहरात िफ�न येथील लोकां�या आिथ�क ु
जीवनसरणीचा अ�यास केला. �यानंतर जे�स िव�सनने इं�जी धाटणीचे भारतातले 
पिहले अदंाजप�क सादर केले. भारता�या आिथ�क इितहासात िव�ीय अदंाजप�काचा 
जनक �हणन �याचे नाव न�दवले गेले आहे, भारतात �ा�ीकराची स�वात �याने केली. ू ु
कागदी चलन आणले. साव�जिनक अथ��यव�था सधार�यासाठी �याने भरपर योगदान ु ू
िदले. �या�या काय�शैलीिवषयी, कामावरील िन�ेिवषयी आिण लोकांिवषयी �या�या मनात 
असले�या आ�थेिवषयी �रचड� ट�पल याने आपला अनभव न�दवला आहे, तो ल�ात ु
घे�याजोगा आहे : 

“He delighted in India and regarded her resources with hopeful 
interest, her people with sympathy, her scenery with admiration, her 
antiquities with curiosity. Nothing, he said, could be imagined more 
intensely interesting than India; with the ancient cities, the relics of 
decayed dynasties, the thronging population, the bustle of trade at 
every corner…He would often stop at the wayside booths or shops, 
discuss the manufacture, prices and styles of the wares. He would note 
the carts, drawn by bullocks and laden with produce on their way to the 
capital, also the men and women carrying head-loads of articles to the 
market. Then he would ever and anon exclaim that the country seemed 
bursting, as it were, with vitality and industry.” (Doctor Vikram, 2010)

 मंबई इला�यात १८७० म�ये िव�यम हे�ी हॉस�ले नामक वनािधका� या�या ु
कत��यिन�ेचा एक अनभव ल�ात घे�याजोगा आहे. �याला ना प�तकांम�ये रस होता ना ु ु
समाजात िमसळायचा. �यामळे �याला हे जगंलखा�याचे काम फार ि�य होते. �यायामाने ु
कमावलेली शरीरय�ी, सोबत एक उमदा घोडा आिण भारी रायफल बाळगणारा अिधकारी 
अशी �याची ओळख होती. प�यात नेमणक असताना �याला बॉल�मम�ये सथं लयीत ु ू
झलायला िबलकल आवडत नसे. �याऐवजी तो ितथ�या बोट�लबम�ये नौकािवहारा�या ु ू
शय�ती लावायचा. होडी व�हव�यात तो �वत: पारगंत होता. उमेदवारीचे �ारिंभक िश�ण 
पण� के�यानंतर तो जगंलवालाच बनला. कले�टर आिण वनर�क अिधकारी यां�या ू
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आदशेानसार तो जगंलखा�यात काम करीत असे. जगंलाचे नकाशे काढणे, जगंल ु
तपासणी करणे आिण जगंला�या सदंभा�तील िवकास आराखडे आिण खचा�चे 
अदंाजप�क सादर कर�याची कामे �याला करावी लागत. ही कामे तशी कंटाळवाणीच 
असायची; पण तरी �याला जगंलातच काम करायला आवडायचे. आठ ते दहा फट उंचीचे ू
गवत तडवीत उंटाव�न िकंवा ह�ीव�न िफरायला �याला आवडायचे. �याला बढती�या ु
जागी टेबलावरचे काम िदले गेले, ते�हा �याने ती बढती नाकारली. कारण �याला 
सय�दयापासन स�ंयाकाळपय�त हातात रायफल घेऊन जगंलात िहडंायचा, झ� या�या ू ू
झळझळ�या पा�या�या काठी बसन �याहारी कर�याची गमंत तो अनभवायचा, दर ु ु ू ु ू
जगंलात राह�टी टाकन कॅ�प�ग कर�याइतके दसर ेमोठे सख आय�यात नाही, अशी �याची ू ु ुु
धारणा होती. दपारी थोडाफार काया�लयीन प��यवहाराचा भाग सोडला तर �याचे ु
आय�य �हणजे एकटयाने केले�या सहलीसारखे होते. (Gilmour David ,2006, ्ु
प.१२१) शीतल हवेत भसपाटीवर काम करायचे आिण वसतं ऋतत ड�गरखो� यात काम ृ ू ू
कर�याची �याची रीत होती. ड�गरखो� यात काम करताना तो िभ�लांबरोबर रहायचा. 
िभ�लां�या मनात �या�यािवषयी आदराची भावना असायची. �यां�या लेखी तो वै�क�य 
�ान असलेला डॉ�टर होता. दाढदखीपासन बारीकसा�रक आजारात ते �याचा स�ला ूु
घेत. ज�या झाले�या िवरळ जगंलात, पडीक जिमनीवर साग आिण बांबची लागवड ु ू
कर�यात तो �वत;ला गतंवन �यायचा. �याने आपला िदन�म ठरवन टाकला होता. ु ू ू
सकाळी घोडया�या पाठीवर खोगीर चढवन भटकन यायचे, दपारी चचा�सवंाद आिण ् ू ू ु
टपाल पहायचे आिण स�ंयाकाळी हातात बदंक आिण सोबत िशकारी क�े घेऊन ुू
िशकारीला िनघायचे. वषा�तले आठ मिहने �याचा हा िदन�म असे. जन मिह�यात ू
पावसाळा स� हो�यापव� तो म�यालयात परत यायचा. िज�हािधकारी, सहा�यक ु ू ु
दडंािधकारी वगैर ेबह�तेक अिधकारी याच वेळी आपापले दौर ेआटोपन म�यालयात परत ू ु
आलेले असत. सगळे िमळन एक� बसायचे. पर�परांची िवचारपस करायचे. आपापले ू ू
अनभव सांगायचे. ग�पा हळहळ वाघा�या िशकारीपय�त याय�या. ऑ�टोबरपय�त वेळ ु ू ू
कसा घालवायचा या�या चचा� रगंाय�या. हवामान फारसे आ�हाददायक नस�याने फार 
तर स�ंयाकाळी हलकासा काठीने लाकडी च�डचा खेळ खेळायचे. स�ट�बरात ि�केट ू
खेळायचे िकंवा प�या�या ल�करी सेवकांसोबत घोडदौडी�या शय�ती लावायचे. ु
द�काळा�या काळात �याला दोनदा बगंालात पाठव�यात आले होते पण ितथे तो रमला ु
नाही. �याला �याचे जगंलच ि�य होते. �या�या ��ीने धळे ही सग�यात आनंदाची जागा ु
होती. कारण इथे जने कपडे वापरले तरी चालायचे, पैशांची बचतही मोठया �माणावर ्ु
�हायची. १८७६ साली हो�ल��या विडलांनी सांिगत�याव�न �याने ‘मेरी’ नावा�या 
मलीबरोबर ल�न केले आिण मेरीही �या�या सहवासात सखी झाली. जगंलात रमले�या ु ु
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 आप�कालीन प�रि�थतीत जनतेला कठ�या सिवधा ता�काळ परवा�यात यात ु ु ु
नोकरशाहीचा कस लागत असे. द�काळ, साथीचे आजार, अ�य नैसिग�क वा मानवी ु
आप�ी ओढव�यास दहेभान िवस�न काम कर�याची गरज असते. �शासनाला दनंैिदन 
कामकाजातली औपचा�रकता बाजला ठेवन कती कर�याची गरज असते. अशा ृू ू
प�रि�थतीत ि�िटश अिधका� यांचा एत�ेशीय लोकांशी होणारा वत�न�यवहार कसा होता, 
याचा मागोवा घेत�यास िजत-जेते सबंधंातील �शासक�य वत�न�यवहाराचे �व�प पढे ु
यायला मदत होईल. ि�िटश अिधका� यांची काय��मता खरोखरच यांि�क न�हती. 
उदाहरणाथ�, परासार�या आप�ीत तातडीने ल�करी नौका पाठवन सेवा उपल�ध क�न ु ू
िदली जात असे. १९ �या शतकात द�काळ आिण �लेग व महामारी�या रोगांची साथ ु
आली ते�हा ि�िटश �शासना�या काय�स�ंकतीचे अनेक पैल पढे आलेले िदसतात. पणे ृ ु ुू
िज��ात �शासनाने द�काळाची प�रि�थती कशी हाताळली याचा व�ांत ‘आिथ�क ृु
ि�थ�यतंरां’चा आढावा घेताना आलेला अस�याने �याची इथे पनराव�ी न करता ु ृ
�लेग�या साथीत �शासनाचा वत�न�यवहार कसा होता, या मया�िदत उदाहरणातन या ू
िवषयावर �काश टाकावयाचा आहे. १८९६ ते १९३० या काळात �लेग�या साथीत 
सपंण� भारतातन १ कोटी २० ल� लोक म�यमखी पडले, याव�न या साथीची ती�ता ृ ुू ू ू
ल�ात येते. (आन��ड, २००२, प. १०३) मंबईत १८९६ साली �लेगची साथ स� ृ ु ु
झाली आिण पाठोपाठ ती प�यातही पसरली. हॉगंकागह�न जहाजातन आले�या उंदरांमळे ँु ू ु
ती मंबईत आली असा एक मत�वाह होता. साथ इतक� झपाटयाने पसरली क�, �लेग�या ्ु
साथीवर िनय�ंण ठेव�यासाठी ल�कराला तैनात कर�याची वेळ आली. अशा 
आणीबाणी�या �सगंी मंबई व पणे नगरप�रषदांकडन �व�छतेची जबाबदारी काढन ु ु ू ू
घे�यात आली व यरोपीयन डॉ�टस� आिण िज�हा �शासनातील अिधका� यां�या सिम�या ु
नेमन प�रि�थती हाताळ�याचा िनण�य घे�यात आला. तातडीने करावया�या ू
उपाययोजनांसाठी िज�हािधका� यां�या अ�य�तेखाली डॉ�टर, सॅिनटरी किमशनस�, 

आप�कालीन �सगंातले वत�न :

या अिधका� याने १४ वषा�नंतर १८८४ साली अहमदाबादला �यायाधीशाचीही जबाबदारी 
�वीकारली. (Gilmour David ,2006, प.१२०-१२३) ृ

 १८७८ साली भारताचा जगंल कायदा मंबई �ांतातही लाग झाला. �यानंतर ु ू
१८८८ साली जगंल सव��णाचे काम स� झाले. वनसरं�कांनी जगंल काय�ाची कडक ु
अमंलबजावणी स� केली. गरांसाठी चारा, जळणासाठी लाकड आिण िमळेल �या जागेत ु ु ू
शेती कर�यास मनाई कर�यात आली. �यामळे १८९० साली ठाणे िज��ात�या ु
आिदवास�ना आदंोलन करावे लागले. अशा �सगंी जगंलअिधकारी कले�टरची मदत 
घेऊन प�रि�थतीशी समायोजन कर�याचे माग� काढीत.
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इि�पतळांतील �यव�थापन अिधकारी यां�या वारवंार बैठका घेत�या जाऊ लाग�या. 
लागण झाले�या �ामीण व शहरी व��यांम�ये िवशेष कितपथके पाठिव�यात येऊ लागली. ृ
लोकांना घरांतन बाहेर काढन आप�कालीन छाव�यांम�ये पोहचिवणे, घरोघरी िभतंीना ू ू
पांढरा रगं लावणे, लोकां�या ता�यातील व�तंना �लोराईड व पारा यांचा वापर क�न ू
सरि�त ठेवणे अशी कामे या पथकांकडन करवन घेतली जात. द�काळापे�ाही �लेग ु ू ू ु
आिण कॉलरा या साथी�या रोगांचा बदंोब�त करताना ि�िटश अिधका� यांना अिधक 
मेहनत �यावी लागे. �व�छतेपासन साथीत बळी पडले�या �ेतांची िव�हेवाट ू
लाव�यापय�त अनेक �लेशदायी कामे �यांना करावी लागली. ही कामे करताना काही 
जणांना या ससंगा�चा उपसग� पोहचन जीवही गमवावा लागला. नक�याच नागरी सेवेत ू ु
दाखल झाले�या माटं�या�या एका अिधका� याने एकटयाने �लेग�या ससंगा�ने बाधीत ्ु
झाले�या दहा खेडयांत�या लोकांना छाव�यांम�ये हलव�याचे, खेडी �रकामी कर�याचे, ्
िनवा�िसतांना अ�नपाणी व औषधे परव�याची जबाबदारी पाडली होती. ि�िटश ु
अिधका� यांनी अितशय िन�ेने पीिडत भागांत सेवा द�ेयाचे काम कसे केले याचा हा एक 
नमना होता. ु

 १९०८ सालापय�त �लेगची साथ उंदरां�या शरीरावरील िपसवांमळे होते, ही गो� ु
�प� झाली न�हती. मानवी शरीरातन, कपडयांतन, अथं�णांतन ससंग� होऊन साथ ्ू ू ू
पसरते, एवढेच ल�ात घेऊन साथी�या उपाययोजनांची आखणी कर�यात येत होती. 
१८६८ साल�या ससंग�ज�य रोग अिधिनयमा�ार े ही काय�वाही कर�यास मया�दा येत 
हो�या. कारण हा अिधिनयम यरोपीयन सैिनक व वे�या यां�यात ससंग�ज�य ग�रोगाची ु ु
लागण रोख�यासाठी कर�यात आला होता. १८९६ साली हा अिधिनयम मागे घे�यात 
आला. ६ ऑ�टोबर १८९६ रोजी मंबई�या शहर आय� तांनी आदशे काढला. घरोघरी ु ु
जाऊन ससंग�ज�य रोगी शोधा, �यांना �व�रत इि�पतळात दाखल करा. गरज पड�यास 
बळाचा वापर करा. प�यातही रडंॅ या अिधका� याची िवशेष नेमणक करवन सै�यदलाला ु ू ू
कारवाईत उतरिव�यात आले. यात सारासार िववेक न बाळगता हातघाई�या 
लढाईसारखी कती के�याने जन�ोभाचे �सगं िनमा�ण झाले. २९ ऑ�टोबर १८९६ रोजी ृ
मंबईत एका �ीला सशंियत ��ण समजन ऑथ�र रोड इि�पतळात भरती कर�यात आले. ु ू
�यामळे सतं� झाले�या एक हजार िगरणी कामगारांनी इि�पतळावर ह�ला केला. मंबई व ु ु
पणे शहरात सै�यातले अिधकारी घरात घसन झडती घेऊ लागले. रो�यांना इि�पतळात ु ु ू
भरती के�यानंतर �यां�या नातेवाईकांना भेट िदले जात न�हते. भाडो�ी लोकांकडन ू ू
��णांची दखेभाल करवन घेतली जात अस�याने ��णसेवेपे�ा मानवी वत�न�यवहारातन ू ू

परतं कधीकधी अती उ�साहा�या भरात लोकांशी वागताना �यांचा तोल घसरत ु
असे, �यामळे लोकांम�ये ि�िटशां�या िवरोधात असतंोषाचीही लागण झाली.ु
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सघंषा�चे �सगं िनमा�ण झाले. यरोपीयन अिधका� यां�या ��ीने इि�पतळासारखे दसर ेु ु
आरो�यर�णाचे श� �थळ नाही; एत�ेशीयां�या ��ीने मा� ते मलम�ाने दिषत झालेले ु ू ू
�थळ होते. (मराठा, २१ नो�ह�बर १८९७) ितथे जातीपाती�या श�ते�या सकेंतांची पवा� ु
केली जात नसे. �यामळे सां�कितक असतंोषाची लागण होई. बारा वषा��या एका मलीवर ु ृ ु
हिकमाला उपचार कर�यास मनाई केली, एवढयाव�न मसलमान िवणकरांनी ् ु
जबरद�तीने ितला ��णालयात भरती कर�यापासन रोखले. एका �ा�ण ��णाने �या�या ू
जेवणाला अ�प�याचा �पश� झा�याने जेवण बाटले �हणन नस�या दधावर रहाणे पसतं ृ ुू ू
केले. (केसरी, ६ एि�ल १८९७) प�या�या साव�जिनक ��णालयात जातीपातीचे िनयम ु
मोडले जात आहेत यािवषयी जनते�या मनात रोष अस�याचे व� द.ै मराठा�या २३ मे ृ
१८९७ �या अकंात �िस� झाले. गो� या यरोपीयन डॉ�टरांम�ये �ाम�याने प�षच ु ु ु
अस�याने जन�ोभाचे �सगं वाढले. हे डॉ�टर ��णाची तपासणी करताना �ी-प�ष असा ु
भेद करीत नसत. तपासणी करताना ते ि�यां�या मानेला, बगलेत आिण जांघेत �पश� 
करीत ते�हा एत�ेशीय स�ंकतीत�या ि�यांना शरम वाटे. २९ ऑ�टोबर १८९७ �या ृ
सोलापर�या ‘क�पत�’ प�ाने याचा िनषेध केला. परप�षा�या �पशा��या बाबतीत ू ु
एत�ेशीय ि�या अितशय सवेंदनशील असतात. जे�हा प�ष डॉ�टर या ि�यां�या ु
कमरखेाली हात घालन तपासणी करतात, ते�हा अशा तपासणीपे�ा मरण बर े अशी ू
�यांची भावना होते. . ि�िटशांनी सां�कितक िविधसकेंत धडकावन लावन जबरद�तीने ृ ु ू ू
ि�यांशी वत�न केले. लोकांनी ‘गोर ेसांड’ अशा श�दात �यां�या वत�नाची िनभ��सना केली. 
१९ फे�वारी १८९७ ला क�याण र�ेवे �थानकात साव�जिनक िठकाणी अनोळखी गोरा ु
अिधकारी ि�यांना पदर बाजला करायला सांगतो, ते�हा ि�यां�या मनात �ोभ उ�प�न ू
होणे �वाभािवक होते. िशवाय फ� त ितस� या वगा��या ड�यात�या लोकांचीच तपासणी 
करणे, इं�ज लोकांची तपासणी न करणे अशा आपपर भावा�या वत�नाने लोकां�या 
मनातन ि�िटश �शासनािवषयी असतंोष वाढतच गेला. (आन��ड, २००२, प. १०६) ृू
तशात घरात जोडे न काढता झडती घेताना द�ेहा� यात�या दवेांपय�त पोहच�याने 
लोकां�या मनात घरातले दवे बाट�याची भावना �ढ झाली. िट�कांनी ‘मराठा’ दिैनकात 
अ�लेख िलह�न इं�ज अिधकारी घरात घसन लोकां�या धािम�क, सामािजक भावनांना ु ू
ध�का पोहचेल असा वत�न�यवहार करीत अस�याचे सरकार�या िनदश�नास आणन िदले. ू
हे अिधकारी साथीत बळी पडले�या ��णांची �ेते कठे आिण कशी परािवत याचीही बधंने ु ु
घाल लागले. �यामळे लोक �ेते लपवन ठेव लागली. ि�िटश अिधकारी �ेतस�ंकाराला ू ु ू ू
परवानगी द�ेयास िदरगंाई क� लागले. ग�लीतले लोक �यामळे न खाता िपता दीघ�काळ ु
ताठ�न बसत. शविचिक�सेलाही उशीर लावीत. यामळे �वाभािवकच लोकां�या भावना ु
दखाव�या गे�या व �यातन लोक�ोभ वाढला. प�यात रडंॅचा व �या�या सहका� यांचा खन ू ु ूु
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 रड�या खनानंतर पोिलसांनी शहरभर तपासणीस� स� केले ते�हा �या ँ ु ु
कारवाईसबंधंी द.ै केसरीने १३ जलै १८९७ �या अकंात सरकारची अशा �कार ेजनतेला ु
भीती दाखिवणा� या शि� त�दश�नाची नीती यो�य नस�याब�ल टीका केली. �यानंतर ्
लोक�ोभाचा पडताळा आ�यानंतर ि�िटश �शासनाने आप�कालीन �सगंात 
करावया�या कारवाई�या िनयमात द��ती केली. न�या िनयमा�माणे घराची तपासणी ु
करताना ि�िटश सैिनक घराबाहेर थांबेल, एका भारतीय �वयसेंवकासोबत २ दशेी सैिनक 
घरात जाऊन तपासणी करतील असा बदल कर�यात आला. केसरीने २६ नो�ह�बर 
१८९७ ला अ�लेख िलह�न या बदलांचे �वागत केले. ‘मराठा’ या इं�जी व�प�ातन ृ ू
शासनाने आरो�याचे �� हाताळताना दशेी आयव�द व पाि�मा�य औषधिव�ानाचा ु
सम�वय साधावा असे आवाहन केले. या सव� अनभवातन �शासनात एत�ेशीयां�या ु ू
आ�मस�मानाला ध�का लागणार नाही, याची द�ता घे�याची समज ि�िटश �शासनाला 
आली. 

 अिधका� यांचे दौर े:
 शासक�य कामांसाठी �ामीण भागात जाणा� या ि�िटश अिधका� यां�या दौ� यांचीही 

िविश� शैली होती. बैलगाडयांचा ताफा, घोडे, तंब, भांडीकंडी, बटाटयाचे पोते, ख�या�-् ्ू ु ु
टेबले अशा सव� सामानासह व नोकरचाकर, आचारी यां�यासह अिधकारी दौ� यावर 
िनघत. कले�टरचा दौरा असला तर जवळपास २४ गाडयांचा ताफा, िज�हािधका� याला ्

कर�यापय�त या लोक�ोभाची मजल गेली होती. (Gilmour David ,2006, प.११९)ृ

 ि�िटश �शासनात�या दशेी अिधका� यांनी आप�कालीन प�रि�थतीत अितशय 
िह�ररीने काम के�याची अनेक उदाहरणे आहेत. शकंर पांडरगं पिंडत हे ध�याला डे�यटी ु ु ु
कले�टर असताना पांझरा नदीला अचानक आले�या महापरामळे कसबें गाव वाह�न ु ु ु ु
जा�याचा �सगं ओढवला होता. अनेक माणसे पा�यात बड लागली होती. �यावेळी ु ू
शकंररावांनी ताबडतोब एक होडी पैदा क�न �वत: व�हवन अनेकांचे �ाण वाचवले होते. ू
िशवाय �वत: उ�म पोहणार े अस�याने पा�यात उडी घेऊन अनेक बडणा� यांना हात ु
दऊेन वाचिवले होते. (वै� �ारकानाथ, १९२७, प. १८०) लालाशकंर उिमयाशकंर ृ
�यायाधीश असताना १८७७ �या द�काळात �यांनी सोलापरला धा�य व चारा परवठा ू ुु
कर�यासाठी द�काळ फंडाची �थापना केली. १८९९ �या द�काळात १४०० अनाथ ु ु
मल��या सगंोपनासाठी फंड उभारला, २०० गरांची िनगा राख�याची �यव�था केली. ु ु
�यां�या या सामािजक सेवा�ताचा सरकारने िहदंकेसरी सवण�पदक दऊेन गौरव केला ु
होता. (िक�ा, प. १५१) सटा�याचे दवे मामलेदार यांनी द�काळ��तां�या मदतीसाठी ृ ु
सरकारी खिजना वाटन िदला होता. लोकािभमख �शासनाची अशी िकतीतरी उदाहरणे ू ु
आहेत.
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सेवा परिवणार े लघलेखक, कले�टरचे से�ेटरी, डॉ�टर, पोलीस, कारकन, चपरासी ु ु ू
बरोबर असत. तहिसलदार, पाटील-पटवारीही हजर असत. अशा दौ� यांचे इ�थंभत वण�न ू
डेि�हड िग�मौर यांनी िदले आहे, �याचा गोषवारा असा :

खेळ आिण करमणक :ू

‘ दौ� यावर जाणा� या अिधका� याला िकमान दोन तंब आिण दोन चपरासी सोबत दते ू
असत. तंबत टाक�यासाठी एक डायिनंग टेबल, चार ख�या�, टीपॉय, िबछाना, रग, ू ु
�टो�ह, �ास बेसीन, िझकं बाथ असे सामान िदले जाई. अिधकारी आप�या �वत:कड�या 
�लेटस, खा�यािप�याचे पदाथ� घेत. खानसामा �थािनक बाजारात उपल�ध असलेला 
भाजीपाला, मटण-मासे आणन �वयपंाक क�न जेवण वाढी. भ�या पहाटे तंबत चहापान ू ू
क�न सय�दयाला अिधकारी घोडयाव�न रपेट करायला िकंवा चालत िफरायला ्ू
िनघायचा. सोबत �थािनक अिधकारी असायचे. आप�या दौ� यात अिधकारी सडका, 
झाडाझडपांची पाहाणी करायचा. शेतक� यां�या माग�या ऐकन �यायचा. शाळा आिण ु ू
दवाखा�याची तपासणी करायचा. सकाळी ११ वाजेपय�त हे काम आटोपन तंबत परत ू ू
यायचा. �यानंतर आघंोळ, ना�ता, दपारचे भोजन वगैर े �हायचे. दर�यान बाहेर कॅ�पची ु
तयारी स� असायची. लोकां�या बांध-बिंद�ती�या सदंभा�तली गा� हाणी ऐकन िनवाडा ु ू
करणे, िदवाणी �व�पा�या त�ार�वर िनण�य दणेे, कणाला दा� पाड�याचा परवाना हवा ु
असायचा, कणाची बायको पळवन ने�याची त�ार असायची. या त�ार�चे िनवारण ु ू
करताना कधी तडजोड करायला लावणे, कधी �करण पोिलसांकडे सपत� करणे असली ु ू
कामे चालत. हे काम आटोप�यावर जगंलात पाखरांची िशकार करायला िकंवा नदीवर 
मासे पकडायला जा�याचा छंद परा करायचा. रा�ी शेकोटीसमोर बसन जेवायचे. असा ु ू
एकंदर िदन�म असायचा. (Gilmour David ,2006, प.१०८-१०९)ृ

 अथा�त �शासन�यवहारात मा� हॅ�रसची िखलाड व�ी न�हती. कमीत कमी खचा�त ृू
जा�तीत जा�त कामे करवन घे�यावर �याचा भर असे. कायदमंेडळातील भारतीय ू
सद�यांवर �याचा िव�ास न�हता; �यामळे सद�यांना म� त चचा� कर�यास तो मनाई ु ु
करीत असे. राजकारणा�या �े�ात मत�दश�न करणा� या बि�वतंांवर �याचा राग होता. ु

 मंबईचे ग�हन�र लॉड� हॅ�रस यांची भारतीय ि�केटचे जनक अशी �याती होती. ु
�यांनी मंबई इला�यात खेळाची अिभ�ची िनमा�ण कर�यासाठी भरपर काम केले. �या ु ू
काळी भावक आिण िश�कोपी एिशयािटक खेळाडंपे�ा मंदब�ीचे समजले जाणा� या ू ू ु
ॲ�ंलो-सॅ�सन खेळाडंचे नैप�य अिधक अस�याचे समजले जाई. परतं हॅ�रसची पसतंी ू ु ु
नेहमीच इं�ज खेळाडंबरोबर खेळायला असायची. १८९३ �या मंबईत�या िहदं-म�लीम ू ु ुू
दगंलीला िवराम द�ेयात गतंलेला असनही �याने �यावेळी ि�केटिवषयीची आ�था कायम ु ू
ठेवली होती.
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 बॉ�बे असोिसएशनने १८५३ साली पाल�म�टला पाठिवले�या िनवेदनात बॅ�र�टर 
जॉज� �स नारटन या�या प�तकाचा हवाला दऊेन इं�जी राजवटीत�या ू ु
�याय�यव�थेतील गैर�कारांिवषयी त�ार केली होती. याच अजा�त सरकारची कामे ग� ु
ठेवन सरकारी अिधका� यां�या गैर�यवहारांवर पांघ�ण घातले जाते, व�र� अिधकारी ू
खाल�या अिधका� या�या सहीवर अवलंबन राह�न शहािनशा न करता िनण�य घेतात, ू
िशवाय लांगनचालन करणा� यांना बढ�या िद�या जातात, �यामळे िन�ापव�क कामे ू ु ू
करणा� यांवर अ�याय होतो, असे आरोप कर�यात आले होते.(बॉ�बे असोिसएशनचा 
पाल�म�ट सभेस सादर केलेला दसरा अज�, १८५३, प. ६-१०) यरोपीयन अिधका� यांम�ये ृ ुु
लाच घेणार,े चो� या करणार ेकाही �� अिधकारी होते; परतं अशा अिधका� यांवरचे आरोप ु
िस� करणे एत�ेशीयांना श�य होत नसे. उदाहरणाथ�, र�ेवे�या उता�ंचा माल चोरणा� या 
र�ेवे गाडा�ची एक ‘सोनेरी टोळी’ काय�रत होती. ितचा थांगप�ा लाग�यावर गाड� ि��गं 
यास अटक कर�यात आली. पण उ�च �यायालयात �यरीने �यास िनद�ष सोडले.ू

 दि�ण भागाचे किमशनर आथ�र �ाफड� यांचे लाच खा�याचे �करण हे १९ �या 
शतकातील ि�िटश �शासनातील ��ाचाराचे एक गाजलेले �करण. हे �करण थोडया ्
तपिशलाने ल�ात घेतले तर गो� या अिधका� यां�या �शासनात�या काही छ�या ु
गैर�कारांची क�पना येईल. आथ�र �ाफड� हे स�वातीला मंबईचे किमशनर होते. �यावेळी ु ु
�यांनी मंबईत पा�याचे दिभ�� घालिव�यासाठी आिण शहरात�या घाणीमळे होणारा ु ुु
उप�व दर कर�यासाठी �थायी �व�पाचे काम केले होते. शहर �व�छतेची मोहीम घेऊन ू
�याने मंबईतला म�यदर िन��यावर आणला होता. मा� या सव� कामात वारमेाप खच� ु ृ ू
झाला, �यात काही आिथ�क घोटाळा झाला अस�याची वदतंा होती, पण �याबाबतीत 
कणी पढे आले नाही. मा� १८८८ साली प�याचे इ��पे�टर जनरल ऑफ पोलीस �ी. ु ु ु
ओमॅनी यांना ��येक खा�यात खाल�या अमलदारात अनीतीचा �सार झाला अस�याचे 
ल�ात आले व �याचे मळ �ाफड��या लाचखोरीपणात आहे हे �यानात आले. �याचवेळी ू
�यांना भडगाव�या जमीन िव��तली कागदप�े, �ाफड��या म�य सहा�यकाची काही ु

 गैर�यवहार करणार ेअिधकारी :

प�याचे फ�य�सन कॉलेज �हणजे ‘असतं�ांचे िनवास�थान’ (Nest of Disaffection) ु ु ु
आहे, अशी तो टीका करीत असे. १८९३ �या िहदं-म�लीम दगंलीत लोकांना �यांचा ुू
म�लीमधािज�णेपणा खटकला होता. १८९३ साली तो िनव� झाला, पण लॉड� हॅ�रसला ु ृ
िनरोप द�ेयासाठी कणीही समारभं आयोिजत कर�यासाठी पढाकार घेतला नाही. ु ु
(Sunthankar, 1993, p.10) याव�न ब� याचदा इं�जी अिधका� यां�या बाबतीत 
�यि� तगत अिभ�चीत िखलाडपणा िदसत असला तरी एत�ेशीयां�या िहतसबंधंां�या ू
बाबतीत �यांची वसाहतवादी मनोव�ी �बळ असायची, हे ल�ात येते.ृ
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िटपणे व डे�यटी �ी. भीमाभाई कपाराम याजकडन दोन प�े हाताशी लागली. ओमॅनी ु ृ ू
साहेबाने कौि�सलरची भेट घेऊन �करण नजरसे आणन िद�यावर कौि�सलरने ओमेनी ू
साहेबास पढील तपासाचे आदशे िदले. �यांनी एके काळी �ाफड� साहेबांचे म�य सहायक ु ु
असले�या रा. कािशनाथ बळवतं प�डसे यांना िव�ासात घेऊन परावे गोळा कर�याची ु

कामिगरी सोपिवली. वासदवे बळवतं फडके यांना पकडन द�ेयात सहा�य करणार ेमाजी ु ू
पोलीस इ��पे�टर ह�र नारायण यांना ग�हेराची कामिगरी सोपिवली. �यांनी �ाफड� ु
साहेबाचे ह�तक हणमंतराव, काजी आ�बास, �पायस� साहेब, रा. नरहर दाजी कालवडे 
यांचेकडील मािहती िमळवली. या �करणात गतंले�या मामलेदारांना प�यात पाचारण ु ु
क�न �यां�या सा�ी न�दव�या. जे लोक खरी मािहती दतेील �यास िश�ा होणार नाही 
असे अभय द�ेयात आले. �यानंतर िमळाले�या सव� मािहती�या आधार े�ाफड�वर ३३ 
आरोप ठेव�यात आले व �यास पद�यत केले. �ाफड�ने पळन जा�याचा �य�न केला. ू ू
आप�या बधं�ंया नावे िचठी िलह�न ठेवली क�, आपण होळकर पलाव�न नदीत उडी ू ु
मा�न आ�मह�या कर�यास जात आहोत. मा� ��य�ात वेषांतर क�न �ाफड� र�ेवे�या 
ितस� या वगा�ने मंबईकडे पळाला. पोिलसांनी त�काळ माग काढीत �याला मंबईस अटक ु ु
केली. ते�हा �या�याजवळ कोल�बोचे ितक�टही सापडले. या �करणाची �या. आथ�र 
िव�सन (कलक�ा), �या. जे�स वॅलेस ि�वटंन (वाय�य �ांता�या र�ेहे�य बोडा�चे ू
सभासद), रॉबट�स जोसेफ �ॉ�थेवेट (म�य �ांताचे �यिडिशअल किमशनर) यांचे समोर ू
चौकशी झाली. ३३ आरोपांपैक� फ� त एक आरोप �ाफड�ने कबल केला. आपण ू
खाल�या अिधका� यांकडन लाच न�हे, तर कजा�ऊ पैसे घेतले होते असा बचाव केला. ू
शेवट�या आरोपाखेरीज इतर आरोप िस� होत नाहीत, पण सरकारी अिधका� याने हवे 

आथ�र �ाफड� 
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तसे कज� काढणे हे सरकारी कामात हरकत करणार ेअस�याने �टेट से�ेटरीने �ाफड� 
साहेबास पद�यत केले. सरकारतफ�  सा� दणेा� या १५ मामलेदारांना �टेट से�ेटरीने ू
‘िनभ�य�व र� करणारा कायदा बाद क�न नोकरीव�न पद�यत केले; मा� वया�या ५५ ू
वषा�पय�त �यांचा पगार व सेवािनव�ीचे वेतन चाल ठेवले. इतर १३ मामलेदारांना सेवेत ृ ू
कायम ठेव�यात आले. पण �ाफड�चा ग�हा �यायालयात िस� करता आला नाही, हे मा� ु
खर.े यरोपीयन अिधका� याचा अपराध िस� कर�यात यश येत नाही, असा सदंशे यातन ु ू
�सत झाला. (पणे साव�जिनक सभेची �ैमािसक पि�का, जलै-स�ट�बर १८९०) �ाफड�ने ृ ु ु
लंडनला गे�यावर १८९७ साली “Our Troubles in Poona and the Deccan” या 
नावाचे प�तक िलिहले, �यात �याने प�या�या िच�पावन �ा�णांनी आप�याला छळले , ु ु
असा आरोप केला. या �करणावर १८९० साली वे�ट िमिन�टर �र��त लेख �िस� ू
झाला होता, �यात �ाफड�ने �� च बॅकेंमाफ� त यरोपात बेकायदशेीर पैसे पाठिव�याचा ु
आरोप कर�यात आला होता. ‘पणे वैभव’चे सपंादक रा. केळकर यांनीही ५ जलै १८८३ ु ु
�या अकंात ‘दब�या रयतेचा खडतर काळ’ हा अ�लेख िलह�न �ाफड� साहेब गणी ुु
लोकांना डावलन लाच घेऊन पव� दोषारोप होऊन नोकरीव�न हटवले�या लोकांना ू ू
प�हा सेवेत कसा दाखल क�न घेत असे यािवषयी िलिहले होते. ि�िटश अिधका� यांपैक� ु
काही अिधकारी ��ाचारी व लाचलचपतीचे �यवहार करणारहेी होते. १९ �या शतकात ु
गाजलेले ‘�ॉफड� �करण’ हा याचा उ�म नमना आहे. ु
२. ८ स�थािनकाचे �शासन :ं ं

 १८५८ �या जाहीरना�यानंतर भारतात ‘ि�िटश इंिडया’ आिण ‘दशेी राजवटी’ अशी 
दोन �कारची रा�य�शासने अि�त�वात होती. को�हापर, सावतंवाडी, बडोदा, इंदर, ू ू
�वा�हेर, तंजावर, है�ाबाद वगैर ेिठकाणी स�ंथािनकांची आपापली �शासन�यव�था होती. ू
राजाने िनय� त केलेला िदवाण हा �धानमं�ी �हणन दनंैिदन �शासनात ल� घालीत ु ू
असे. स�ंथानांचा �वत:चा �वज कचेरीवर फडकत असे. मराठी स�ंथािनकां�या 
रा�यकारभाराची भाषा मराठीच होती. (है�ाबाद�या िनजाम रा�याची राजभाषा मा� उद� ू
होती.) वरकरणी स�ंथाने ि�िटश राजवटीपासन �वतं� होती; मा� तैनाती फौजेची ू
�यव�था �वीकार�याने या स�ंथानांची �वाय�ता मया�िदत झाली होती. िनरिनरा�या तह 
आिण करारना�यांमळे ि�िटशांनी या मांडिलक राजांवर अ��य�पणे आपले िनय�ंण ु
ठेवले होते. इं�जांचा �ितिनधी �हणन रिेसड�ट स�ंथाना�या कारभारावर नजर ठेव�याचे ू
काम करीत असे. या राजांना इं�ज सरकार�या परवानगीिशवाय भारतातील व 
भारताबाहेरील इतर कोण�याही स�ंथानांशी वा रा��ांशी धम�तर बाब�साठी सबंधं ठेवता 
येत न�हते, राजक�य विकलाती �थापन करता येत न�ह�या. सै�यात वाढ िकंवा घट 
करता येत न�हती; इतकेच नाही तर स�ंथाना�या सै�यात इं�ज ह��ेदार ठेव�याची अट 
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होती. दा�गोळा वा श�ा�े तयार कर�याचे कारखाने टाकता येत न�हते. गडिक�ले 
बांधता येत न�हते. थोड�यात ल�करी स�ा असन नस�यासारखीच होती. ू
�याय�यव�थेतही इं�जां�या साव�भौम सरकारात अपील कर�याची तरतद अस�याने दशेी ू
राजांची याही �े�ातली स�ा मया�िदतच होती. कायद े करताना ि�िटश इंिडयातील 
काय�ांना अनसरावे असा सकेंत होता. स�ंथािनकाला भारताबाहेर �वास ु
कर�यासाठीही ि�िटशांची परवानगी �यावी लागत असे. इतर दशेांचे मानस�मान, िकताब 
�वीकार�यासाठीस�ा परवानगी �यावी लागे. स�ंथािनका�या इ�छेने वारस नेम�यावर ु
मया�दा होती. �यामळे िव. का. राजवाडे यांनी �हट�या�माणे दशेी स�ंथानांना पढील ु ु
चतिव�ध राजस�ेपासन विं चत ठेव�यात आले होते :ु ू
 (क) कानबदंी : राजाने �वत:क�रता वा �जेक�रता कायद ेकरणे. ू
 (ख) अमंलदारी : केले�या काय�ांची अमंलबजावणी.
 (ग) इनसाफ� : कायद ेमोडणा� यांचा इन साफ करणे .्
 (घ) वकालती : इतर स�ंथानांशी �नेह�ेषािद सबंधं ठेवणे.

इं�जांनी जहागीरदार व इनामदारांची वतने चाल ठेवली होती; परतं दशेी ू ु
स�ंथानांतग�त जहागीरदार, इनामदार व धमा�िधकारी यांनाही राजक�य स�ेत �थान 
रािहले नाही. �यामळे ते कत��य�� झाले होते. (राजवाडे, १९९८, प. ६०५-ु ृ
६०६)�जेला राजस�ेत वाटा नस�याने कठेही �ाितिनिधक राजवट न�हती. �यामळे ही ु ु
एकस�ाक रा�ये असनही कानबदंी, अमंलदारी, इनसाफ� व वकालती या चतिव�ध ू ू ु
स�ांवर ि�िटशांची नजर अस�याने स�ंथानात नेमले�या ि�िटश रिेसड�ट िकंवा 
पोिलिटकल एजटंचीच अ��य� स�ा चालत असे.

 १९ �या शतकातील स�ंथानी कारभारा�या काय�स�ंकतीिवषयी गोपाळ गणेश ृ
आगरकर यांनी केलेले भा�यही परसेे बोलके आहे - “ नेिटव स�ंथानातली नोकरी �हणजे ु
अळवावरचे पाणी. राजे लोकांना �या �या कामात ढवळाढवळ करायला पािहजे. �जे�या 
ह�कांची क�पना �व�नात दखेील ठाऊक असायची नाही. राजांची इ�छा ती �जेचा 
कायदा. कोणाला ��याचा लोभ, कोणाला रोज बाजारी िकंवा खासगी पाख� 
िमळा�यािशवाय चैन पडायचे नाही! या�माणे बह�तेक राजां�या पाठीमागे एका नाही एका 
�यसनाचे ड�गर असायचेच. बह�तेकांना अिनयिं�त स�ेचा तोरा िमरवन हाताखाल�या ू
अिधका� यांचा पाणउतारा कर�याची फार हौस.” (केसरी, २२-७-१८८४) अथा�त सव�च 
स�ंथानां�या बाबतीत हे िनरी�ण लाग पडत नाही. उदाहरणाथ�, बडोदा स�ंथानचे ू
�शासन ! 

 मामा परमानंद यांनी १८८९ साली ‘इंिडयन �पे�टेटर’ म�ये स�ंथानी 
रा�यक�या�ना, िवशेषत: बडो�ा�या सयाजीराव गायकवाड यांना उ�ेशन ‘एक राजक�य ू
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 स�ंथानात�या रा�य�शासनािवषयीचा �ि�कोन आिण �शासक�य आराखडा या 
��ीने मामा परमानंद यांनी केलेले िववेचन हे त�कालीन राजेमहाराजांना उपयोगी होतेच; 

एकांतवासी’ या टोपणनावाने बारा प�े िलिहली होती; �यात �यांनी स�ंथानी 
�शासनासबंधंी िलिहताना �हटले होते क�, “स�ंथािनकांसमोर पसरलेले वातावरण मोठे 
िविच� आहे. आप�या हालचाल�वर व रा�यकारभार चालिव�या�या प�तीवर नजर 
ठेव�यासाठी व�र� स�ेने पोिलिटकल एजटं या नावाचा अिधकारी �ितिनधी या ना�याने 
ठेिवला आहे. डो�यांत तेल घालन �याचे िनरी�ण चाललेले असते. .. तो जवळ जवळ ू
सवा�िधकारी असतो �हणाना. �या�या मज�वर स�ंथािनकांचे भिवत�य बह�तांशी अवलंबन ू
असते. �या अिधका� याला आमची भाषा, आम�या चालीरीित, आम�या धम�भावना, 
आम�या सवयी वगैरसेबंधंी काहीच �ान नसते. परतं तो बनवील ते मत आिण �या एका ु
अिधकारा�या मतास व�र� सरकार मह�व दते असते व �या�या तं�ा�माणे वागत असते. 
�यामळे स�ंथािनकांस �या अिधका� याची मज� सांभाळावी लागत असते.”(प. ३९०) ु ृ
स�ंथािनकाबरोबर रिेसड�टलाही स�ंथानांतील ब� यावाईट कारभाराबाबत जबाबदार 
धरायला हवे, असे मामा परमानंदांचे मत होते. व�र� सरकारने स�ंथािनकांस 
परच�ािव�� व अतं:�थ बडंाळीिव�� जशी सरं�णाची हमी िदली आहे, �या�माणे �या 
स�ेने रिेसड�टिव�� सरं�ण द�ेयाचे मनावर �यावे, असे �यांनी सचिवले होते. ु

 असे असले तरी बडोद े स�ंथान राजक�य �शासनात इतर स�ंथानां�या तलनेने ु
अ�ेसर होते. बडोद ेस�ंथानात गजराती �जाजन आिण मराठी राजा अशी ि�थती असली ु
तरी इं�जी राजवटीसारखे िजत-जेते सबंधं ितथे न�हते. इितहासाचाय� राजवाडे यांनी 
याबाबत �यांचे िनरी�ण न�दिवताना �हटले होते क�, “िजत�व महाराजांना िबलकल मा�य ू
नसन, ती व आपण सजातीय आहो, असा �यांचा �प� अिभ�ाय असावासे िदसते... ू
सय�ंणा, स�यव�था, सम��ी व �यायि�यता, हे गण बडो�ा�या ��तत�या अिधपती�या ु ु ु ु
ठाई भासमान होत आहेत.” (िक�ा, प. ६००) बडो�ात लोक�ितिनध�चा सहभाग ृ
वाढिव�याचा �योग १९ �या शतकाअखेर जरी झालेला नसला, तरी िवसा�या शतकात 
या��ीने �योग झाले आहेत. इं�जी नोकरशाही�माणे बडो�ातही नोकरशाही होती. पण 
बडोद े स�ंथानात िदवाणांपासन कारकनांपय�त �ा�णेतरांना सधंी द�ेयात आली होती. ू ु
मराठी व गजराती दो�ही भािषकांना ही सधंी उपल�ध होती. मा� इं�जां�या हेलीबरी ु
कॉलेजसारखी सनदी नोकरांना �िश�ण दणेारी इि��टटयट न�हती. अथा�त असे असले ् ू
तरी महाराजांनी आप�या �शासनासाठी उ�चिव�ािवभिषत कत��यद� अिधकारी ू
नेम�यावर भर िदला होता. रा�य�शासनात सधारणा कर�यासाठी कायद ेकरणे, राजाचे ु
ह�कम त�डी न ठेवता लेखी �व�पात दणेे व हे ह�कमनामे ‘ह�जरह�कम’ या नावाने �कािशत ू ू ू ू
कर�याची �था बडोद ेस�ंथानाने राबिवली होती. 
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पण �याहीपलीकडे जाऊन एत�ेशीय बि�वतं मंडळ��या मनात �वदशेी ु
�शासनािवषयीचा कोणता िवचार स� होता, याचा �ाितिनिधक नमना �हणन या प�ांना ु ु ू
ऐितहािसक मह�व आहे. �यामळे सार�पाने या प�ांतील ठळक मद�ांची न�द इथे करणे ु ु ्
��तत होईल. राजा िव�म, राजा भोज, खिलपा ह�न अल रिशद , स�ाट अकबर, राजा ु ्
िशवाजी, इ�याद��या रा�यकारभाराचा नमनादश� एत�ेशीय जनते�या लोकनेिणवेत ु
साठलेला आहे. �जेला राजा िप�या�माणे आधार परवतो, अशी लोकसमजत आहे. ु ु
आपले कोणतेही गा� हाणे मांडायचे असेल तर अकबराची घटंा वाजवायची, बादशहा 
गा� हाणे ऐकायला हजर असे, असा �जािहतद� राजवटीचा नमनादश� एथ�या ु
�जाजनांना अिभ�ेत आहे. वेषांतर क�न जनते�या ि�थतीगतीचे वत�मान जाणन घेणारा ू
राजा लहान मोठया गावात�या �जाजनां�या आशा आकां�ा ल�ात घेत असे. �या�माणे ्
स�ंथािनक राजांनी ह�तीदतंी मनो� यातन बाहेर पडावे व जनसपंक�  ठेवन लोकां�या ू ू
अडीअडचणी जाणन �या�यात, अशी एत�ेशीय राजांकडन अपे�ा अस�याचे परमानंदांनी ू ू
�हटले आहे. �याचबरोबर आधिनक रा�य�शासना�या िविवध नम�यांचा अ�यास क�न ु ु
परमानंदांनी स�ंथािनकांसाठी दहा कलमी योजना या लेखमालेतन सचिवली होती :ू ु

(३) �यायखाते व अमंलबजावणीखाते यांचे िवभ� तीकरण करणे. (कायदा सवा�ना 
सारखा असला पािहजे. सव� �जाजन व राजाही �या काय�ा�या क�ेत आला पािहजे. )

(४) रा�यकारभारािनिम� जो खच�वेच होईल �याची तपासणी कर�यासाठी ऑिडट 
खाते िनमा�ण करणे. (कराची वसली करणे, िनरिनरा�या कामांसाठी होणा� या खचा�स ु
मंजरी दणेे व िहशेब ठेवणे, ही सव� कामे एकाच खा�याकडे ठेव�याने अफरातफर हो�याचा ु
सभंव फार असतो. जमाखचा��या िहशेबाची तपासणी वेळोवेळी झालीच पािहजे.)

(५) सिशि�त व आपाप�या कामांत वाकबगर असे अिधकारी नेमणे. ते काय��म ु
कत��यद� अस�यास �यांना दीघ�काळ ठेवणे. �यांना ज�र ते उ�ेजन दणेे व �यांचे वय 
झा�यावर �यांना पे�शन दणेे. (नोकरी�या काळांत कांही ग�हा घडला असता आपणास ु
जबरद�त िश�ा भोगवी लागेल, ही भीती जशी ��येक अिधका� यास वाटावी, �याच�माणे 

(१) खाजगी व स�ंथानी खिजना यांचे िवभ� तीकरण करणे. (राजा व राजघराणे 
यांचा स�ंथान�या उ�प�नावर ह�क असणे रा�त आहे; परतं �याचबरोबर �जेचे ु
िहतसबंधंही ल�ात घेणे ज�र आहे. राजघरा�यातील वािष�क तनखे िनि�त क�न बाक� 
पैसा रा�यकारभार चालिव�याकडे वग� करावा.)

(२) कारभार चालिव�यासबंधंी घटना तयार क�न ती िलपीब� करणे. (लोकां�या 
चालीरीती, विहवाटी वगैर े ल�ांत घेऊन व शा�ी, पिंडत आिण त�� यांचे सहकाय� 
सपंादन क�न कायद ेव िनयम कर�यात यावेत व �यांत प�रि�थतीन�प वेळोवेळी बदल ु
घडवन आणावेत.)ू
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आप�या हातन कांही अिभनंदनीय कामिगरी पार पड�यास �याचे यो�य ते पा�रतोिषक ू
आपणास िमळा�यािशवाय रहाणार नाही, अशी खा�ीही �याला वाटावी.)

(६) अिधकाराची व जबाबदारीची बरोबर वाटणी करणे.
(७) वरपासन खालपय�त कारभार सरळीत व सयिं�त चालेल अशी आखणी करणे. ू ु ु

(प�तशीरपणे रा�यकारभार चालिव�यासाठी खातेप�तीचा अवलंब करणे इ� आहे. 
कामकाजा�या सोईसाठी िनरिनराळी खाती पाडन �यां�यावर यो�य अिधकारी ू
नेम�यानंतर वरपासन खालपय�त दखेरखे व कामाची तपासणी होत रािहली पािहजे.)ू

(१०) रा�यकारभारात वेळोवेळी स�लामसलत द�ेयासाठी एक लोकमतानवत� ु
स�लागार मंडळ असावे. �ितवष� वािष�क जमाखचा�चा व रा�यकारभारासबंधंी श�य 
तेवढी मािहती क�न दणेारा वािष�क अहवाल �िस� कर�यात यावा. (�जेला काय 
पािहजे, �जेला कोठे खटकते, वगैर े गो�ी जाणन घेणेही ज�र असते. �यासाठी ू
स�ंथान�या िनरिनरा�या िवभागांतील लोक�ितिनधी, �यापार-उदीम करणा� यांचे 
�ितिनधी व रा�यांत आणखी जे काही िहतसबंधं असतील �यांचे �ितिनधी या 
क�स�टेिट�ह अस��लीत-स�लागार मंडळात असावे. �यामळे जनतेत ु
रा�यकारभारासबंधंी उ�साह व जागती राहील. एकमेकांवर दाब राहील.)ृ

 मामा परमानंदांनी �थािनक �वरा�य आिण �ामरा�यप�तीिवषयी एत�ेशीय 
अनभवांवर आधा�रत जे भा�य केले आहे, ते ि�िटशकालीन व वसाहतो�र ु
रा�य�शासना�या ��ीनेही मह�वाचे आहे. पव�कालीन �ामरा�यप�तीमळे बाहेर काय ू ु
चालले आहे याकडे जनतेने दल�� केले. एकामागन एक परच� येत गेले, जे बलवान होते ूु
ते रा�य बळकावीत गेले. आप�यावर रा�य कोणाचे का येईना आपण सरि�त आहोत, ु
एवढयावर जनता समाधानी रािहली. �यामळे �वदशे, �वातं�य या अि�मताम�यांची ् ु ू
धारणा �जली नाही. आपली जात, आपला परपंरागत धदंा यापलीकडे साव�जिनक सबंधं 
रािहले नाहीत. पव�कालीन �ामरा�य�यव�थेमळे अशा रीतीने आमची राजक�य हानी ू ु
झाली आहे. �यामळे �ामरा�यप�तीची पनघ�टना हे एत�ेशीय रा�यक�या�समोरचे सवा�त ु ु
मोठे आ�हान अस�याचे परमानंदाचे मत होते. याक�रता िश�ण �साराने शेतकरी, 
कामकरी ि�या यां�यातील अधं��ा, कोतेपणा नाहीसा क�न �यां�या जािणवा 
िव�ता�रत कर�या�या गरजेवर रा�यक�या�नी ल�य क� ि�त करायला हवे. लोकिश�णाथ� 
व�तस�ंहालये, �दश�ने वगैर ेआधिनक साधनांचा उपयोग क�न �यावा, इ�यादी सचना ु ु ू

(८) कारभारात सयिं�तपणा यावा या हेतने एक मंि�मंडळ व सव� रा�यकारभारावर ु ू
दखेरखे ठेव�यासाठी एक ि�ि�ह कौि�सल स�ं थािनका�या अ�य�तेखाली म�र करणे.ु

(९) �जे�या िवकासासाठी िश�ण, कलाकौश�य व कारािगरी वगैर े आव�यक 
सधारणांकडे श�य तेवढे ल� परिवणे. ु ु
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 मामा परमानंदां�या िटपणांची व िव. का. राजवाडे यां�या लेखाची एवढी िव�ताराने 
न�द घे�याचे कारण बडोद ेस�ंथानात राजक�य-सामािजक सधारणांचे हे सव� �योग झाले. ु
�वतं� भारतात�या अपेि�त आदश� रा�यप�तीची �योगशाळा �हणन इितहासात ू
बडो�ा�या रा�य�शासनाकडे पािहले जाते. स� तीचे व मोफत िश�ण, ि�या, आिदवासी 
व विंचतां�या उ�ारा�या �थायी योजना, बॅकंा व सहकारी सोसायटयांची िनिम�ती, ्
उ�ोगधदं,े र�ेवेचे जाळे, कायद े व िनयमां�या सिंहतांचे नमने, कलापरपंरांना उ�ेजन, ु
धािम�क-सामािजक अधं��ांचे िनम�लन, बालिववाह�ितबधंक कायदा, समंतीवयाचा ू
कायदा, जाितभेदिनम�लन व अ�प�यता िनम�लनाची मोहीम, रा��ीय �वातं�यासाठी ृू ू
�ांितकारकांना पाठबळ, पारदश� �शासन, �शासनात गणवतंांचा सहभाग, पे�शन ु
योजना अशा अनेक बाबतीत बडो�ाने केलेले �योग मह�वाचे होते. १९ �या शतकापरते ु
बोलायचे तर दादाभाई नौरोजी, टी. माधवराव यांसारखे िदवाण बडो�ाला लाभले. 
सयाजीरावांना त�णपणी रा�य�शासनाचे प�तशीर धडे द�ेयाची योजना टी. 
माधवरावांनीच आखली; राजक�य बडंाळी व स�ंथानात�या अराजकतेची सशासनात ु
घडी घाल�याचे काम टी. माधवरावांनी केले. बडो�ानेच दादाभाई नौरोज�ना लंडन�या 
पाल�म�टम�ये िनवडणक लढिव�यास �व� केले. भारतीय रा��वादाचा आिण ृू
लोकशाहीम�य चौकटीचा पाया घाल�यात बडो�ाने िनभावले�या भिमकेची चचा� पढील ू ू ु
खंडात येणार आहे; परतं १९ �या शतकात बि�वतं बडो�ा�या रा�य�शासनाकडे िकती ु ु
आशेने व उ�सकतेने पहात होते, याचा नमना �हणन येथे राजवाडे व परमानंदां�या ु ु ू
िवचारांचा गोषवारा िदला आहे. 
२.९ इितकथन :

 लेखणी�या मा�यमातन अ�पस�ंयाक नोकरशहा सपंण� दशेावर �भ�व कसे ू ू ु
सपंािदत क� शकतात, याचा उ�म नमना ि�िटश �शासनात िदसतो. ल�करी ताकद ु
आिण िनयमांची अभे� चौकट हे ि�िटश �शासननीतीचे पायाभत स� होते. पर�या ू ू
दशेातन, िभ�न स�ंकतीतन आले�या ि�िटश अिधका� यांनी एत�ेशीयांची वशं, धम�, जात, ृू ू
भाषा, �यवसाय यां�या मािहती सकंलनासाठी केलेली जनगणना, भसपंदा जाणन ू ू
घे�यासाठी व महसल आकारणीसाठी केलेले भसव��ण, नकाशे, भािषक सव��ण, ू ू
गॅझेिटअस�, सांि�यक�, कायद,े इ�यादी साधनांतन �शासनावर पकड बसिव�यासाठी ू
आव�यक असणारा मािहतीचा द�त सपंािदत केला. ग�हन�रपासन गावकामगारापय�त ू
�शासनाची सरंचना, कायदमंेडळापासन लोकल बोडा�पय�त िनयमांची चौकट, आप�या ू
अित�र� त �वािम�वभावाला मवाळ �प द�ेयासाठी �ाितिनिधक �व�पात भारतीयांना 
�थािनक मंडळांम�ये सहभाग दणेे, िन�ावतंांना बि�से, माना�या पद�या बहाल करणे 

मामा परमानंदांनी के�या आहेत.
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अशा िविवध मागा�नी ि�िटश �शासनाने आपली स�ेची पकड कायम ठेवली. सनदी 
नोकरां�या पोलादी चौकटीत एत�ेशीयांना िश� न द�ेयाचीही काळजी घेतली.

 सखी, सधन आिण जागितक महास�ा असणारा भारत ही आप�या दशेाची �ितमा ु
िनमा�ण करायची असेल तर रा�य�शासनात अ�यतं उ�मशील माणसांची गरज असते, हे 
इं�जी �शासनाकडन िशक�यासारखे आहे. एत�ेशीय लोकां�या काय�स�ंकतीिवषयी एका ृू
िटपणात इं�ज अिधका� याने �याचे एक िनरी�ण न�दवन ठेवले आहे, ते या पा��भमीवर ू ू
िचतंन कर�यास �व� करणार ेआहे. तो �हणतो, ृ

“The educated Indians were no use because they had no political 
or public virtue, while the rest, ‘gentle, simple and dreamy’, were 
‘dependent on Englishman for everything.” [Northbrook to Dufferin, 8 
sept. 1884, Dufferin Papers; Maynard to Murray, 20 Mar. 1887, Murray 
Papers] 

रा�य�शासनासाठी उथळ मनोव�ीची माणसे उपयोगी नसतात. धम�जाती�या ृ
अि�मता करवाळ�यापे�ा सामािजक �वा��याचे म�य जप�यासाठी सतंिलत िनण�य ु ू ु
घे�याची �मता असणा� या िनण�य�म अिधका� यांची रा�य�शासनाला अिधक गरज 
असते. दग�म भागात, आप�कालीन प�रि�थतीत जोखमीचे काम िनभावताना सनदी ु
अिधका� यांना �यांचे शारीर आिण मानिसक �वा��य आतं�रक बळ दते असते. �यामळे ु
�शासक�य काय�स�ंकतीत उमदपेणा, िखलाड व�ी, वाचनाची आवड, कलािभ�ची यांना ृ ृू
िततकेच मह�व असते, हे ि�िटशां�या �शासक�य काय�स�ंकती�या िविवध पैलं�या ृ ू
मागो�यातन िदसन येते. रा�य�शासनात सनदी नोकरांना नागर समाजाची जडणघडण ू ू
कर�याची अपव� सधंी िमळत असते, मा� �यासाठी तशी �शासक�य स�ंकती आिण ृू
काय�शैली जाणीवपव�क घडवावी लागते, हे इं�जां�या काय�स�ंकतीतन ल�ात येते. ृू ू
आप�या कामात मनाचे सतंलन सोडन आततायीपणे वागले तर काय होऊ शकते, ु ू
याचाही बोध रड�या खना�या दाख�यातन िमळतो. रा�याला सशासनासाठी (Good ँ ु ू ु
governance) ससघंिटत �शासन, कायदशेीर िनयमचौकट�ना �माण मानणारी ु
��ाचाररिहत कत��यपरायण नोकरशाही िकती मह�वाची असते हे १९ �या शतकातील 
ि�िटश �शासनातील ब� या-वाईट अनभवांव�न िशक�यासारखे आहे. ु
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- ३ -

३.१ पव�कथन :ू

३.२ बॉ�बे असोिसएशन

�वदेशी राजकारणाचा उदय

 बॉ�बे असोिसएशन ही पि�म भारतातली पिहली राजक�य सघंटना २६ ऑग�ट 
१८५२ रोजी मंबई येथे �थापन झाली. जनतेची गा� हाणी सरकारपढे मांडणे, ु ु
दशेवासीयां�या क�याणासाठी सरकारकडे �शासक�य सधारणांचा पाठपरावा करणे हे ु ु
स�ंथेचे �ाथिमक उि�� होते. स�ंथे�या िनिम�तीमागे एक नैिमि�क कारणही होते. 
१८५३ साली ई�ट इंिडया कंपनी�या सनदचेे नतनीकरण होणार होते. ि�टन�या ससंदनेे ू
�याची पव�तयारी स� केली होती. �या अनषगंाने िहदं�थानातील जनते�या रा�त अपे�ा ू ु ु ु
ि�िटश ससंद�ेया नजरसे आणन �ा�यात, हाही असोिसएशन�या �थापनेचा एक �मख ू ु
उ�ेश होता. भारतीयां�या माग�यांचा व अपे�ांचा पाठपरावा कर�यासाठी म�ास व ु
कलक�ा येथे �थापन झाले�या स�ंथांशी खला सवंाद ��थािपत क�न राजक�य यती ु ु
कर�याचाही स�ंथेचा मनोदय होता. सरकारी �शासनातील ��ाचार व इतर हानीकारक 
गो��मळे होणारी हानी टाळ�यासाठी खबरदारीचा उपाय �हणन आधीच सरकारचे ल� ु ू

१९ �या शतकाचा पवा�ध� हा मराठयां�या पराभवाचा आिण इं�जी रा�य �थापने�या ्ू
पव�रगंाचा होता. ि�िटशांना भारतीय मलखात रा�य कर�याची तं�े शोध�याचा कालखंड ू ु ु
होता. १९ �या शतका�या पिह�या प�नास वषा�त एत�ेशीयांना ि�िटश राजवटीचे भले-बर ेु
�व�प अनभवायला आले. �यानंतर एत�ेशीयां�या राजक�य जािणवा जा�या होऊ ु
लाग�या. िश�णाचे साव�ि�क�करण झा�याने सा�रता वाढली; परतं सामािजक ु
�तरभेदांमळे समाजातील सव�च गटांनी एकाच �कारचे िश�ण घेतले नाही. �यामळे ु ु
िशकले�या लोकांम�येही जा�तीचे िश�ण घेतलेले, उ�च गणव�ा सपंािदत केलेले ु
अिभजन आिण अ�पिशि�त बह�जन अशी वग�वारी झाली. राजक�य जाणीवजागती�या ृ
�ि�येत अथा�तच अिभजन म�यमवगा�चा वरच�मा रािहला. गरीब शेतकरी-कामगारांचा 
गट अिभजनां�या बरोबरीने राजकारणात सहभागी होऊ शकला नाही. प�रणामत: 
ि�िटशकालीन भारतात राजकारणाचेही अिभजन-बह�जन असे �वीकरण झाले. १८५७ ु
चे िशपायांचे बडं ओसर�यावर एत�ेशीय सिशि�तांनी राजक�य स�ंथा �थापन क�न ु
लोकां�या राजक�य िश�णाचा आिण अि�मताजागतीचा �क�प हाती घेतला. भारतात ृ
�थमच राजकारणाचे मंडळीकरण हो�याची �ि�या स� झाली. �याचा धावता आढावा ु
इथे �यावयाचा आहे. 
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१. एत�ेशीयांना पा�ते�या व िव�ासाह�ते�या िनकषावर सरकारी सेवेत सधंी �ावी.

 मंबई शहरातील पारशी व अ�य �यापारी अिभजनांचा स�ंथा �थापनेत पढाकार ु ु
होता. जमशेठजी जीजीभाई हे स�ंथेचे म�य आ�यदाते (Chief Patron) होते. ु
जग�नाथ शकंर शेठ हे स�ंथेचे पिहले अ�य� होते. डॉ. भाऊ दाजी लाड, िवनायकराव 
जग�नाथजी हे सिचव आिण जमशेठजी जीजीभाई, कस�टनजी नसरवानजी, माणेकजी 
नसरवानजी, �ामसी नसरवानजी, माणेकजी िलमजी, वज�वनदास माधवदास, माणेकजी 
खरशेठजी, बाप जग�नाथ, नारायण दीनानाथ हे काय�का�रणी मंडळाचे सद�य होते. ू
�ारभंी स�ंथेचे २३ सभासद होते, �यात १० पारशी, ७ म�लीम, १ �य, २ गोवेकर ु ू
सभासद होते. नंतर�या काळात रावसाहेब मंडिलक, बाळ मंगेश वागळे, सोराबजी ब�गाली, 
दादाभाई नौरोजी, �या. रानडे , कमि�न त�यबजी, नानाभाई ह�रदास, इ�याद�नी ु
असोिसएशन�या कामात सहभाग घेतला.

असोिसएशन�या पिह�या अजा�त �ाम�याने चार माग�या ठेव�यात आ�या हो�या :ु

२. सनदी सेवेत सधंी �ा� हो�यासाठी एत�ेशीयांना िश�ण दणेारी िव�ापीठे ��येक 
इला�यात �थापन करावीत. 

३. �थािनक �वरा�य स�ं था �थापन क�न �शासन लोकािभमख करावे.ु

 असोिसएशनने ि�िटश ससंदसे अन�मे ऑ�टोबर १८५२ आिण मे १८५३ अशी ु
दोनदा िनवेदने सादर केली. एत�ेशीयां�या राजक�य ह�कां�या माग�यांचा सनदशीर 
मागा�ने पाठपरावा करणा� या लोकचळवळीचा हा पिहला आिव�कार होता. ु

 हाऊस ऑफ लॉड�स  आिण हाऊस ऑफ कॉम�स�या �ितिनधी मंडळाने ्
िहदं�थानातील रा�यकाराभारािवषयी मािहती घे�यासाठी �यां�या सा�ी घेत�या �या ु
एकतफ� अस�याचा �प� आरोप बॉ�बे असोिसएशनने केला होता. या दोन सिम�यांनी 
िमळन एकण २५ जणां�या सा�ी घेत�या हो�या, �यापैक� बह�तेक कंपनीचे सनदी नोकर ू ू
होते. लॉड� एलेनबरो, लॉड� एलिफ��टन, लॉड� हारिडं�ज व क�ान मेक�ीगर यांचा अपवाद 
वगळता बह�तेकांनी तीस ते चाळीस वष� कंपनीत सेवा केलेली होती. ते�हा कंपनीचे 
मबलक लाभ �यांनी घेतलेले आहेत अशा िनव� सनदी नोकरांकडन कंपनी�या ु ृ ू
कारभारातील दोषांची वा उिणवांची मािहती कशी �ा� होऊ शकेल असा असोिसएशनने 
�� उपि�थत केला. कंपनी�या नोकरां�या त�डन जी स�यि�थती कधीही ऐकावयास ू
िमळणार नाही ती नामदार सभेने जाणन �यावी, अशी िवनंती या िनवेदनात कर�यात ू
आली. िनवेदनावर मंबईत�या ३००० लोकां�या स�ा घे�यात आ�याने या ु
मागणीमागील जनते�या रोषाची ती�ताही �य� त झाली. 

वेधन घेणे, तसेच लोकिहताचे कायद ेकर�यासाठी सरकारकडे जनते�या वतीने ��ताव ू
ठेवणे, ही स�ंथा �थापनेमागची ठळक उि�� ेहोती.
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१. िहदं�थानचा रा�यकारभार पाह�याक�रता िवलायतेत जे कारभारी नेमले जातात ु
�यांना िहदं�थानची सखोल मािहती असावी व ते आप�या कामात वकबगार असावेत.ु

दस� या अजा�त �ाम�याने पढील माग�या कर�यात आ�या.ु ुु

२. ई�ट इंिडया कंपनी�या रा�यकारभारािवषयी इं�लंडात�या जाण�या लोकांनी 
काही कागदप� छापन �िस� केले आहेत ते नामदार सभेने पहावेत. म�ास�या बॅ�र�टर ू
जॉज� ��टन याने म�ास कोटा��या कामकाजािवषयी खेदजनक बाबी िलिह�या आहेत, ू
�याची नामदारसभेने दखल �यावी. म�ासपे�ा मंबई कोटा�ची प�रि�थती वेगळी नाही, ु
असेही िनवेदनात �प� कर�यात आले होते. 

३. स�याचे कंपनी सरकार अगदीच असमथ� असन चांगले मलक� सरकार िदले ू ु
तरच िहदं�थानातील सधारणां�या काय��मातले अडसर दर होतील.ुु ू

४. पारदश� �शासनाची मागणी ही या अजा�तली सवा�त मह�वाची मागणी होती. 
ग�ते�या नावाखाली दोषी �य� त�वर पांघ�ण घातले जाते व सरकारचा बचाव कर�यात ु
येतो, अशी त�ार या िनवेदनात कर�यात आली होती. मलक� कामगाराने एखा�ािव�� ु
�रपोट�  केला अस�यास सबंिंधताने मागणी क�नही �या �रपोट�ची न�कल िदली जात 
नाही. �यामळे सरकारची सव� क�ये ग� राख�याची नीती बदलावी.ु ृ ु

“गवन�र, कमांडरइनचीफ आिण क�सलचे सभासद या ना�यान� दोन िदवाणी कामगार 
एवढया अमंलदारांच� िमळन ह� सरकार असत�. इला�याच� सव� कामकाज चार से�ेतरी ् ू
आिण दोन िडपटी से�ेतरी हे चालिवतात. यांपैक� ��येक से�ेतरीकडे एकेक खा�याच� ु
काम िदलेल� असत� आिण तो �या �या खा�यांत गवन�राला स�ला दणेारा असतो. आतां 
गवन�रािवषय� िवचार केला असतां, अस� िदसन येत� क�, साधारणपण� �यास मलक� ू ु
मािहतगारी िकंवा अनभवही नसतात. ते�हां अथा�तच तो से�ेतरीचे आधीन असतो व ु
बह�तक�न अितशय कामामळ�  से�ेतरी �या �या िमिनटा �याजपढ� ठेवतां �या �या �यास ु ु
�हण करा�या लागतात.” “कमांडरइनचीफ यास फौजेच� कामकाज चालवायच� असत� व 
इला�यांच� िदवाणी कामांिवषयी �यास यि�कंिचतही मािहतगारी अस�याचा सभंव 
नसतो... आपला अ�या�पे�ां अधीक काळ राजधानीपासन दर असे एकाद े िठकाण� ू ू
घालिवतात आिण गवन�राचे िमिनटांस समंत द�ेयासाठी मा� ते क�सलांत येतात.” 
“क�सलात जे िदवाणी कामदार असतात, .. ते सरकारचे मोठाले समथ�, ह�शार आिण 
�िस� अशा कामदारांमधन िनवडन काढलेले नसतात. .. ती जागा िमळण� हे या कोटा�चा ू ू
मेहरबानीवर अवलंबन असत�.. �यांजकडेस सरकारी कांह� िनयिमत काम नसत� यामळ�  ू ु

५. रा�य�शासन मठभर �य� त��या हातात अस�यामळे िकती गफलती होतात, ू ु
याकडे नामदार सभेचे ल� वेध�यात आले होते. या िनवेदनात �हटले होते :

४. िश�णावरील खच� वाढवावा.
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 असोिसएशनने वारवंार जनतेचे �� ि�िटश ससंदसेमोर मांड�यासाठी वेळोवेळी 
पढाकार घेतला होता. कापसाची वाहतक जलद गतीने हो�यासाठी र�ेवेमागा�चा खा�दशे ु ू
आिण व� हाडपय�त िव�तार कर�यात यावा अशी मागणी कर�यात आली. सो�याची नाणी 
प�हा चलनात आण�याचीही मागणी कर�यात आली. १८७० �या �ा�ीकरा�या ु
आकारणीबाबत मंबईत�या २,००० करदा�यांची सभा घेऊन असोिसएशनने �ा�ीकर ु
कमी कर�याचा ��ताव सरकारला पाठवला. या ��तावात भारतापे�ा शभंर पटीने 
सपं�न अशा लंडनचे �ा�ीकराचे दर प�डास केवळ ४ पे�स असताना िहदं�थानात मा� ७ ु
पे�स �ा�ीकर आकार�यात आला, या अ�यायािव�� दाद माग�यात आली. इतकेच 

८. �यायखा�यात काम करणार ेआिण इतर सरकारी कामे करणार ेलोक यात भेद 
करावा. �याय खा�यातली कामे काय�ाचे िश�ण घेतले�या �य� त�नाच द�ेयात यावीत. 
कोण�याही यरोपीयनास २६ वषा�चे वय हो�यापव� या जागेवर नेम नये. तसेच ु ू ू
िहदं�थानची रा�यरीती, अवा�चीन इितहास, दोन एत�ेशीय भाषा, िहदं आिण मसलमानी ुु ू
काय�ांची प�तके, मलक� कायद े आिण दशेा�या रीितभाती यांची परी�ा घेऊनच ु ु
नेमणका करा�यात.ु

९. िहदं�थानचा कारभार कसा चालतो याचा तपास कर�यासाठी लोकां�या सा�ी ु
घे�याक�रता किमटया नेमा�यात.्

�यांचे सिं�� शेर े िकंवा दस� यां�या स�ां�माण� तेही वारवंार आप�या स�ा करीत ु
असतात,.. अशा �कारच� सरकार अस�यान�, �याचा �यवहारांत प�रणाम असा होतो क�, 
��येक से�ेतरी बह�धा आप�या �वत:�या खा�यांत गवन�र साहेबच असतो.”(बॉ�बे 
असोिसएशन, पाल�म�ट सभेस केलेला दसरा अज�, १८५३, प. ७-१०)ृु

 हे ल�ात घेऊन स�याचे कौि�सल काढन टाकन उपयोगी कौि�सल �थापावे व नवी ू ू
रा�यरीित ��थािपत करावी, अशी िवनंती कर�यात आली; तसेच या न�या 
कौि�सलम�ये कायद े कर�यास उपयोग �हावा या ��ीने स�ीम कोटा�चे �यायाधीशास ु
सामावन घे�याचा पया�य सचिव�यात आला.ू ु

७. चांगले वक�ल व �यायाधीश तयार कर�याक�रता एक पाठशाळा िकंवा िव�ालय 
काढावे.

६. िहदं�थानात िदवाणी खा�यांत �रका�या होणा� या जागा हेिलबरी कॉलेजात ु
िशकले�यांनाच द�ेयाची �था आहे. एत�ेशीय लोक िकतीही सभंािवत, िव�ास आिण ू
गणी असले तरी �यांस �यायखाते, जमाबदंी आिण वै�कखा�यात�या जागा िद�या जात ु
नाहीत; मा� इं�लंडाह�न आले�या सनदी यरोपीयनास िद�या जातात; ही �था वाईट ु
असन ती बदलावी व एत�ेशीयांना �या जागी काम कर�याची सधंी �ावी. सनदी आिण ू
बेसनदी नोकर हा भेद काढन टाकावा व नेिटव लोकांना यो�यतेन�प कामे �ावी.ू ु
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३.३ बॉ�बे �िेसडे�सी असोिसएशन :

 मंबई इला�यात�या या पिह�या राजक�य सघंटनेची ि�िटश पाल�म�टने यो�य ती ु
दखल घेतली व �यां�या िनवेदनांना �ितसाद िदला. भारतात मंबई, म�ास, कलक�ा ही ु
तीन िव�ापीठे �थापन झालीत, ती या िनवेदनांची मह�वाची फल�ती �हणायला हवी. ु
मा� १८५७ �या बडंानंतर बॉ�बे असोिसएशनचे काम थंडावले. अमे�रकेचे नागरी य� ु
सपं�यावर मंबईचा �यापार अडचणीत आला होता. �यामळे मंबई�या साव�जिनक ु ु ु
जीवनातले चैत�य ओसरले होते. प�रणामत: बॉ�बे असोिसएशन ही स�ंथा िनि��य 
झाली.

नाही तर �ीमंतांपे�ा अ�प उ�प�न गटात�या �य� त�वर जा�त दराने कर आकारणी 
केली गेली होती. ५०० �पयांइतके कमी उ�प�न असणा� यांना ४ ट�के दराने �ा�ीकर 
आकार�यात आला होता. यावेळी काही १८५७ �या बडंा�या िनपटा� यासाठी सरकारचा 
अवाढ�य खच� झाला, तो भ�न काढ�यासाठी कर लावणे भाग अस�याची प�रि�थती 
न�हती. मग असे का कर�यात आले, असा थेट �� असोिसएशनमाफ� त सरकारला 
िवचार�यात आला. तसेच जनतेला �यांची मते मांड�याची कठलीही सधंी न दतेा कायदा ु
के�याब�लचा िनषेधाचा ठरावही पा�रत कर�यात आला होता. 

 १८५७ �या बडंानंतर मंबईकर राजकारणापासन अिल� रहात होते. मध�या ु ू
काळात िडस�बर १८६६ म�ये लंडनला दादाभाई नौरोजी यांनी �थापन केले�या ‘ई�ट 
इंिडया असोिसएशन’ या स�ंथेची १८६९ साली मंबईत शाखा उघडली होती. एवढा ु
अपवा वगळता मंबईत काही काळ राजक�य श�याव�था होती. ही पोकळी १८८५ साली ु ू
�थापन झाले�या ‘बॉ�बे �ेिसडे�सी असोिसएशन’ नावा�या सघंटनेने भ�न काढली. 
िफरोजशहा मेहता, कािशनाथ ि�ंबक तेलंग, ब�ि�न त�यबजी यांचा स�ंथा �थाप�यात ु
पढाकार होता. इ�बट� िबलािव��ची मोहीम आिण �यािव�� लॉड� �रपनने घेतलेली ु
नकारा�मक भिमका यामळे मंबईकराम�ये असतंोष िनमा�ण झाला होता. �यािव�� ू ु ु
लोकमत जागती करावी, ही स�ंथा �थापनेची ता�कािलक पा��भमी होती. एत�ेशीयांम�ये ृ ू
राजक�य ह�कांिवषयी लोकजागती करणे,रा��ीय अि�मताभाव िनमा�ण करणे आिण ृ
लोकिहताचे �� सोडिव�यासाठी दशेा�या जनमताचे �ितिनिध�व करणे, ही स�ंथेची 
सव�साधारण उि�� ेहोती. स�वातीला स�ंथेत ४५ सद�य होते. जमशेटजी िजजीभाई, ु
िदनशा वा�छा, सोराबजी शापज� ब�गाली, कम��ीन त�यबजी, महमदअली ू
रोघे,वरजीवनदास माधवदास, एफ. एन. पटेल,आर. एन. खोत इ�यादी मा�यवर सभासद 
होते.कािशनाथ तेलंग यांनी पिह�या सभेत काय�का�रणी�या सभासदांची नावे वाचन ू
दाखिवली, �यात २ िहदं, १ मसलमान व इतर पारशी सभासदांची नावे होती. मंबई�या ु ुू
राजकारणात पारशी लोकांचे �भ�व होते, हे याव�न ल�ात येते.ु
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३.५ पण ेसाव�जिनक सभा :ु

 १८५२ साली बॉ�बे असोिसएशन�माणेच प�यात ‘डे�कन असोिसएशन’ स�ंथा ु
�थापन झाली. ‘�ान�काश सभा’ �ा नावाने ती ओळखली जात असे. जनता आिण 
सरकार यां�यात�या म�य�थाची भिमका िनभावणे ही स�ंथेची भिमका होती. का. बा. ू ू
मराठे, कािशनाथ गोिवदं नात, किशनाथ परशराम गाडगीळ हे सद�य ि�याशील होते. ू ु
पणे �यिनिसपािलटीचे सभासद शासनिनय� त असत; �याऐवजी ते थेट जनतेतन िनवडले ु ु ु ू
जावेत, अशी मागणी १८६८ साली या स�ंथेमाफ� त शासनाला कर�यात आली होती. ही 
सभा कालांतराने ‘पणे साव�जिनक सभा’ या स�ं थेत िवलीन झाली.ु

३.४ �ान�काश सभा :

 जनतेचे राजक�य �बोधन करणे आिण शासन व जनता यातला दवा साध�याचे ु
काम करणे या उ�ेशाने १८७० साली ‘पणे साव�जिनक सभा’ �थापन झाली. या स�ंथेने ु
मंबईबाहेर�या महारा��ात साव�जिनक चळवळीचा पाया घातला. गणेश वासदवे जोशी ु ु
उफ�  साव�जिनक काका यां�या पढाकाराने �थापन झाले�या या स�ंथेचे काम �ारभंी�या ु

 बॉ�बे �ेिसडे�सी असोिसएशनने कलक�ा व म�ास�या सघंटनांशी यती क�न ु
रा��ीय पातळीवरची राजक�य सघंटना �हणन काम कर�याची �यहनीती आखली. याच ू ू
भिमकेतन प�याचे कॉ�ेंसचे िनयोिजत अिधवेशन कॉल� या�या साथीमळे आय�या वेळी ू ू ु ु
इतर� घे�याची वेळ आली, ते�हा बॉ�बे �ेिसडे�सी असोिसएशन यजमानपद घे�यास पढे ु
आली. दादाभाई नौरोजी, ब�ि�न त�यबजी, िफरोजशहा मेहता, रिहमत�ला सयानी, ुु
नारायण चदंावरकर या स�ंथे�या मा�यवर सभासदांनी पढे रा��ीय कॉ�ेंस�या ु
अ�य�पदाचीही धरा वािहली. सघंटनेने इं�लंड�या पाल�म�ट�या िनवडणक�त िलबरल ु ु
प�ा�या बाजने �चार केला; हाऊस ऑफ कॉम�स�या िनवडणक�स उभे रािहले�या ू ु
लालमोहन घोष यांची पाठराखण केली. भारतीयां�या राजक�य ह�कांसाठी स�ंथेने भरीव 
कामिगरी केली. 

गणशे वासदेव जोशी उफ�  साव�जिनक काका ु
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 दर�यान प�यात�या �िस� पव�ती मंिदर दवे�थानाला िमळणा� या वािष�क ु
२०,००० �. अनदाना�या रकमे�या िविनयोगातला भ�गळपणा दर कर�यासाठी जोश�नी ु ू
१४ माच� १८६९ रोजी प�यात�या िहदं अिभजनांची एक सभा आयोिजत केली. या ु ू
सभेत�या िवचारिविनमयातन ‘पणे साव�जिनक स�ंथा’ �थाप�याचा सकं�प कर�यात ू ु
आला. �यानंतर २ एि�ल १८७० रोजी पणे साव�जिनक सभेची �रतसर �थापना झाली. ु

 साव�जिनक सभेची �थापना करणार े गणेश वासदवे जोशी (१८२८-१८८०) हे ु
मळचे साता� याचे. उपजीिवकेसाठी प�यात आले. नाझर कोटा�त कारकनाची नोकरी ू ु ु
प�करली. फटकळ त�डाचे अस�याने कचेरीत अतंग�त श� फार. �यां�यावर पैशा�या ू
अफरातफरीचा आरोप कर�यात आला व सेवेतन बडतफ� ही केले गेले. पढे आरोपात ू ु
त�य नस�याचे िस� झा�याने �यांना प�हा कामावर बोलाव�यात आले, पण �वािभमानी ु
जोश�नी �यास नकार िदला. काय�ाचे िश�ण घेऊन प�यात विकली स� केली. १८६८ ु ु
साली �यांनी सरदार नात यां�या सपं�ी�या वादाचा खटला िवनाश�क चालवला, �यात ू ु
यश�वी झा�यानंतर सरदारांनी जोश�ना �यां�या सपं�ीचा अधा� िह�सा ब�ीस िदला. या 
पैशातन �यांनी आई�या सचनेनसार प�यात ‘नव-िव�ण मंिदर’ बांधले. १८७२-७३ साली ू ू ु ु ू
प�यात महादवे गोिवदं रानडे यांची भारताची आिथ�क ि�थती आिण दशेवासीयांचे दा�र� य ु ्
या िवषयावरची �या�याने ऐकली. इं�जां�या वासाहितक अथ�नीतीमळे दशेी उ�ोग ु
बडाले, कारागीर बेकार झाले, िहदं�थानात दा�र� य आले. आप�याच दशेातन नेले�या ु ् ूु
क��या मालावर �ि�या क�न तयार झालेला प�का माल आप�याला जादा भावाने 
िवकला जातो. या िवदशेी मालावर बिह�कार घालन �वदशेी बनावटी�या व�त ू ू
वापर�यास �ाधा�य िदले पािहजे, असे रानडयांनी या �या�यानांम�ये दशेवासीयांना ्
आवाहन केले होते. रानड��या या �या�यानांनी �भािवत होऊन जोश�नी आय�यभर ु
�वदशेी कपडे प�रधान केले. �वदशेीचा जागर कर�यासाठी क�त�ने केली. प�यात छ�या ु
आिण काडेपेटया या �वदशेी व�त तयार कर�याचा कारखाना टाकला. �वदशेी �ेिडंग ् ू
कंपनी व �वदशेी �टोअस� �थापन केले. वासदवे बळवतं फडके यां�या बडंानंतर �यांचे ु
विकलप� �यायला कणी तयार न�हते, ते�हा जोश�नी �यांचे विकलप� घेतले. फार तर ु
आप�याला वासदवे बळवतंांबरोबर फाशी जावे लागेल, पण दशेकाया�त �ाण पणाला ु
लावणा� या दशेभ� ताची पाठराखण केली पािहजे, या �ेरणेतन �यांनी ही जोखीम ू
�वीकारली. 

काळात महादवे गोिवदं रानडे यां�या स��याने चालत असे. सरकारी नोकरीत अस�याने 
रानडे स�ंथेचे अिधकत सभासद न�हते; पण स�ंथे�या �वत�नात स�धाराची भिमका ृ ू ू
�यांनी िनभावली अस�याने ही स�ंथा साव�जिनक काका आिण �या. रानडे यांची स�ंथा 
�हणन ओळखली जात असे. ू
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 साव�जिनक सभेने �थापनेनंतर�या दोन वषा�त पव�ती मंिदरा�या िनधी�या 
�यव�थापनाबरोबर इतर सामािजक सम�या सोडिव�याचा कितकाय��म हाती घेतला. ृ
�यात प�यातली दा�ची दकाने हटिवणे, आळंदी नगरपािलके�या कामाचे श�ीकरण, ु ुु
प�यात काय�ा�या िश�णाचे वग� चालिवणे, कायदमंेडळात पा�रत झाले�या िवधेयकां�या ु
सिंहता मराठीत उपल�ध क�न दणेे, वाढीव करदरांिवषयीचा जनते�या मनातला 
असतंोष सरकारला िनवेदना�ार े कळिवणे, मंबई उ�च �यायालयात दोन दशेी ु
�यायाधीशांची िनय� ती कर�यात यावी, यासाठी अज� करणे, �वदशेी माला�या िव��ची ु
दकाने चालिवणे, राजक�य ��ांवर व आिथ�क सम�यांवर चचा�स�े, वादिववादसभांचे ु
आयोजन करणे इ�यादी कामांचा समावेश होता.

यापव� १८५२ साली �थापन झालेली ‘पणे असोिसएशन’ नामक �ान�सारक सभाही या ू ु
न�याने �थापन झाले�या ‘पणे साव�जिनक सभे’त िवलीन झाली. स�वातीला स�ंथेचे ९५ ु ु
सभासद होते. ५० लोकांचा लेखी पािठंबा असणा� यास सभासद�व िदले जाई. (The 
Constitution of Poona Sarvajanik Sabhaa and its Rules, Poona, 1884, 
p. 1-6) सभासदांम�ये जमीनदार-सावकारांपासन वक�ल-िश�क-प�कारांपय�त सव� ू
�कारचे लोक होते. मा� �यात २/३ सद�य �ा�ण होते. �यातही िच�पावन �ा�णांची 
स�ंया अिधक होती. स�ंथे�या कामकाजात सीताराम हरी िचपळणकर, िशवराम हरी ू
साठे, के. एल. नलकर ही प�यातली वक�ल मंडळी, लेखक का. बा. मराठे, क�णाजी ृू ु
ल�मण नलकर, �ा�णेतर चळवळीचे पढारी मराठा समाजाचे गगंारामभाऊ �ह�के ू ु
स�ंथे�या कामकाजात सि�य होते. (�ान�काश, १९ स�ट�बर १८८७) अथा�त स�ंथेने 
आप�या कामांना िहदं, मसलमान, पाश�, दकानदार, सावकार व िभ�न �यावसाियकांचा ुू ु
पािठंबा िमळवला होता. वाई, सातारा, कराड, सोलापर, बाश�, अहमदनगर, िस�नर, ू
नािशक, धळे, भसावळ, नागपर, अमरावती, वसई, ठाणे, बेळगाव, धारवाड, इ�यादी ु ु ू
िठकाणी शाखाही उघड�या हो�या. �यामळे स�ंथे�या कामांना �ाितिनिधकता �ा� झाली ु
होती. स�ंथेचे पिहले अ�य� �हणन औधंचे स�ंथािनक �ीिनवासराव पतं�ितिनधी यांची ू
िनवड झाली. गणेश वासदवे जोशी, सरदार राजमाचीकर, सरदार गोखले आिण वक�ल ु
बाबा गोखले यांची काय�कारी मंडळावर िनवड झाली. �यानंतर वष�भरातच �या. रानडे 
यांचे माग�दश�न घेऊन स�ंथेने आपली वाटचाल स� केली. राजक�य जाणीवजागतीसाठी ु ृ
�ैमािसक पि�काही स� केली.ु

 १८७२ आिण १८७६ ते १८८० या काळातील द�काळा�या सकंटामळे आप�ीत ुु
सापडले�या शेतक� यांसाठी साव�जिनक सभेने शेतक� यांना सहा�य केले. १८७४ साली 
बगंालात द�काळ पडला, ते�हा तेथील द�काळ��तां�या मदतीसाठी िनधी पाठिवला. ु ु
१८७२ �या द�काळात द�खन भागातील शेतक� यां�या हलाखीचा व�तिन� व�ांत ु ृु
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 १८७५ साली बडो�ाचे राजे म�हारराव गायकवाड यांना ि�िटश शासनाने पद�यत ू
केले. �यां�यावर इं�ज रिेसड�टवर िवष�योग के�याचा खोटा आरोप ठेव�यात आला 

सरकारसमोर ठेव�यासाठी साव�जिनक सभेने पणे िज��ात आपले �ितिनधी पाठवन ु ू
मािहती सकंिलत केली. �थािनक पो�टमा�तर, शाळामा�तर, कळकण� यांची मािहती ु
िमळिव�यासाठी मदत घेतली. शेतमाला�या िकंमती, शेतक� यांनी घेतलेले कज�, 
कजा�वर�या �याजाची आकारणी, जमीन महसला�या वाढले�या दरामळे पडणारा ु ु
आिथ�क बोजा, इ�यादी मद�ां�या अनषगंाने हे सव��ण कर�यात आले. या सव��णावर ु ् ु
आधारलेला सिव�तर अहवाल पि�तके�या �व�पात �िस� केला व सरकारला मदतीचे ु
साकडे घालणारा अज� दाखल केला. १८७५ �या शेतक� यां�या बडंानंतर सरकारने 
द�काळ��तां�या प�रि�थतीचा आढावा घे�यासाठी नेमले�या किमशनचा अहवाल ु
�िस� झाला. या अहवालाची साव�जिनक सभेने सखोल िचिक�सा केली; अहवालातील 
िवसगंती सरकार�या नजरसे आणन िद�या; व शासनाने आप�या िव�ीय धोरणात आिण ू
शेतसारा आकारणी�या प�तीत आमला� बदल कर�याची मागणी केली. कज� ू
परतफेडी�या सदंभा�त भिमका िनभावणा� या िवभागाची सखोल चौकशी कर�याचीही ू
मागणी केली. सीताराम हरी िचपळणकर यांनी स�ंथे�या �ैमािसक पि�केतन द�काळा�या ू ू ु
काळात सरकार आपले कत��य िनभावत नस�याचा आरोप केला. िजथे द�काळाची ु
प�रि�थती नाही, अशा भागातन अ�नधा�याची आयात क�न प�रि�थतीवर मात करता ू
येणे श�य असते; पण र�ेवे कंप�या मालभाडयात सवलत दते नस�याने �यापारी धा�याचे ्
भाव वाढवतात. या प�रि�थतीत सरकारने र�ेवे कंप�यांना सवलतीत मालवाहतक ू
कर�याचे आदशे �ायला हवेत अशी मागणी कर�यात आली. सरकारने शेतसा� याचे दर 
भरमसाठ वाढिव�याने व रोकड रकमेतच शेतसारा भर�याची अट घात�याने शेतक� यांना 
सारा भर�यासाठी कज� �यावे लागते. �यासाठी शेती व घर तारण ठेवावे लागते. िशवाय 
सावकारांना कज�वसलीसाठी सरकारचे सरं�ण अस�याने शेतक� यांची प�रि�थती ु
खालाव�यास सरकारच जबाबदार अस�याचे ठणकाव�यात आले. १८७७ �या 
द�काळात काढले�या कामावर जाणा� या �िमकां�या मजरीत सरकारने ५०% कपात ुु
कर�याचा िनण�य घेतला होता. �ित िदवशी १ प�ड रकमेपे�ा अ�नधा�यावर खच� होत 
नाही, �हणन मजरीचे दर अ�या�वर आणले आहेत, असे सरकारचे �हणणे होते. या ू ु
अ�यायािव�� सोलापरात�या शेतमजरांनी सपं केला. सपंाची मंबई �ांता�या सरकारने ु ु ु
दखल न घेत�याने साव�जिनक सभे�या सोलापर शाखेने इं�लंडला �टेट से�ेटरीला तार ू
पाठवन मजरीचे दर पव�वत कर�याची मागणी केली. तारचेा मजकर हाऊस ऑफ ू ु ू ू
कॉम�सम�ये वाचन दाखिव�यात आला. मा� �टेट से�ेटरीने ही मागणी अमा�य के�याने ू
नाईलाजाने शेतमजर कामावर परतले.ू
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होता. या पा��भमीवर साव�जिनक सभे�या वतीने गणेश वासदवे जोशी यांनी प�यात १५ ू ु ु
जानेवारी १८७५ रोजी साव�जिनक सभा घेतली. सभेस ३,००० लोक उपि�थत होते. 
सभेने �हाइसरॉय यांना म�हारराव गायकवाड यां�यावरील अ�याय दर कर�याची मागणी ू
करणारा अज� समंत क�न पाठिवला. िशवाय इं�जी स�े�या जाचापासन बचाव ू
कर�याक�रता एक लाख �पयांची मदत म�हाररावांना पाठिवली. म�हारराव गायकवाड 
एकाक� पडले असताना कोणीही मराठा सरदार �यां�या पाठीशी उभा रािहला नाही, मा� 
गणेश जोशी ि�िटशांची दहशत असनही गायकवाडां�या मागे जाहीरपणे उभे रािहले, ही ू
घटना महारा��ा�या सामािजक इितहासा�या ��ीने ल�णीय आहे. मराठी अि�मतेचा 
कितशील आिव�कार �हणन या घटनेची न�द �यायला हवी.ृ ू

 १८७५ साली साव�जिनक सभेने ि�िटश पाल�म�टम�ये भारतीयांना �ितिनिध�व 
िमळावे या मागणीसाठी अज� केला. अजा�वर २१,७१३ लोकां�या स�ा हो�या. ि�टन�या 
पाल�म�टम�ये ि�िटश भारतातन जनतेने िनवडन िदले�या १६ �ितिनध�चा समावेश ू ू
करावा, अशी ही मागणी होती. या १६ पैक� बगंाल, मंबई व म�ास �ांताचे ��येक� चार ु
या�माणे बारा �ितिनधी व पजंाब व उ�र-पि�म �ांतांचे ��येक� दोन या�माणे चार 
�ितिनधी असावेत. ५० �पये कर भरणा� या �य� ती ही मतदारा�या पा�तेची अट 
समज�यात यावी, असे ��तावाचे �व�प होते.

 ि�ह�टो�रया राणीने ‘भारताची स�ा�ी’ ( ‘ए��ेस ऑफ इंिडया’) हा िकताब धारण 
के�या�या िनिम�ाने त�कालीन �हाइसरॉय लॉड� िलटन याने १ जानेवारी १८७७ रोजी 
िद�लीत राणी�या स�मानाथ� दरबार भरिवला होता. प�या�या साव�जिनक सभेने या ु
समारभंासाठी १० �ितिनध�चे िश�मंडळ पाठिवले. यािनिम�ाने राणीस �ावया�या 
मानप�ात भारतात जबाबदार रा�यप�ती ��थािपत कर�याचे कत��य राणीने िनभवावे 
असे भारतीयां�या वतीने आवाहन कर�यात आले. सघंरा�यप�ती, भारतीयांना 
�ितिनिध�व असले�या कायदमंेडळाची योजना, इ�यादी पया�य सचिव�यात आले होते. ु
साव�जिनक काकांनी खादीचे कपडे प�रधान क�न �वदशेी अि�मतेचे �ितका�मक दश�न 
घडिवले. यावेळी गणेश जोशी व �यां�या सहका� यांनी भारत दौरा क�न �वदशेी 
अिभयानाचा रा��ीय जनजागरणाचा काय��म राबिवला. आ�ा, मथरा, काशी, ु
अलाहाबाद, आयो�या, लखनौ, ब� हाणपर, जयपर, कलक�ा येथे भाषणे िदली. िद�लीस ू ू

 १८७६ साली पणे िज��ातील शेतक� यांिव�� लाव�यात आले�या घातक ु
दा�यांवर अकंश ठेव�यासाठी सभेने अनेक िठकाणी लोकअदालतीसारखे लवाद �थापन ू
क�न तंटे िमटिव�यात पढाकार घेतला. पव� गावपातळीवर पचंायत स�ंथांम�ये �थािनक ु ू
पातळीवरचे तंटे िमटव�यात येत, �या प�तीचे पन��जीवन कर�याचा �य�न या ु
मा�यमातन कर�यात आला. ू
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 दशेी भाषेत�या व�प�ां�या अिभ�यि� त�वातं�यावर िनय�ंण लादणा� या ृ
काय�ािव�� लोकमत तयार कर�यासाठी साव�जिनक सभेने पढाकार घेतला. १८७० ु
�या दडंसिंहतेनसार सरकारिव�� मौिखक, िलिखत, छापील, िच�हांिकत वा ��या�मक ु
मा�यमांतन रोष �य� त के�यास तो ग�हा समज�यात येईल असा कायदा अि�त�वात ू ु
आला होता. �यानंतर १४ माच� १८७८ रोजी केवळ दशेी भाषांसाठी 
अिभ�यि� त�वातं�यावर िनब�ध घालणारा ‘ The Act for the Better Control of 
Publications in Oriental languages’ हा कायदा लाग झाला. या काय�ानसार दशेी ू ु
भाषेतील व�प�ांना सरकारिव�� लेखन �िस� करणार नस�याचे अिभवचन दणेार ेृ
बधंप� सादर करणे स� तीचे कर�यात आले. जी व�प�े आ�ेपाह� मजकर छापतील ृ ू
�यांना राजप�ा�ार े ताक�द द�ेयात येईल व �यानंतरही शासक�य आदशेांचे उ�लंघन 
झाले तर सबंिंधत व�प�ाची छपाईय�ें व छापील व�प�ां�या �ती ज� कर�यात येतील. ृ ृ

 साव�जिनक सभेने ‘एकला चलोर’े ही भिमका न घेता पर�परसहयोगाने काम ू
कर�याची नीती �वीकारली होती. १८७३ साली बॉ�बे असोिसएशनने भारता�या 
आिथ�क ि�थतीचे िच� लंडन�या ससंदसेमोर मांड�यासाठी नौरोजी फद�नजी यांना ु
लंडनला पाठिव�याचा िनण�य घेतला, �यावेळी पणे साव�जिनक सभेने �यासाठी आपला ु
सहयोग िदला. िद�लीत राणी�या दरबारा�या िनिम�ाने जमले�या भारतीय पढा� यांपैक� ु
बगंाल�या सर�� नाथ बॅनज� यांनी ‘नेिट�ह �ेस असोिसएशन’ �थापन केली, �यात ु
साव�जिनक सभा सहभागी झाली. १८७७ साली कलक�याचे पढारी अमत बझार पि�केचे ु ृ
सपंादक िशिशरकमार घोष व सर��  बॅनज� यां�या प�यात साव�जिनक सभा आयोिजत ु ु ु
के�या. पणे िज��ात�या सभे�या लोक-अदालती�या उप�मांना �यांची भेट घडवन ु ू
आणली. िशवाय १८७८ साली कलक�यास नेिट�ह �ेस असोिसएशनचा वधा�पनिदन 
साजरा कर�यासाठी सभेचे काय�कत� कलक�यास गेले. कलक�या�या राजक�य 
काय�क�या�नी साव�जिनक सभे�या काय�क�या�चे �वागत करणारा समारभं घडवन आणला. ू
साव�जिनक सभे�या िश�मंडळाने दोन आठवडयात कलक�ा िनवासी पढा� यांबरोबर ् ु
बैठका घेऊन �ा�ीकराचा ��, व�प��वातं�य, कायदमंेडळाचा िव�तार व ि�िटश ृ
ससंदते भारतीयांचा िबनसरकारी सद�य �हणन समावेश करवन घे�याचा ��ताव, ू ू
द�काळा�या ��ावर शासनाने िनय� त केले�या किमशनचा अहवाल, इ�यादी ��ांवर ुु
चचा� घडवन आण�या. साव�जिनक सभे�या वािष�क बैठका िनरिनरा�या �ांतात घे�याचा ू
मनोदय �य� त केला. तसेच िविवध �ांतां�या �ितिनध�चा समावेश असलेली अिखल 
भारतीय पातळीवर काम करणारी राजक�य सघंटना असावी अशी क�पना �जिव�याचा 
�य�न केला.

स�ंथािनकां�या ऐ�यासाठी बैठकही घेतली.
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�थािनक �शासनाने अथवा दडंािधका� याने अशा व�प�ािव�� केले�या कारवाईस ृ
केवळ ‘ग�हन�र जनरल इन कौि�सल’कडे दाद (अपील) मागता येईल. या काय�ािवषयी 
�िति�या न�दवताना प�या�या '�ान�काश'ने �हटले होते क�, "आजपासन एत�ेशीय ु ू
वत�मानप�े केवळ तेजोहीन झा३ली आहेत असेच मानले पािहजे, वत�मानप�ांचे �वातं�य 
�या अजब चीजेचा लाभ इतके िदवस आप�याला होत होता �यास आपण सव��वी 
मकलो आहोत.”(�ान�काश,१८-०४-१८७८) या काय�ािव�� आवाज उठिव�यासाठी ु
साव�जिनक सभेने त�काळ पढाकार घेतला. २९ माच� १८७८ रोजी मंबईत दशेी भािषक ु ु
व�प�-�वत�कांची सभा बोलाव�यात आली. सभेचे अ�य��थान ‘इंद�काश’चे सपंादक ृ ू
जनाद�न सदंरजी क�ित�कर यांनी भषिवले. या सभेस िफरोजशहा मेहता, कािशनाथ �यबंक ु ू
तेलंग, कावसजी जहांगीर, इ�यादी मंबईचे म�स�ी यांना िनमंि�त कर�यात आले होते. ु ु
�यानंतर २ मे १८७८ रोजी प�यात�या िहराबागेतील टाऊनहॉलम�ये समाजातील सव� ु
�तरांतील नाग�रकांची सभा आयोिजत कर�यात आली. सभेचे अ�य� क�णाजी ल�मण ृ
नलकर यांनी हा कायदा �हणजे १८५८ साली राणीने जाहीरनामा �िस� क�न लोकांना ू
िदले�या आ�ासनांचा भगं अस�याचे �ितपादन केले. सभेने या काय�ाचा व 
�यायपािलकेचे अिधकार काय�पािलकेकडे सोपिव�यात आ�या�या िनषेधाचा ठराव 
कर�यात आला व ि�िटश ससंदलेा तसे िनवेदन पाठिव�यात आले. २३ जलै १८७८ ला ु
ससंदते या िवषयावर चचा� झाली, पण काय�ात द��ती कर�याची सचना फेटाळ�यात ूु
आली. प�रणामत: ‘इंद�काश’ने मराठी �तंभ छापणे बदं केले, ‘िनबधंमाले’ने राजक�य ू
��ांवर लेखन �िस� करणे टाळले. या काय�ाने मराठी भािषक वतप�ांची गळचेपी ृ
झाली. अथा�त हा कायदा केवळ दशेी भािषक व�प�ांना लाग अस�याने काही लोकांनी ृ ू
इं�जी व�प� स� क�न नवा पया�य शोधला. प�यात अ�णासाहेब िवनायक रामच�ं ृ ु ु
पटवध�न यांचे ‘डे�कन �टार’ नावाचे इं�जी प� स� झाले. [१६] म�ासला ‘िहदं’ दिैनक ु ू
स� झाले. (Sunthankar, 1993, p. 178) १८८० साली लॉड� �रपन हा उदारमतवादी ु
िवचारसरणीचा �हाइसरॉय आ�यावर साव�जिनक सभेने प�हा एकदा �ेस ॲ�ट�या ु
सदंभा�त िनवेदन पाठिवले. याच वष� कलक�या�या इंिडयन असोिसएशनशी सलं�न 
होऊन सरकारला िनवडणकां�या सदंभा�तही िनवेदन सादर केले. १८८२ साली लॉड� ु
�रपन�या कारिकद�त दशेी भाषांतील व�प�ां�या �वातं�यावर िनब�ध आणणारा हा ृ
कायदा र� कर�यात आला. आप�या राजक�य ह�कांसाठी साव�जिनक सभा �या 
िचवटपणे सात�याने सरकारकडे िनवेदने पाठिवत रािहली, जनते�या सभा घेत रािहली 
�या पाहता या सव� हालचाली �हणजे एका अथा�ने १८८५ साली �थापन झाले�या 
भारतीय रा��ीय कॉ�ेंस�या ज�मा�या पाऊलखणाच �हणायला ह�यात. १८८५ साली ु
कॉ�ेंस�या पिह�या अिधवेशनाचे यजमानपदही पणे साव�जिनक सभेनेच �वीकारले होते; ु
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 १८८८ साली साव�जिनक सभेने प�यात ‘�ांितक कॉ�ेंस’ भरिव�याची योजना ु
मांडली होती. �यावर िवचारिविनमय कर�यासाठी आयोिजत केले�या स�वाती�या ु
सभांना मंबईकर हजर रािहले नाहीत; मा� १८९२ साली झाले�या पाच�या सभेत ु
मंबईकरांनी सि�य सहभाग िदला. िफरोजशहा मेहता सभे�या अ�य��थानी होते. या ु
सभेत ११ वी रा��ीय कॉ�ेंस १८९५ साली पणे शहरात घे�याचे ��तािवत कर�यात ु
आले. यापव� चालत आ�या�माणे रा��ीय कॉ�ेंस�या मंडपातच ‘रा��ीय सामािजक ू
प�रषद’ होत असे. मा� यावेळी िटळकांनी �यास िवरोध केला. िटळकांना मळात ु
सामािजक प�रषदचेी क�पना राबवणा� या �या. रानडे यांना िवरोध करावयाचा होता. 

अथा�त कॉल� या�या साथीमळे ऐनवेळी ते मंबईत �यावे लागले, हे अलािहदा!ु ु

 गणेश वासदवे जोशी यांनी वासदवे बळवतं फडके यांचे वक�लप� घेतले होते; तसेच ु ु
बडो�ाचे महाराजा म�हारराव गायकवाड यां�यावरील सरकार�या कारवाईिव�� पिव�ा 
घेतला होता. ते�हापासन मंबई सरकारची साव�जिनक सभे�या हालचाल�वर नजर होती. ू ु
फडक� �या कार�थानामागे �या. रानडे यांची �ेरणा असावी असाही सशंय होता. तशात 
बधवारवाडा व िव�ामबागवाडया�या सरकारी इमारत�ना आगी लाग�यानंतर हा सशंय ्ु
अिधकच बळावला. प�यात�या राज�ोहा�या कार�थानांमागे पणे साव�जिनक सभा ु ु
असावी या सशंयाबरोबरच या स�ंथेचे �ेरणा�थान असलेले �या. रानडे ही सरकारला 
सग�यात धोकादायक �य� ती वाटत होती. [१७] �यामळे शासनाने १८७७ साली �या. ु
रानडे यांची प�याह�न तातडीने नािशकला व नािशकह�न ध�याला बदली केली होती. मा� ु ु
गणेश वासदवे जोशी यां�या म�यनंतर १८८१ साली �यांची प�हा प�यास बदली झाली. ु ृ ू ु ु
रानडे प�यात परत�यावर साव�जिनक सभे�या कामाला प�हा एकदा गती िमळाली. ु ु
िव�णशा�ी िचपळणकरांचे काका सीताराम हरी िचपळणकर यांनी १८८९ पय�त ू ू ू
सिचवपदाची जबाबदारी ितत�याच नेक�ने िनभावली.

 १८७८ साली पणे साव�जिनक सभेने �वत:चे �ैमािसक मखप� स� केले. ४८ ु ु ु
पानांचा अकं, जलै, ऑ�टोबर, जानेवारी आिण एि�ल मिह�यात �िस� होई; वािष�क ु
वग�णी ४ �पये ठेव�यात आली होती. (Gazetteer of Bombay Presidency, Vol. 
18, 1885, p. 65) सभे�या बैठक�चे व�ांत, सभेमाफ� त सरकारला वेळोवेळी ृ
पाठिव�यात येणारी िनवेदने, आिथ�क, राजक�य, सामािजक सम�यांवर लोकमत तयार 
करणार ेलेख या पि�केतन �िस� होऊ लागले. १८ वष� पि�का िनयिमतपणे �िस� होत ू
होती. गणेश वासदवे जोशी यांनी �वदशेी, सहयोग आिण सनदशीर माग� या ि�स�ीवर ु ू
आधारले�या राजक�य सघंटनेचा पाया रचला. २५ जलै १८८० रोजी �यापक ु
सहमती�या राजकारणाचा पायडंा पाडणार ेधडाडीचे काय�कत� गणेश वासदवे जोशी यांचे ु
िनधन झाले. �यानंतर साव�जिनक सभे�या काया�चे दसर ेपव� स� झाले.ुु
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�यांनी आप�या लेखातन प�याचे लोकमत साव�जिनक प�रषदसे अनकल नस�याचे मत ू ु ु ू
मांडले. मंबईकर मा� रानडे यां�या प�ाचे होते. �यामळे ‘आधी सामािजक क� आधी ु ु
राजक�य’ या वादाला त�ड फटले. या पा��भमीवर रा��ीय कॉ�ेंसने पणे कॉ�ेंसची ु ू ु
फेररचना केली व रानडे समथ�क गोपाळक�ण गोखले यांना से�ेटरी केले. िटळकांनी मा� ृ
राजीनामा िदला व ‘कॉ�ेंस कणाची : अिभजनांची क� लोकजनांची?’ यािवषयी लेख ु
िलह�न आपली नाराजी �य� त केली व आप�या बाजने पािठंबा सघंिटत कर�यास ू
स�वात केली. या तापले�या वातावरणा�या पा��भमीवर �या. रानडे यांनी कॉ�ेंस�या ु ू
मंडपात सामािजक प�रषद घेतली जाणार नस�याचे घोिषत केले. ितथपासन कॉ�ेंस ू
आिण सामािजक प�रषद यांची फारकत झाली. साव�जिनक सभे�या पढ�या वाटचालीवर ु
याचा प�रणाम झाला.

 १८९५ नंतर साव�जिनक सभेवर रानडे समथ�कांऐवजी लोकमा�य िटळकांचे 
िनय�ंण आले. जलै १८९५ म�ये साव�जिनक सभे�या सव�साधारण सभेत िटळक�णीत ु
गटाने बह�मताचा दावा केला. सव�साधारण सभेस १२५ जण उपि�थत होते, �यात रानडे 
समथ�कांची स�ंया कमी अस�याने िटळक गटाचे लोक िनवडन आले. रानडे गटापैक� ू
गोपाळक�ण गोखले मा� से�ेटरीपदी िनवडन आले. अथा�त सहा मिह�यांतच गोखले ृ ू
यांनी सिचवपदाचा राजीनामा िदला. �यानंतर िश. म. परांजपे यांनी सिचवाचे पद 
सांभाळले. िटळकानी मा� साव�जिनक सभे�या मा�यमातन पि�म महारा��ात आपले ू
�भाव�े� वाढिवले. १८९७ �या द�काळा�या पा��भमीवर िटळकांनी साव�जिनक सभे�या ूु
सभासदांना शेतक� यां�या सम�या जाणन घे�यासाठी खेडयात पाठिवले. केसरीतन ्ू ू
द�काळा�या ��ांना �िस�ी िदली.प�यात�या महािव�ालयीन िव�ा�या��या बैठका ुु
घेऊन �यांना आपाप�या गावी जाऊन ‘कर भ� नका’ असा सदंशे लोकांपय�त 
पोहचिव�याची मोहीम स� केली. इं�ज सरकारने या �चारतं�ाची गभंीर दखल घेतली व ु
पणे साव�जिनक सभेची मा�यता र�द केली. (Resolution of the Government of ु ्
Bombay, 17th March 1897; Journal of the Poona Sarvajanik Sabhaa, 

 १८९३-९४ साली गणेशो�सवा�या िमरवणक�ने मिशदीसमोर वा�े वाजिव�या�या ु
कारणाव�न प�यात जातीय तेढ िनमा�ण झाली होती. या पा��भमीवर साव�जिनक सभेने ु ू
सरकारला धािम�क िमरवणका आिण ल�नसमारभंासार�या इतर िमरवणका यांत भेद ु ु
कर�याचा स�ला िदला. ल�नसमारभंासार�या धम�िनरपे� काय��मां�या िमरवणकांत ु
कक� श वा�-सगंीताचा वापर होत असतो; तसे धािम�क िमरवणकांत होत नाही. ितथे लोक ु
परमे�रा�या आराधनेचे शांततेचे भि� तसगंीत वाजिवत असतात. �यामळे पोिलसांनी ु
धािम�क िमरवणक�तील सगंीत वादना�या उप�मांत लोकांना जाच क� नये असे ु
आवाहन केले.
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Vil. XIX, No. 3 - 4, p. 70; quoted by Gordon Johnson, 1973, p. 96) 
शासनमा�यता गे�याने साव�जिनक सभेमाफ� त शासनाकडे माग�या पाठिव�याचे �भावी 
मा�यम बाद झाले.

 डे�कन सभेची �थापना झा�यावर िटळकांनी जहाल �िति�या िदली. केसरीत ‘हे 
�हातारचळ क� पोरखेळ’ या नावाचा अ�लेख िलह�न रानडेपथंीयांवर टीका केली. 

 लोकमा�य िटळक यांनी १८९५ साली साव�जिनक सभेवर ताबा िमळिव�यानंतर 
रानडे गटातील गोपाळक�ण गोखले एकाक� पडले. �यानंतर गोख�यांनी सहा मिह�यात ृ
साव�जिनक सभेचा �याग क�न आप�या समिवचारी िम�ां�यासह ३१ ऑ�टोबर १८९६ 
रोजी प�यात ‘डे�कन सभा’ नावाची �वतं� स�ंथा �थापन केली. िटळकांचा प� हा ु
‘जहाल’ असन आमची भिमका ‘नेम�त’ अस�याची भिमका �प� कर�यात आली. ू ू ू

उदारमतवादी नेम�तांची राजक�य सघंटना �हणन या स�ंथेची बांधणी कर�यात आली. ू
डे�कन सभे�या जाहीरना�यात स�ंथा अश�य कोटीत�या मह�वाकां�ांमागे न धावता 
ट��याट��याने इि�सत �येय गाठ�याची नेम�त भिमका घेऊन काम करील असे �प� ू
कर�यात आले. ज�र ितथे तडजोड क�न, �याय आिण सचोटी�या मागा�ने स�ंथा 
आपली वाटचाल करील या काय�प�तीचाही या जाहीरना�यात उ�लेख कर�यात आला. 
[१८] सरकारने या स�ंथेला अिधमा�यता िदली. �यामळे प�याचे �ितिनिध�व करणारी ु ु
अिधकत स�ंथा �हणन डे�कन सभेचे मह�व वाढले. कॉ�ेंसची अिधकत स�ंथा �हणन ृ ृू ू
डे�कन सभा काम क� लागली. गोख�यांनी मंबई�या राजक�य पढा� यांची साथ िमळवन ु ु ू
स�ंथेची ताकद वाढिवली. स�ंथेने शेतसा� याचे ��, द�काळा�या सम�या, �थािनक ु
�वरा�य स�ंथांचे अिधकार, शै�िणक व सामािजक सधारणा, �शासक�य सधारणा, ु ु
इ�यादी िवषयात काम केले.

३.६ डे�कन सभा :

गोपाळक�ण गोखले ृ
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िटळकांचा यि� तवाद असा होता क�, “सामािजक सधारणेत ‘नेम�त आिण जहाल’ असे ु ु
प� होऊ शकतील; परतं िहदं�तान�या राजकारणात ‘नेम�त आिण जहाल” हे आपणांस ु ु
समजत नाही. परक� सरकार�या लोखंडी �ळाखाली सव� सारखेच िचरडले जातो आहो. 
या चरकातन सव�च िचपाडे होऊन बाहेर पडणार. िटळकप� सरकारास- �चिलत रा�य ू
प�तीत- नामशेष कर�यासाठी झटणार आिण रानडेप� �याचा उदोउदो थोडाच करणार 
आहे? �येय जर एक आहे तर �या �येयासाठी बह�मताने �या वेळेस जो माग� ठरले तो 
हाती धरावयाचा आिण कामाचा धौशा चालवावयाचा.’’ आजपय�त�या रा��ीय सभा जरी 
नेम�तांनीच भरिव�या तरी रा��ीय सभेचा महारा��ा�या कानाकोप� यात िशरकाव 
िटळकांनीच केला, असा िटळकप�ीयांचा दावा होता. एकण या �करणामळे महारा��ात ू ु
‘जहाल-मवाळ’ असा वादिववादांचा जलसा स� झाला. “ नवीन सभा काढ�यास बळकट ु
आधार कशाचाच न�हता. �यांचे मतािध�य आहे, �यां�याबरोबर काम कर�यात आपली 
मानखंडना आहे असे वाट�याव�नच ही िनराळी सभा �थाप�यात आली आिण �हणनच ू
िटळकांनी ती �थापणा� यांवर टीकेचे जळजळीत अ� सोडले.” अशी या वादाची 
उ�रमीमांसा साने ग�जी यांनीही गोपाळक�ण गोखले यां�या च�र�लेखनात केलेली ु ृ
िदसन येते. (साने ग�जी)ू ु

मा� १८८५ पासनच िटळक आिण आगरकर यां�यात आधी राजक�य क� आधी ू
सामािजक या िवषयावर वाद स� झाले होते. आगरकर सधारणावादी, �ीिश�णाचे ु ु
पर�कत�; तर िटळक परपंरािभमानी, िहदं �ीने गिहणीचा धम� िनभावणे हे ितचे ु ृू
आ�कत��य मानणार.े १८८६ साली गोखले डे�कन ए�यकेशन सोसायटीत आले व ु
�यांनी तेथे आपले �वत:चे �थान िनमा�ण केले. दर�यान िटळक-आगरकरां�या वादातन ू
आगरकरांनी केसरी सोडन ‘सधारक’ हे नवे प� स� केले व ‘केसरी’चीही धरा अगंावर ू ु ु ु
घेतली. १८८७ �या पिह�या रा��ीय सामािजक प�रषदते रानडयांनी मलबार��या ्
समंतीवया�या चळवळीला पािठंबा िदला होता; आिण िटळकांचा �याला िवरोध होता. 
ते�हापासन िटळक सात�याने रानडे-भांडारकर यां�या उदारमतवादावर टीका� सोडत ू

 िटळकप� आिण रानडे प� या दफळीला डे��कन ए�यकेशन सोसायटीत�या ुु
वादांचीही पा��भमी होती. १८८० साली िव�णशा�ी िचपळणकरांनी रा��ा�या बौि�क, ू ू ू
नैितक आिण शारी�रक पन��थानासाठी िश�ण�साराचे �येय ठेवन �य इंि�लश �कलची ु ू ू ू
�थापना केली. िचपळणकरां�या �ेरणेतनच १८८१ साली ‘केसरी’ आिण ‘मराठा’ ही ू ू
व�प�े स� झाली. ‘केसरी’�या सपंादकपदाची जबाबदारी आगरकरांकडे आिण ‘मराठा’ ृ ु
या इं�जी प�ा�या सपंादकपदाची जबाबदारी िटळकांनी सांभाळली. पढे १८८४ साली ु
डे�कन ए�यकेशन सोसायटी व फ�य�सन कॉलेजची �थापन झाली. िटळक, आगरकर, ु ु
गोखले हे सव� डे�कन ए�यकेशन सोसायटी�या छ�ाखाली एक� काम करीत होते.ु
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होते.दर�यान १८९० साली ‘समान काम समान वेतन’ या त�वाव�न स� झाले�या ु
वादाचे िनिम� होऊन िटळकांनी डे�कन ए�यकेशन सोसायटीचा राजीनामा िदला. ु
प�या�या राजकारणात िटळक एकाक� पड लागले होते. ‘चहा�ाम�य’ �करणाव�न ु ू
१८९० साली िटळकांनी अलाहाबादला जाऊन आपली िमशी उतरवन गगंा�नान केले व ू
�ायि�� घेऊन परपंरािभमानी गटाची मज� सपंािदत केली. गणेशो�सव व िशवजयतंीचे 
साव�जिनक उ�सव स� कर�याची क�पना �जवन िटळकांनी िहदं�ंया राजक�य जािणवा ु ू ू
जागव�याची मोहीम यश�वी केली. �यानंतर साव�जिनक सभेवर ताबा िमळवन �यांनी ू
रानडे-गोखले गटाला एकाक� पाडले. महारा��ा�या राजकारणाची ‘नेम�त’ आिण ‘जहाल’ 
अशी फाळणी ते�हापासन स� झाली. ू ु

गो� याचे बड :ं ं

३.७ रा��ीय कॉ�ंसे :
 पणे साव�जिनक सभेचे पढारी गणेश जोशी उफ�  साव�जिनक काका यांनी १८७७ ु ु

साली ि�ह�टो�रया राणी यां�या �वागत समारभंा�या िनिम�ाने िद�लीत भारतात�या 
अ�य �ांतातन आले�या राजक�य पढा� यां�या भेटी घेत�या ते�हापासन रा��ीय ू ु ू
पातळीवर एक सव�मा�य राजक�य सघंटना असावी अशी क�पना मळ ध� लागली. ू
कलक�या�या पढा� यांनी �याचवेळी ‘नेिट�ह �ेस असोिसएशन’ �थापन केली. १८७७ ते ु
१८७८ या दोन वषा�त कलक�ा आिण प�या�या पढा� यां�या एक� बैठका होत रािह�या. ु ु
�याचा तपशील यापव� पणे साव�जिनक सभे�या वाटचालीत आलेला आहे.ू ु

 दर�यान �हाईसरॉय लॉड� �रपनने २ फे�वारी १८८३ रोजी �याचा कायदिेवषयक ु
स�लागार कोट�नी इ�बट� या�या स��याने फौजदारी ग�हेगारी काय�ात द��ती करणार ेु ु
िवधेयक सादर केले. आतापय�त भारतीय �यायाधीशांना ि�िटश ग�हेगारांिव��चे खटले ु
चालिव�याचा अिधकार न�हता. मा� भारतीय ग�हेगारांचे खटले यरोपीयन अिधकारी ु ु
चालवत असत. वांिशक भेदभाव करणारी काय�ातली ही िवसगंती दर कर�यासाठी नवे ू
द��ती िवधेयक सादर झाले. या द��तीनंतर भारतीय वशंा�या िज�हा �यायाधीशांना ु ु
यरोपीयन ग�हेगारांिव��चे खटले चालिव�यास अनमती द�ेयात येणार होती. मा� या ु ु ु
द��तीला भारतातील यरोपीयन वशंा�या अिधका� यांनी सघंिटतपणे िवरोध कर�याची ुु
मोहीम हाती घेतली. ‘गो� यांचे बडं’ (White mutiny) �हणन या मोिहमेचा िनदश�  केला ू
जातो. यरोपीयनां�या हकां�या सरं�णासाठी सपंण� भारतात िठकिठकाणी नोकरी ु ू
करणा� या अ�लो-इंिडयन लोकां�या सभा झा�या. या लढयासाठी गो� यांनी िनधी ँ ्
सकंलनाची मोहीम काढली. इं�जी व�प�ांतन यरोपीयन नोकरवगा�चा सपंात �य� त ृ ुू
करणार ेलेख �िस� केले. ि�टन�या ससंदवेर दबाव आण�याचे सव� बाजनंी �य�न स� ू ु
केले. भारतीय व�प�ांनीही िबलाला पािठंबा दणेार े लेखन �िस� क�न ��य�र िदले. ृ ु
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“The outraged nation magnanimously resolved not to follow the 
dastardly example set to them, and strong in the justice of their cause, 
their leaders have, in constitutional gatherings held in all our great 
towns, raised the voice of calm and determined protest, and appealed 
from Philip dunk to Philip sober. The protest sound as the death knell of 
the past iron age of salvish toadyism and ring in the new year of 
awakened independence.” (Quarterly Journal of Poona Sarvajanik 
Sabha, April,1883, p.23-25) 

कलक�यास या िबलाला िवरोध करणा� या यरोपीयनांचा प� घेणार े बॅ�र�टर �ॅ�सन ु
यां�यावर बगंाल�या विकलांनी बिह�कार टाकला. या �खर िवरोधामळे �ॅ�सनची नाम�क� ु ु
झाली व �याला भारत सोडन जावे लागले. मा� यरोपीयन नोकरशाहीचा िवरोध ल�ात ू ु
घेऊन लॉड� �रपनने गो� या आदंोलकांबरोबर तडजोड केली. यरोपीयन ग�हेगारांचे खटले ु ु
चालणा� या �यायालयात ५० % �यरी यरोपीयन असतील अशी तरतद असलेले द��ती ू ु ू ु
िवधेयक समं त झाले. भारतीयां�या पदरी अखेर िनराशा आली. 

 मा� या �करणातन �ेरणा घेऊन एत�ेशीयांची �ाितिनिधक श� ती वाढिव�याचा ू
�यास घेऊन रा��ीय पातळीवर एक सव�समावेशक स�ंथा �थापन कर�या�या िदशेने 
हालचाली स� झा�या. कलक�यात सर�� नाथ बॅनज�, आनंदमोहन घोष व इंिडयन ु ु
असोिसएशन�या काय�क�या�नी िडस�बर १८८३ म�ये तीन िदवसांची रा��ीय प�रषद 
घेतली. भारता�या रा��ीय ससंद�ेया �थापनेचा पिहला ट�पा �हणन या प�रषदचेे ू
आयोजन अस�याची भिमकाही िवशद कर�यात आली.ू

पणे साव�जिनक सभेने ७ माच� १८८३ रोजी इ�बट� िबलाला पािठंबा दणेारी तार ु
�हाईसरॉयना पाठवली. मंबई �ांतात िठकिठकाणी या िवषयावर लोकभावनांचे �दश�न ु
घडिव�यासाठी पणे साव�जिनक सभेने मोहीम चालवली; तसेच या िवषयावर ‘ई�ट इंिडया ु
असोिसएशन’ने मंबईत सव� भारतीय स�ंथांची �ाितिनिधक सभा भरिव�याचा ��ताव ु
ठेवला. �यानसार २८ एि�ल १८८३ ला असोिसएशनने मंबईत सभा बोलावली. सभेला ु ु
साव�जिनक सभेचे पणे, सोलापर, अहमदाबाद, सरत, भडोच, इ�यादी शाखांचे �ितिनधी ु ू ु
हजर होते. दादाभाई नौरोजी, िफरोजशहा मेहता, कािशनाथ �यबंक तेलंग या मा�यवरांनी 
सभेला सबंोिधत केले आिण भारतीय जनते�या वतीने इ�बट� िबलाला पािठंबा दणेार े
िनवेदन पाठिव�यात आले. पाठोपाठ प�यातही साव�जिनक सभेने जाहीर सभा घेऊन ु
इ�बट� िबलाला पािठंबा दणेार े िनवेदन �हाईसरॉयला पाठिवले. साव�जिनक सभे�या 
�ैमािसक पि�केत या िवषयावर �िस� झाले�या ‘The Agitation in regard to the 
Native Magistrates Bill” या लेखात �हटले होते :
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 रा��ीय पातळीवर सघंटना �थापन कर�या�या हेतने �म यांनी पणे साव�जिनक ू ू ु
सभेचे िचटणीस सीताराम हरी िचपळणकर यांना १६ नो�ह�बर १८८४ रोजी प� िलिहले. ू
�यानंतर पणे साव�जिनक सभेने पढाकार घेऊन १९ जानेवारी १८८५ रोजी मंबईत ु ु ु
मा�यवर पढा� यांसोबत �ी. �म यांची बैठक आयोिजत केली. या बैठक�ला �म ु ू ू
यां�यासोबत दादाभाई नौरोजी, महादवे गोिवदं रानडे, िफरोजशहा मेहता, कािशनाथ 
�यबंक तेलंग, नौरोजी फद�नजी, िदनशा वा�छा, आर. एम. सयानी, िव�यम वेडडरबन�, ्ू
�ाचाय� वड��वथ� वगैर े मा�यवर मंडळी उपि�थत होती. या बैठक�त भारतीय पातळीवर 

�म याचे �य�न :ंू
 दर�यान १८४९ पासन ई�ट इंिडया कंपनी�या सेवेत असलेले व धम�िव�े�या ू

काया�त रस घेणार े ॲलेन ऑ�टवेन �म १८८२ साली सेवािनव� झाले. ृू

सेवािनव�ीनंतर �यांनी भारतीयांसाठी काम कर�याचा िनण�य घेतला. त�पव� सेवेत ृ ू
असतानाही १८६१ साली �यांनी भारतीयांचे राजक�य-सामािजक �बोधन कर�यासाठी 
People’s friend’ (‘लोकिम�’) नावाचे प� स� केले होते. सेवािनव�ीनंतर १ माच� ु ृ
१८८३ रोजी �यांनी कलक�या�या पदवीधरांशी म� त सवंाद साधणार ेखले प� �िस� ु ु
केले. या प�ा�या मा�यमांतन �यांनी भारतीय यवकांना िनरपे� भावनेने सघंिटत होऊन ू ु
भारता�या पन��थानासाठी काम कर�याचे आवाहन केले. �याला कलक�या�या ु
त�णांनी सकारा�मक �ितसाद िदला व लगेचच एि�ल १८८३ म�ये कलक�यास 
‘यनायटेड इंिडयन किमटी’ �थापन झाली. १८८४ साली या किमटीचे नामांतर ‘इंिडयन ु
यिनयन’ असे झाले. �म यांनी मंबई, म�ास, कलक�ा इथ�या ि�याशील पढा� यांबरोबर ु ू ु ु
चचा� क�न भारतासाठी लंडनम�ये अनकल मत तयार कर�या�या योजनेिवषयी चचा� ु ू
केली. भारतीयांकडे पाह�याचा ि�िटशांचा �ि�कोन अिधक सकारा�मक �हावा यासाठी 
काम कर�याचे आवाहन केले. 

ॲलेन ऑ�टवेन �म ू
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रा��ीय सभा �थापन कर�यासबंधंी िनण�य झाला. तसेच िडस�बर १८८५ म�ये प�यात ु
रा��ीय प�रषद घे�याचा िनण�य होऊन �याचे यजमानपद पणे साव�जिनक सभेने ु
�वीकारले. �म यांनी प�रषद यश�वी कर�या�या ��ीने अनेकां�या भेटीगाठी घेत�या. ू
लॉड� डफ�रन यांना भेटन प�रषदचेी योजना समजावन सांिगतली. या मा�यमातन ू ू ू
भारतीय अिभजनवगा��या िवचारांचा अिधकत मागोवा घेता येईल, �हणन डफ�रन यांनी ृ ू
प�रषद�ेया सकं�पनेचे �वागत केले. मा� सरकारी अिधका� यांना प�रषद�ेया 
कामकाजापासन दर ठेव�याचीही सचना केली. �म यांनी लंडनला जाऊन ू ू ूू
उदारपथंीयां�या भेटी घेत�या. जॉन �ाईट, जे�स �ाईस, जे�स कैद�, आर. टी. रडै या 
राजक�य पढा� यांचा पािठंबा िमळवला. ु
पिहले अिधवेशन : 

 पणे साव�जिनक सभेने ‘भारतीय रा��ीय कॉ�ेंस’ असे प�रषदचेे नामकरण क�न ु
प�या�या िहराबागेत पेश�यां�या राज�ासादात प�रषद�ेया आयोजनाची तयारी केली. ु
परतं अिधवेशनाची तयारी स� असतानाच प�यात कॉल� याची साथ आली; �यामळे हे ु ु ु ु
अिधवेशन प�याऐवजी मंबईत घे�यात आले. मंबई�या ‘बॉ�बे �ेिसडे�सी असोिसएशन’ने ु ु ु
ऐनवेळी ही जबाबदारी �वीका�न यजमानपद िनभावले. २८ िडस�बर १८८५ रोजी 
मंबईत गोकळदास तेजपाल स�ंकत महािव�ालयात �योमेशच�ं बॅनज� यां�या ु ु ृ

अ�य�तेखाली झाले�या अिधवेशनात ‘भारतीय रा��ीय कॉ�ेंस’ची �थापना झाली. 
अिधवेशनाला ७२ सद�य उपि�थत होते. प�याह�न साव�जिनक सभेचे �ितिनधी व ु
डे�कन ए�यकेशन सोसायटीचे काय�कत� सीताराम हरी िचपळणकर, िशवराम हरी साठे, ु ू
वा. िश. आपटे, क�णाजी ल�मण नलकर, गगंारामभाऊ �ह�के, गोपाळ गणेश आगरकर, ृ ू
रामच�ं मोर�ेर साने, नामजोशी उपि�थत होते. �या. रानडे, डॉ. भांडारकर, �ा. िव�यम 
वड��वथ� हे सरकारी नोकरीत अस�याने तट�थ सहयोगी �हणन उपि�थत रािहले. ू

�योमशेच�ं बनॅज� 
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१. कायदमंेडळातील सभासदस�ंया व अिधकारांम�ये वाढ करावी.

मंबईह�न दादाभाई नौरोजी, िफरोजशहा मेहता, कािशनाथ �यबंक तेलंग, िदनशा वा�छा, ु
बेहरामजी मलबारी, ना. गो. चदंावरकर, आर. एम. सयानी, केशव िप�ले, इ�यादी 
मा�यवर उपि�थत होते. कलक�याह�न �योमेशच�ं बॅनज�, नर�� नाथ सेन, िग�रजाभषण ू
मकज� सहभागी झाले होते. आ�ंल भारतीयांपैक� िव�यम वेडडरबन�, डी. एस. �हाईट ्ु
सहभागी झाले होते.

कॉ�ेंस�या मा�यमातन रा��ीय पातळीवर एका�मपणे काम करणारी पिहली राजक�य ू
सघंटना उदयाला आली, ही १९ �या शतकातील सवा�त मह�वाची फल�ती होती. या ु
रा��ीय स�ंथेचा पाया रच�यात पणे आिण मंबईचा सवा�त मोठा वाटा होता, ही स�ा ु ु ु
ल�णीय घटना �हणावी लागेल. ि�िटश सा�ा�या�या राजक�य चौकटीत राह�न 
भारतीयांना आप�या माग�यांचे ��ताव पाठिव�याचे अिधकत मा�यम उपल�ध झाले. ृ
�योमकेश बॅनज� यांनी आप�या अ�य�ीय भाषणात कॉ�ेंस�या �थापनेची उि�� े िवशद 
केली. दशेिहतासाठी काम करणा� या समिववारी लोकांचा मंच �हणन काम कर�याची ू
भिमका, वशं, धम�, जातीिनरपे� म�य��ीतन दशेा�या िवकासाचे �येय ठेवन रा��ीय ू ू ू ू
एका�मता साधणे, भारतीय सिशि�तां�या िवचारां�या �ाितिनिधक मतांचे दश�न ु
घडिवणारी सघंटना �हणन प�रषदचेा लौिकक िनमा�ण करणे, इ�यादी उि�� े �प� ू
कर�यात आली. म�य �हणजे भारता�या ‘रा��ीय ससंद’ िनमा�णाचा ट�पा साध�याचे ु
काम रा��ीय कॉ�ेंसला करावयाचे आहे, यावर जोर द�ेयात आला. 

 या अिधवेशनात ि�िटश शासनाकडे पढील माग�या कर�यात आ�या :ु

४. भारतीय �शासन सेवेत सनदी नोकर भरतीसाठी घे�यात येणारी आयसीएस परी�ा 
लंडन व भारतात एकाचवेळी घे�यात यावी.

६. भारतीय �शासना�या काया�ची चौकशी कर�यासाठी रॉयल किमशन नेमावे.
७. कायदमंेडळातील िनवडन आले�या भारतीय �ितिनध�ना अदंाजप�क�य अिधवेशनात ू

चच�चा अिधकार द�ेयात यावा. 

३. भारतीयांवर लादलेले कर कमी करावेत.

कॉ�ेंस�या अिधवेशनातील ठरावांना दशेातील िनरिनरा�या राजक�य सघंटनांनी 
पािठंबा द�ेयाचे आवाहन कर�यात आले. �यानसार दशेभरातील ६२ स�ंथांचे पािठं�याचे ु
ठराव �ा� झाले; �यातील १४ ठराव मंबई �ांतातन आले होते. याव�न महारा��ाची ु ू
कॉ�ेंस�या िनिम�तीपासन असले�या सािमलक�ची क�पना येते. ू

२. ई�ट इंिडया कंपनी�या सचंालक मंडळाचा समावेश असलेले लंडनमधील 
भारतमं�यांचे स�लागार मंडळ बरखा�त करावे.

५. भारताबाहेरील लढयांवर होणारा ल�करावरील खच� कमी करावा.्
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रा��ीय कॉ�ेंसने समाजसधारणा आिण राजक�य िश�ण अशा भिमकेतन आप�या ु ू ू
कामाला �ारभं केला. म�य �हणजे िनरिनरा�या �ांतातील स�ंथांना एक समान ु
�यासपीठ उपल�ध क�न िदले. या �ादिेशक सघंटनां�या पािठं�यावरच कॉ�ेंसने आपली 
ताकद वाढिवली. भारता�या िनरिनरा�या भागात कॉ�ेंसची अिधवेशने घेणे, िनरिनरा�या 
�ांतातील पढा� यांना कॉ�ेंस�या अ�य�पदाची सधंी दणेे, आिण जाितधम�िनरपे� ु
रा��भान जागिवणे यावर कॉ�ेंसचा भर रािहला. कॉ�ेंसने शेतकरी, जमीनदार, सावकार, 
कारागीर, धम�ग�, वक�ल अशा िविवध �े�ांतील लोकांना एका छ�ाखाली आणन ु ू
जनआदंोलनांचा पाया रचला. जहाल राजकारणापे�ा मवाळ धोरण ठेवन काम कर�याची ू
कॉ�ेंसची प�त होती. ि�िटश सरकारवर िन�ा ठेवन सरकार�या िवरोधी न�हे, तर परक ू ू
काम करणारी स�ंथा �हणन कॉ�ेंसची १९ �या शतकातली वाटचाल होत होती. ू
भारतीयां�या सामिहक आशा-आकां�ाचा आवाज कॉ�ेंस�या मा�यमातन �य� त होऊ ू ू
लागला. फ� त ही अिभ�य� ती सिशि�त अिभजनां�या मा�यमातन �कट होत होती; या ु ू
सघंटनेत गावपातळी�या शेवट�या माणसाचा सहभाग अ�ाप झालेला न�हता. 
भारतात�या म�यमवग�य सिशि�त अिभजनांची सघंटना �हणन कॉ�ेंसची �ितमा या ु ू
काळात तयार झाली. �यामळेच महा�मा फले यांनी कॉ�ेंस ही भारतीयांची �ाितिनिधक ु ु
सघंटना नस�याची टीका केली. खेडयापाडयातील बह�जन शेतकरी-क�करी यांचे ् ्
�ितिनिध�व नस�याने ही स�ंथा भारतीयांची �ाितिनिधक स�ंथा कशी काय अस शकते, ू
असा �� फ�यांनी उपि�थत केला होता. �यां�या या �हण�यात परसेे त�य होते, हे ु ु
कॉ�ेंस अिधवेशनाला उपि�थत असले�या पढा� यां�या सचीव�न ल�ात येते. ु ू

 कॉ�ेंसची �थापना कर�याचे �ेय कणाचे, यािवषयी मतमतांतर ेआहेत. �योमेशच�ं ु
बॅनज�नी हे �ेय �हाईसरॉय लॉड� डफ�रन आिण ॲलन ऑ�टेि�हयन �म यांना िदले ं ू
आहे. गोडॉ�न जॉ�सन या इितहासत�ाने मा� रा��ीय पातळीवर राजक�य सघंटन 
साध�याचे �ेय पणेकरांना िदले आहे. प�या�या राजक�य नेत�वाने सव��थम भारतीय ु ु ृ
पातळीवरचे �व� तेपण िनभावले हे सांगताना �यांनी िलिहले आहे :

“To all those who spoke Marathi it remained ‘the hub of 
Maharashtra’ and with the revival of Maharashtrain aspiration it was 

 १९ �या शतकापरता िवचार करायचा झा�यास कॉ�ेंसने दरवष� िडस�बरात ु
अिधवेशन �यायची �था स� केली. अिधवेशनातले ठराव सरकार�या मा�यतेसाठी ु
पाठिवत राहा�याची प�त िनमा�ण केली. कॉ�ेंस�या ठरावांमळे १८९३ साली ि�टन�या ु
ससंदनेे आय. सी. एस. परी�ा एकाचवेळी इं�लंड आिण भारतात �यायचा िनण�य घेतला. 
१८९२ �या ि�िटश ससंद�ेया साव�ि�क िनवडणकांत दादाभाई नौरोजी आिण िव�यम ु
वेडरबन� हे हाऊस ऑफ कॉम�सचे सभासद �हणन िनवडन आले.ू ू
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१९ �या शतका�या उ�राधा�त सव� मराठी भाषकांचे क� ��थान महारा�� आिण 
महारा��ा�या अि�मता व आकां�ांचे क� ��थान पणे असे राजक�य �वीकरण झाले होते ु ु
आिण अ�य रा�यां�या तलनेने राजक�य स�ंथा सघंटनां�या िनमा�णात पणेकर ु ु
आघाडीवर होते. कॉल� याची साथ आली नसती तर भारतीय रा��ीय कॉ�ेंसचा ज�म 
प�यातच होणार होता, हे िनिव�वाद स�य आहे. �म यांनी भारतातील सव� �ांतातील ु ू
स�ंथांना समान �यासपीठावर एक� आण�यासाठी मेहनत घेतली; �थापनेपासन १९०१ ू
पय�त सरिचटणीस �हणन काम केले. सरकारची मज� राखन काम कर�याची प�त ू ू
�जवली. �म यांनी �वत:च कॉ�ेंसची भिमका सरकार आिण जनता यां�यात�या सर�ा ू ू ु
झडपेसारखी अस�याचे �हटले होते. [१९]
कॉ�ंसे आिण महारा�� :

१८८५ पासन १९०० पय�त पधंरा वषा�त रा��ीय कॉ�ेंसची सहा अिधवेशने ू
महारा��ात झाली आिण अ�य�पद महारा��ाबाहेरील पढा� यांनी भषिवले:ु ू
 १) १८८५ : मंबई : �योमेशच�ं बॅनज�. ७२ �ितिनध�चा सहभागु
 २) १८८९ : मंबई : सर िव�यम वेडरबन�, १८८९ �ितिनध�चा सहभागु
 ३) १८९१ : नागपर : पी. आनंद चाल�, ८१२ �ितिनध�चा सहभागू ू

Poona that inhabitants of the Deccan looked for lead.” (Johnson 
Gordon, 1973, p.53)

 ४) १८९५ : पणे : सर�� नाथ बॅनज�, १५८४ �ितिनध�चा सहभागु ु

 २) १८८७ : म�ास : त�यबजी, ६०७ �ितिनध�चा सहभाग

महारा��ाबाहेर झाले�या बह�तांश अिधवेशनांचे अ�य��थान महारा��ीयनांनी 
भषिवले होते :ू

 ५) १८९६ : कलक�ा : सयानी (�या. रानडे यांचे िश�य), ७८४ �ितिनध�चा सहभाग
 ४) १८९३ : लाहोर : दादाभाई नौरोजी, ८६७ �ितिनध�चा सहभाग

 ५) १८९७ : अमरावती : सी. शकंर नायर,६९२ �ितिनध�चा सहभाग

 १) १८८६ : कलक�ा : दादाभाई नौरोजी; ४८४ �ितिनध�चा सहभाग

 ३) १८९० : कलक�ा : िफरोजशहा मेहता, ६७७ �ितिनध�चा सहभाग

 ६) १९०० : लाहोर : नारायण गणेश चदंावरकर, ५६७ �ितिनध�चा सहभाग
 ७) १९०१ : कलक�ा : िदनशा वा�छा, ८९६ �ितिनध�चा सहभाग

वरील न�दी पाहता रा��ीय कॉ�ेंस�या औपचा�रक नेत�वात पणेकरांपे�ा मंबईचेच ृ ु ु
�भ�व रािहलेले िदसन येते. िटळकांनी प�या�या साव�जिनक सभेवर स�ा ��थािपत ु ू ु
केली असली, तरी शासनाने ितची मा�यता काढन घेत�याने पया�य �हणन पढे आले�या ू ू ु
डे�कन सभेबरोबर कॉ�ेंसचे औपचा�रक सबंधं ��थािपत झाले. �यामळे �वाभािवकच ु
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 ि�िटश शासनाने कॉ�ेंसला स�वातीला िदलेला पािठंबा मा� पढे िटकला नाही. ु ु
१८८८ साली कॉ�ेंस अिधवेशना�या पा��भमीवर �हाईसरॉय डफ�रन यांनी कॉ�ेंस ू

मंबईकरांना कॉ�ेंस�या राजकारणात काम कर�याची जा�त सधंी �ा� झालेली िदसते. ु
कॉ�ेंस�या �थापनेत प�या-मंबईबाहेर�या मराठी माणसांचा सहभाग न�हता. मा� ु ु
�यानंतर महारा��ा�या िविवध भागातन कॉ�ेंसम�ये सहभागी होणा� यांची स�ंया वाढ ू ू
लागली. १८८६ �या कलक�ा अिधवेशनात िवदभा�तील मालगजार सघंटनेचे �ितिनधी ु
सहभागी झाले. �यात बापराव दादा िकनखेडे, गोपाळ िभडे, गगंाधर माधव िचटणवीस, ू
म�शी अ�दल अजीज यांचा समावेश होता. म�य �ांतातन १८८७ साली म�ास ु ूु
अिधवेशनात िवदभा�चे १३ �ितिनधी सहभागी झाले, १८८८ �या अलाहाबाद कॉ�ेंसला 
६० आिण १८८९ �या मंबई अिधवेशनात ३५ �ितिनधी सहभागी झाले होते. २८ ते ु
३० िडस�बर १८९१ या काळात नागपरला पी आनंद चाल� यां�या अ�य�तेखाली ू ू
कॉ�ेंसचे अिधवेशन झाले. त�पव� १८८७ साली नागपरला पणे साव�जिनक सभेसारखी ू ू ु
‘लोकसभा’ नामक पिहली राजक�य सघंटना �थापन झाली होती. अमरावती आिण 
आव�ला वैचा�रक क� �े �थापन झाली होती. गणेश �ीधर उफ�  दादासाहेब खापड� 
(१८५४-१९३८), नरिसहंराव मधोळकर (१८५७-१९२१), गगंाधर माधव िचटणवीस ु
(१८६३-१९२९), इ�यादी िवदभा�तले नेत�व कॉ�ेंसमळेच पढे आले. पैक� नरिसहंराव ृ ु ु्
मधोळकर १८९० ला लंडनला गेले�या िश�मंडळातही सहभागी होते. नागपर ु ू
अिधवेशनात िमठावरील कर, अफगाण य�ावरील खच�, काय�कारी मंडळ व �यायमंडळात ु
फारकत करणे अशा सवेंदनशील िवषयांवर चचा� होऊन ि�िटशांकडे माग�यांचे िनवेदन 
सादर कर�यात आले होते. नागपर अिधवेशनाचे दसर ेमह�व िटळकां�या राजकारणाला ू ु
िवदभा�तन िमळालेला पािठंबा. या अिधवेशनापासन िवदभा�तील कॉ�ेंसम�ये रानडे आिण ू ू
िटळक असे थेट दोन गट पडले. मधोळकर, गगंाधर िचटणवीस हे रानडेवादी मवाळ गटाचे ु
पर�कत� होते; तर दादासाहेब खापड�, बाळक�ण िशवराम मंजे हे िटळकवादी जहाल गटाचे ु ृ ु
पर�कत� होते. दादासाहेब खापड�चा िटळकां�या राजकारणात मोठा वाटा होता. १८९७ ु
साली िवदभा�त अमरावतीला शकंर नायर यां�या अ�य�तेखाली कॉ�ेंस अिधवेशन झाले. 
या अिधवेशनात लोकमा�य िटळक अनपि�थत होते; मा� प�ाभी सीतारामया यांनी ु
आप�या भाषणात िटळकांचा गौरव क�न िटळकपथंीय अनयायांचे वच��व ��थािपत ु
केले. जहाल व मवाळ गटा�या सघंषा�मळे या अिधवेशनात जहालपथंीयांनी गोपाळक�ण ु ृ
गोखले यांना भाषण क� िदले नाही. अशा �कार े१९ �या शतकाअखेर कॉ�ेंसची मळे ु
महारा��ात सव�दर पसरली; पण �याचबरोबर जहाल आिण मवाळ अशी वैचा�रक ू
फाळणीही झाली. रानडयांनी आिथ�क रा��वादाची पायाभरणी केली; तर िटळकांनी ््
राजक�य असतंोषाचा पाया रचला असे �हणता येईल. 
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 महारा��ातील �ा�णेतर चळवळीचा कॉ�ेंसला िवरोध होता. जोितबा फ�यां�या ु
��ीने �ा�ेस �ा�णधािज�णी सघंटना होती. क�णराव भालेकरांनी उ�चवण�य ँ ृ
अिभजनांची सघंटना �हणन १८८५ साली कॉ�ेंस अिधवेशना�या मंडपासमोर जाऊन ू
िनदश�ने केली होती व ही सघंटना भारतीयांची �ाितिनिधक सघंटना नस�याने कॉ�ेंस�या 
ठरावांची सरकारने दखल घेऊ नये असे जाहीरपणे कथन केले होते. दीनबधं साव�जिनक ू
सभेचे �व� ते व कामगार पढारी नारायण मेघाजी लोखंडे यांनीही कॉ�ेंसिव�� स�ांची ु
मोहीम चालवली होती.

�वत:ला ससंद�ेया �व�पात पाहत अस�याब�ल टीका केली होती. अलाहाबाद 
कॉ�ेंसला जागा द�ेयास सरकार तयार झाले नाही; अखेर दरभ�ंया�या महाराजांनी 
राज�ासादात कॉ�ेंस भरिव�यासाठी जागा िदली. सरकारी कम�चा� यांनी कॉ�ेंससाठी काम 
क� नये, अिधवेशनाला उपि�थत राह� नये, असे फतवे जारी कर�यात आले. �म ू
यांनीही १८९२ साली जाहीर प�क �िस� क�न सरकार�या िन���य �शासनावर 
टीका केली होती. महारा��ातन लोकमा�य िटळकांनी �म�या प�कास पािठंबा दणेार ेू ू
अ�लेख िलिहले. जनतेने आप�या �या�य ह�कासाठी जागे �हावे असे आवाहन या 
प�का�ार ेकर�यात आले होते. इं�लंडमधील ‘ॲ�टी कॉन� लॉ लीग’शी कॉ�ेंसची तलना ु
होऊ लागली होती. ि�िटश सरकारने बाहेर�या दशेातन लंडनला आयात होणा� या ू
ग�हासार�या जीवनाव�यक धा�या�या आयातीवर भरमसाठ कर लादले होते; �यामळे ु
�थािनक शेतक� यां�या भावाला चढे दर िमळ लागले व म�यमवग�य व ग�रबांना महागाईचे ू
चटके बस लागले. �यावेळी म�यमवग�य अिभजनांनी सघंिटत होऊन जमीनदारां�या ू
िहतसबंधंांचे र�ण करणा� या शासना�या धोरणांिवषयी सतंाप �य� त करणारी मोहीम 
चालवली. �म यां�या प�रप�कामळे इं�लंड�या ‘कॉन� लॉ’ िवरोधी चळवळीसारखे ू ु
भारतात आदंोलन उभे राहील अशी सरकारला भीती वाट लागली होती. �यामळे ू ु
शासनाने उघड उघड कॉ�ेंसिवरोधी भिमका घेतली. ू

 कॉ�ेंसला मसलमानांचाही िवरोध होता. अिलगड म�लीम चळवळीचे नेते सर स�यद ु ु
अहमद खान यांनी कॉ�ेंस िहदंचंी सघंटना असन मसलमानांनी कॉ�ेंसपासन दर रहावे ू ु ूू ू
असे आवाहन केले होते. स�यद अहमद यां�या मते कॉ�ेंसला साथ न दतेा मसलमानांचे ु
िहतसबंधं जपणा� या ि�िटश शासनावर िन�ा ठेवली पािहजे. मसलमानां�माणे आ�ंल-ु
भारतीयांचाही कॉगेंसला िवरोध होता. अ�पस�ंयाकांचा हा गैरसमज दर कर�यासाठी ू
कॉ�ेंसने १८८९ �या सभेत आपली भिमका �प� करणारा ठराव पा�रत केला, या ू
ठरावात �हटले होते क�, मसलमान, ि��ती, पाश� अथवा िहदं लोक िजथे अ�पमतात ु ू
असतील ितथ�या रा�यां�या िवधीमंडळात �यां�या लोकस�ंये�या �माणात �ितिनधी 

कॉ�ंसेचे िवरोधक :
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 अथा�त कॉ�ेंस�या काया�ची दखल सरकारला �यावी लागली, हे या सघंटनेचे यश 
नाकारता येणार नाही. कॉ�ेंस�या ठरावाला �ितसाद दऊेन १८९३ साली पाल�म�टने 
आयसीएस परी�ा लंडनबरोबर भारतात घे�याचा ठराव केला. दादाभाई नौरोजी १८९२ 
साली पाल�म�टम�ये िनवडन आले, �यामागे कॉ�ेंसचीच प�याई होती. �ांितक ू ु
कायदमंेडळात कॉ�ेंसचे पढारी �हणन िफरोजशहा मेहता, लोकमा�य िटळक, नौरोजी ु ू
वािडया, िचमणलाल सेटलवाड ही मंडळी िनवडन गेली. स�ासहभागा�या कॉ�ेंस�या ू
राजकारणाची परपंरा १९ �या शतकातच तयार झाली, हेही ल�ात �यायला हवे. 

असावेत अशी िशफारस कर�यात येत आहे. मसलमानांचे दसर ेपढारी रिहमत�लाखान ु ु ुु
यांनी मसलमानांचे कॉ�ेंसिवषयीचे आ�ेप खोडन काढले. यातन धम�िनरपे� रा��वादाची ु ू ू
भिमका �बळ बनत गेली. पिह�या चार अिधवेशनात मिहलांचा सहभाग न�हता; मा� ू
१८९९ �या अिधवेशनात पिंडता रमाबाई, काशीबाई कािनटकर इ�यादी १० मिहला 
सहभागी झा�याने कॉ�ेंसची प�षक� �ी �ितमाही पसली गेली. १९ िडस�बर १८९२ �या ु ु
‘मराठा’ व�प�ातन कॉ�ेंसने वािष�क अिधवेशने घे�यापरते समाधान न मानता वष�भर ृ ुू
ि�याशील राह�न जनजागरणाचे काम करावे अशी अपे�ा �य� त केली. कॉ�ेंस सघंटना 
फ� त ठराव क�न समाधान मानते, शासना�या कानावर कॉ�ेंस�या ठरावांचे वारहेी जात 
नाही, अशा आशयाचा अ�लेख १२ जानेवारी १८९६ रोजी िलह�न िटळकांनी कॉ�ेंस 
नेत�वावर उघड टीका केली. कॉ�ेंसने मवाळ धोरण सोडन जहाल बनावे, अशी िटळकांची ृ ू
अपे�ा होती. अरिवदं घोष यांनीही १८९३-९४ सालात ‘इंद�काश’म�ये िलिहले�या ू
लेखमालेतन कॉ�ेंस नेत�वावर टीका केली होती.ृू

१८८५ साली �थापन झालेली रा��ीय कॉ�ेंस हा भारता�या राजक�य 
ि�थ�यतंरातला मह�वाचा ट�पा होता. पाि�मा�य दशेांतील उदारमतवादी िवचारधारां�या 
�भावातन �े�रत झाले�या सिशि�तांनी ही सघंटना बांध�यात पढाकार घेतला होता. ू ु ु
भारतीयां�या असतंोषाची अिभ�य� ती �ाितिनिधक �यासपीठाव�न �य� त कर�याचे 
घटना�मक मा�यम कॉ�ेंसमळे उपल�ध झाले. एवढेच नाही तर आधिनक भारता�या ु ु
जडणघडणीसाठी आव�यक असणारी राजक�य िवचार�णाली तयार कर�याचेही काम 
कॉ�ेंसने केले. भारतीयां�या न�या आकां�ा आिण �व�ने फलिव�यासाठीही या ु
�यासपीठाचा उपयोग होऊ लागला. १८८९ �या कॉ�ेंस अिधवेशनातला सपंण� ू
सधारणांचा मसदा, १८९० �या होम�ल िबलाची मागणी ही काही िनवडक उदाहरणे ु ु
परशेी बोलक� आहेत.ु
३.८ इ�लडमधील भारतवादी स�था :ं ं ं

 इं�लंडम�ये भारतीय िहतसबंधं जोपास�यासाठी, ससंदते भारता�या ��ांिवषयी 
अनकल मत तयार कर�यासाठी �य�न करणा� या स�दांनी काही स�ंथा �थापन के�या ु ू ु
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 पेशवाई�या अ�तानंतर १९ �या शतकात रा��ीय अि�मता जा�या झा�या. भा�कर 
पांडरगं, रामक�ण िव�नाथ, �या. रानडे, भाऊ महाजन, लोकिहतवादी, िचपळणकर, �या. ु ृ ू
तेलंग वगैर ेलोकांचे लेखन �िस� होऊ लागले. या लोकिश�णातन जसजशी राजक�य ू
जाणीवजागती वाढत गेली तसतसे �थािनक पातळीवर सघंिटत होऊन राजक�य-ृ
सामािजक क�याणाची कामे करणा� या साव�जिनक स�ंथा �थापन होत गे�या. प�यात ु

 १८६६ साली दादाभाई नौरोज�नी लंडनम�ये ि�िटश ई�ट इंिडया असोिसएशन ही 
स�ंथा �थापन केली. मंबईतही २२ मे १८६९ साली या असोिसएशनची शाखा ु
काढ�यात आली. भाऊ दाजी लाड, िफरोजशहा मेहता, �या. कािशनाथ �यबंक तेलंग 
यांचा �यात पढाकार होता. जमशेटजी मंबई शाखेचे अ�य� होते. �यव�थापन सिमतीत ु ु
�या. रानडे, डॉ. भांडारकर, िव�यम वेडरबन�, बाळ मंगेश वागळे, िव�नाथ नारायण 
मंडिलक, आ�माराम पांडरगं, एस. एम. भवानगी वगैर े मंबईत�या �िति�त मंडळ�चा ु ु
सहभाग होता. या सघंटनेने इंिडयन िसि�हल परी�ेत भारतीयांना �वेश �ावा व परी�ा 
एकाच वेळी भारतात व इं�लंडम�ये �यावी यासाठी �य�न केले. िश�णासाठी अनदान ु
सिंहता सचिव�यात पढाकार घेतला. मंबई महापािलकेत लोकिनय� त सभासद असावेत ु ु ु ु
यासाठी �य�न केले. १८८४ साली ही स�ंथा िवसिज�त कर�यात आली. 

हो�या. �यात ‘इंिडयन �रफॉम� सोसायटी’ (�थापना ; १३ माच� १८५३), ‘ि�िटश इंिडया 
असोिसएशन’ (�थापना : १ िडस�बर १८६६) या स�ंथांचा मह�वाचा वाटा होता. इंिडयन 
�रफॉम� सोसायटीम�ये स�ंथापक थॉमस िडिक�स, जॉन �लॅकेट, हे�ी डॅ�बी सेमॉर, जॉन 
�ाईट, �ाि�सस �ाऊन, इ�याद�चा समावेश होता. इं�लंड�या िहतासाठी भारतात 
सधारणा �हा�यात यासाठी पाल�म�ट सद�यांम�ये अनकल मत�वाह तयार करणे, �सगंी ु ु ू
अतंग�त दबाव आणणे, अ�यासपण� मािहती पढे आणणे अशा मागा�नी सोसायटीचे काम ू ु
चालत असे. १८६५ साली इंिडयन �रफॉम� सोसायटी िवसिज�त झाली. तोपय�त 
सोसायटीने अमे�रकेत�या कापसाला पया�य �हणन भारतात�या कापसाचा लंडनला ू
िनयिमत परवठा हो�यासाठी भारतात र�ते व दळणवळण ससंाधनांवर खच� क�न �यांची ु
�मता वाढिव�यासाठी �य�न केले. भारतातली नोकरशाही ब� याच गो�ी इंि�लश 
लोकां�या नजरसे आणत नाही, �हणन भारतीय �शासनात सधारणा कर�यासाठी दबाव ू ु
आणणे, भारतात�या द�काळा�या पा��भमीवर सरकार�या कत��याची आठवण क�न ूु
दणेे, इ�यादी मागा�नी पायाभत सिवधांचा िवकास हो�यासाठी सोसायटीने काम केले. लॉड� ू ु
डलहौसीने इंिडयन �रफॉम� सोसायटीत�या अिभय�ंयां�या सचना िवचारात घेऊन ू
पि�लक व�स� किमशन नेमले होते; �याचाही भारतीय ससंाधनां�या िवकासावर प�रणाम 
झाला होता.

३.९ लोकसघटनाचे जाळे :ं ं
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�या. रानडे यां�या �ेरणेने लोक�बोधनासाठी वसतं �या�यानमाला स� झाली. (मंबईतही ु ु
हेमंत �या�यानमाला स� झाली होती) रानडे आिण नामजोशी यांनी उ�ोगध�ंां�या ु
िवकासासाठी औ�ोिगक प�रषद �थापन केली. रमाबाई रानडे यां�या पढाकाराने ु
ि�यां�या उ�ारासाठी ‘मिहला समाज’ �थापन झाला. महा�मा फले यांनी ‘स�यशोधक ु
समाज’, क�णराव भालेकरांनी ‘दीनबधं साव�जिनक सभा’ गगंारामभाऊ �ह�के यांनी ृ ू
‘डे�कन मराठा असोिसएशन’ या �ा�णेतरां�या चळवळीला �ेरक ठरणा� या स�ंथा 
�थापन के�या. मंबईत कािशनाथ �यबंक तेलंग यांनी ‘िहदं यिनयन �लब’ �थापन केला ु ुू
होता. अिभजन आिण बह�जनांत एकाच वेळी जाणीवजागती होत होती, हे याव�न ल�ात ृ
येते. िश�ण�सारासाठी �थापन झाले�या डे�कन ए�यकेशन सोसायटीसार�या ु
एकापाठोपाठ स�ंथा �थापन झा�या, �याचा आढावा ‘शै�िणक ि�थ�यतंर’ या �करणात 
आलेला आहेच.

“... the Marathas possess alone, of all the people of Hindustan and 
Deccan, a principle of national attachment, which is strongly impressed 
on all individuals of the nation, and would probably unite their chiefs, as 
in common cause, if any great danger were to threaten the general 
state.” (Mehrotra, 1971,p.188) 

१९�या शतकाचा उ�राध� हा या अथा�ने महारा��ात ‘राजक�य समाज’ घडिव�याचा 
कालखंड होता असे �हणता येईल. 

 ठाणे िज��ात गोिवदं बाबाजी जोशी यांचा लोकक�याणकारी स�ंथा �थाप�यात 
मह�वाचा वाटा होता. �यांनी १८६२ साली ‘वसई असोिसएशन’ नावाची स�ंथा �थापन 
केली होती. या स�ंथेत वसईत�या पाच जात�चे पाच �ितिनधी सामावन घेऊन स�ंथेला ू
सव�समावेशक �व�प द�ेयाचा �य�न कर�यात आला. स�ंथेने �शासनप�ती, 
खेडयात�या व शहरात�या लोकांची ि�थती िश�ण�साराचे वग�, जाती आिण ्
लोकभाषांचा अ�यास हे आपले काय��े� ठरवले होते. वसई असोिसएशन�या धत�वरच 
ठाणे िज��ात क�याण, माहीम, उंबरगाव, पनवेल, पेण इथे स�ंथा �थापन झा�या आिण 
१८६७ साली ठाणे िज�हा असोिसएशन �थापन होऊन िठकिठकाण�या काय�क�यांम�ये 
सवंाद ��थािपत झाला. खानदशेात ध�याला ‘ऐ�यवध�क सभा’, अहमदनगरला ‘�ाने�छ ु ू
सभा’, इगतपरीस ‘लोकक�याणाची सभा’ �थापन झाली. याच धत�वर भसावळ, पाचोरा, ु ु
सातारा, बेळगाव, खांडवा इथे स�ंथा �थापन झा�या. गावोगावी साव�जिनक वाचनालये 
उघड�याचीही मोहीम चालवली गेली. वॉरन हेि�टं�ज याने १९ �या शतका�या 
उ�राधा�तील या राजक�य जािणवां�या ि�थ�यतंरािवषयी आपले आकलन न�दवताना 
�हटले होते क�, 
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 प�रवत�न घडवन आणायचे तर लोकां�या मनोधारणा बदला�या लागतात. �यासाठी ू
लोक�बोधनाचा आिण सवंादतं�ांचा कौश�याने वापर करावा लागतो. लोकांपय�त 
पोहच�यासाठी लागणार े सघंटनकौश�य आिण लोकभावना चेतव�यासाठी लागणारी 
शैली बाळ गगंाधर िटळकांजवळ होती. स�ंकती�या अतं:�ेरणांनी भारावन जाणा� या ृ ू
भारतीय तथा मराठी माणसा�या �वभावाची नस िटळकांनी ओळखली होती. �यामळे ु
गणपती आिण िशवाजी या सां�कितक �ितकांचा राजक�य पया�वरणात वापर क�न ृ
रा��ीय अि�मता जागरणाचे काम �यांनी केले. गणेशो�सवास साव�जिनक उ�सवाचे �प 
िद�याने गरीब, �ीमंत सव� �थरातील िहदंनंा एक� आण�याचे मा�यम िटळकांना ू
सापडले. तसेच िशवजयतंी�या मा�यमातन �ा�णेतर मराठा, कणबी जाती�या लोकांना ू ु

राजकारणात जोडन घे�याचे साधन िमळाले. रा��ीय म�यांचे जतन आिण सवंध�न ू ू
कर�याचे पालक�व �वत:कडे घेत�याने िटळकांचे राजकारण �थािनक लोकस�ंकतीत ृ
झपाटयाने िव�तारले. ्

 १८९५ साली साव�जिनक सभेवर िनय�ंण िमळवन िटळकांनी आप�या गणपती ू
आिण िशवाजी�या राजक�य प�रभाषेला स�ंथा�मक �प द�ेयाचा प�तशीर �य�न केला. 
१५ एि�ल १८९६ रोजी िटळकांनी रायगडावर िशवजयतंी साजरी केली. रायगडला 
िशवाजीची छ�ी उभार�यासाठी साव�जिनक िनधी सकंलनाची मोहीम चालवली. दर पाच 
वषा�नी रायगडावर िशवजयतंीचा उ�सव कर�याची �था पाडली. िशवजयतंी�या िनिम�ाने 
मराठयां�या इितहासाचे जागरण करणार े पोवाडे, ऐितहािसक नाटके, क��यांचे फड, ् ु

३.१० िटळक पव� : 

बाळ गगंाधर िटळक
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 प�याचा एकण �वभावधम� सनातनी परपंरांना अनसरणारा होता. िटळकांनी या ु ू ु
परपंरािभमानी मानिसकतेला ग�जा�न �वतः�या राजक�य वाटचालीसाठी लोकमानसात 
भाविनक आपलक�चे �थान िनमा�ण कर�यात यश िमळिवले. १९ �या शतका�या ु
उ�राधा�त प�या�या सिशि�त बि�वतंांम�ये �या. रानडे आिण िव�णशा�ी िचपळणकर ु ु ु ू ू्
या दोन िभ�न िवचारधारांचा �भाव होता. आगरकर, गोखले, �या. तेलंग, डॉ. भांडारकर 
हे िहदं धमा�त�या अधं��ा व कम�ठ �ढीपरपंरांना घालवन सधारणावादी आधिनक ू ु ुू
म�य��ी �जिव�यासाठी सामािजक �बोधनाचा माग� चोखाळणार े होते. तर ि�िटश ू
स�ेला आ� श� मानन �यां�यािव�� सघंष� कर�यासाठी बौि�क, नैितक आिण ू ू
शारी�रक िश�ण द�ेयावर िचपळणकर सां�दाियकांचा भर होता. िटळक या दस� या पथंाचे ू ु
�वत�क होते. �यामळे या दो�ही गटात�या पढा� याम�ये पर�परिवरोधी भिमका घेऊन ु ु ू
राजकारण खेळले जात असे. आगरकरांनी �ीिश�णाचा पर�कार करावा; तर िटळकांनी ु
आदश� िहदं �ी�या ‘गिहणी’ व ‘पितपरायण’ �ितमेचा गौरव करावा. सधारकांनी ृ ुू
बालिववाह�ितबधंक चळवळ चालवली होती. �यात मलबार�नी १० ते १२ वषा��या 
मलीबरोबर िववािहत पतीनेस�ा शारीर सगं क� नये यासाठी शासनाने समंतीवयाचा ु ु
कायदा पा�रत करावा अशी चळवळ चालवली होती. १८८७ �या रा��ीय सामािजक 
प�रषदते �या. रानडे यांनी समंतीवया�या चळवळीला पािठंबा िदला; िटळकांनी �याला 
िवरोध केला. िटळकांनी ज�या धािम�क सिंहतां�या आधार े‘ऋत�ा�’ िववािहत मलीबरोबर ु ु ु
पतीने सगं कर�याची �था अडीच हजार वषा�पासन चालत आली आहे, असा दावा केला. ू
या िवषयावर मलबार�नी समिवचारी मंडळ�चा दबावगट सघंिटत क�न लंडन�या 
पाल�म�टम�ये सर ॲ��य �कोबल यां�यामाफ� त समंतीवयाचे बील दाखल केले. या ू्
िवधेयकास पािठंबा द�ेयासाठी प�यात�या सधारकांनी बोलावलेली सभा उधळन ु ु ू
लाव�यास िटळकांचे उ�ेजन होते असा आरोप कर�यात आला. समंतीवयाचा कायदा 
पा�रत झा�यावर िटळकांनी २८ माच� १८९१ रोजी ‘केसरी’त अ�लेख िलह�न शासनाची 
िनभ��सना केली. परक�यांना िहदं�ंया चाली�रतीत लडबड कर�यास मभा दतेा कामा नये, ु ू ुू
अशी िटळकांची भिमका होती. िहदं�ंया परपंरांम�ये काय�ा�या मा�यमातन थेट ह�त�ेप ू ूू
करणा� या इं�जां�या कतीचा पर�कार करणा� या सधारकांची िनंदा करताना िटळकांनी ृ ु ु
‘मराठा’ प�ात िलिहले क�, सधारकांनी या िवधेयका�या मा�यमातन आपला दशे ‘रानटी’ ु ू

खेळ, क�त�ने, भाषणे असा ज�लोष क�न समाजात मं�भारलेले जागरण कर�याची 
�ल�ी िटळकांना साधली. आप�या जहाल लेखणीतन ‘केसरी’त लोकभावनांम�ये ृ ू
सळसळते चैत�य िनमा�ण करणार े धारदार लेखन कर�याची कला िटळकांकडे होती. 
�यामळे रानडे, गोखले, आगरकर या समकालीन नेम�त पढा� यांपे�ा जनमानसात िट�क ु ु
अिधक लोकि�य होत गेले.
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२. इं�जी रा�यात िहदं लोकांस रा�यकारभारांत िमळणारा मान व अिधकार ु
मसलमानां�या डो�यांत सलतो.ु

अस�याची �ितमा जगापढे सादर केली. अशा सधारकांना या रा��ा�या स�ंकतीची ु ु ृ
नफरत असेल तर �यांनी खशाल �वतं� रा��ात रहावे, अशा आशयाचा जहाल लेख ु
िलह�न िटळकांनी आपला रोष �य� त केला. [२०] 

२. िहदंचें मसलमानांशी असिह�ण वत�न. ु ूू

 िटळकांनी 'केसरी�या अ�लेखांतन या द�ंयांची कारणमीमांसा करणार ेलेख िलिहले. ू
मसलमानांिवषयी सरकारी अिधका� यांचा प�पात हे दगंल�चे म�य कारण अस�याचे ु ु
िनरी�ण �यांनी न�दिवले होते.िहदं�थान सरकारनेही िवलायते�या सरकारास दगें ु
हो�याची कारणे िवशद करणारा एक खिलता पाठिवला. या खिल�यात द�ंयाची सरकारने 
चार कारणे सांिगतली होती :

सरकार�या या अहवालावर िटळकांनी आपले मत �य� त करताना �हटले होते क�, 
“िहदं लोकांब�ल मसलमानांस म�सर वाटत आहे ते खर े नसन �या�या ऐवजी इं�जी ु ूु
अिधका� यांस िहदं लोकांची चळवळ पाह�न वैष�य वाटत आहे.. हे अिधकारी ु
िहदंमसलमानांमधील तंटे स� कर�यास म�य�वेक�न कारणीभत होतात... िहदं�ंया ु ु ु ूु ू
व�तीत मसलमानांस गाय मा� िद�याने वाय�य �ांतात दगंा झाला; रगंनला ु ू
मसलमानां�या व�तीत गाय मा� न िद�याने दगंा झाला. जो ह�कम लोकांस अि�य होईल ु ू
तसलाच ह�कम द�ेयास हे �व� होतात.” “सन १८५८ चा जािहरनामा पाळणे तर ृू
एक�कडेच रािहले पण िहदं�थानांत आगगाडया, ताराय�ें, वत�मानप�े यांचा �सार ्ु
झा�यामळेच िहदंमसलमानांतील दगें वारवंार उपि�थत होतात, असे �हणणार ेग�हन�र व ु ुु
ग�हन�र-जनरल या दशेांत येऊ लागले आहेत.” (केसरी २२ मे १८९४)

३. कॉ�ेंसची रा��ीय चळवळ.

 १९ �या शतका�या अखेर�या दशकात महारा��ात धािम�क-जातीय तणावाचे 
वातावरण िनमा�ण झाले. ११ ऑग�ट १८९३ रोजी मंबईत गोह�ये�या कारणाव�न दगंल ु
झाली. ८० लोक मारले गेले. १५०० दगंलखोरांना अटक झाली. या दगंल�िवषयी 
िनरिनराळी मते मांडली जात होती. दगें हो�याची चच�त असणारी सव�साधारण तीन 
कारणे सिंगतली जात - 

३. िहदं धमा�चे पन��जीवन होत असन �यां�यात गोर�णसभांस जे मह�व आ�याने ु ूु
दगें होत आहेत. 

१. अलीकडे आगगाडया, ताराय�ं व पो� ऑफ�स यां�यायोगे बातमी पसर�याची ्
साधने जा�त झा�याने द�ंयाची बातमी लवकर पसरते व �यामळे लोक ��ध होतात. ु ु

१. गोर�णाची चळवळ 
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“who should find no place in the congress camp. It is a pity that 
Tilak and his party do not perceive the potentiality of the mischief that 
rash acts are leading to ... Tilak is already spoil it. ... Altogether his 
conduct is inexcusable and he is using his talents to most objectionable 
and mischievous purpose.” (Wacha to Nauroji, 15 April 1899, Johnson, 
1973, p. 124)

 १८९९ साली �ांितक कायदमंेडळा�या िनवडणक�त िटळकांना माघार �यावी ु
लागली. �या जागेवर गोपाळक�ण गोखले िनवडन आले. प�यात कॉ�ेंसवर िटळकांना ृ ुू
औपचा�रक वच��व ��थािपत करणे अवघड होऊन बसले. कॉ�ेंसवर मंबई�या पढा� यांचे ु ु
वच��व होते. मंबईकरांना िटळकांपे�ा गोखले आिण रानडे जवळचे वाटत. �यांना ु
िटळकांची जहाल प�का�रता भावत न�हती. िदनशा वा�छा या कॉ�ेंस�या ने�याने 
दादाभाई नौरोजी यांना िटळकां�या सदंभा�त पाठिवलेले प� या ��ीने परसेे बोलके आहे. ु
वा�छा िलिहतात, 

 या सव� पा��भमीवर िटळकांना कॉ�ंेस�या औपचा�रक �यासपीठावर �भ�व सपंािदत ू ु
करता आले नाही; मा� रा��भावनेची सांिघक अि�मता जागव�याचे िटळकांचे �ेय कणी ु

१८९३ �या दगंल�चे हे लोण पढे पसरतच गेले. मिशदीव�न िमरवणक नेतांना ु ू
िहदनंी वा�े वाजवली याव�न १८९४ साली एि�ल मिह�यात प�यास आिण जन ु ूू
मिह�यात आळंदीस मसलमानांनी दगडफेक क�न दगंल केली. जलै मिह�यात प�या�या ु ु ु
िहदं पढा� यांनी मोहरमवर बिह�कार घातला. आतापय�त िहदं आिण मसलमान एक� ु ुू ू
येऊन मोहरम साजरा करीत, ती सलो�याची परपंरा खंिडत झाली. मसलमानांना ु
िखजव�यासाठी गणेशो�सवात मोहरम�माणे मेळे काढले जाऊ लागले. १८९६ साली 
प�यात ५० गणपती बसव�यात आले. गणेशो�सवा�या मे�यात काठया घेऊन नाचणार,े ्ु
कवायत करणार,े राजक�य भा�याची गाणी �हणणार े त�ण गद� करीत. िटळकांची 
रा��भ� तीपर व मराठयां�या इितहासाची उजळणी करणारी भाषणे होत. या भाषणांतन ् ू
िटळक सरकारिवषयी जनतेत असतंोष पेरतात असा पोिलसांचा गोपनीय अहवाल गेला. 
तशात चापेकर बधंनंी केले�या रड�या खनामागे िटळकांची फस असावी, असा ँू ु ू
सरकारला सशंय होता. िटळकांनी िशवजयतंीचा उ�सव स� केला. १५ एि�ल १८९६ ु
ला पिहली िशवजयतंी रायगड िक��यावर साजरी झाली. १८९७ �या िशवजयतंी�या 
उ�सवात�या िटळकां�या भाषणाचा केसरीतला व�ांत �ा� मानन िटळकांवर ृ ू
राज�ोहाचा आरोप कर�यात आला. १८ मिह�यांचा त�ंगवास झाला. याही कारणामळे ु ु
जनते�या मनात िटळकांिवषयीचे �ेम दाटले व इं�जांिव��चा �ोभ वाढला. सरकारने 
मा� िटळकांिव�� कडक पिव�ा घेतला.
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३.११ इितकथन :

२. १९�या शतका�या उ�राधा�त ि�िटश �शासनाची नवी काय�शैली आकाराला 
आली. ि�िटशांनी भारतीय वसाहतीत �थािनक लोकां�या परपंरा बाजला सा�न ू
आप�याला हवी तशी �शासिनक �यव�था िनमा�ण केली. सोईचे असेल ितथे �थािनक 

नाकारले नाही. १९ �या शतका�या अखेरीस जहाल दशेभ� त �हणन िटळकांनी ू
जनमानसां�या मनात आपले �थान िनमा�ण केले होते. कॉ�ेंस�या ने�यांना �यांचे जहाल 
लेखन आवडत नसे; पण याच लेखनामळे सरकारला �यांची भीती वाटत असे. �हॅल�टाईन ु
िचरोल यांनी िटळकां�या कत��वाचा ‘भारतीय असतंोषाचे जनक” अशा श�दात जो गौरव ृ
केला आहे, तो िटळकां�या एकण राजक�य शैलीचाही दश�क आहे. �यां�या या भिमकेमळे ू ू ु
�यांना िम�ही िमळाले, आिण श�ही! (१९ �या शकानंतर�या पढ�या २० वषा��या ू ु
िटळकां�या कारिकद�चा व�ांत पढ�या खंडात येणार आहे, �यानंतरच िटळकां�या ृ ु ्
योगदानाचा स�यक पट �प� होईल- सपं ादक) 

 १९ �या शतकातील राजक�य ि�थ�यतंरांचा आढावा घेताना आढळलेली िनरी�णे 
िववेचना�या ओघात �या �या िठकाणी आलेली आहेतच; तथािप एकि�तपणे या 
ि�थ�यतंरां�या �व�पिवशेषांचा गोषवारा मांड�यास काही ठळक �व�ी-िवशेषांचा सचं ृ
पढे यायला मदत होईल.ु

 १. िशवाजी महाराजांनी मराठी सा�ा�याचा पाया घातला, �याचा उ�रकालीन 
मराठयांनी आप�यापरीने िव�तार केला. मराठे खरोखरच परा�मी होते, �हणनच �यांनी ् ू
अटकेपार झ�डा लावला. मा� सा�ा�यिव�ताराबरोबरच सा�ा�य िटकिव�यासाठी 
लागणारी शा�त �शासन�यव�था �यांना उभी करता आली नाही. आधिनक ु
तं�िव�ाना�मक स�ंकतीतन तयार झाले�या यरोपीयन श��या आ�मणाचा सदंभ�िबदं ृ ुू ू ू
ल�ात घेता स�े�या वत�ळात वावरणा� या राजक�य गणात�या मराठी माणसांचा बौि�क ू
आवाका, राजक�य त�व�ानाची बैठक, राजक�य म�स�ेिगरी, �शासक�य ु
�यव�थापनकौश�यांची �मता कमी पडत होती, असे सव�साधारण िच� िदसते. 
मराठयांम�ये राजस�े�या लोभातन अतंग�त करघोडी, शह-काटशह द�ेयाची कार�थाने ् ू ु
सतत चाल असत. सातार�या छ�पत�ना पेश�यांनी ‘नामधारी राजा’ ठरवन मािसक ू ू
खचा�साठी िनवा�हभ�यासारखी र�कम दऊेन पगं बनवले. दस� या शाह�चें बधं चतरिसगं ू ू ुु
याने समांतर सेना उभी क�न दस� या बाजीरावाला शह द�ेयाचा �य�न चालवला असता ु
ि�ंबकजी ड�गळेने फसवन चतरिसगंाला त�ंगात डांबले. थोड�यात मराठयांम�ये ्ू ु ु
�वामीिन�ा आिण घरभेदीपणा हे दो�ही गण एकाचवेळी आपापला �भाव टाकत ु
अस�याने, द�कप�ाला गादीवर बसिव�या�या वादात इं�जांसार�या श�ला जवळ ु ू
के�याने मराठेशाहीचे तेज मालवले. 
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३. १९ �या शतकाचा उतराध� हा महारा��ीयनां�या राजक�य जािणवां�या 
पायाभरणीचा कालखंड आहे. परक�य स�ेकडन आप�या ह�कांची पत�ता करवन ू ू ू
घे�याक�रता लागणा� या राजक�य �यवहारशा�ाचा या काळात महारा��ात उदय झाला. 
राजकारणासाठी स�ंथा�मक �यव�था उभी करणे, स�ंथेला लोकमताचा पािठंबा िमळिवणे 
व जनतेचे �ितिनिध�व करणारी स�ंथा-सघंटना �हणन शासनाची अिधमा�यता सपंािदत ू
करणे याचे तं� महारा��ीयनांना सापडले, ही या शतकाची सवा�त मह�वाची फल�ती ु
�हणायला हवी. राजकारणाचे मंडळीकरण ही सकं�पना महारा��ा�या सामािजक 
जीवनात �थमच उदयाला येत होती. �या. रानडे आिण गणेश वासदवे जोशी यांनी ु
‘साव�जिनक सभे’�या मा�यमातन शासन आिण जनता यां�यात सवंाद ��थािपत ू
कर�या�या म�य�थ य�ंणेचा नमनादश� घालन िदला. लोकमताचा दबाव िनमा�ण ु ू
कर�यासाठी लोकांचे राजक�य िश�ण करणे आिण �यासाठी िविश� राजक�य 
त�व�ानाचे वैचा�रक अिध�ान आव�यक असते, हेही ‘पणे साव�जिनक सभे’�या ु
सघंटना�मक बांधणीचे वेगळेपण होते. राणी�या स�कारसमारभंात साव�जिनक सभेने 
िदले�या मानप�ा�या मा�यमातन लोकािभमख ‘जबाबदार शासना’�या मागणीचा जो ू ु
मसदा �या. रानडे यांनी तयार केला होता, तो एका अथा�ने जनते�या राजक�य ह�कांचा ु
जाहीरनामा होता; लोकक� �ी लोकशाही रा�य�णालीचे आदश��प सिचत करणारा ू
आराखडा होता. यातनच पढे उदारमतवादी िवचारसरणीचा पर�कार करणा� या राजक�य ू ु ु
स�ंदायाचा माग� �श�त झाला. शासनाकडन समंत करवन �यावया�या राजक�य माग�या ू ू
नस�या भाविनक आ�ोशाने पढे आण�याऐवजी �े�ीय सव��णा�या तपशीलवार ु ु
मािहतीसह सादर के�या तर �याचा �भाव अिधक िटकाऊ असतो, हे साव�जिनक सभेने 

�यव�थांचीही पनर�चना केली. वैधािनक चौकटीत लोकसहभागाला वाव दणेारी राजक�य ्ु
शैली िवकिसत केली. आप�या �शासननीतीतन जेते लोक रा�यकारभारावर आपली ू
पकड बसिव�यासाठी केवळ ल�करी ताकदीचाच वापर करीत नाहीत, तर अितशय 
खबीने एत�ेशीयांना दभगंणारी ��तररषेा िनमा�ण करतात, याचाही ��यय या काळात�या ु ु
�शासक�य तं�ांनी आप�याला िदला. रा�यक�या� अिभजनवगा�ची भाषा इं�जी, दशेाचे 
कायद े इं�जीतन िलिहलेले �यामळे इं�जी भाषेचा प�रचय नसलेला बह�जन वग� ू ु
�शासक�य वत�ळा�या प�रघबाहेरच रािहला. सरकारी नोक� यांसाठी इं�जी भाषा अवगत ु
कर�याची पव�अट ठेवन ि�िटशांनी आप�या वसाहतीत िजतांमधनच एक मधला ू ू ू
काय�कारी आिण द�यम वग� िनमा�ण केला. �यामळे भारतात �ा�ण व उ�च� जातीतला ु ूु
इं�जाळलेला एक नवा अिभजनवग� तयार झाला. �ा�ण-�ा�णेतरांमधली दरी वाढ�यास 
ि�िटशांची ही �शासननीतीही कारणीभत आहे. दशेी लोकांम�ये फट पाडणारी ही ू ू
��तररषेा वसाहतो�र काळात दशे �वतं� झाला तरी कायम रािहली आहे.
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 या रा��वादाची तीन प�रमाणे होती. �ादिेशक आिण रा��ीय राजकारणाची सांगड 
घालणे, होम�ल चळवळीतन पर�या स�ेचे उ�चाटन कर�यासाठी माग��मणा करणे ू
आिण अिभजन-बह�जनां�या सामािजक ध�रण�वातन ‘�वरा�य’�थापनेसाठी स�ंथा-ु ू
सघंटनांचा पाया िव�तारणे. १९ �या शतका�या उ�राधा�त महारा��ात अिभजन आिण 
बह�जन, नेम�त आिण जहाल, अिभजात (Classical) आिण लोकि�य (Popular) असे 
ि��वीय राजकारण अि�त�वात आले. रानडे, जोशी, गोखले, आगरकर, भांडारकर या ु
मंडळ�नी आप�या राजकारणासाठी बौि�क अ�े परजली; तर िचपळणकर, िटळक यांनी ू्
सामिहक नेिणवेत�या पारपं�रक ��ा आिण इितहास यांचे उदा�ीकरण करणा� या ू
लोकि�य भाषाशैलीचा आिण सां�कितक लोको�सवांना राजक�य म�य �ा� क�न ृ ू
दणेा� या तं�ांचा यश�वी वापर केला. िशवाजी आिण गणपती या सां�कितक �ितमांचे ृ

शेतक� यां�या व द�काळ��तां�या हलाखीचे सव��ण क�न सादर केले�या अहवालातन ूु
िदसन येते. सामािजक-आिथ�क ��ांचे �े�ीय सव��ण कर�या�या प�ितशा�ाचाही ू
यािनिम�ाने महारा��ाला न�याने प�रचय झाला. महारा��ा�या सामािजक इितहासात 
�वयसेंवी स�ंथांचे मह�वाचे योगदान आहे, अशा स�ंथांचे पव��प �हणन पणे साव�जिनक ू ू ु
सभे�या काय�शैलीचे ऐितहािसक मह�व आहे. ि�िटश सा�ा�या�या चौकटीत राह�न 
राजकारण करणारी सघंटना �हणन कॉ�ेंसची जडणघडण याच काळात झाली. ू

४. १९वे शतक हे भारता�या ��ीने आधिनक ‘रा��-रा�य’सघंटने�या उदयाची ु
पव�पीिठका तयार करणार े शतक आहे. यापव� रा��ीय अि�मता ही धम� आिण ू ू
स�ंकती�या एका�मतेवर आधारलेली होती. इं�जी अमदनीत �थमच ‘वसाहतवादिवरोधी ृ
रा��वादा’ची पायाभरणी झाली. या काळात िनरिनरा�या भौगोिलक �दशेात व िभ�न 
भािषक-धािम�क समहगटात िवभागले�या भारताची इं�जी स�े�या काळात एका�म रा�� ू
�हणन जोडले जा�याची �ि�या स� झाली. ‘रा��-रा�या’ची सकं�पना पढे आली. ू ु ु
महारा��ातील राजक�य पढा� यां�या आिण बि�मंतां�या वैचा�रक जागरणातन �वातं�य, ु ु ू
समता, लोकशाही म�यांवर अिधि�त रा��वादाचा नवा आशय सरंिचत झाला. ू
लोकस�ाक रा�याची बीजसकं�पना उदयाला आली आिण �ाितिनिधक सरकार�या 
मागणीने जोर धरला. ि�िटशांनी केले�या आिथ�क शोषणामळे, धनिन�सारणा�या ु
चचा�मळे, वसाहतवादामळे �थािनक कारािगरांवर बेकारीचे सकंट कोसळ�यामळे जे ु ु ु
आिथ�क िचतंन झाले �यातन ‘अिथ�क रा��वादा’ची सकं�पना पढे आली. �वयशंासन, ू ु
�वदशेी चळवळ यामळे भारतातील रानडे, लोकिहतवादी, गोिवदं बाबाजी जोशी, ु
लोकमा�य िटळक, इ�याद��या लेखनातन रा��वादा�या वाढीला पोषक ठरणार ेवैचा�रक ू
अिध�ान तयार झाले. बॉ�बे असोिसएशन, पणे साव�जिनक सभा, भारतीय रा��ीय कॉ�ेंस ु
या स�ंथांनी हा रा��वाद जनसामा�यांपय�त पोहचवला. 
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राजक�य अ�ात �पांतर कर�याचा हा िक�ाही महारा��ा�या भिव�यकालीन 
राजकारणात िगरवला गेलेला िदसतो. धम�क� �ी आिण िनधम� राजकारणाचे �वीकरण १९ ु
�या शतकापासनच झालेले िदसन येते. महा�मा फले यांची बह�जनांची स�यशोधक ू ू ु
चळवळ, लोखंडे यांची कामगार चळवळ यातन धम�िनरपे� रा��वादाची पायाभरणी ू
झाली. 

िटपा

५. ि�िटशांनी आप�या दशेात कायम रा�य करावे, ही गो� �वीकार�याची मराठी 
माणसाची तयारी न�हती. स�ािधशांिवषयी �यां�या मनात कायम असतंोष होता. १८५७ 
चे बडं, मराठा सरदार आिण आिदवास�चे उठाव, चापेकरां�या �ांतीसेना आिण िटळकांचे 
राजकारण यातन मराठयां�या मनात�या असतंोषाची धार िकती ती� होती, हे ल�ात ्ू
येते. भारतीय �वातं�यलढयाचा पाया महारा��ात रचला गेला, ही १९ �या शतकात�या ्
राजक�य ि�थ�यतंरातली सवा�त मह�वाची जमेची बाज �हटली पािहजे.ू

[१] “The Jesuits were especially zealous. They not only forced the 
Prabhus to convert but also used them as their subordinate agents to 
oppress the Bramhmins. The Brahmans posed a threat because they 
were suspected of inciting the converts to return to their ancestral faith. 
The Portuguese saw the Brahman endorsement of the annual ritual of 
bathing in the river to purify the soul as a deliberate by planning 
crosses all along the rivers. Incensed, the Jesuits sent musketeers and 
horsemen accompanied by civil authorities to disperse the bathers. 
Everyone fled, except for an ascetic covered in tiger skin. Speaking in 
Portuguese, he claimed that he was only emulating St. John the 
Baptist. The tables had turned. The Hindu convert to Christianity had 
ended up converting Christianity to Hinduism. The Jesuits were furious. 
They responded by demolishing the temple by the lake, smashing the 
idols, and slaughtering a cow, sprinkling its polluting blood in the 
water.” - Gyan Prakash,p. 34)

[२] मंबईचा पिहला ग�हन�र सर जॉज� ऑि�झडंन (१६६८-१६६९) याने �यापार ु
वाढिव�यासाठी काही �दशे आप�या ता�यात अस�याची क�पना मांडली होती. 
(कलकण� अ. रा., २०१२, प. ३६)ु ृ

[३] पढे १८३२ साली राजाने पतंसिचवा�या जहािगरीवरील काही भागावर आपला ु
ह�क सांिगतला �यावेळी कंपनीने राजाची स�ा िकती मया�िदत आहे, याची जाणीव 
क�न िदली. कंपनीने साता� या�या ह�ीत मोडणा� या जहागीरदारांशी �वतं� तह केले 
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[५]बादशहावर पढे इं�जांनी खटला भ�न दोषी ठरिवले व रगंनजवळ पेग येथे ु ू ू
बिंदवान क�न ठेवले. तेथेच ४ नो�ह�बर १८६२ रोजी �याचे िनधन झाले.

अस�याने ते कायदशेीर�र�या रा�या�या अिंकत नस�याचे राजास कळिव�यात आले. 
साता� या�या गादीला फारसे ह�क न दतेा �ितका�मक स�ा दऊेन एत�ेशीयां�या मनात 
ि�िटशांिवषयी श�भाव रहाणार नाही, याची काळजी घेणारी ही एक राजक�य �यहनीती ू ू
होती.

[४] दस� या बाजीरावाची एकण ११ ल�ने झाली होती; पैक� ५ ल�ने �याने पेशवाई ूु
गे�यावर िबठर�या वा�त�यात केली होती. �याला ५ मली आिण २ मलगे झाले; पण दोन ू ु ु
मली सोड�यास इतर सतंती िजवतं रािहली नाही. �यामळे �याने माथेरानजवळ�या ु ु
वेणगाव�या भटाचे मलगे ध�डोपतं, सदािशवराव व �यांचा चलतभाऊ गगंाधरराव यांना ु ु
द�क घेतले. आप�या म�यप�ात �याने �ये� प� �हणन ध�डोपतंास पेशवाईचे म�य ृ ु ुू ू
�धानपद �ावे अशी इ�छा िलह�न ठेवली. पण �याची ही इ�छा वांझच रािहली. वया�या 
७६ �या वष� बाजीरावाचे िबठर येथेच २८ जानेवारी १८५१ रोजी िनधन झाले.ू

[६] बडं  मोड�यािवषय��या कांही �ाथ�ना :

�भसाठ� �भला �भ वीनवीती, सकं ट िनरसिनयां होवो सव� शांती ॥ध.॥ु ु ू ु ृ

सव� जनाला सख त� बह� झाल�, करीत� ऐस� सदोिदत चाले. ॥�भ.॥१॥ु ु
शाळा �थापिनयां िव�ावि� झाली, य�ंादीकांनी बह� माव केलीु ृ
�यापाराची ते ह� होउिन गेली, िव�न� कां यांश� दयाळा आणील� ॥�भ॥२॥ु
सकंटसमय� नाह� कोणी �ाता, तजवीण आ�हा दयाळा भगवतं ाु
अनभव पव� आलासे परता, धाव� धाव� बा िशणव ंनको आतां॥�भ.॥३॥ु ू ू ू ु

नाश अमोिलक झाले, कैस� तजला आवडल� ॥१॥ु

ऐशा अनथ� समयाश�, दवेा कोठे गतंलासी ॥४॥ु
काय पाषाणापरीस, �दय कठीण केल�स ॥५॥

२.

दीन बाळक�  मा�रली, घर � फारच जळाल� ॥२॥

िहण प�ष ते हेत ना लहे मरख झममारडं ना सहेु ु ु ू ु

ि�या अबला असन�, �याही मारी�या द�ांन� ॥३॥ू ु

धरण� घेतल� �ारांत, नको आतां पाह� ंअतं ॥६॥
३.

सधरव ंनिह तेमने गमे अवरने तेओ सारथी दमे ॥१॥ु ू

१.

र�ता दाविनयां येथ� �वां आिणल�, कांह� िदवसांन� रा�य� क� चढिवल�ु
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[७] इं�जां�या िवजयो�सवा�या �ाथ�ना :

नरम �ाथ�ना दीलया धरी जलदी आवने वार ेतं हरीू

१.

फ�रथी �व�थता �हेिल आणर ेसव�ज�नना द:ख जाणरेु
िव�न सव�न� हांक� द ेदर रयैतलोकन� झपंताकर ॥३॥ु

सलकसपंने �थीरता भली लणहरािमन� ह��लडे पळीु ु

करम �डं जे सधराईनं करत वांछर ेजा�रचािलनु ू ू ु ू
दगलबाजने शासनो करी िवजय द ेतं इं�ेजने फरी ॥४॥ू

गजवचोिदशे आज राजनी जय जययो जयकंारनी �वनी ॥५॥

िदनदयाळ तं प�यनपण सह� �य�नते चांडाळीहण ॥२॥ू ु ू

[माडगावकर, २०११, प. १३१-१३५]ृ

�ाथ� आतां आ�ही सव� लोकां�ती, आळवा �ीपती मनोभाव� ॥१॥ू

फौजा जय गजर � िफर�या, नेिम�या �थळ� �व�थ बस�या ॥२॥

तिड��ाय �विन श�ा�ांचा आपोआप िनमाला

आला सिदन आ�हा आजी, करणी तझी हे दवेाजी ॥१॥ ु ु

�जापालन� �े� रािणचा डंका ज� स� झालाु

अमोिलक सख असे या रा�यांत, ह� सवा� माह�त ��य�ही ॥५॥ु

[माडगावकर, २०११, प. १३७]ृ

गढया तोरण� उभउिन �ार� हा�यवदन जनमेळ�्ु

२.

सव� लोक सख� नांद ंक� लागले, धदं ेआपापले क�िनया ॥४॥ु ू

ह�त उभा�िन जयजयकार � �ा �भला आरोळीु

िकितक दिंडले दया�भाव� शरणागत मोकिलले
समर सोडिन जीवर�णा श� िग�रदर� गेलेु ु

गाऊं गण ितचे आ�ही, �ाथ�िन ई�र िनजधामी ॥३॥ू ु
सव� लोक अित उ�हासान� ई�र भजती आजी

रा�य ह� सव�काल राहो, ई�र दय� तया पाहो॥४॥

�याय नीित दया स�णसपं �न, कारभारी जन म�य असती ॥६॥ुु

काय तेण� आिज सिदन दावीला, जय इंि�लशाला दवेोनीयां ॥२॥ु

असो ह�िच आ�हा सव�काळ सख, स�नाग�दश�क �हणताती ॥७॥ु

बडं ह� जाऊनी रसातळा�ित, जय�वज ि�त� उभा केला ॥३॥

नाद�� क� होउन जाइल िहदं�थानामाजीु
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[८] राणीचा जाहीरनामा :-

िहदं�थानांतील राजे रजवाडे, सरदार व इतर लोक यांस मलोका माआझमा दर ु
इजलास क�िसल यांजकडन जाहीरनामा.ू

 आजपय�त िहदं�थानांतील मलखांचा राजकारभार आम�या वतीन� आनराबल ई�ट ु ुु
इंिडया कंपनी चालिवत होती तो आपणच चालवावा अस� िकतीएक मह�वा�या 
कारणांव�न, पाल�म�त सभ�त जमलेले ि�प�र�यअल व ट�परल लाड� आिण कामन यां�या ु
स��यान� व अनमतान� आ�ही ठरिवले आहे. या�तव आ�ही आतां या जाहीरना�या�या ु
�ार � कळिवत� व �िस� क�रत�, क� वर िलिह�या�माणे सला व अनमत घेऊन; सदह� � ु
कारभार आ�ही आपले हात� घेतला आहे; आिण सदह� � मलखांतील आम�या सव� रयतेस ु ु
फमा�िवतो क�, आम�याश�, आम�या वारसांशी आिण आम�या �यायिनश�नांशी त�ही ु
इमानान� व खरोखर रयते�या ना�यान� वागाव�; आिण यापढ� सदह� � मलखांचा कारभार ु ु ु
आम�या नांव� व तफ�  चालिव�यासाठ� �या �या वेळ� �यांची �यांची नेमणक आ�ही क�ं, ू
�या �या अिधका� यांचा ह�कम त�ही मानीत जावा.ू ु

 आनराबल ई�ट इंिडया कंपनी यांणी ह�ल� �या �या मलक� व ल�करी कामावर जे ु
जे असामी नेिमलेले आहेत �या सवा�स, �या �या कामावर आ�ही काईम क�रत�; पढ� जशी ु
आमची मज� होईल, व जे कायद े व कानं आ�ही ठरव,ं  �यां �माण� फेरफार होतील.ू ू

“ मकाम अलाहाबाद, सोमवार, तारीख १ली माहे नव�बर सन १८५८ इसवी. ु
मिलका माआझमा इंि�ल�तान यांजकडन िहदं�थानांतील राजे रजवाडे व सरदार व इतर ू ु
लोक यांस खाल� िलिहलेला मेहेरबानीचा जाहीरनामा �िस� कर�यािवषय� नवाब गवरनर 
जनरल बाहादर यांस ह�कम सादर झाला आहे.ूू

िव�टो�रया - ई�र कपेन� �ेटि�टन व अयरलंड या सयं� त रा�याची व रा�या�या ृ ु
ता�यांत यरप, एिशया, आि�का आिण आ�ेिलिशया या खंडाम�य� �या वसाहती व ु
उपरा�य� आहेत �या सवा�ची मिलका माआझमा व धम�र�क.

 िहदं�थानांतील राजे रजवाडे यांस आ�ही जाहीर क�रत�, क� �यांबरोबर आनराबल ु
ई�ट इंिडया कंपनीने जे तहनामे व करारनामे केले असतील िकंवा सदह� � कंपनी�या 

 आमचे मोठे िव�ास, आिण फार �ीत�तले मं�ी नबाब चाल�स जान वैक�ट �यािनंग ू
साहेब यांचे इमान व यो�यता व शाहाणपण यांवर आ�ही पण� िव�ास व भरवंसा ठेवन, ू ू
�यांस �हणजे मशारिन�हे वैक�ट �यािनंग साहेब यांस सदह� � मलखांत आमचे पिहले ु ु
वैसराय व गवरनर जनरल ठरिवत� व नेमत�; आिण आम�या नाव� सदह� � मलखांचा ु ु
रा�यकारभार चालिव�यास, तस�च एका म�य से�ेटरी�या मारफत जे जे ह�कम व कायद ेु ू
�यांस वेळोवेळ� आ�हाकडन प�चतील �यांस अनस�न हरएक बाबत�त आम�या नाव� व ू ु
तफ�  विहवाट कर�यास, �यांस अिधकार दते ो. 
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 विडलांपासन चालत आले�या जिमनीवर िहदं�थानांतील लोकांची आसि� त आहे ू ु
ती आ�हास माहीत असन आम�या ल�ांत आहे. सरकारच� वाजवी घेण� असेल त� घेऊन ू
लोकांचे जिमनीसबंधंी जे जे ह�क असतील ते ते �यांकडे सरि�त ठेवावे व हरयेक ु
बाबत�त कायद े ठरिवतानां व ते अमलांत आणतानां, िहदं�थानांत जे �ाचीन ह�क व ु
विहवाटी व �रवाज चालत असतील �यांवर यो�य नजर �ावी, अशी आमची आ�ा आहे.

ह�कमान� झाले असतील, ते सव� आ�हास मा�य आहेत व आ�ही ल�पव�क पाळं; ू ू ू
�याच�माण� राजे रजवाडे यांण�ही आपाआपले तफ� ने, तहनामे व करारनामे पाळले 
पािहजेत.

 आमच� ज� ह�लीच� रा�य आहे त� वाढिव�याची आ�हास अगद� इ�छा नाह�; आमच� 
रा�य व राजािधकार यांस ध�का प�चिव�यास कोणी य�न केला असतां आ�ही �यास 
िश�ा के�यावाचन राहाणार नाह�; आिण �याच�माण� इतरां�या मलखांस व ह�कांस ू ु ु
ध�का पोचेल अशी गो� आ�ही कध� मंजर करणार नाह�. �या�माण� आ�ही आपला ू
अिधकार व दजा�, व आपला मत�बा राखत� �याच�माण� िहदं�थानांतील राजेरजवाडे यांचा ु
अिधकार व दजा�, व मत�बा आ�ही राखं. राजेरजवाडयांची, तशीच आप�या रयतेची ्ू
आबादानी व बढती असावी अस� आ�ह� इि�छत�; व ह� दशेांत �व�थता व चांगले �कारची 
रा�य�यव�था असेल तरच घडेल.

 आम�या इतर सव� रयतेिवषय� जे राजधम� आ�ही अव�य मािनत�, तेच राजधम� 
िहदं�थांनातील आम�या मलखांत�या रयतेिवषयी आ�हास पािळले पािहजेत असे आ�ही ु ुु
समजतो; आिण ई�रा�या कपेन� ते सव� वा�तिवक �रतीन� मन:पव�क पाळं.ृ ू ू

 ि��ती धमा��या खरपेणावर आमचा पण� िव�ास आहे; व धमा��या योगानेम ज� ू
समाधान होत� त� �म�न आ�ही ई�राचे उपकार मािनत� अस� आहे तरी, धम�सबंधंी जे 
आमचे िवचार आहेत ते आम�या रयतेने �वीकार�यािवषय� सि� त कर�यास आ�हास 
अिधकार नाह�, तशीच इ�छाही नाह�. धम�सबंधंी िवचारा�या िकंवा आचरणा�या सबबीन� 
कोणाची तरफदारी होऊं नये व कोणास इजा होऊं नये व कोणास द:ख होऊं नये तस�च ु
काय�ांचा आ�य सवा�स समान �रतीन� व िन:प�पातान� िमळावा अशी आमची आ�ा 
आहे. आम�या सव� अिधका� यांस आमची स� त ताक�द आहे क�, आम�या रयत लोकांची 
धम�सबंधंी समजत िकंवा भि� त या�करण� �यांणी कोणतेही �कार � हात घालं नये; ू ू
घालतील तर �यांवर आमची मोठी इतराजी होईल.

 आणखी आमची अशी आ�ा आहे क�, आम�या रयत लोकांपैक� ज� कोणी िव�ेने, 
ह�शारीने व �ामािणकपणाने ज� ज� सरकारी काम� यथाि�थत चालिव�यास लायक 
असतील त� त� काम�, सवड असेल �या�माणे, िबनिद�कत व िन:प�पाताने �या लोकांस 
�ात िकंवा धम� मनांत न आिणतां �ाव�. 
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 ई�रकपेने जे�हा िहदं�थानांत �व�थता होईल ते�हां �या दशेांतील �यापार ध�ंास ृ ु
उ�ेजन �ाव�, लोकोपयोगी आिण लोकक�याणा�या क�यांची वि� करावी व �या दशेांत ृ ृ
राहणा� या आम�या सव� रयतेचे िहत होईल अशा �रतीने रा�यकारभार चालवावा, अशी 

 अपराधांची �मा व मेहेरबानी कर�या�करण� जे िनयम वर िलिहले आहेत �या 
अ�वय� पढील जा�यआरी मिह�या�या १ले तारखेपव� जे वत�णक क�रतील �या सवा�स ु ु ू ू
माफ�चे, व मेहेरबानीचे सदह� � ठराव लाग करावे अशी आमची आ�ा आहे.ू

 रा�यलोभी मन�यांनी �वदशेीय लोकांस खोटे मजकर समजावन फसिवल� आिण ु ू ू
दगंा कर�यास �व� केल�; अशा �यां�या क�यांनी िहदं�थानांतील लोकांस इजा आिण ृ ृ ु
द:ख� �ा� झाल�, येण�क�न आ�हास फार द:ख झाल� आहे. दगंा करणारांचा पराजय ु ु
क�न द�ंयाचा मोड केला याव�न आमच� साम�य� सवा�स जाहीर झाल� आहे; परतं ु
सदह� ��माणे फसले�या लोकांपैक�, जे पन: यो�य रीतीने चालं इि�छतात �यांवर दया ु ू
क�न, �यां�या अपराधांची �मा करावी अशी आमची मज� आहे.

अिधक र� त�ाव न �हावा व िहदं�थानांतील आम�या मलखांत �व�थता लवकर ु ुु
�हावी या उ�ेशाने एका �ांतांत तर आमचे वैसराय व गवरनर जनरल याणी माग� जे 
द:खकारक दगें झाले �यांत �या लोकांनी सरकार�या िव�� ग�हे केले �या बह�तेक ुु
लोकांस, कांही अटी ठरवन अपराधांची �मा होईल अशी आशा दाखिवली आहे; आिण ू
�यांचे अपराध �मेस पा� नाह�त अशा ग�हेगारांस काय िश�ा होईल ह�ही �याणी ठरिवल� ु
आहे, सदह� � तजवीज आमचे वैसराय आिण गवरनर जनरल याणी केली ती आ�हास मंजर ू
व कबल आहे व यािशवाय आ�ही आणखी जाहीर क�रत� त� येण� �माण� :-ू

 इं�ज सरकार�या रयतेचे खन कर�यांत ��य� सबंधं अस�याची �यांवर शािबती ू
झाली असेल िकंवा होईल �या ग�हेगारांवर दया करण� �यायािव�� आहे; परतं �यांखेरीज ु ु
बाक��या सव� ग�हेगारांवर दया केली जाईल. खनी ग�हेगारांस �या लोकांनी समजन ु ु ु ू
उमजन आ�य िदला असेल िकंवा जे द�ंयास पढारी अथवा �वत�क झाले असतील �यास ू ु
जीवदानाखेरीज दसर � कांह� आ�ासन दवेवत नाह�. परतं अशा मन�यांस िश�ा ु ुु
ठरिवतांना, ते सरकारश� बेइमान हो�यास कोण�या कारणाव�न �व� झाले, याचा पण� ृ ू
िवचार केला जाईल; आिण मतलबी मन�यांनी उठिवले�या खोटया बात�या केवळ ्ु
अिवचाराने ख� या समजन �या लोकांनी ग�हे केले अस� िदसन येईल �या लोकांिवषय� ू ु ू
प�कळ मेहेरबानीची नजर ठेिवली जाईल. सदह� � मन�यांखेरीज जे लोक द�ंयात असन ु ु ू
लढाई करीत असतील ते जर आपाप�या घरात परत येऊन �व�थ आपापले कामधदं े
क�ं लागतील तर �याणी आम�यािव�� व आम�या रा�यािव�� व आम�या दजा�िव�� 
केलेले सव� ग�हे िवस�न कोणतीही अट न लािवतां �यांस माफ� व �मा िमळेल अस� ु
आ�ही या जाहीरना�या�या �ार � आ�ासन दते�.
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आमची मनापासन इ�छा आहे. आम�या रयतेची आबादानी त�च आमच� सामथ�, �यांचा ू
सतंोष तीच आम�या रा�याची मजबती व �यांची कत�ता त�च आ�हांस उ�म फळ, असे ु ृ
आ�ही समजत�. रयते�या क�याणािवषय� आम�या �या या इ�छा आहेत �या िस�ीस 
ने�यास सव� शि� तमान, जो परमे�र तो आ�हास व आम�या अिधका� यांस साम�य� दवेो 
अशी आमची �ाथ�ना आहे.” [माडगावकर, २०११, प. १४०-१४३] ृ

(११) “The Natu brothers had a following of troublesome and 
turbulent people, who at their bidding were ready for any mischief and 
business likely to hamper the authorities and disturb the peace and 
harmony of the city of Poona.” [Quoted by Inspector-General of Police 
of Bombay, to Govt. Bombay, 15 July 1899, enclosure in Home Public 
A, September 1899, 5, NAI]

(१२) At the Shivaji festival, Tilak had argued that great men were 
above the common principles of morality. He held that Shivaji had not 

[९] उ�थानसेनेत�या काही सद�यांची नावे - िपलाजी रामोशी, रामा कोळी, 
सखाराम महार, क�ड मांग, बाबाजी चांभार, क�डाजी �हावी, कशाबा साबळे, िशवराम ू ु
हरी, सीताराम�या गोकाक, िच�ा आिण भवानी या मिहला, पांडरगं व क�णाजी हे वासदवे ु ृ ु
बळवतंांचे दोन धाकटे भाऊ, बाळाजी नारायण फडके, केशव रानडे, गोपाळ मोर�ेर साठे, 
गणपत साठे, िव�ण व मोरो बळवतं हे खर ेबधं, पना हाय�कलचे काही िव�ाथ�, सीताराम ू ू ू ू
गोडबोले, गणेश क�ण दवेधर, गोपाळ हरी कव�, भा�कर जोशी, िचतंो िभकाजी वै�, ृ
बाळक�ण वै�, बळवतं सखाराम घाटगे, परशराम पाटणकर, महादवे गोिवदं करमरकर, ृ ु
वासदवे क�णाजी भट, नारायण रामच�ं प��े, प�षो�म िचतंामण गोखले, रामभाऊ ु ृ ु
िलमये, िभकाजीपतं हड�कर, रामच�ं िवनायक पटवध�न, फळसणकर इ�यादी.

“We inform the government that this year, at this season of plenty 
foodgrains are being sold at famine rates and in some districts there is 
actual famine, while nearly the whole mass of the people in the 
Maratha country are without employment... and are on the verge of 
ruin. While the government have already robbed all the people of their 
wealth and reduce them to the state of beggars, the government have 
only insufficiently opened a few works for the famine-stricken people 
while others are left to maintain themselves by plundering.”(Joshi V. 
S.,1959, p.65) 

(१०) फड�यांचा जाहीरनामा (Proclamation) :
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[क] “WHERAS it is necessary, that the students destined to 
exercise high and important functions in India, should be able to speak 
the Oriental languages with fluency and propriety; it is therefore 
declared, that public disputations and declamations shall be holden in 
the Oriental languages, at stated times, to be prescribed by the council 
of the college.” (The College of Fort William in Bengal,1815, p.51)

[१३] �हाइसरायने िदलेला आदशे : “Adhering to the principle that in 
religious matters custom should be permitted and innovations banned, 
the Viceroy, declared that the slaughter of cattle for sacrifice and food 
would never be permitted. But to lessen the offence to Hindu 
susceptibilities, the killing should be done in a private place, and the 
carcasses ‘should not be hawked about or exposed’ to view except in 
licensed shop. (Forrest, The Administration of Lansdowne, p.22) 

[१४] िव�यम फोट�  कॉलेजसबंधंी�या मळ द�तात या कॉलेज�या �थापनेची भिमका ू ू
व अ�यास�मात दशे ी भाषांचा समावेश कर�यािवषयी पढील न�दी आढळतात :ु

[अ] “The great and rapid changes which the course of events 
produced, convinced the Governor General that more enlarged means 
were required for qualifying the junior servants to enter upon a field of 
duty which embraced the dispensing justice to millions of people, of 
various languages, usages and religions.”(Minutes of Evidences taken 
before the select committee of the Affairs of East India Company, Vol. 
I, p. 230)

[ब] “The civil servants of the East India Company, therefore, can be 
no longer be considered as the agent of the commercial concern; they 
are in fact, the ministers and officers of a powerful sovereign : They 
must be viewed in that capacity, with a reference, not to their nominal, 
but to their real occupations.” (The College of Fort William in Bengal, 
1815, pp. 5-6.)

behaved treacherously when he had killed the Muslim general Afzal 
Khan while the two sides were parleying together. The government 
interpreted this as an argument absolving all political assassins from 
any moral blame. See Kesari, 15 June 1897, RNP (Bombay), 1897]
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[१५] “The political relation that arose between the British 
government and the Mahratta States, about the date of the institution of 
the collage of Fort William, recommanded the introduction of the study 
of the Mahratta tongue and to Dr. Carey was assigned the office of 
teaching it.” ( Carey, 1837, p.264)

(१७) “The Brahmin leader and his immediate adherents were 
avowedly forming a conspiracy against the Government.” (न. र. फाटक, 
प. ३२४)ृ

(१६) ‘डे�कन �टार’ या इं�जी प�ाचे सपंादक अ�णासाहेब िवनायक रामच�ं 
पटवध�न (१८४७-१९१७) यांनी मराठीत ‘िकरण’ या नावाचेही एक प� चालिवले होते. 
अ�णासाहेब पटवध�न हे �यवसायाने वक�ल आिण िवचाराने सश� �ांतीचे पर�कत� होते. ु
१८९६ ते १९१६ या काळात ते पणे साव�जिनक सभेचे अ�य� होते. १८९५ ते १९१२ ु
या काळात पणे �यिनिसपािलटीत जनतेने िनवडन िदलेले �ितिनधी �हणन ते सि�य ु ु ू ू
होते. प�यात �यांनी काचेचा कारखाना, स�फ�रक ॲिसड व इतर रासायिनक पदाथा�चे ु
उ�पादन करणारा कारखाना काढला होता. है�ाबादते बॅकं काढ�याचीही �यांची योजना 
होती. त�णपणी मंबईत असताना �यांचा ‘िथऑसॉिफकल सोसायटी’�या मादाम ु
�लावा��क�, ॲनी बेझटं यां�याशी सबंधं आला होता. तसेच िव�णशा�ी पिंडत यां�या ु
सपंका�मळे �यांनी िहदं धम�शा�, योगिव�ा आिण �ाचीन भारतीय वाडमयाचा अ�यास ्ु ू
केला होता. �यातन �यांनी ‘वैिदक रा��वादा’ची सकं�पना �माण मानन आपले �वत:चे ू ू
राजक�य त�व�ान बांधले होते. लोकस�ाक रा�य�यव�थेसाठी �यि� तवादी व भौितक 
सखाला �ाधा�य दणेारी पाि�मा�य स�ंकती उपकारक नसन सामदाियक जीवनाची म�य ु ृ ू ु ू
�माण मानणारा वणा��मधम� अिधक जवळचा वाटत असे. रोमन लोकांची ‘�रपि�लक 
�टेट’ची सकं�पना आिण वैिदक धमा�वर अिधि�त असलेली वणा��म�यव�था या दोहांत 
साध�य� अस�याचे �यांचे मत होते. वैिदकांची ‘सिमती’ आिण ‘स�ंथा’ या सकं�पना 
�यांना रोमन ‘comitia’ आिण ‘state’ या सकं�पनां�या समत�य वाटत असत. इं�जी ु
राजवटीमळे व पाि�मा�य स�ंकती�या उपय� ततावादी व �यि� तवादी �वाथ�मलक ु ृ ु ू
धारणांमळे आप�या दशेाचे नैितक व सां�कितक अध:पतन स� आहे. ते थांबिव�यासाठी ु ृ ु
इं�जी राजवट सपंवली पािहजे; व �यासाठी सश� �ितकाराची तयारी करणे ज�रीचे 
आहे, असा �यां�या िवचारांचा सव�साधारण गोषवारा होता. मा� पटवध�नांनी पढे ु
उ�रकाळात अ�या�मसाधनेत काळ �यतीत केला; �यामळे ते महिष� पटवध�न या ु
नावानेच अिधक ओळखले जाऊ लागले. (अ�ब�,१९२६, प. ५९-६५, ८५-८७)ु ृ

(१८) “Moderation implies the condition of never vainly aspiring after 
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(१९) �म यांनी पढील श�दात कॉ�ेंसची भिमका �प� केली होती :”A safety ू ु ू
valve for the escape of great and growing forces, generated by our own 
action, was urgently needed and no more efficacious safety valve than 
our congress movement could possibly by devised.” (Sunthankar, 
1993, p. 233)

qqq

(२०) “We have been shamelessly represented as a nation of 
savages, and ‘sudharaks’ have shamelessly testified to it. Let these 
‘sudharaks’ therefore from themselves into a separate nationality. .. We 
ought no longer allow to be amongst us those of our fellow countryman 
who are really our enemies but who pose us as our friends.” (Maratha, 
22 March, 1891)

the impossible or after too remote ideals, but striving each day to take 
the next step in order of natural growth, by doing the work that lies 
nearest to the hand in a spirit of compromise and fairness” (फाटक न. र. 
१९२४, प. ५८६-८७)ृ
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१ पव�कथन ू
१.१ १९ �या शतकातील आिथ�क ि�थ�यतंराची पाहणी करताना या काळात 

घडले�या घटनांची कालान�माने मांडणी क�न या घटनापटातले पर�पर अनबधं  ु ु
तपासणे व या आिथ�क घटना-�यवहारांचे राजक�य व सामािजक-सां�कितक म�य��ीतन ृ ू ू
अ�वेषण करणे ही �थलमानाने या तपासाची िदशा येथे अिभ�ेत आहे. अथा�त �यासाठी ू
स�ंकतीक� �ी अथ�शा�ाची �ाथिमक सदंभ�चौकट आधी �प� क�न �यायला हवी. ृ
अथ��यवहारात “पैसा’ हा क� ��थानी असतो. �यामळे पैशा�या िस�ांतापासनच �ा ु ू
सदंभ�चौकटी�या प�रमाणां�या सदंभ�छटा ल�ात �यायला ह�यात. आिथ�क दवेघेवीम�ये 
पैशाला िविनमयम�य / �यम�य असते. परतं सामािजक- सां�कितक �यवहारात व�त ृू ू ु ू
िकंवा पैशाला केवळ �यम�यच असत नाही, तर सामािजक �योजनम�यही असते. हे ू ू
ल�ात घेऊन या अथ��यवहारांची िचिक�सा करावी लागेल. पैशाने सेवा द�ेयाचे काम 
करावे, मा� स�ा गाजव नये (Money must serve and not govern) अशी ू
सव�साधारण समजत असते; परतं सामािजक �यवहारात पैसा ही इतक� िनग�ण-िनराकार ू ु ु
अिवकारी �व�पाची िनरपे� घटना असत नाही. पैशाम�ये धारण�मता (The capacity 
to lend and borrow) असते, �यामळे माणसाची सामािजक पत ठरिव�यात, रा�याचा ु
आिथ�क दजा� ठरिव�यात पैशाला कारकम�य �ा� होत असते. या अथा�ने पैशाला ू
सामािजक सदंभ�म�य असते.ू

आिथ�क ि�थ�यतरं

 पैशाची िनिम�ती ही केवळ रा�याची टाकसाळ आिण बके�या मा�यमातनच होते ँ ू
असे नाही. उधार-उसनवारी�या �यवहारात, गहाण-तारणा�या �यवहारात व�तंना पैशाचे ू
म�य �ा� होते. पैशाम�ये �दानाचा ह�क (Right to provide) असतो. कज�, ू्
उसनवारी, भाडयाने द�ेया-घे�याची �मता असते. दनंैिदन �यवहारातले ताण-तणाव दर ् ू
कर�याचे मा�यम �हणन पैशाचा िनरपे� साधनमलक वापर केला जातो. यातनच बरचेसे ू ू ू
कजा�चे, �याजाचे, हवा�याचे �यवहार होत असतात. माणसाला पैशाचा वापर कर�याचे 

३
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 पैशा�या मा�यमातन माणसाला कत��याचे, बांिधलक�चे गणा�मक �यवहार करता ू ु
येतात. फंड उभा�न शाळां�या इमारती आिण दवेळांचे घमटही उभारता येतात. या ु
अथा�ने पैशाला बांिधलक�चे म�य (Obligation to regulate it) असते. कधी कधी पैसा ू
हा माणसा�या लबाडीचा, कंजषीचा, त�णेचा िवषय बनतो. स�या-जगारा�या �यवसायांना ृ ुू ्
�यामळे खतपाणी िमळते. लोकांवर िनब�ध लाद�याचे, िनय�ंण ठेव�याचे मा�यम �हणनही ु ू
पैशाचा ‘स�ा’ (Power) �हणन वापर होत असतो. अि�मतेची ओळख, वशं, िलंगभाव ू
आिण स�े�या प�रमाणातन पैशाचे �यवहार चालत असतात. दलाली, खंडणी, जकात, ू
कर अशा प�रभाषेतन या िनयामक स�ेचे आिव�कार समाजात पहायला िमळतात.ू

 ‘पैशा�या मा�यमातन �भ�वसपंादनाचे माग� �श�त होतात,’ या �हण�यात त�य ू ु
असले तरी ते अशंत:च स�य आहे. �य� ती�या सामािजक-सां�कितक जीवनातली ृ
पोकळी भ�न काढ�याची िकमया पैशाने सा�य होत असते. सव� काही आप�या क�ात 
आण�याची �मता पैशात असते. �यामळे आप�या �वािम�वभावासाठी (Identity) ु
लोकांना पैसा हवा असतो. पैशाने सबंधं जोडले जातात, तसे पैशामळे िवत�ही िनमा�ण ु ु
होत असते. पैशाला कधी पाप समजले जाते तर कधी िवकासाचे मा�यम �हणन पैशाकडे ू
पािहले जाते. सकंती�या अतंरगंातन पैशाची नाना �पे सचंार करीत असतात. सामािजक ृ ू
िनयम आिण सकेंतां�या बिंद�त चौकटीमळे �यापारव�ी होत नाही; उलट ख�या ु ृ ु
स�ंकतीत �यापाराचे आिण सम�ीचे माग�ही िततकेच �श�त असतात. �यामळे पैशाला ृ ृ ु
केवळ गणनम�य नसते. पैसा हा माणसाला लबाड, कंजष, उदार, उध�या, िहशेबी-ू ू
बेिहशेबी ठरवीत असतो. माणसा�या दा�र� याची कारणे केवळ आिथ�क नसतात; ्
सामािजकही असतात. �या समाजात जाितवण��यव�थेमळे चौकटीबाहेरचे �यवसाय ु

हर�कारचे �वातं�य असते आिण ह�या �या मागा�नी ते �वातं�य �याला उपभोगता येते. 
तगाई घेऊन बैलही घेता येतो आिण मली�या ल�नात ह�डंयासाठीही वापर करता येतो. ्ु
सावकाराकडे भांडी गहाण ठेवन शेतीसाठी अवजारहेी घेता येतात िकंवा बायकोला ू
दािगनाही करता येतो. छंद आिण �यसनाची त�लफ भागिव�यासाठी बैल भाडयाने दऊेन ्
रोकडही िमळवता येते. िलओनेल रॉिब�सन याने अथ�शा�ाची �या�या करताना 
माणसा�या �ा आिथ�क वत�न�यवहारांनाच क� ��थानी ठेवले होते. गरजा आिण अपरी ु
साधने यां�यातला मेळ साधताना माणस कसा वागतो यािवषयी�या वत�न�यवहारावर ू
अथ�शा�ाची मांडणी होत असते. आिथ�क वत�न�यवहाराची जी गो� �य� तीला लाग होते ू
तीच गो� रा��ालाही लाग होते. �यामळे सामािजक व रा��ीय अथ��यवहारातले ू ु
�ाधा�य�म व मह�व�माण आिण �यामागचे डावपेच जाणन घेत�यािशवाय आिथ�क ू
बदलांची कारणमीमांसा करता येणार नाही. या �ि�कोनातन १९ �या शतकातील ू
अथ��यवहारां�या �ेरणा�ोतांचा व �वती-�वाहांचा इथे मागोवा �यावयाचा आहे.ृ
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“We hold ourselves bound to the Natives of our Indian territories by 
the same obligations... we shall faithfully and conscientiously fulfil... it is 
our earnest desire to stimulate... and to administer its government for 
the benefit of all our subjects resident therein. In their prosperity will be 
our strength, in their contentment our security, and in their gratitude our 
best reward.” 

 ि�िटश आिण भारतीय �जाजन यां�यात आपण भेद करणार नाही, िकंबह�ना 

 हा जाहीरनामा �हणजे एका अथा�ने ि�िटशांनी भारतीयांना िदलेला वचननामाच 
होता. या जाहीरना�यात �हटले होते क�, 

कर�यास माणसे �व� होत नाहीत अशा समाजात आिथ�क अव��ता येणे �म�ा� ृ
असते. लोक पैशाचा वापर कसा करतात, �याव�न �यांची स�ंकती कळते. मराठी ृ
माणसा�या जीवनसरणीतील पैसा व अथ��यवहारांचा मागोवा घेत�यास मराठी स�ंकतीचा ृ
पोत उलगड�याचे एक मह�वाचे साधन हाती लाग शकते, या भिमकेतन १९ �या ू ू ू
शतकातील आिथ�क ि�थ�यतंरांचा मागोवा �यावयाचा आहे.

१.२ अथ�शा� हे रा�यशा�ा�या छायेत वाढलेले शा� आहे. �हणन अथ�शा�ाचे ू
नामकरणही ‘Political Economy’ असे केले गेले आहे. �यामळे महारा��ातील आिथ�क ु
ि�थ�यतंरांचा मागोवा घे�यासाठी आधी येथील राजक�य पव�पीिठका ल�ात �यायला ू
हवी. १९ �या शतका�या �ारभंी महारा��ात एक�कडे मंबईत ई�ट इंिडया कंपनीचे ु
सरकार होते, तर उव��रत महारा��ात मराठयांची स�ा होती. मराठयांची स�ा ् ्
मंबईसारखी एकक� �ी न�हती. साता� याला मराठेशाहीची गादी, प�याला पेशवे पतं�धान ु ु
आिण उव��रत मराठी मलखात सरदार-जहागीरदारांचे वच��व अशी राजक�य ि�थती ु ु
होती. मंबईत�या अथ�कारणाला ि�िटश अथ�नीतीची सदंभ�चौकट होती, तर उव��रत ु
मराठी मलखात�या अथ�कारणाला गावगाडयाची पारपं�रक �यव�था आिण मराठेशाही�या ्ु ु
रा�यशकटाची सदंभ�चौकट होती. �यामळे महारा��ातली अथ��यव�था ि��वा�मक होती. ु ु
१८१८ नंतर राजक�य प�रि�थतीत आमला� बदल झाला. मराठयां�या स�ेचा पाडाव ्ू
झा�यानंतर ई�ट इंिडया कंपनीचे सरकार आले. १८५७ �या बडंानंतर ई�ट इंिडया 
कंपनीची राजवट बरखा�त झाली आिण ि�िटश पाल�म�टची थेट स�ा ��थािपत झाली. 
१८५७ �या एत�ेशीयां�या �वातं�यलढया�या पा��भमीवर हा स�ापालट झाला ् ू
अस�याने ि�िटश सरकारने भारतीयांशी आपले सबंधं कसे राहातील याचा जाहीरनामा 
�िस� केला होता. ‘ि�ह�टो�रया राणीचा जाहीरनामा’ �हणन तो ओळखला जातो. ू
राणी�या जाहीरना�यानंतर इं�लंड�या ससंदचेा िहदं�थानातील अथ�कारणावर �भाव ु
रािहला.
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एत�ेशीयांची भरभराट हीच आमची श� ती आहे, �यां�या सख-समाधानातच आमची ु
सर�ा आहे, �यांचे ध�यवाद हेच आमचे ब�ीस आहे, अशा आशयाचा हा वचननामा होता. ु
या वचनना�याचा ��य�-अ��य� प�रणाम भारता�या अथ�कारणावर कसा झाला याचाही 
तपास करायला हवा.

१.३ रा�या�या आिथ�क बदलांम�ये राजक�य धोरणांइतकाच �यापारी कंप�या आिण 
बाजारपेठांचा मह�वाचा वाटा असतो. वाहतक�ची व दळणवळणाची साधने, �ाकितक ु ृ
सपंदा आिण उ�मशील स�ंकती�यवहारांचा अथ�कारणावर �भाव असतो. या ��ीने ृ
तपास करायचा झाला तर १९ �या शतकातील िहदं�थानातील अथ�कारणावर ु
सम�मागा�चा फार मह�वाचा वाटा होता, असे ल�ात येते. �यापार-उ�ोगांची वाढ, ु
बाजारपेठीय �पधा�, वासाहितक स�ाकारण आिण जागितक पातळीवरील सां�कितक ृ
आदान�दानात सम�ाला अपार मह�व �ा� झालेले िदसन येते. [१] महासागरांमळे ु ् ू ु
�ाकितक��या जग िवभागले गेलेले असले तरी सामि�क शोधमोिहमांमळे जग जोडले ृ ् ु ु
गेले, हेही िततकेच खर ेआहे. केप ऑफ गडहोपला वळसा घालन िहदं�थानात पोहचणारा ु ू ु
सम�माग� आिण सवेझ काल�याची िनिम�ती यामळे जलवाहतक, �यापार आिण ु ु ु ू
उ�ोगध�ंात फार मोठी �ांती झाली. इं�लंडला इ. स. १६०० साली �थापन झाले�या 
ई�ट इंिडया कंपनीने �यापारासाठी भारतात ��थान ठेवले, मंबईला वसाहत �थापन केली ु
आिण महारा��ा�या अथ�कारणात आमला� बदलांना स�वात झाली. कंपनीने इं�लंड�या ू ु
बादशहाकडन �यापाराची सनद िमळवली अस�याने इं�लंड�या काय�ा�या चौकटीत ू
राह�नच कंपनीला �यापार करावयाचा होता; �यासाठी भमी सपंादन, िहदं�थानातील ू ु
राजांशी तह-करारनामे कर�याचा अिधकार आिण ि�टन�या दडंसिंहतेनसार �यायिनवाडे ु
कर�याचा व अपरा�यांना िश�ा कर�याचा अिधकार कंपनीला �ा� झाला होता. हे ल�ात 
घेता ई�ट इंिडया कंपनीला �थापनेपासनच �यापारा�या मा�यमातन राजक�य स�ा�भ�व ू ू ु
सपंािदत कर�याचाही परवाना िमळाला होता, यात शकंा �यायला जागा नाही. इं�लंड�या 
बादशहाने आप�याला आदंण िमळालेले मंबई बेट कंपनीला नाममा� भाडयाने ह�तांत�रत ्ु
क�न �यापारासाठी ह�काची भमी उपल�ध क�न िदली होती. �यामळेच कंपनी�या ू ु
िहदं�थानातील �यापाराला �थायी�व �ा� झाले होते, हेही ल�ात �यायला हवे. लंडन�या ु
ई�ट इंिडया कंपनीला िहदं�थानातील पोत�गीजांची �यापारातली म� तेदारी सपं�ात ु ुु
आणायला लंडन�या बादशहा�या पाठबळामळे मलाधार िमळाला. अथ�शा�ीय प�रभाषेत ु ू
सांगायचे तर ई�ट इंिडया कंपनी�या अथ�कारणाची सदंभ�चौकट �यावेळ�या ि�िटशां�या 
राजनीतीत�या ‘�यापारवादा’त (Mercantilism) होती. आप�या दशेात जे िपकत नाही ते 
आयात क�न आप�या जनते�या जीवनाचा क�याणकारी िनदश� ांक वाढवायचा, 
आयाती�या तलनेत िनया�तीवर भर दऊेन अ�य दशेात�या सपं�ीचा ओघ इं�लंडकडे ु
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२. �ामस�था आिण शेती�यवसायं
 एकोिणसा�या शतकात जगातले सव�च दशे जिमनीची मशागत करणार ेहोते; शेतीला 

सव�� बरकत होती. महारा��चीही अथ��यव�था किषक� �ी होती. किषक� �ी अथ��यव�थेत ृ ृ
‘खेडे’ या घटकाला मह�व होते; ‘जाित�यव�था आिण गावगाडया’�या ‘का�-ना�’ ्
स�ंकती�या सरंचनेत चालणार े अथ�कारण क� ��थानी होते. रोकड �यवहारांपे�ा ृ
व�तिविनमयावर भर होता. िववाह, धािम�क िवधीकम�, शेतमजरी, िशपंी, चांभार यां�या ू ु
कारािगरीचे मोल पैशाऐवजी व�त�पाने अदा कर�यात येई. �यामळे या अथ��यव�थेत ू ु
जमीन, झाडपाला यांना आिथ�क आिण सां�कितक म�य होते. धा�य, मीठ, मडक�, ृ ू

१.४ ई�ट इंिडया कंपनीला िहदं�थानात�या �यापाराची सनद �ा� झाली, �यावेळी ु
औ�ोिगक �ांती झालेली न�हती. पण औ�ोिगक �ांतीनंतर जागितक अथ�कारणाची सव� 
प�रमाणे बदलली. १९ वे शतक हे वै�ािनक शोधांचे आिण तं�िव�ाना�मक �ांतीचे 
शतक आहे. ताराय�ं (१८३२), टेलीफोन (१८७६), िव�त ब�ब (१८७८) यांचा शोध ु
याच कालखंडात लागले. दळणवळणा�या साधनात र�ेवेचे जाळे पसरव�याला याच 
कालखंडात स�वात झाली. औ�ोिगक �ांती, शहरांची वाढ, लोकस�ंयेत दपटीने वाढ, ु ु
वैचा�रक �े�ात मा�स�वादाचा उदय, �� च �ांतीनंतर �यि� तवादाला आलेले मह�व, 
भारतातील सधारणावादाचे �बोधनपव�, इ�यादी घटनांनी या शतकाचा यगधम� घडिवला ु ु
आहे. अथ�िवचारात ‘�यापारवाद’ मागे पडला व रा��ाची आिथ�क �गती �यापारापे�ा 
दशेा�या उ�पादकश� तीवर अवलंबन असते असा ॲडम ि�मथ�िणत नवा अथ�िवचार पढे ू ु
आला. १९ �या शतकात आधिनक िश�ण घेतले�या एत�ेशीय सिशि�तां�या वैचा�रक ु ु
धारणांतन भारतीय �वातं�यवादाचा उदय झाला व �यां�या नजरतेन वसाहतवादी ू ू
अथ��यव�थेत�या शोषणाची व भारतीयां�या दा�र� याची िचिक�सा होऊ लागली. ्
सयाजीराव गायकवाड यां�यासार�या �ागितक िवचारा�या राजाने आिथ�क सधारणांचे ु
�योग क�न वसाहतवादी अथ��यव�थेला पया�यी अथ��यव�था कशी असावी याचा नमना ु
पढे आण�याचा �य�न केला. अशा सव� बाजनंी १९ �या शतकातील आिथ�क ु ू
ि�थ�यतंराचा मागोवा घेऊन आिथ�क �े�ातील ि�थ�यतंराचा �थलमानाने आलेख ू
काढता यावा ही भिमका ठेवन हा तपास करावयाचा आहे.ू ू

वळवायचा, सो�या-चांदीचे चलन िमळवायचे व सामि�क स�ेसाठी िनधी सपंािदत ु
करायचा अशा �यापारी रा��वादातन ‘ई�ट इंिडया कंपनी’ला �यापाराची सनद िमळाली ू
होती. �यापारातन रा��ीय सपं�ीची व�ी हे �यापारवादी अथ�कारणाचे म�यवत� स� होते. ृू ू
पण� �पध�ऐवजी एकाच एका कंपनीला �यापाराचे सवा�िधकार दऊेन �यापारी ू
भांडवलशाहीचे िहतसबंधं जोपास�याची इं�लंडची राजक�य �यहनीती ही कंपनी ू
सरकार�या अथ�कारणाची पा��भमी होती. ू
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क� हाडी, दोरखंड या व�तंचा उपयोग आिंशक पैशासारखा (Partial money) केला जात ु ू
असे. ि�िटश अमदानीत या अथ��यव�थेत म�वतंर घडन आले. पारपं�रक �ामीण ू
अथ��यव�था ‘शहर’ क� �ी आिण भांडवलशाही म�यचौकटीत �पांत�रत होऊ लागली ू
होती. न�या अथ��यव�थेत �यापार आिण औ�ोिगक उ�पादनाला मह�व होते; भांडवलदार 
आिण कामगार यां�या वग�य सरंचनेत चालणार ेअथ�कारण ही या अथ��यव�थेची ओळख 
होती. कषीक� �ी अथ��यव�था आिण औ�ोिगक �ांतीनंतरची तं�ौ�ोगािधि�त ृ
भांडवलशाही अथ��यव�था अशा दोन अथ��यव�थां�या सकंराचा हा कालखंड होता. हे 
िन�वळ आिथ�क ि�थ�यतंर न�हते, या आिथ�क प�रवत�ना�या अनषगंाने सां�कितक ु ृ
प�रवत�नही होत होते. भारतीय आिण पाि�मा�य अथ��यव�था यांचा नीकट सपंक�  
आ�याने पर�परां�या आिथ�क �यवहारांची शैली आिण प�रभाषा यां�यात सरिमसळ होऊ 
लागली होती. या काळात एका अथा�ने �ामीण अथ��यवहाराची ि�ओलीभवनाची 
(‘Creolization’) �ि�या स� झाली होती. �यामळे या आिथ�क ि�थ�यतंराचा तपास ु ु
करताना सामािजक-सां�कितक बदलां�या खणाही ल�ात �यायला लागणार आहेत. ृ ु
किषक� �ी अथ��यव�थेत आिथ�क, सां�कितक ‘सिंचत’ हे जीवनम�य होते; तर ृ ृ ू
भांडवलशाही अथ��यव�थेत आधिनक य�ें, तांि�क कौश�ये आिण िवपणननीती यांना ु
आिथ�क-सां�कितक म�य होते. ‘िवपणन’ हे जीवनम�य बन पहात होते. उदाहरणाथ�, ृ ू ू ू
किषक� �ी अथ��यव�थेत रजंनाला स�ंकतीम�य होते; भांडवलशाही स�ंथेत रजंनाला ृ ृ ू
िविनमय म�य �ा� झाले होते. या बदलले�या आिथ�क सरंचनांबरोबर श�क, जकात, ू ु
दडं, भरपाई, िवमा अशी नवी अथ�प�रभाषा घडत होती. या आमला� ि�थ�यतंरात ू
महारा��ाचे शेतकरी, भांडवलदार, �यापारी आिण शासनकत� या िविवध घटकांनी आपली 
भिमका कशी िनभावली आिण �यामळे सम� अथ�कारण आिण स�ंकतीचा पैस कसा ृू ु
स�ंका�रत झाला याचा शोध इथे �यावयाचा आहे.

 �ारभंी किषक� �ी अथ��यव�था आिण �यानंतर भांडवलशाही अथ��यव�थेतील ृ
ऐितहािसक ि�थ�यतंरांचा येथे तपास करावयाचा आहे. 

किषक� �ी अथ��यव�थाृ भांडवली अथ��यव�था मािहती-तं��ाना�मक
व�तिविनमयाला मह�वु पैशाला मह�व मािहतीला मह�व
जाित�यव�था-�धान वग��यव�था-�धान �ानससंाधनांना �ाधा�य

जमीन, पश, झाडपालाू
यांना आिथ�क-सां�कितक म�यृ ू

य�ं -अवजार ेयांना
आिथ�क-सां�कितक म�यृ ू

'नेटवक� ' ला मह�व

का�-ना� सबंधं कामगार-मालक सबंधं वगा�तीत सबंधं
'सिंचत' सकं�पना 'भांडवल' सकं �पना मािहती सकं�पना
रजंन – स�ं कतीम�यृ ू रजंन – िविनमय म�यू रजंन – सकं रम�यू
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 शेती हा महारा��ा�या अथ�कारणाचा गाभािवषय आहे. १९ �या शतकापरता िवचार ु
करायचा झाला तरी महारा��ात शेती िपकवणा� या कण�यांना अ�य लोकां�या तलनेत ु ु
समाजात अिधक �ित�ा होती. शेतक� यां�या जमीनबाब��या ह�कांचे सरं�ण करणे व 
जमीन महसल गोळा कर�याचे काम सरकार करीत असे. या जमीनबाब�सबंधंी मसलमानी ू ु
अमदानीत, मराठेशाहीत आिण ि�िटश अमदानीत रा�यक�या�ची धोरणे बदलत गेलेली 
आहेत. [२] �याचा थेट प�रणाम शेतक� यां�या जीवनमानावर आिण �ामीण 
अथ��यवहारावर पडलेला िदसतो. 

 ग. ितस� या ओळीचे : दवेधमा��या कामाचे : गरव, माळी, जोशी, मलाणीु ु

अथ��यव�थेत�या वरील तीन ट��यांबरोबर सपं�ी सकं�पनेत बदल झाले, 
�यम�य�यवहारात बदल झाले आिण सामािजक सबंधं व सां�कितक म�यसरणीतही ृू ू
बदल होत गेले. महारा��ा�या सदंभा�त अशा बदलांचा मागोवा ��तत �करणात व पढील ु ु
िववेचनातही सदंभा�नसार �यावयाचा आहे. �थम १९ �या शतकातील महारा��ा�या ु
किषक� �ी अथ��यव�थेचा इथे मागोवा �यावयाचा आहे. ृ

अथा�त ि�िटश राजवट आली, �शासक�य बदल झाले, नवे कायद ेझाले तरी १९ 
�या शतकात दनंैिदन �ामजीवनात गावगाडयाचे �व�प फारसे बदलले नाही. किषक� �ी ् ृ
समाजात खेडे िकंवा गावसमाज हा क� ��थानी होता. गावा�या जिमनीचे �े� दोन गटात 
िवभागलेले असायचे. लोकव�तीचे �े� असलेले गावठाण ती ‘पांढरी” आिण शेतजिमनीचे 
�े� ती ‘काळी’. �ाम�यव�थेत शेती कसणार े ‘कणबी” क� ��थानी असत. इतर लोक ु
‘अडाणी’ वगा�त मोडत. अडाण�चेही दोन वग� असत. शेती�यवसायासाठी उपय� त ु
असणा� या व�त परिव�याचे उ�ोग करणार े‘का�’ (बलतेदार) आिण इतर सेवा परिवणार ेू ु ु ु
ते ‘ना�’ (आलतेदार). या िबगरशेती वगा�त�या अडाणी” लोकांचे �माण जमीनधारकां�या ु
१/३ इतके होते. १८९१ �या जनगणनेनसार साठ ट�के लोकांची उपजीिवका शेती�या ु
उ�प�नावर अवलंबन असायची. [Burke Edmund, “Speech on the opening of ू
the Impeachment” 1788 ] शेती न करणा� या बारा बलतेदारांची उपजीिवकाही ु
शेतक� यांकडन िमळणा� या अल�या-बल�यावर, �हणजे अ��य�पणे शेती�या ू ु ु
उ�प�नावरच अवलंबन होती. का�ंना िमळणा� या मोबद�यास ‘बलते’ व ना�ंना ू ु
िमळणा� या मोबद�यास ‘अलते’ �हणत. का�-ना�ंना मोबदला द�ेयाचेही �माण ठरलेले ु
असे. �यास ‘िनरख’ �हणत. तीन ओळ�चे ‘िनरख’ �हणजे एका अथा�ने लाभाथ�ची अतंग�त ं
�ेणीिवभागणीच होती.

 ख. दस� या ओळीचे : �ापिंचक उपयोगाचे : �हावी, परीट, कंभार, कोळी.ुु
 क. पिह�या ओळीचे : शेती�या उपयोगाचे : सतार, लोहार, चांभार, मांगु

२.१ गावगाडा
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ितस� या ओळी�या बलतेदारीचे �ाथिमक एकक मानले जाई. �या�या दीडपट ु
दस� या ओळी�या लोकांना व द�पट पिह�या ओळी�या लोकांना बलते-आलते िदले जाई. ु ुु ु
याखेरीज महार, रामोशी हे सरकारोपयोगी गावकामगार असत. पण �यांना जमीन इनाम 
िदलेली असायची. अलते-बलते नसायचे. बलतेदारांना ख�रपा�या िपकाची वसली ु ु ु ु
दस� यानंतर व र�बी�या िपकाची वसली िशम�यापव� होत असे.ु ू

ग. चांभार : औतामागे ८ पायली धा�य, ५-२० प�ढया गड, भईमगा�या श�गा १ खंडी ् ू ु ु
(१ ते ४ पायली), ल�नात िकंवा या�ेत मशाल धर�याचा मान, �या�सगंी �यास जेवण, 
पागोटे, चोळीचा खण ,ल�नजोडयाचे स�वा ते तीन �पये.्

 खेडयातील लोहार, सतार, इ�यादी कामगार शेतीला परक अवजार ेव साधनव�त ् ु ू ू
तयार करणे, �यांची द��ती कर�याचे काम करीत; �याबदली �यांना शेती�या उ�प�नाचा ु
िविश� �माणात वाटा दऊेन िकंवा �वतं�पणे कस�यासाठी जिमनीचा तकडा दऊेन ु
मेहनताना चकिवला जात असे.िशवाय धािम�क सण-उ�सव, ल�नसमारभंात �यांचा मान ु
राख�या�या �रतीभाती ठरले�या असत. उदाहरणासाठी या �यव�थेत�या अथ��यवहाराचे 
�व�प ल�ात ये�यासाठी नम�यादाखल शाह� रोजिनशी व अ�य� उपल�ध झाले�या ु
न�द��या आधार ेकाही बलतेदारांचे ह�क व दयेभागाचा तपशील इथे दते आहोत:ु

क. पाटील-कलक�या�चे मान : वतनाचे ह�क : १०० �पये सारावसलीस १ �पया, ु ु
ऐनिजनसी आकारावर खंडणीस १ धडा, दर बैलास एक �का जकात, िशवाय 
गव�याकडन दर �हशीगिणक सालीना अ�छेर लोणी; दवेळात�या उ�प�नापैक� काही ू
िह�सा, ते�या�या दर घा�यास अ�छेर तेल िकंवा तेला�या दकानदाराकडन दररोज ९ ूु
टाक तेल; चांभाराकडन वषा�स १ जोडा, तांबो�याकडन पाने, (पाटला�या िन�मे पाने ू ू
कलक�या�स), को�याकडन पाणी, सणाची लाकडाची एक मोळी, िदवाळी दस� यास ु ू
वाज�ंी.

ख. सतार : खानदशेात औतामागे २४ शेर, को�हापरात ४ ते ८ पायली, परभणीला ु ु
२ ते १० पायली धा�य व र�नािगरी भागात २ ते ६ पायली भात बलते िदले जाई. भईमग ु ु ू
२० मण श�गांमागे ६ पायली िदला जाई. िशवाय मानपान असायचे. ल�नाची मह�त�मेढ ु
सताराने रोवायची. �या �सगंी �यास नारळ, िशधा आिण दि�णा िदली जायची. ु
नवरदवेाचा आघंोळीचा पाट सताराकडन यायचा. �याबदली �यास खण आिण नारळ ु ू
िदला जात असे. व� हाड��या गाडीबैलांसाठी मेखा क�न �ाय�या; �याबदली �यास िशधा 
िदला जाई. वरातीपढे लाकडी घोडा नाचिव�याचा मान सताराचा, �यावेळी �याला पटका ु ु
बांधायचा िकंवा एक �पया �ायचा. ल�ना�या वेळी सतारास शेला-पागोटे आिण ु
जेवणासाठी कोरडा िशधा िदला जात असे.

घ. मांग : औतामागे २ ते ४ पायली धा�य आिण ख�यातले भसकट. िशवाय सरपण ु
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 �ाचीन काळी भारतात जिमनीची मालक� गावाची, उ�प�न गावाचे व गाव�मखाने ु
ठरवन िदलेला राजभाग �या �या लोकांना वाटन द�ेयाची �था होती. मन�मतीत राजाने ृू ू ु
उ�प�नाचा िकती भाग �यावा व रयतेकडे िकती ठेवावा याचे काही तपशील नमद केले ू

२.२ जमीन-मालक� व महसल �यव�थाू

च. �हावी : कटंबातील �य� त��या हजामतीसाठी दरडोई माणसास दोन ते चार ु ु
पायली व मलास १ ते दोन पायली धा�य द�ेयाची �था होती. िशवाय कटंब�मखा�या ु ु ु ु
हजामतीब�ल भाकरी िदली जायची.

लहान मलाचे जावळ काढ�यास खोब� याची वाटी �ायचे. �हशी भादर�यासाठी दर ु
�हशीमागे आठ आणे िकंवा भाताचा एक भारा िदला जाई. �हा�याकडे आमं�णपि�का 
वाटणे, दवेाची पालखी वाह�न नेणे, जेवणा�या प�ं तीत पाणी वाढणे ही कामे करावी लागत. 
�यासाठी चोळीचा खण आिण ल�नात पटका िदला जाई. िशवाय नवरदवेाचा घोडा 
धर�याचा मान असायचा व बदली शेला पागोटे, नारळ िकंवा चोळीचा खण िदला जाई. 
नवरदवे वेशीवर आला क�, �या�या त�डासमोर आरसा धर�याचे काम के�याब�ल पटका 
िकंवा आठ-बारा आणे रोख िदले जात.

फोड�याब�ल रोज १ भाकरी, शेण गोठा सारव�याब�ल मांिगणीस लगडे चोळी, ल�न-ु
समारभंात मांगाची वाज�ंी असायची. �यावेळी मांगास धोतर, सदरा, पागोटे आिण 
मांिगणीस खण, नारळ, सपारीचा आहेर. मांिगणीस अमाव�येला घरोघ�न तेल, मीठ, ु
िमरची िदली जायची.

वरील�माणे बारा बलतेदारांना ऐपती�माणे दयेभाग िदला जायचा. शेतमजर ु ू
रोजदंारीवर, सालीना पगारावर व वेठिबगारीवर काम करीत. बह�तेक कामगारांचा 
मेहनताना �याहारी, दपारचे जेवण, िदवाळसणाला कता�-धोतरजोडी आिण उव��रत ुु
दयेभाग धा�य व रोकड �व�पात िदला जायचा. काही िठकाणी पगार द�ेयाऐवजी 
वेठिबगारीची प�तही होती. गावक��या महारांना वािष�क पगार असे; सतकारी कामाब�ल 
इनामी जिमनी असत. �यास ‘महार वतन’ �हटले जाई. िशवाय गावक�चे मानापानाचे 
िनयम व दडंक महारांसाठी ठरलेले असत. ल�न�सगंी नारळ, चोळीचा खण व लगडे, ु
नवरदवे वेशीतन िशरताना अडिव�याचा मान, �याबदली पटका व �पया िदला जायचा. ू
मयतीचे सरपण वािह�याब�ल स�वा �पया आिण �ेतावरील कापड व िवसा�याचा पैसा 
घे�याचा अिधकार असे. मयता�या नातेवाईकास बातमी पोहचिव�याचे १ पायली धा�य 
िदले जात असे. मेलेले जनावर वाह�न ने�यास हात धलाई �हणन दोन-तीन पाय�या ु ू
धा�य िशवाय जनावरा�या कातडयावरचा ह�क रहात असे. पो�याचे तोरण ्
बांध�याब�ल धा�य आिण परणाची पोळी, पाटलाचे बैल वाजिवत ने�याब�ल ु
ओवाळणीचा पैसा िमळायचा.
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आहेत. जिमनीचा पोत, शेती कस�यासाठी िपकिनहाय लागणारी मेहनत व गतंवणक ु ू
ल�ात घेऊन राजाने �ा� उ�प�नातन �यावयाचा वाटा, अथा�त ‘कर’ िनि�त केला जात ू
असे. �ादशंापासन ष�ांशापय�त व �सगंोपा� चौ�या िह��यापय�त कर घेतला जात असे. ू
मोगलाई अमलातही “खलक खदाका, मलख बादशहाका” या �यायाने जिमनीची मालक� ु ु ु
राजाकडेच असायची. या सकं�पनेनसार राजाने िदले�या जिमनीवर शेतकरी शेती ु
करणार व शेतकरी राजाला शेतसारा दणेार अशी �यव�था �चिलत होती. अकबरा�या 
कारिकद�त तोडरमल याने व िनजामा�या कारिकद�त मिलक अबंरने सारा आकारणीचे 
िनयम घालन िदले होते. शेतसारा कसा आकारावयाचा यासबंधंी मसलमानी राजवटीत ू ु
िविश� प�ती िनमा�ण कर�यात आली होती. अकबरा�या धोरणा�माणे दर दहा वषा�साठी 
सा� याचे दर िनि�त केले जायचे. हा सारा वसल कर�यासाठी मोगलाई अमदानीत ू
जिमनीची मोजणी कर�यात यायची. �यासाठी ‘इलाही गज’ हे मोजमापाचे साधन होते. 
तसेच जिमनीची उ�म, म�यम, किन� अशी �तवारीही ठरिव�याचे िनयमही तयार 
कर�यात आले होते. जिमनी�या मगदरा�माणे येणा� या उ�प�नाचा ितसरा िकंवा चौथा ु
भाग (�हणजेच “चौथाई”) रयतेने राजाला �वािम�वाब�ल �ावयाचा िनयम कर�यात 
आला. धा�य�पाने हा महसल जमा केला जाई. मोगलां�या कारिकद�त जमीनदारां�या ू
माफ� त सारा वसल केला जायचा. ू

 मराठेशाहीत रा�याचा जमीन महसल वसल कर�याचे काम �थािनक पाटील-ू ू
कलकण�; वतनदार िकंवा मालगजार करीत; परग�या�या पातळीवर दशेमख-दशेपांडे हे ु ु ु
�थािनक अिधकारी करीत. महसलाचा िविश� िह�सा रा�याकडे वग� करीत व उव��रत ु
िह�सा गावाचे सरं�ण व इतर मलक� कारभारासाठी ठेवन घेतला जात असे.ु ू

 पढे िनजामा�या कारिकद�त मिलक अबंरने उपजाव जिमनीनसार चार �े�े ठरवन ु ू ु ू
सारावसली�या दरात बदल केले. [३] �ा� उ�प�ना�या एकततीयांश अथवा दोन पचंमांश ु ृ
इतका सारा आकारला जाऊ लागला. तसेच धा�याऐवजी रोकड रकमेत सारा वसल ू
कर�याची प�त आली. सारावसलीची य�ंणा (जमाबदंी) िनि�त कर�यात आली. ु
जमाबदंी�या िनयमावलीनसार सारावसलीची जबाबदारी गाव�या पाटलाकडे सोपिव�यात ु ु
आली. जमीन कसणा� यांचीही दोन वगा�त िवभागणी कर�यात आली. जिमनीवर िनरतंर 
ह�क असणार े“िमरासदार” आिण पेरले�या जिमनीपरती महसलाची प�ी दणेार े“उपरी”. ु ु
िमरासदारांना जिमनीची खरदेी-िव�� कर�याचे अिधकार होते. उपरी कण�यांना हे ु
अिधकार न�हते. सरकारला वाटेल ते�हा जमीन कसणा� याचा कौल काढन घे�याची मभा ू ु
होती.

िशवाजी राजां�या अमदानीत सारा आकारणीची अकबरकालीन प�ती स� होती. ु
५ फट (म�ी) लांबीची काठी िकंवा दोर हे मोजणीचे एकक होते. २० काठया �हणजे १ ्ू ु



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - आिथ�क ि�थ�यतंर     ।  295 ृ

 पेशवाईत १७७८ साली िबघा आिण जिमनीचा पोत यानसार सा� याचे दर ु
ठरिव�यात आले होते :

 ख. मळईचे बागाईत दर िब�यास तीन �पये, 

 घ. �या खालोखाल जिमनीस स�वा �पया, �पया, बारा आणे
 ग. उ�म काळीस दर िब�यास दोन �पये

िबघा, १२५ िबघे �हणजे १ च�हार अशा �व�पाची मोजणीची प�त होती. इतर सव� 
फटकळ कर र� क�न उ�प�नावर सरसकट ४०% कर आकार�यात येई. नवे बागाईत ु
करणारास श�करिहत जमीन कस�याची सधंी िदली जाई. तसेच शेतक� यांना बी-ु
िबयाणांसाठी व गोधनासाठी कज� द�ेयाचीही �यव�था होती. �यास ‘तगाई’ �हणत. 

 क. उ�म बागाईत दर िब�यास सहा �पये,

असे दर ठरिव�यात आले. (१८९५, िहदं�थानची रा�य�यव�था व लोकि�थती, प. ृु
१६३) महसल गोळा कर�याचे काम म� �याने िदले जायचे, �यामळे म� तेदार व ू ु
पोटम� तेदार यांचाही बोजा रयतेवर पडत असे. उ�प�ना�या जवळपास िन�मे रकमेपय�त 
ही आकारणी जात असे. िशवाय इनाम जिमन�वर शेतसारा नसे. उलट ऐनिजनसी 
इनामदार गावाकडन ‘घगरी’ (धा�य) व िव��मालावर ‘वाणगी’ (फसक�/ शेव) घेत. हा सव� ू ु
बोजा शेतक� यांवर पडे. सरजंामी प�तीमळे मराठेशाहीत वतने िदली गे�याने या वतनांचा ु
खच� शेतक� यां�या उ�प�नातनच कर�यात येई. ग�हेगारीब�ल गावाला होणा� या दडंाची ू ु
र�कम अलतेबलतेदारांना सट असायची; शेतक� यांकडन मा� ती वसल केली जायची. ु ु ू ू ू
अशा अनेक कारणांमळे मराठेशाहीत शेतक� यांची एकण ि�थती फारशी समाधानकारक ु ू
न�हती. मराठया�या इितहासाचे अ�यासक डॉ. अ. रा. कलकण� यांनी या वा�तवाचे ् ु
�व�प वण�न करताना �हटले होते,

“ पावसाची अिनि�तता, नेहमीचा य�ाचा �सगं, आिथ�क मदतीचा अभाव, अस� ु
कारभार, इ�यादी कारणांमळे महारा��ातील शेती�यवसाय व शेतकरी हे दो�ही ु
मागासले�या अव�थेत होते. .. अ�वल �ती�या जिमनीचे �माण अगदीच अ�प होते. 
गावा�या एकण िपकाऊ जिमनीपैक� १ ट�का जमीनस�ा अ�वल दजा��या �कारात ू ु
मोडत नसे. ... शेती�यवसाय सरळीत चाल ठेव�यासाठी.. कज��पाने शेटेमहाजनांकडन ु ू ू
(पैसा) उभा करावा लागत असे.” (कलकण� अ. रा., १९७८, प. ५६-५९) अशा िवप�रत ु ृ
प�रि�थतीत मराठयांची बरीच मले सै�यात दाखल होऊन मलखिगरीतन पैसे कमवन ् ु ु ु ू ू
आणीत. असा रोकड पैसा आ�याने हे लोक जमीनजमला घेत व ऐषाआरामात राहत. ु
�वत: शेती कस�याऐवजी मजरांकरवी शेती करवन घेत. इतर कणबी मा� अलते-बलते, ु ू ु ु ु
शेतसारा, आिण सावकारी कज�फेडीने हालाखीचे जीवन जगत होते. 

 मराठयां�या अथ��यव�थेिवषयी पणे दरबारातील इं�ज वक�ल सर चाल�स मॅलेट ् ु
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 मंबई इला�यात १८१७ नंतर ि�िटशांची राजवट स� झा�यानंतर ु ु
रा�य�शासन�यव�थेत एक मोठे ि�थ�यतंर झाले. १८१८ एलिफ��टनची द�खनचा 
किमशनर व १८१९ पासन मंबईचा ग�हन�र �हणन िनय� ती झाली. त�पव� १८११ ू ु ू ु ू
पासन �याची प�यास रिेसड�ट �हणन नेमणक होती. िशवाय १८०४ ते १८०८ या ू ु ू ू
काळात नागपरचा रिेसड�ट �हणनही �याने काम पािहले होते. मराठी माणसाचा, ू ू
महारा��ातील शेतीउ�ोगाचा, �ामस�ंथेचा व लोकाचारांचा �याने जवळन अ�यास केला ू
होता. दस� या बाजीरावाची स�ा सपं�यावर एलिफ��टनने मंबई इला�यात काय�ाचे ुु
सरा�य �थापन कर�या�या ��ीने �शासननीती ठरिव�याचे पायाभत काम केले. ु ू
रा�य�शासनासाठी कायदा आिण िनयमांची सिंहता तयार करणे, एत�ेशीयांचा 
�शासन�यव�थेत सहयोग िमळिवणे आिण गणव�ापण� िश�णा�या साव�ि�करणासाठी ु ू
�यव�था िनमा�ण करणे या ि�स�ीवर �याने आप�या रा�यकारभाराला �ारभं केला होता. ू
सवा�ना लाग होणार ेसमान कायद ेकर�याला �याने अ��म िदला. मन�मती, इ�यादीवर ृू ु
आधारलेले पारपं�रक कायद े फ� त �ा�णांना लाग होत; इतर जात�साठी मा� ू
जातपचंायत�चे जातिनहाय कायद ेव �ढ�चा अमंल चालत असे. �यामळे एत�ेशीयां�या ु
सवयी, परपंरा ल�ात घेऊन �याने सधारणांचा काय��म राबिवला.ु

२.३ स�ातरानतर�या फेररचनां ं

याने न�दिवलेले एक िनरी�ण असे क�, “ मराठयांचे अथ�शा� �हणजे कंजषपणा. �यामळे ् ू ु
कलाकौश�याची वाढ झाली नाही. याउलट मसलमान होते. �यामळे उ�ोगधदं े वाढन ु ु ू
�यां�या ितजोरीत पैसा येई. �ा�णां�या ितजोरीत गेलेला पैसा बाहेर पडत नसे.” मालेटचे 
असे िनरी�ण आहे क�, मराठयांना एवढ�स�दां कळत नाह� क�, बदंराम�ये जहाजांची ् ु
चांगली वद�ळ असली तर िकना� यावरील �दशेांतील लोकस�ंया वाढन फायद े होतात; ू
नस�या जकातीपासनच लटालटीपे�ां िकती तरी अिधक उ�प�न िमळिवता येते. ु ू ु ु
(केतकर, महारा��ीय �ानकोश, प. ४२९) एकंदर मराठयांनी मलखिगरीवर भर िदला ृ ् ु ु
आिण �यापाराकडे दल�� केले. �यापारी मागा�चा िव�तार केला नाही. बाहे�न आयात ु
केले�या मालावर जकातीचे उ�प�न िमळव�याची अथ�नीती अवलंिबता आली नाही. 
�थािनक उ�ोगध�ंांना व कारािगरांना उ�ेजन दणेारी राजनीती नस�याने मराठेशाहीत 
अथ��यव�था गितमान होऊ शकली नाही.

 एलिफ��टन�या या सधारणावादी भिमकेमळे १८१८ ते १८२७ या काळात शेती, ु ू ु
�ामस�ंथा, करप�ती यात अनेक बदल होऊन सस�ता ��थािपत कर�याची मोहीम ु ू
स� झाली. एलिफ��टन�या िनव�ीनंतरही ही बदलाची �ि�या स�च होती. �यामळे ु ृ ु ु
मराठेशाहीनंतर ि�िटशां�या रा�य�यव�थेत यगांतर (Paradigm shift) घडन आले. ु ू
एलिफ��टनने मराठयांची पव�ची रयतवारी प�ती पढे चाल ठेवली; मा� �यात आमला� ् ू ु ू ू
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सधारणा के�या. या राजक�य ि�थ�यतंरामळे शेती करणा� या गावसमाजातील आधीची ु ु
“िमरासदार’ आिण ‘उपरी’ अशी वग�वारी कर�याची प�त र� झाली. न�या प�तीत 
िमराशांबरोबरच इतर कळांनाही जिमनीची मालक� �ा� झाली. जमीनधारकांना जमीन ु
िवकणे, गहाण अथवा तारण ठेवणे आिण म�यनंतर ती वारसास �ा� हो�याचे अिधकार ृ ू
�ा� झाले.

 राजवट बदल�याने जहागीरदारां�या ह�कांचे �� उपि�थत झाले. एि�फ��टनने 
िशवकालापासन चालत आले�या ज�या जहागीरदारांची वशंपरपंरनेे चालत आलेली वतने ू ु
कायम केली. पेश�यांनी िदले�या जहािगर�ना फ� त दोन वषा�चे अभयदान िदले. 
पेश�यांकडे राजा�य िमळाले�या �ा�णां�या इनामे, वषा�सने व दि�णेचे ह�क नाममा� 
फेरफार क�न कायम ठेवले. सैिनकां�या वेतनाची पनर�चना केली, �यांना महागाई भ�ा ु
िदला जाऊ लागला, िशवाय य�ात मार�या गेले�या सैिनकां�या िवधवांसाठी पे�शन ु
योजना लाग कर�यात आली. खानदशेातले िभ�ल चो� या, लटमार क�न व घाटमागा�तन ू ू ू
जाणा� या मालावर स� तीने जकात वसल क�न उप�व िनमा�ण करीत होते. �यां�या अशा ू
अपराधांमागील मळ कारणांचा अ�यास क�न एि�फ��टन�या कारिकद�त िभ�लांसाठी ्ू
पे�शन योजना लाग कर�यात आली. आधी उप�व करणा� या िभ�लांकडेच �यापा� यां�या ू
सरं�णाचे काम सोपवन �याबदली �यांना मेहनताना द�ेयाची योजना काया�ि�वत कर�यात ू
आली. रा�या�या आिथ�क लाभासाठी सव�सामा�यांना वेठीस न धर�याचा िवचार 
एलिफ��टन�या अथ�नीतीत िदसन येतो. एलिफ��टनने मराठयां�या कररचनेत ज�र ्ू
तेथे सधारणा के�या. पेशवाईत दा�वर िनब�ध अस�याने �यापासन िमळणा� या अबकारी ु ू
कराला मकावे लागत होते. एलिफ��टनने दा�पासन अबकारी कर �ा� कर�याचा मोह ु ू
टाळन पेशवाई�या काळातले दा�िव��वरील पव�चे िनब�ध कायम ठेवले. टांकसाळीचा ू ू
म� ता द�ेयाची मराठेशाहीतली �था मा� बदं केली. 
२.४ रयतवारी प�ती :

 जमीन महसल हा उ�प�नाचा सवा�त मोठा �ोत होता. एकोिणसा�या शतका�या ू
अखेरीस भारतातील एकण महसलापैक� समार े २१ कोटी �पये जमीन महसलातन ू ु ु ु ू
िमळत असत. इतर मागा�नी िमळणा� या महसला�या तलनेत जमीन महसलाचे �माण ु ु ु
अिधक होते. उदाहरणाथ�, क�टम, ए�साईज आिण �टॅ�प डयटीपासन १४ कोटी �पये; ् ् ू ू
तर िमठावर�या करातन साडेसात कोटी, अफ�म िव��तन ४ कोटी �पये उ�प�न ू ू
िमळा�याची न�द आहे. एकण खचा�पैक� सवा�त मोठा खच� ल�करावर होत असे. ू
जवळपास िन�मा खच� सै�यावर होई (२४ कोटी ४० ल� �पये ), �याखालोखाल 
�शासिनक (१४ कोटी) आिण साव�जिनक कामांवर (६कोटी ९० ल� �पये) खच� होत 
असे. (प. १०९) शेतीिवकासापे�ा या खचा�ला अिधक �ाधा�य िदले जात होते. ृ
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 ि�िटश अमदानीत िहदं�थानात करिनधा�रणाचे तालकादारी, मौजेदारी व रयतवारी ुु
असे वेगवेगळे �तर होते. तालकादारीत तालकािनहाय दर ठरिवले जात; मौजेदारीत ु ु
गावानसार करिनधा�रणाचे ठराव होत असत आिण रयतवारीत ��येक शेतागिणक दर ु
ठरिवले जात. मंबई व व� हाड �ांतात रयतवारी प�त होती. म�य �ांतात मा� मौजेवारी ु
प�त लाग होती व इं�ज सरकारने मालगजारांना सारा वसलीचे ठेके िदलेले होते. या ू ु ु
मालगजारां�या मनमानीचा फटका त�कालीन सामा�य शेतक� यांना सोसावा लागत होता. ु
एलिफ��टन�या कारिकद�त मा� सारावसलीचे म� ते द�ेयाची प�त बदं  कर�यात आली. ु

 पेशवाई�या अ�तानंतर मंबई इला�यातील ि�िटश �शासनाने जिमनीचे उ�प�न व ु
खच� ल�ात घेऊन सारा आकार�याची ‘रयतवारी’ प�ती ठरिवली. या प�तीस ‘स�ह� 
प�ती’ असेही सबंोधले जायचे. �यासाठी ‘स�ह� आिण सेटलम�ट’ या नावाचे �वतं� खाते 
स� कर�यात आले. या खा�यामाफ� त सव��थम जिमनीची मोजणी क�न �यास स�ह� ु
नंबर िदला जायचा. साधारणत: दोन बैलांनी िजतक� लागवड श�य होईल तेवढया ्
आकारमाना�या �े�ास एक नंबर िदला जायचा. शेताची ह� ठरिवली जायची व दगडाची 
खण िकंवा बांध घालन शेताचे �े� कायम केले जायचे. जमीनधारकांचे न�दप�तक ू ू ु
ठेव�याची प�त घालन द�ेयात आली होती. शेतजिमनीचे नकाशेही तयार कर�यात आले ू
होते. जिमनीचा मगदर व �तवारी ल�ात घेऊन शेतजिमन�चे ३ वग� आिण �या ��येक ू
वगा�तग�त ९ पोटभेद ठरिव�यात आले. जिमनीची �तवारी ठरिव�यासाठी जिमनी�या 
मातीची खोली, भगभा�तील पा�याचा िसचंन�मतेसाठी होणारा लाभ, नदी�या पा�यावर ू
िपके घेणार े बागाईतीचे �े�, नदीकाठ�या परा�या मळीपासन होणारा लाभ, जिमनीस ु ू
िमळणारी िकंमत, इ�यादी िनकषांव�न जिमनीची �तवारी ठरिव�यात येऊ लागली. दर 
तीस वषा�नी जिमनीची उ�पादकता तपासन म�यिनधा�रण केले जाई. सेटलम�ट ऑिफसर ू ू
अशा सव��णात िविहर�ची ि�थती, िसचंन�यव�था, गरांची शरीर �कती, नकाशात ु ृ
दश�िव�या�माणे सीमांची अचकता तपासणे, �यािवषयीचे तंटे-वाद ल�ात घेणे, मालक� ू
ह�कांचे ह�तांतरण, गहाणप�े, भाडयाने कसायला िदले�या जिमनी, वतना�या जिमनी ्
इ�यादी तपिशलांची न�दप�तकात काटेकोरपणे न�द केली जात असे. असे अहवाल ु
शेकडो पानांचे तयार होत. पढे कालांतराने हवामानाची अनकलता, दळणवळणा�या ु ु ू
मागा�ची उपल�धता, पाटबधंा� यांची जोड, मालिव��साठी बाजारहाटांची सोय, इ�यादी 
िनकषांचा समावेश क�न प�ी आकार�यात सधारणा कर�यात आ�या. स�ह� प�तीमळे ु ु
लागवडीखालील जिमनीबरोबर पड जिमनीलाही नंबर दऊेन �याचा सारा न�क� केला 
गेला. पड जमीन लागवडीखाली येताच पव�िनधा��रत दरा�माणे सारा लाग होई. ू ू
साधारणत: जिमनी�या उ�प�नाचा पधंरावा भाग हे सा� याचे सव�साधारण �माण असावे 
असे ठरिव�यात आले. १८४७ साली नवीन रयतवारी प�ती आ�यामळे शेतक� यांचा ु
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२.५ शेतक� याची द:ि�थतीं ु
कराचा बोजा बराच कमी झाला. 

 १८६५ साली जमीन-स�ह��णाचे काम पण� झाले. परतं १८७९ पय�त �यासबंधंीचा ू ु
कायदा कर�यात आला न�हता. �यामळे जमीन महसल �यव�थेचे सस�ीकरण होऊ ु ू ु ू
शकले नाही. प�रणामत: सारा वसली कर�यात �ारभंकालात अडचणी िनमा�ण झा�या. ु
िशवाय स�वातीला शेतसा� याचा दर ठरिवताना इं�जी अमंलदारांकडन काही गफलतीही ु ू
झा�या. जिमनीचा आकार व उ��नाचा उतारा ठरिवताना चका झा�या व सा� याचा दर ु
अवा�तव �व�पात वाढला. १८६७ साली सारा ६५ ट��यांनी वाढिव�यात आला. 
तसेच शेतसारा धा�या�या �व�पात न घेता रोखीने भर�याची प�त अस�याने रोख 
रकमेत सारा भरताना शेतक� यांना पैशांची चणचण भास लागली. �यामळे प�कळ कळांनी ू ु ु ु
जमीन कस�याचे सोडन िदले. �यांनी जिमनीची �त सधार�यासाठी �वत:चे भांडवल ू ु
गतंिवले, �यां�याबाबतीत �तवारीनसार जादा आकारणी होऊ लगली. पढे १८८६ साली ु ु ु
जमीन सधारणा के�याने सारा वाढणार नाही, असा िनयम केला गेला, तोपय�त या ु
िवषयावर शेतक� यांचा असतंोष कायम रािहला. तसेच ि�िटशांनी साराआकारणी 
कर�यापव� जमीनदार व कळांचे पर�परसबंधं िनयिमत केले नाहीत, �यामळेही ू ु ु
असतंोषाला वाव िमळाला. कळांचे ह�कांबाबत न�द ठेव�याची व �यांचे ह�क शाबत ु ू
ठेव�याची पव�परपंरा न�हती; या पा��भमीवर हे सबंधं िनयिमत कर�यासाठी कायदा ू ू
कर�याची गरज होती.

 कलाबा व र�नािगरी िज��ांत खोतीची प�त होती. कलाबा िज��ात�या एकण ु ु ू
शेती�े�ापैक� ३४ ट�के आिण र�नािगरी िज��ातली २३ ट�के जमीन खोतांकडे होती. 
खोत हे सा� याचे म� तेदार होते आिण पढे �यांनी जिमनीवर �वािम�वह�क सांगायला ु
स�वात केली. काही जमीनदारांनी कायमचे प�े क�न आपले ह�क कळास दऊेन ु ु
टाकले होते; अशा पाटीदारांनीही आपले पोटह�कदार केले होते. �यामळे सारा आकारणी ु
नेमक� कणाकडन करायची याबाबत सिंद��ता होती. िशवाय इनामी जिमनीचे �� होते. ु ू
मोगल अमदानीत िवजापर�या आिदलशहापासन बाणकोट व खारपेाटण भागात खोती ू ू
होती. �यानंतर मोगल काळात व मराठेशाहीत िद�या गेले�या जहािग� या, ब�ीस �हणन ू
िदलेली इनामे, सेवकांना िदलेली इनामे, दवे�थाना�या दखेभालीसाठी िदले�या इनाम 
जिमनी आिण जातइनामे अशा वशंपरपंरनेे इनाम िद�या गेले�या जमीनमालकांचेही �� 
होते. ही सव� गतंागतं �ारभंी ि�िटशां�या ल�ात आली नाही. �यामळे जमीनदारांनी सारा ु ु ु
भरताना कळांकडन हवी तशी वसली क�न घेतली. �वाभािवकच कळांची ि�थती ु ू ु ु
खालावली व जमीनदारांची वधारली.

खोती िबल :
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 १८५१ साली सर िवगेंट याने खोतीऐवजी रयतवारी प�त लाग कर�याचा �य�न ू
केला, पण �यात �याला यश आले नाही. १८६६ साली खोतांनी ‘खोत िहते�छ सभा’ ू
�थापन क�न आप�या पवा�पार ह�कांसाठी सघंिटत लढा उभारला. राणीने १८५८ �या ू
जाहीरना�यात एत�ेशीयांचे पवा�पार ह�क, उपभोग व �ढीपरपंरा यात ह�त�ेप करणार ू
नस�याचे घोिषत केले होते, �याची आठवण क�न द�ेयात आली. िव�नाथ नारायण 
मंडिलक यांचा ‘नेिट�ह ओिपिनयन’ प�ातन खोतांची बाज मांडणारा मजकर �िस� होऊ ू ू ू
लागला. खोतांनी आप�या पारपं�रक ह�कांवर गदा आणणा� या कले�टर आिण सव��ण 
अिधका� यांिव�� खटला दाखल केला. अखेर या ��ातन माग� काढ�यासाठी १८७४ ू
साली किमशन नेम�यात आले व १८८० साली खोती वतन कायदा कर�यात आला. या 
काय�ानसार सरकारला सारा वाढिव�याचा अिधकार िमळाला, िशवाय खोताने सरकारने ु
ठरिवलेला गावाचा शेतसारा दणेे बधंनकारक होते. �यामळे शेतक� यांना जाचक ठरणारी ु
अवा�तव प�ी आकारली जाऊ लागली; िशवाय ती रोकड �व�पात भर�याची स� ती 
कर�यात आली. सारा भरला नाही तर ती जमीन जमीनधारकांकडन काढन घे�यात येऊ ू ू
लागली. प�रणामत: शेतक� यांना सारा भरता यावा यासाठी आप�या पारपं�रक 
पीकप�तीत काही बदल करणे भाग पडले. ब� याच शेतक� यांनी सा� याचा आकार कमी 
हो�यासाठी लागवडीचे �माण घटवले; तर काही शेतक� यांनी सारा भर�यापरती रोकड ु
र�कम �ा� होणा� या नगदी िपकांची लागवड कर�याचा पया�य शोधला. रोखीने पैसे 
िमळ�यासाठी �यापा� यास िमळेल �या भावात धा�य िवक�याची वेळ आली. शेतीचे 
अशंत: �यापारीकरण हो�यास व बह�तांश शेतकरी कज�बाजारी हो�यास ही ि�िटशांची 
महसलनीती कारणीभत ठरली. [४]ू ू

 मंबई इला�यात कायम सा� याची प�त न ठेवता दरवष� सारा ठरिव�यात येऊ ु
लाग�यानेही शेतक� यांम�ये असतंोष वाढला. कायमधारा प�तीऐवजी �ितवष� सा� याचे 
दर ठरिव�याचा सवा�त जा�त फटका मंबई इला�यातील शेतक� यांना बसला. १८६० ु
म�ये अमे�रकेतील यादवी य�ामळे शेतीमाला�या िकंमती वाढ�या हो�या. �यामळे ु ु ु
शेतक� यांची पत वाढली. सावकार शेतक� यांना सढळ हाताने कज� दऊे लागले. 
प�रणामत: शेतक� यांवरचा कजा�चा बोजाही वाढला. या तेजी�या पा��भमीवर सरकारने ू
जादा दराने सारा आकारणी केली. लोकिहतवाद�नी या सरकारी धोरणािवषयी �हटले 
होते क�, “ महागाईचे वेळी कर बसवले ते सव� जलमी आहेत. चार आणे एकराचे ु
जिमनीवर दीड �पये कर घातला आहे.” (लोकिहतवादी, िनबधं ४, प. ३७) १८७२-७३ ृ
साली य� सपं�यावर शेतमाला�या िकंमती घसर�या आिण एकण अथ�कारणच पालटले. ु ू
१८७०-७४ �या मंदी�या काळात शेतक� यांना सावकारांकडन कज� घेऊन सारा ू
भर�याची वेळ आली. कज�बाजारी शेतकरी सावकारास पीक िवक�यास बांधलेला 
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असायचा. पण िकंमती कमी झा�याने शेतक� यां�या हातात परसेा पैसा न आ�याने ु
सावकारांचे कज� िफटेना. तशात सावकारांना कज�वसलीसाठी सरकारी �यायालयाचे ु
पाठबळ लाभ�याने �यांनी शेतक� यांवर ज�ीचे �सगं आणले. कज�बाजारी शेतक� यांचा 
सावकारी जाच वाढला. �यां�या जिमनी, गरढेोर,े िपकांवर ज�ी आ�याने तो कंगाल ु
बनला. जिमनी सावकाराकडे गे�याने �वत:चीच जमीन खंडकरी बनन कस�याची वेळ ू
आली. ब� याच शेतक� यांवर मजरी कर�याची पाळी आली. द�काळामळे ही ि�थती ु ुु
आणखीच िबघडली. [५] उदाहरणाथ�, दवेगड ताल�यात खोतांना उ�प�नापे�ा सारा ु
अिधक द�ेयाची वेळ आली. ि�िटश अमदानीतील सव� बाजनंी नागवले�या शेतक� यां�या ू
या ि�थतीचे वण�न �यावेळ�या “�ानोदय” प�ात �िस� झाले�या व�ांतात आलेले आहे :ृ

“.. जे�हा पाऊस काही कमी पडन पीक बरोबर येत नाही ते�हा गरीब-ग�रबांस जी ू ु
मोठी अडचण लागते �याचे वा�तिवक कारण काय? कापणीचे िदवस येतात तो इत�यांत 
प�ीिवषयीचे सरकारचे मागणे येते. परतं सरकार धा�य मागत नाही, ते रोखीनेच मागते ु
आिण ही िज�नस तर �या ग�रबाजवळ नाही. मग काय करावे?.. एथे एक मळकट 
मारवाडी आहे.. आप�या मना�माणे तो मारवाडी धा�याचा भाव उतरिवतो आिण तो 
शेतकरी आपला सव� दाणा िवकन सरकारची प�ी दतेो आिण मागील वषा�चे जे ऋण ू
�याची थोडीबह�त फेड कर�याचे िकंवा �याजा�याच फेडीने �या ग�रबाचा सव� दाणा उडन ू
जातो. दसर ेकोणाला िवकला तर मारवाडी आप�यावर िफया�द करील हे �याला ठाऊक ु
असते. अशा रीतीने �याचा सव� दाणा गेला आिण आता �याजवळ एक पैसाही रािहला 
नाही.” (िहवाळे, १९४१, प. ३४-३५) ृ

 लोकिहतवाद�नी १९ �या शतकातील शेतक� यां�या द:ि�थतीचे वण�न पढील�माणे ुु
केले आहे:

“केवळ लोक आकाशी शेती क�रतात. �यांतही िवशेष कसर नाह�. दाणे िवकन ू
टाकावे तरी चावडी िफटत नाही. दोन पैसे, तीन पैसे रोजची मजरी पडते. शेण आणन ु ू
गोव� या करा�या. बांधावरचे गवत काढन भार े िवकावे तरी पोट भरत नाही. मगे िपतर, ू
पाट, दखणे,मरण वगैरबे�ल खच� आला क�, वेळा गहाण, बैल एकादा असला तर �यास ु
बाजार दाखवावा अशी चोह�कडन तारबंळ होते. बागाईतांत काहीच नफा नसन उलटा ू ू
खच� मा� अगंावर येतो. यांमळे बागाईत फारसे कणी करीत नाही. �ा�े, कौले, डािळंबे ु ु
वगैर े उंच मालास बाजार नाही. मंबईलगत असेल तर मा� रमारमी होईल. या�माणे ु
शेतीची ि�थती आहे.” (पानसे, १९८३, प. १८ वर उद धत)ृ ृ्

 गोपाळ गणेश आगरकर यांनी ऊस व साखर तयार करणा� या एत�ेशीय 
शेतक� या�या जमाखचा�चा सिव�तर ताळेबदं मांडन शेतक� यां�या द:ि�थतीवर �काश ू ु
टाकला होता; �याव�न एत�ेशीय शेती कशी फाय�ात येत न�हती याचा अदंाज येतो. 
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आगरकर िलिहतात :
“आम�या शेतक� यांची द�र�ता जिमनीची दनैा व सावकारांचा जलम यामळे ु ू ु

उसापासन हवे िततके उ�प�न होत नाही. येथील व�ोसाहेबांचे असे मत आहे क�, एक ू ु
एकरभर उसांत खपणा� या शेतक� यास साधारण मजरा�या वेतनापे�ा सार े २० िकंवा ु
पराका�ा ३० �पयेच एकंदर जा�त िमळतात. प�या�या आसपास इ�रगेशन खा�याकडन ु ू
पाणी घेतले िकंवा िविहरीचे पाणी मोटेने कािढले, तरी खच� साधारण िततकाच येतो. एक 
एकर उसास साधारणपणे १७९२० गॅलन पाणी �ावे लागते व ऊस कापणीस येईपय�त 
तीस वेळा पाणी �ावे लागते. िविहरीची उंची अदमासे २५ फट ध�न, मोटेने २००० ू
गॅलन पाणी काढ�याची मजरी २ आणे ध�रली, तर एकंदर खच� ३३ �पये ९ आणे ७ पै ु
येतो. इ�रगेशन खा�याकडन पाणी घेतले तर एक एकरास २५ �पये पडतात. पण ू
िविहरी�या पा�या�या खचा�त जे ८ �पये ९ आणे ७ पै जा�त येतात �यांत बैल िबनमजरी ु
तेथ�या तेथे चारणीस असतात. एकण कोण�याही पा�यास िततकाच खच� येतो. जमीन ू
नांगरणे, फाळणे, वगैरबे�ल २६ �पये लागतात. यातच मातीची ढेकळे वगैर ेफोडन जमीन ू
तयार कर�याचा खच� आपण ध�. खतास िनदान १२० �पये पडतात. साधारणत: लोक 
आता जे खत घेतात �याचा हा खच� िलिहला आहे. खताम�ये हाडांचा उपयोग करावा क� 
नाही, �यांना खच� िकती येईल, तसेच माशाचे खत स�या ३८ �पये टन�माणे िमळते 
�याचा उपयोग केला तर िकती खच� येईल, वगैर े गो��चा िवचार स�या आपण करीत 
नाही. लागणीत जे उसाचे बेणे �ावे लागते �याचा खच� �. ३०; उसाची लागवड वगैरचेी 
मजरी �. १; उसा�या भोवती कंपण कर�यास व राखणावळ िमळन १० �पये आप�या ु ु ू
शेतक� यास कज� काढावे लागतात... व जिमनीचा फाळा �. २५ अशी एकंदर उसाची 
लागवड क�न ऊस कापणीस येईपय�त खच� २९८ �पये ८ आणे लागतो. एकंदर उसाचे 
ग� हाळ बह�तेक सोळा िदवस जाते. आता ऊस कापन फडातन ग� हाळाकडे ने�यास १० ु ू ू ु
मन�यांची ५ आणे �माणे मजरी �. ५०. उसाचा घाणा जर भाडयाने घेतला तर िदवसास ्ु ु
१ �पया�माणे भाडे �ावे लागते. िशवाय गली व जळी व गडी यांची मजरी �. १४, ु ु
बैला�या िकंमतीचे �याज �. ८, व िकरकोळ खच� कापड, िदवा, छ�पर वगैरसे �. ३. 
एकण गळ तयार कर�याचा खच� ८३ �पये ८ आणे व उसाचे लागवडीब�ल वगैर ेखच� �. ू ू
२९८-८ िमळन �. ३८२ लागतो. ू

 आता एका एकरांत सरासरी ३०४८ शेर गळ होतो. एक प�ला �हणजे १० शेर व ू
वाढा�याब�ल ७ शेर प��यावर जा�त यावे लागतात, �हणजे शेतक� यांस एका एकरातील 
गळास २४ प��यांची िकंमत येते. दर प��यास १२ आणे दलाली वजा क�न, १६ �पये ु
४ आणे प��या�माणे गळाची िमळकत ३९० �पये व पालापाचोळा वगैर े िमळन एकंदर ु ू
उ�प�न ४०२ �पये होते व खच� वर दाखिव�या�माणे �. ३८२ होतो. �हणन शेतक� यांस ू
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सरासरी २० �पयेच फायदा होतो ! काटकसर बरीच केली तर, पराका�ा ३० �. �ा�ी 
होईल ! याव�न पहा क�, इतके �म क�न व इतके जोखमीचे काम क�न िबचा� यास 
िमळकत अगदीच कमी ! मेहनत कमी झाली िकंवा कोठे कसर झाली अगर राख�यात ू
िढलाई झाली, तर जमाखच� बरोबर व िबचारा कोरडा तो कोरडाच, िकंबह�ना एखादवेेळी 
आतब�याचाच धदंा �हावयाचा.” (नात-दशेपांडे,१९८६ प. ४२४-४२५)ृू्

आगरकरांनी िदले�या सिव�तर उदाहरणाव�न एत�ेशीय शेतक� याला शेती 
िपकवणे िकती �ासाचे होते हे ल�ात येते. तशात सावकारा�या कजा�चे �याज, सा� याची 
र�कम वगैर े खचा�चा भार िनराळाच. शाहीर अनंतफंदीने वण�न के�या�माणे “धा�य 
मोजावे ताज�याने, अ�छेर दीडपाव दाणे, �पयाचे तेही िमळेना; ध�याढयासी न िमळे ्
दाणा, मग िनध�न कैसा वाचतो” अशी एकंदर अव�था िनमा�ण झाली. अथा�त ि�िटश 
अमदानी�या आधी मोगल व मराठयां�या काळातही शेतक� यांची प�रि�थती ्
समाधानकारक होती, असे नाही.[६]

 एकण इं�जां�या या सारा आकारणीबाबत लोकां�या मनात असतंोष होता. इं�ज ू
लोक जिमनीवर ‘कर’ नसन �याचे ‘भाडे’ आपण घेतो असे �हणत असत. �यामळे ू ु
अ��य�पणे सरकार हे जिमनीचे मालक आिण शेतकरी ही कळे अशी समजत घ� होत ु ू
गेली. शेतक� याला फ� त लागवडीचा ह�क होता. सारा भरला नाही तर सरकारला जमीन 
खालसा कर�याचा अिधकार होता. यापव� जे�हा मसलमान हे जेते होते ते�हा �यांनी ू ु
िज�यांची जमीन िजकंन घेत�याने तीवर केवळ मोगल राजाचीच मालक� अस�याचे ू
घोिषत केले होते, �यापे�ा इं�जांची नीती वेगळी नाही, अशी धारणा लोकमानसात �ज ू
लागली. �यामळे शेतीत सधारणा कर�याची शेतक� यांची िज� मावळली. आर. सी. द� ु ु
यांनी ि�िटशां�या या करनीतीची समी�ा करताना �हटले होते:

“.. Land Tax in India is not only heavy and uncertain, but that the 
very principle of taxation in all well-administered countries. In such 
countries the State promotes the accumulation of wealth, helps the 
people to put money into their pockets, likes to see them prosperous 
and rich, and then demands a small share of their earnings for the 
expenses of the state. In India the State virtually interferes with the 
accumulation of wealth from the soil, intercepts the incomes and gains 
to the tillers, and generally adds to its land revenue demand at each 
recurring settlement, leaving the cultivators permanently poor.” (Dutt 
Romesh ,1901, Preface) 

 सरकारी धोरणांचा शेतक� यां�या ि�थितगतीवर प�रणाम होतो, तसा तो पज��यमान 
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१. १८५० पव� सोने चांदीची मबलक उपल�धी नस�याने चलनी नाणी वाढली ू ु
नाहीत. या काळात सारावसली नगदी रकमेत भर�यासाठी लोकां�या हातात परसेे चलन ु ु
नस�याने �यांना िमळेल �या भावात शेतमाल िवकावा लागे. �यामळे शेतमाला�या िकंमती ु
कमी हो�या. 

३. १८६१ ते १८६५ या काळातील अमे�रके�या नागरी य�ामळे िकंमती ु ु
झपाटयाने वाढ�या आिण य�ानंतर झपाटयाने खाली आ�या.् ्ु

२. १८५० नंतर ऑ��ेिलया व कॅिलफोिन�यात सोना-��या�या न�या खाणी 
सापड�या. �यामळे चलनी नाणे मबलक उपल�ध झाले व प�रणामत: िकंमती वाढ�या.ु ु

 १८४६ : १९ शेर

 १८६१ : २५ शेर
१८५० ते १८९५ या काळातील शेतमाला�या बाजारभावातील या चढ-उतारांची 

अथ�शा�ीय कारणमीमांसा करताना अथ�त� डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी �प� 
केले�या म�ांचीही इथे न�द �यायला हवी.�यां�या मतेु

 १८४८ : ८५.५ शेर

 १८२९ : ७२ शेर

आिण द�काळाची आप�ी, िपकांना िमळणा� या बाजारभावातली अि�थरता, शेतमाला�या ु
िव��साठी बाजारपेठा आिण दळणवळणा�या सिवधांचा अभाव यांचाही होत असतो. ु
आगगाडी ये�यापव� महारा��ातन अ�य �ांतातील वा िवदशेातील बाजारपेठा ू ू
शेतमाला�या िव��साठी उपल�ध न�ह�या. नगदी िपके सोडली तर इतर शेतमाल गावात 
आिण पचं�ोशीतच िवकला जाई. बलतेदारी प�तीने शेतमालाचा बराच मोठा िह�सा ु
धा�या�या �व�पात बलतेदारांकडे वग� होई. उव��रत मालाची िव�� �थािनक दकानदार, ु ु
सावकार यां�यामाफ� त होई. कापस, कांदा यांसार�या नगदी िपकां�या बाबतीतही बह�तांश ू
उभे पीक गमा�ते िवकत घेत अस�याने शेतक� यांना बाजारपेठेत माल �यायची वेळ येत ु
नसे. उदाहरणाथ�, १८२५ साली अमरावतीस शेठ धनराज मारवाडयाने व� हाडातले सव� ्
कापसाचे उभे पीक िवकत घेऊन िमझा�पर व मंबईस पाठिवले होते. �यामळे मोठया ्ू ु ु
बाजारपेठांशी सावकार वा दलालांचाच सबंधं येई. भसार माल �थािनक बाजारातच ु
िवकला जात अस�याने िकंमतीत िन�य चढ-उतार असायचे. धळे बाजारातील ु
ज�ध�या�या भावां�या चढउतारांिवषयीची एक तौलिनक आकडेवारी उपल�ध आहे, 
�याव�न या अिन�यतेची क�पना येईल.

 १८२४ ते १८६१ या काळात धळे बाजारात �ित �पया�माणे ज�ध�याचे भाव ु
पढील�माणे होते :ु

 १८२४ : ३७ शेर
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 पिहले बडं खानदशेात १८५२ साली झाले. बडंापव� सात-आठ वष� शेतक� यांम�ये ू
असतंोष होता. खानदशेात�या कापसाची �त चांगली अस�याने इतर भागातील 
कापसापे�ा िनया�तम�य अिधक िमळत असे. �यामळे सरकारने खानदशेातील ू ु
शेतक� यांवर जादा कर आकारणी केली. परतं द�काळ व धा�याचे भाव खाली आ�याने ु ु्
शेतक� यांचे कंबरडे मोडले. सारा भरणे िजिकरीचे वाट लागले. १८४५-४६ �या समारास ू ु
लोक सारा भरणे परवडत नस�याने जिमनी पडीक ठेव लागले. पण कंपनी सरकारने ू
�यावर उलटी कारवाई केली. पडीक जिमनीवर कर लाग केले. चराई�या करणांनाही ू ु
करपा� ठरिवले. या सव� �ासाला कंटाळन नो�ह�बर १८५२ ला साव�ाला खानदशेातील ू
यावल, फैजपर प�रसरातील लोकांनी एक� येऊन ‘लोकपचंायत’ �थापन केली. ू
सरकारला महसल न दतेा जनतेचीच राजवट स� केली. लोकपचंायत �यायिनवाडेही ू ु
क� लागली. भसव��णाला आले�या इं�ज अिधका� यांची नाकेबदंी केली, �यांचे तंब ू ू
उखडन टाकले व अिधका� यांना चोपही िदला. कले�टर मॅ�सिफ�ड याने मालेगाव ू
छावणीतन इं�ज सेनेला पाचारण केले, धरणगाव�या िभ�ल पथाकालाही आणले व ू
साव�ाचे बडं मोडन काढले. बडंाचे लोण एरडंोलला पोहचले. ितथेही प�याह�न घोडदळ ू ु
मागवन कले�टरने ल�करी कारवाई क�न एरडंोलवर ताबा िमळवला. फैजपर-सावदा या ू ू
गावांना गाफ�ल �णी सेनेचा वेढा दऊेन १६ िडस�बर १८५२ ला शेतक� यांचे बडं मोडन ू
काढले. (चौधरी, २०१७, प. २८४-२८८) ृ

 १८६६ ते १८६८ या काळात आिण १८९६-९७ व १८९९-१९०० या वषा�त 
मा�सन�या पावसाने अवकपा के�याने लागोपाठ द�काळ पडले. इं�ज सरकारने ृू ु
द�काळाची प�रि�थती अ�यतं वाईट प�तीने हाताळली. तशात १८६७ ते १८७२ या ु
काळात जमीन महसलात भरमसाठ वाढ झाली. पणे िज��ात ३२ ते ६६ ट�के वाढ ु ु
झाली. शेतक� यांकडे कर भर�यासाठी पैसे न�हते. द�काळी प�रि�थतीचे गांभीय� ल�ात ु
घेऊन सरकारने करवसली थांबिव�याचा िनण�य �यायला उशीर केला. आप�कालीन ु
प�रि�थतीचे िनयोजन कर�यासाठी वेग�या िनधीची तरतद केली नाही. खाजगी ू
धा�य�यापारात ल� घातले नाही. िशवाय खेडयातले पारपं�रक धा�यसाठे आतंररा��ीय ्

५. १८८० ते १८९५ या काळांत यरोपात िकंमती उतरत हो�या �यामळे ु ु
िहदं�थानात कापस व ग�हा�या िकंमती उतर�या.ूु

६. १८९५ पासन यरोपात ‘िबटा’पासन साखर तयार होऊ लागली, या �व�त ू ु ू
साखर�ेया आयातीमळे िहदं�थानात साखर व गळाचे कारखाने बसले. �याचा फटका ु ुु
शेतक� यांना बसला. (गाडगीळ धनंजयराव, १९३२, प. ४९)ृ

४. १८७० ते १८७६ या काळातील द�काळांमळे चढले�या िकंमती उतर�या.ुु

२.६ द�काळाचे पव� व शेतक� याचे बड :ं ंु
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बाजारपेठेत आण�यामळे धा�या�या िकंमती कडाड�या. इतकेच नाही तर पेरणीवरही ु
�याचा प�रणाम झाला. जिमनीचा पोत साधारण अस�याने पाणी जा�त लागे व मजरही ू
जा�त लागत. �यामळे हा खच� न पेलवणा� यांनी शेती करणे सोडन िदले. द�काळ आिण ु ू ु
धा�याचा तटवडा अस�याने �याचा सग�यात जा�त फटका शेतक� यांपे�ाही गरा�यांना ु ु
आिण म�ढपाळांना बसला. आप�या म�ढयांचे, गराढोरांचे पोषण करता येत नस�याने ते ् ु
अगितक झाले. �यांना �यांची गर,े म�ढया द�काळात सोडन �ा�या लाग�या. ब� याच ्ु ूु
म�ढपाळ आिण गरा�यांची �यां�या जनावरांसोबत ड�गराळ भागात रवानगी कर�यात ु
आली. या काळात झाडेझडपे ब� याच �माणात न� झाली. �यामळे माती�या कसावर ु ु
प�रणाम झाला. छोटे खंडकरी, भिमहीन मजर आिण घरगती कारागीर यांचे गावाकडचे ू ू ु
�यवसाय बडाले. पव� आप�ी�या �सगंात आ��वक�यांचा, जातीचा, गावक�चा आधार ु ू
िमळत असे. पण या प�रि�थतीत हा आधारही िमळेनासा झाला. भिमिहनांची प�रि�थती ू
सवा�त जा�त हलाखीची होती. �यां�याकडे ना �वत:चा उ�प�नाचा �ोत होता, ना 
पारपं�रक ह�कांनी िमळणा� या िमळकतीचा माग� होता. द�काळ ही नैसिग�क आप�ी ु
असते; पण उपासमार ही सामािजक-सां�कितक घटना ठरते याचा ��यय आला. ृ
प�रि�थतीचे बळी ठरले�या पणे आिण अहमदनगर िज��ातील ड�गराळ भागातील कोळी ु
आिदवास�नी सावकारांची घर ेलटली, श�े उगा�न �यांची नाके कापली.ु

 हा पया�वरणीय ताण, शासक�य औदािस�य, कटंबाची ढासळती अव�था यामळे ु ु ु
खेडयात�या जनसामा�यांची आिथ�क ि�थती कमालीची ढासळली. चढया �याजाने ् ्
घेतले�या कजा�चे ओझे झाले. सावकार आिण दलालांनी जगणे मि�कल केले. शेतकरी ु
जमीनदार, दकानदार आिण सावकारां�या नफेखोरीचे बळी झाले. शासनाचे सावकारांवर ु
कठलेच िनय�ंण न�हते. या सवा�ची प�रणती शेतक� यां�या बडंात झाली. १८७५ साली ु
पणे आिण अहमदनगर िज��ांत शेतक� यांचे दगें झाले. ‘डे�कन रायटस िकंवा द�खनचा ्ु
उठाव’ असे या चळवळीचे नामकरण केले गेले. खानदशेातील शेतकरी आदंोलनानंतरचे हे 
भारतातील शेतक� यांचे अिधक �यापक �व�पाचे सघंिटत आदंोलन होते. पणे ु
िज��ा�या िश�र ताल�यातील खड� गावात आदंोलनाचा �ारभं झाला. तेथील शेतकरी ु
बाबासाहेब दशेमख यांनी दीडशे �पयांची कज�फेड न के�याने सावकाराने �यांची ु
शेतीवाडी, �थावर व जगंम मालम�ा ज� केली. दशेमखवाडा व जिमनीचा िललाव केला. ु
िवठोबा दवे�थानाचे दािगने िहसकावले. याचा िनषेध �हणन शेतक�यांनी �वय�ंफत�ने ू ू
उठाव केला. �याची पिहली �ितिकया १२ मे १८७५ रोजी सपे येथील शेतक� यांनी ु
सघंिटतपणे सरकार�यािव�� बडं क�न �य� त केली. बाजारा�या िदवशी जमाव िहसंक 
झाला. या िहसंक आदंोलनात शेतक� यांनी दकाने लटली, सावकारां�या घरावर ह�ले ुु
क�न शेतीवाडी, जमीनजम�याची गहाणखते, खताव�या, कागदप�े काढन साव�जिनक ु ू



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - आिथ�क ि�थ�यतंर     ।  307 ृ

“The mass of riots in the Deccan are involved in heavy bonds of 
debt, under circumstances beyond their control, to a numerous mass of 
small creditors, largely foreign in their domicile, and not prepared to 
take up the cultivation of land on their own account.” (Parvate,1963)

शासनाकडन मदतीचा हात न िमळा�याने लोक हवालिदल झाले. हे शोषण ू
थांबिव�यासाठी सरकारी अिधिनयमात तरतद नस�याने कोटा�तही शेतक� यांना ू
सहानभती दाखिवली जात न�हती. १८५९ �या ‘�टॅटयट ऑफ िलिमटेशन’नसार ्ु ू ू ु
सावकारांना शेतजमीन,पशधन वा अवजार ेतारण ठेवन कज� द�ेयास मभा होती; आिण ु ू ु
कज� न फेडणा� यांची मालम�ा ज� कर�याचा सावकारांना अिधकार होता. तशात 
१८६७ साली जमीन महसलात ६५% नी वाढ झाली. �यानंतर लागोपाठ द�काळ पडले. ु ु
१८७२-७३ साली शेतमालाचे भाव कोसळ�याने शेतकरी कज�बाजारी झाले व 
सावकारांचे फावले. १८७६-७७ �या द�काळात ८ लाख लोक म�यमखी पडले. ृ ुूु
याचवेळी �लेगची साथ आली. शेतांम�ये उंदरांचा सळसळाट झाला. सोलापर, पणे, ु ु ू ु
नािशक, अहमदनगर, सातारा, कागल, धारवाड आिण बेळगाव अशा आठ िज��ांतली 
िपके धो�यात आली. उंदीर मार�याची मोहीम हाती घे�यात आली. शासक�य न�द�नसार ु
१ कोटी ६० ल� उंदीर मारले. द�खन भागातले १३.५% लोक िनझाम ह�ीत आिण 
म�य भारतात �थलांत�रत झाले. १८९६-९७ साली मंबई, पणे, सोलापर, सातारा ु ु ू
भागात प�हा एकदा �लेगची साथ आली. (Sunthankar,1993, p.50) एकण सव� ु ू
बाजनंी शेतक� यां�या आिण �ामीण भागातील मजरां�या वाटयाला हलाखीचे िदवस आले.्ू ु

 १८९६ साली द�काळाने प�हा एकदा फटका िदला. पणे साव�जिनक सभेने दगें ु ुु
होऊ नयेत �हणन सरकारने �व�त धा�य िव��ची दकाने काढ�याची सचना केली. ू ूु

 प�या�या साव�जिनक सभेने शेतक� यांची गा� हाणी सरकारपढे मांड�याचा �य�न ु ु
केला होता, पण �याचा उपयोग झाला नाही. अखेर या असतंोषाची प�रणती अप�रहाय�पणे 
दगंलीत झाली. �या. रानडे यांनी द�खन�या शेतक� यां�या बडं ािवषयी िलिहले आहे क�, 

िठकाणी जाळली. शेतक� यां�या असतंोषातन स� झाले�या या द�ंयांचे लोण इंदापर, ू ु ू
परदंर, िश�र, �ीग�दा, पारनेर, कज�त, अहमदनगर िज��ांत आिण सातारा, सोलापर, ु ू
को�हापर, बेळगाव, धारवाड, िवजापरपय�त पोहचले. शेतक�यांचा हा उ�ेक रोख�यात ू ू
पोिलसांना अपयश आले; �हणन ि�िटश सरकारने द�खनम�ये घोडदळ व सै�या�या ू
पलटणी उतरिव�या आिण हे आदंोलन मोडन काढले व �यासाठी झाले�या खचा�चा ू
परतावा लोकांवर कर लादन वसल कर�यात आला. एकंदर ५५९ लोकांिव�� खटले ूू
भर�यात आले. इं�जां�या अशा उफराटया �ितसादाने शेतकरी आणखीच हवालिदल ्
झाला.
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२.७ शेती सधारणचे े पव�ु
 शेतक� यां�या या असतंोषा�या व द:ि�थती�या पा��भमीवर लॉड� मेयो यांनी ूु

िहदं�थान सरकारात शेतीचे �वतं� खाते काढन �याकडे शेतीसबंधंीचे नकाशे, ूु

फेरमोजणी, भाडयाचे दाखले वगैर ेबाबी सोपिव�या. लॉड� मेयो यांनी शेतीचे उ�प�न हाच ्
िनया�तीचा मल�ोत अस�याचे ल�ात घेतले, �यामळे �यापारव�ी �हावयाची असेल तर ृू ु
शेती सधारणेला अ��म िदला पािहजे; िकंबह�ना “िहदं�थानसरकार हे नसते रा�यशा�ते ु ुु
आहेत इतकेच नाही, तर ते मोठे जमीनदारही आहेत” असे लॉड� मेयो यांचे मत होते. 
हळहळ जमीनबाबीत इं�जांनी काही सधारणा के�या. १८७० साली शेती व फळबागा ू ू ु
सोसायटया �थापन कर�यासाठी �ो�साहन िदले. बोटॅिनकल गाड�न, �ायोिगक शेतीला ्
�ो�साहन िदले. १८७४ साली जिमनीवर�या सा� याची कमाल मया�दा घालन दऊेन ू
वारमेाप सारा आकारणीस पायबदं  घाल�याचा �य�न झाला. पाऊसपाणी कमी झाला तर 

पिंडता रमाबाईनंी द�काळा�या आप�ीत उपसमारीने होणा� या मरणयातना आिण ु
पापाचरणा�या मागा�ला लाग�याचा धोका टाळ�यासाठी प�याजवळ�या केडगाव येथे ु
‘म� ती’ नावाची ि��ती उ�ोगशाळा काढन उ�च जाती�या ३०० मल�ना आसरा िदला. ु ू ु
�ीमंत िशवाजीराव होळकर यांनी द�काळ��तांसाठी १२००० �पयांचे धा�य पाठवन ूु
पणे, नगर, सोलापर येथे द�काळाची कामे चाल केली. िशवाय ३००० लोकांना �वत:�या ु ू ूु
स�ंथानात आणन �यां�या उपजीिवकेची सोय केली. अशा �कार े द�काळाने ू ु
होरपळले�या महारा��ात सरकारी व िबगरसरकारी पातळीवर मदतकाय� स� झाले. ु
आप�कालीन प�रि�थती�या समायोजनात शासना�या बरोबरीने �थािनक जनतेने 
उ��फत�पणे आिथ�क सहयोग दऊेन आपले कत��य िनभाव�याची साव�जिनक स�ंकती ृू
महारा��ाने जोपासली, याचे हे उ�म उदाहरण आहे. 

लॉड� मयेो 
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सारा वसल कर�याची स� ती कमी कर�यात आली. द�काळामळे �ा� प�रि�थतीचे ू ुु
�यव�थापन कर�यासाठी योजना तयार कर�याक�रता १८७६ साली किमशन नेमले 
गेले. किमशनने शेतक� यां�या द:ि�थती�या कारणांचा अ�यास केला. १८८० साली ु
किमशनचा अहवाल बाहेर आला. या अहवालानसार शेतक� यां�या कजा��या रकमेचे ु
�माण खंडा�या १८ पट इतके जा�त होते. कणबी भधारकांची सरासरी मालम�ा केवळ ु ू
२०० �पयांइतक� होती. तसेच शेती�यवसाय �या गरांवर अवलंबन असतो, �या गरांची ु ू ु
पैदास िबघडत चालली असन बैल दबळे व गाई िनकस बन�या अस�याचा िन�कष� ू ु
आयोगा�या हाती आला. गर ेचार�यासाठी करणे उरली नस�याने घासकड�यावरच गरांचे ु ु ु
पोटपाणी अवलंबन रािह�याने शेतक� यांचा आिथ�क बोजा वाढला. एक�कडे िपकाचे �े� ू
वाढत होते आिण दसरीकडे गरांची आबाळ होती. (गाडगीळ धनंजयराव, १९३२, प. ु ृु
६८) िशवाय सावकारांकडन होणारी िपळवणक होतीच. जवळपास १/३ जमीनमालक ू ू
कजा��या िवळ�यात सापडले होते. बह�तांश शेतक� यां�या जिमनी सावकाराकडे तारण 
हो�या. उ�प�नाची अ�य साधने नस�याने सव�च शेतक� यांची प�रि�थती हलाखीची होती. 
या पा��भमीवर सावकारांचा जाचातन शेतक� यांची िपळवणक थांबिव�याची गरज �प� ू ू ू
झाली होती. हे सार ेल�ात घेऊन एकोणीसा�या शतका�या उ�राधा�त जमीनमालकां�या 
त�ारी ल�ात घेऊन काही नवे कायद े कर�यात आले.१८७७ साली नवीन िदवाणी 
�ि�या सिंहता (िसि�हल �ोिसजर कोड) लाग कर�यात आली. तसेच १८७९ साली ू
‘डे�कन ॲि�क�च�र�ट �रिलफ ॲ�ट’ लाग कर�यात आला. या काय�ांनसार कजा�चे ू ु
करारनामे न�दिव�याची प�त स� झाली. शेतकरी मागतील ते�हा सावकारांनी �यास ु
िहशेब दाखिवले पािहजेत; �यां�या नकला िद�या पािहजेत अशी तरतद कर�यात आली. ू
सावकारास च�वाढ प�तीने �याज आकारता येणार नाही, ‘दामद�पट’ िकंवा म�लाह�न ुु
अिधक �याज घेता येणार नाही,असे कडक िनयम कर�यात आले. लबाडी क�न चक�चे ु
िहशेब करणा� या सावकारांची चौकशी कर�याचे अिधकार कोटा�ला िदले गेले. शेतक� यांवर 
ज�ी आण�या�या ह�कांवर मया�दा घाल�यात आली. गहाणखत न�दिवलेले नसेल तर 
�या मालम�ेचा घेतले�या कजा�क�रता िललाव होणार नाही, अशीही िनयमात स�प�ता ु
आणली. कज�फेडीसबंधंीचे वाद िमटिव�यासाठी थेट �यायालयात जा�यापव� पर�परां�या ू
त�ार�तन माग� काढता यावा यासाठी लोकपाल (ombudsman) वा मानद म�सफ ू ु
नेम�याची तरतद कर�यात आली. �ितवादी�या गैरहजेरी�या कारणाव�न कोटा�ने ू
एकतफ� ह�कमनामा दऊे नये असाही िनयम कर�यात आला.ू

 १८८० साली द�काळ किमशन�या िशफारश�नसार द�काळिनवारणाथ� साडे ुु ु
अकरा कोट�चा ‘फेिमन �रिलफ ॲ�ड इ�शर�स फंड’ िनमा�ण कर�यात आला. पि�लक ु
व�स� खा�यातफ�  द�काळपीिडतांसाठी गोदावरी, नीरा काल�यांची कामे काढ�यात आली. ु
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 १८८९ सालीच डॉ. �योलकर (Dr. Voelkar) यांना भारतीय शेती सधारणेसाठी ु
पाहणी कर�याक�रता यरोपातन िनमंि�त केले. �यांनी केले�या पाहणीत यरोपात�या ु ू ु
शेतीपे�ा भारतात�या शेतीपासन िमळणार े उ�प�न कमी का, याची कारणे पढे आली. ू ु
यरोपात�या जिमनी उपजाव आिण भारतात�या कमी उपजाव आहेत हे खर ेकारण नाही. ु ू ू
भारतात जमीन आिण पाणी ठीक असले तरी येथील शेतक� यांकडे लोखंडी नांगर नाहीत, 
पाणी उपस�याचे पपं नाहीत. का�या जिमनीसाठी वेगळी िबयाणे लागतात, जमीन 

मजरीचा दर २ आ�यांव�न ३ आणे कर�यात आला व अध� मजरी रोख व अध� ु ु
िजनसां�या �व�पात िदली जाऊ लागली. नेम�त दराने धा�यिव��ची दकाने काढ�यात ु
आली. अ�नछ�े उघडली. द�काळपीिडत भागातील गराढोरांना कोकणप�ीतन वैरण ु ूु
मगव�यात आले. कले�टरला िज��ात १० ते २५ िठकाणी गराढोरांसाठी ‘पांझरापोळ ु
‘स�ंथानांचा िनधी वग� कर�यास अनमती द�ेयात आली. िललावाने िवकलेली करणे परत ु ु
घेऊन रयतेस खली कर�याचे आदशे द�ेयात आले. १८८१ साली द�काळिनवारणा�या ु ु
कामांसाठी �वतं� सचंालनालय �थापन कर�यात आले. १८८३ साली 
द�काळासबंधंी�या िनयमांची सिंहता �वीकत कर�यात आली. �यात द�काळात ृु ु
�ायोिगक �व�पाची साव�जिनक कामे िनमा�ण कर�यात यावीत, द�काळी कामावरील ु
लोकांना उपजीिवकेसाठी आव�यक असणारा िकमान िनवा�हभ�ा िकंवा वेतन द�ेयात 
यावे, �यांना काम दतेा येणार नाही अशा खेडयांना िवशेष अनदान �ावे, शेतक� यांना ् ु
तगाई �ावी, इ�यादी िनयमांची तरतद कर�यात आली. ू

 नागरी सेवेतील अिधका� यांनी शेतीसधारणे�या सदंभा�त शेतक� यांना माग�दश�न ु
करावे यासाठी य�ंणा िनमा�ण कर�यात आली. . गरांचे शेण खत �हणन वापरावे, गोव� या ु ू
क�न इंधनासाठी जाळ नये यासार�या गो�ी शेतक� यांना सांिगत�या जाऊ लाग�या. . ू
मंबई �शासनाने शेतीतील आधिनक सधारणांिवषयी शेतक� यांना �िश�ण दतेा यावे या ु ु ु
उ�ेशाने E. C. Ozanne यांना इं�लंडला Cirencester येथील शेती महािव�ालयात 
खास �िश�ण घे�यासाठी पाठिवले व �यानंतर �यांची १८८३ साली न�याने �थापन 
कर�यात आले�या शेती िवभागात िनय� ती केली. ितथे �याने द�धो�पादन (डेअरी) उ�ोग ु ु
व न�या पीकप�ती �जिव�यासाठी काम केले. (Gilmour David, 2006, प.११४)ृ

१८८६ साली सारावसली�या िनयमांत बदल क�न जिमनीत �वखचा�ने सधारणा ु ु
करणा� यास सारा माफ कर�याचे धोरण अमलात आणले. १८९६-९७ साली प�हा ु
द�काळाने घेरले. �या पा��भमीवर १८९८ साली दसरा आयोग (फेिमन किमशन) नेमला. ूु ु
या आयोगा�या िशफारश�नसार द�काळ िनवारण िनधी�या �यव�थापनाचे नवे िनयम ु ु
तयार कर�यात आले; ड�गराळ भागात�या द�काळ��त आिदवास��या मदतीसाठी वेगळे ु
िनयम तयार कर�यात आले. द�काळपीिडत मजरांची वग�वारी सचिव�यात आली.ु ुु
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नांगर�यासाठी दमदार बैल लागतात. नांगरणीसाठी वेगळे फाळ लागतात. कमीतकमी 
मजरां�या मदतीने बी पेर�यासाठी रोपे लाव�याची प�त परवडत नाही; अशा वेळी बी ु
फेकन पेरणी करावी लागते. यरोपात�या शेतमजरां�या उ�पादन�मते�या तलनेत ू ु ु ु
भारतीय शेतमजरांची उ�पादन�मताही कमी आहे. पज��यमानाची अिनि�तता व ु
द�काळाचे सावट, वाहतक��या साधनांची व र��यांची कमतरता, पाणी साठवन ु ूु
ठेव�या�या साधनांची कमतरता अशा अनेक कारणांमळे भारतातला शेतकरी कायम ु
िचतंा��त असतो. डॉ. �योलकर यांनी भारतात शेती आिण शेती-सशंोधन हा िवषय 
अ�यतं दल�ि�त अस�याचा अहवाल िदला. अथा�त या अहवालावर ह�या �या ु
उपाययोजना झा�या नाहीत. शेतीला यांि�क�करणाची जोड िदली तर उ�पादन�मता 
वाढते,पण �याही ��ीने �य�न झाले नाहीत.

 लॉड� मेयो यां�या कारिकद�त बदलले�या भिमकेमळे शेती व शेतकरी ू ु
यां�याबाबतीत कोणते नवे �ि�कोन पढे आले, �याची न�द सार�पाने करायची झाली, ु
तर ती पढील�माणे करता येईल: ु

१. दशेा�या सपं�ीची वाढ,�यापारव�ी यांचा मल�ोत शेतीचे उ�प�न हाच ृ ू
अस�यामळे शेतीचे उ�प�न वाढिव�यासाठी िविवध अगंांनी �य�न केले पािहजेत. नवीन ु
�कार�या धा�यांची लागवड, परदशेातील िपकां�या जाती आणणे, �थािनक िपकां�या 
जातीत सधारणा करणे, कारखा�यास उपयोगी पडणारी िपके घे�याला �ो�साहन, ु
शेतीसाठी लागणारी परदशेी उपकरणे आणणे, जिमनी�या मगदरा�माणे िपके घेणा� या ु
शेतक� यां�या पारपं�रक �ानात भर घालणार े िवलायती शेतीिव�ेचे �िश�ण दणेे, 
धा�यसाठवणक��या प�तीत बदल घडवन आणणे, इ�यादी मागा�नी शेती�या उ�प�न ु ू
वाढीचे �य�न केले पािहजेत. १८८९ साली डॉ. �योलकर या िवलायतेतील किषत�ा�या ृ
अ�य�तेखाली एत�ेशीय शेती�या ि�थतीगतीचा अ�यास क�न सधारणा सचिव�याचे ु ु
काम सोपिव�यात आले होते.

२. बागाईती शेतीसबंधंी�या एत�ेशीय शेतक� यां�या पारपं�रक समजती बदल�या ् ु
पािहजेत. सरकार पाटाचे पाणी आणन दतेे, परतं शेतक� यांकडन �याचा हवा तेवढा ू ु ू
उपयोग होत नाही. �यां�या पारपं�रक समजती�माणे पाटा�या पा�यापे�ा िविहरीचे पाणी ु
उ�ण अस�याने िपकांना जा�त चांगले असते. तसेच पाटाचे पाणी मबलक िमळत ु
अस�याने �याचा वाजवीपे�ा जा�त उपयोग होतो; असे फाजील पाणी वापर�याने 
िपकाचा उतारा चांगला येतो, या समजती दर करणे आव�यक आहे.ु ू

३. जिमनीचा सपीकपणा िटकिव�याचे उपाय, जनावरां�या मलम� उ�सगा�चे अशं ु ू
जिमनीत मरवणे, िनरिनरा�या �कारचे टाकाऊ पदाथ� खतिनिम�तीसाठी वापरणे, ु
आळीपळीने िपके करणे, सरकारी �य�नातन चांगले बी-िबयाणे उपल�ध क�न दणेे व ते ू
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(ग) गरांसाठी जगंलात चर�याची मोफत सोय उपल�ध क�न दणे े.ु

एकण १,७१,२३,००० एवढी शेतीशी सबंिंधत �ािणसपंदा अि�त�वात होती. ू
�यामळे पशवै�क�य दवाखाने व शाळा काढ�याचा िनण�य िकती मह�वाचा होता, याची ु ु
क�पना येते. एत�ेशीय शेतक� यां�या किषिवषयक धारणांम�ये आधिनक िवचार ृ ु
�जिव�या�या ��ीने ि�िटशां�या शेतीसधारणेचा हा काय��म शेती�यवसायावर व �ामीण ु
लोकजीवनावर िनि�तच दीघ�कालीन �भाव टाकणार होता.

वापर�यास शेतक� यांची मानिसकता तयार करणे यांचे शेतक� यांना िश�ण द�ेयाची 
�यव�था िनमा�ण करणे.

५. शेती सधारणे, िविहरी खोदणे, इ�यादी कामांसाठी तगाई द�ेयाची प�त स� ु ु
कर�यात आली. 

६. द�काळा�या आप�ी�या सदंभा�त उपाययोजना सचिव�यासाठी नेमले�या फॅिमन ुु
किमशन’�या सचनांनसार द�काळपीिडतांना आिथ�क मदत कर�याचे िनयम (फॅिमन ू ु ु
कोड) कर�यात आले :

४. शेती �यवसायाला लागणारी प� जनावर े�ा� क�न घे�यासाठी चा� याची िपके ु
घेणे, बैलां�या जाती चांग�या िनपज�यासाठी वळ ठेवणे, पशवै� तयार कर�यासाठी ू ु
शाळा काढणे, गरांची �दश�ने भरिवणे, इ�यादी मागा�नी प� जनावरां�या उपल�धीचे माग� ु ु
�श�त करणे. १८९२-९३ �या उपल�ध मािहतीनसार जनावरांची �ांतिनहाय स�ंया ु
पढील�माणे होती :ु

(क) र�ते, तलाव वगैर ेकामे करवन घेऊन लोकांना मजरी दणेे.ू ु
(ख) अ�नछ�े घालणे , दवाखा�या�या सोयी उपल�ध क�न दणे े.

(घ) जमीन सधार�यासाठी जमीन मालकास तारणावर कज� दणेे ु
तसेच शेतीचे दर सालाचे पीक, धा�याचे दरवष�चे दर, मजरीचे दर, मजरांची ु ु

उपल�धी, धा�याचा साठा, कज�परवठा व �याजाचे दर यांची िनयिमत मािहती ु
िमळिव�यासाठी ��येक िज��ात कले�टरां�या हाताखाली �वतं� अमंलदार नेम�याचा 
िनण�य घे�यात आला. या सव� मािहतीचे एकि�त सपंादन क�न सरकारला ि�थतीगतीचा 

�ातं बैल टोणगे गाई-�हशी शे�या-म�ढया् घोडे-गाढवे-खेचरे

१. मबईंु ३१३२००० २६२००० २७९४००० ३४६१००० २०६०००

२. म�य�ातं १९४१००० ३०२००० २१०००००  ६५५००० १०२०००

३. व� हाड  ८२००००  ३२०००  ७९३०००  ४९८०००  ५५०००

एकणू ५८९३००० ५९६००० ५६५७००० ४६१४००० ३६३०००
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अहवाल द�ेयासाठी ��येक �ांतासाठी शेतीचा डायर�ेटर िनय� त कर�यात आला. ु

१८७१ साली सोलापर िज��ात अडेला नदीवर एक�ख बधंारा बांध�यात आला. ू
१८७९ साली पणे िज��ात बारामतीजवळ िशस�फळ येथे बधंारा झाला. कन�ल फाईफ ु ु
यांनी सव��णानंतर सचिवले�या दोन योजनांपैक� खडकवासला धरणा�या योजनेला ु
मा�यता िमळाली. १८८० पय�त खडकवासला धरण बांधन झाले.मठा नदी�या खो� यात ू ु
डावा व उजवा कालवा काढ�याची योजना काया�ि�वत झाली. भीमा आिण नीरा नदी�या 
खो� यात लघबधंार े बांध�याची एक योजना सचिवली होती; मा� ितला मंजरी िमळाली ु ु ु
नाही. इंदापर ताल�यातील ४६ खेडयांतील शेतक� यांनी धरण बांध�यासाठी अज� केला ्ू ु
व �यासाठी श�क भर�याची तयारी दश�िवली. १८८० साली या ��तावास मा�यता ु
िमळाली व १८८४ साली नीरचेा पिहला कालवा स� झाला. १८८५-८६ सालात ु
भाटघर धरण आिण नीरचेा डावा कालवा यामळे ११,१९५ एकर �े� ओिलताखाली ु
आले. १८८२-८३ साली मंबई व िसधं �ांतात िमळन ६२५ मैल लांबीचे पाट होते व ु ू
�यापासन ५,३४००० एकर �े�ांस पाणी िमळत असे. या पा��भमीवर १८८५ साली ू ू
मंबई इला�यात मोठे तलाव क�न, धरणे बांधन बागाईताचे �े� वाढिव�याची योजना ु ू
हाती घेतली गेली. फार मोठया �माणावर पाटबधंा� यांचे काम झाले नसले तरी नीरा व ्
मठा नदी�या काल�यांवर १८९१-९२ पय�त अन�मे ५१ ल� व ६३ ल� खच� कर�यात ु ु
आले. यािशवाय द�काळापासन सरं�ण �हावे �हणन �ाचीन तलावांची द��ती व मोठे ू ूु ु
तलाव बांध�याला �ाधा�य द�ेयात आले. १८९२-९३ अखेर यावर २,५३,१६,७३० 
�पये भांडवली खच� झाला.

७. िसचंन योजना : मंबई, म�य �ांत व व� हाडात मळातच बागाईती �े� कमी होते. ु ु
शेकडा अधा� एकर इतके बागाईती शेतीचे �माण होते. जलिसचंना�या �थायी योजना 
काया�ि�वत के�या तरच बागायती �े�ाचा िवकास श�य होता. तशात १८६३-६४ साली 
पडले�या द�काळामळे शेती�या पाणीपरवठयाचा �� ऐरणीवर आला होता. �या��ीने ्ु ुु
शासनाने सव��णही केले. १९ �या शतकात धरणे आिण बधंार ेबांध�या�या काही योजना 
साकार झा�या. �याचा गोषवारा असा :

 सातारा सरकारने िसचंनयोजने�या �े�ात मह�वाचे काम केले. १८४९ साली 
वसना नदीवरचा रवेडी बधंारा, १८६७चा माण नदीवरचा ग�दवले बधंारा, १८६८ चा 
क�णा नदीवरचा खोडशी कालवा, १८७० चा मायणी तलाव, १८८० चा येरळा ृ
नदीवरचा नेर बधंारा ही कामे उभी रािहली. १८८३ साली आ�ीला बधंारा झाला. 

८. बह�तांश शेती ही पावसा�या पा�यावर अवलंबन असते हे ल�ात घेऊन सरकारने ू
पज��यमानाचा अ�यास कर�याक�रता मंबई व कलक�ा येथे िमि�ऑलॉजी िवभाग स� ु ु
केला. पज��यमानाची िनरी�णे कर�याक�रता कांही �थळे िनि�त क�न तेथील हवामान, 



314   ।     आिथ�क ि�थ�यतंर - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ

 बैलगाडी हे महारा��ात�या खेडतांचे दळणवळणाचे एकमेव साधन होते. इं�जांनी ु
या साधनाचाही वेग आिण काय��मता वाढिव�यासाठी पढाकार घेतला. बैलगाडयां�या ्ु
बांधणीत आमला� सधारणा के�या. पव��या बैलगाडीची चाके सपंण� भरीव होती, �या ू ु ू ू
जागी आरां�या मोठया चाकांची योजना क�न जलद चालणा� या, हल�या आिण तरीही ्
अिधक माल ने�यायो�य बैलगाडया खेडयात�या सडकांव�न धाव लाग�या. या सधा�रत ् ् ू ु
बैलगाडयांचे उ�पादन वाढले . नमना उदाहरण �हणन सोलापर िज��ातील न�या ् ु ू ू
बैलगाडयां�या बांधणीची आकडेवारी परशेी बोलक� आहे. या िज��ात १८३४ साली ् ु
एकण ४३० बैलगाडया तयार झा�या होता, १८४६ साली ही स�ंया १९०७ पय�त ्ू
पोहचली तर १८५०-५१ साली ही स�ंया २६४३ पय�त वाढली. याव�न �ामीण 
भागातील दळणवळणा�या वाढीचा अदंाज येते. १८५० नंतर कालवे व िविहरी 
वाढिव�याकडे सरकारने ल� िद�यामळे महारा��ात पाट�थळ व मोट�थळांत वाढ ु
झाली. १८५० नंतर वाफेची जहाजे वापरात आ�याने व १८७० नंतर सएझ काल�यातन ु ू
वाहतक स� झा�याने शेतीचे �यापारीकरण हो�यास व अतंग�त �यापार वाढीस लाग�यास ू ु
उ�ेजन िमळाले. �यामळे नागपर-व� हाड भागात कापसाचे �े� बरचे वाढले. १८६१ म�ये ु ू

वा� यांचा वेग, पावसाचे �माण यांची दररोज मािहती सकंिलत करणारी य�ंणा िनमा�ण 
कर�यात आली. १८२६ साली कलाबा वेधशाळा �थापन झाली होती, या वेधशाळेतन ु ू
ही य�ंणा काम क� लागली.

 या सव� उपाययोजनांचा शेती�यवसाय, शेतकरी व शेतमजरांचे जीवनमान ु
सधार�यावर मोठा प�रणाम िदस लागला. उदाहरणाथ�, १८६० पय�त धा�या�या िकंमती ु ू
उतरत हो�या. १८६१-६५ या काळात अमे�रकेतील यादवी य�ामळे ितथला कापस ु ु ू
िवलायतेत येऊ शकला नाही, �यामळे मंबई इला�या�या म�य भागातील व व� हाडातील ु ु
कापसाला मागणी वाढली. भावात तेजी आ�याने कापसाची लागवड वाढली. १८६४-
६५ पासन आगगाडया स� झा�याने व र�ते सधार�यामळे एका शेतीमालाची एका ्ू ु ु ु
िठकाणाह�न दस� या िठकाणी िव�� कर�याची सोय वाढली. प�रणामत: अ�नधा�याचा ु
तटवडा भ�न िनघ�याची सोय झाली व िकंमतही ि�थर राह� लाग�या. मंबई इलाखा, ु ु
व� हाड व म�य �ांतातील �वारी, बाजरी, गह�, खरसणी, करडी, तीळ, इ�यादी गिळताची ु
धा�ये यांचा उतारा वाढला. शेती�या प�रि�थतीत सधारणा होत गेली. १८७३ पासन ु ू
तांदळाची िकंमत ४९ ट�के, ग�हाची ३५ ट�के, �वारीची ३८ ट�के व बाजरीची ३७ ू
ट�के वाढली. तसे शेतमजरीचे दरही वाढले. १८७३-७६ साली शेतमजरास ६ �पये ु ु
११ आणे १ पै एवढी मजरी िमळत होती, ती १८७७-९१ या काळात ७ �पये १ आणा ु
८ पैपय�त वाढली. सतार-लोहाराची मजरी १४ �पये ९ आणे २ पैशाव�न १६ �पये १४ ु ु
आणे ५ पैपय�त वाढली. 
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म�य �ांतात कापसाचे �े� ३७५,६२३ एकर होते ते १८६५ म�ये ७५०,८७९ पय�त 
वाढले. कापसा�माणेच महारा��ात भईमगाची पैदास वाढली. पाट�थळ व मोट�थळ जेथे ु ु
वाढले तेथे उसाचीही पैदास वाढली. 

Ÿ िमराशी कळांखेरीज इतर सव� कळे ही पव��या काळांत जिमनीची मालक �हणजे ती ु ु ू
खरदेी दणेे, िवकणे वगैर े अिधकार असलेली कधीच न�हती. नवीन प�तीत �या 
सवा�ना मालक� ह�क आहेत असे गहीत धर�यात आले. �यामळे शेतक� यास ृ ु
जिमनीची सपंण� मालक� �ा� झाली व ती कोणासही द�ेयाचा, गहाण टाक�याचा ू
अगर िवक�याचा अिधकार �ा� झाला.

१८७०-८० �या दर�यान मंदी आ�याने सव�� भाव पडले, कजा�चा बोजा कायमच 
रािह�याने गरांवर व िपकांवर ज��या आ�या. िक�येक शेतकरी जिमनीस मकले. ु ु
शेतक� यांत असतंोष वाढला आिण �याची फल�ती शेतक� यां�या बडंात झाली. डे�कन ु
अि�क�चर ॲ�ट सारखे कायद ेक�न सरकारने या अिनब�ध �व�ीस आळा घातला. ृ
(सोवनी (सरदार), १९६०, प. ३९१-३९५)ृ
२.८ जगल-�यव�था :ं

Ÿ पव� जी कमाल प�ी असे तीच कायमची ठरिव�याने जाचक व डोईजड वाट लागली. ू ू
नवीन प�तीत शेतसारा धा�यात न भरता पैशात भर�याची स� ती झा�याने 
शेतक� यांस ताबडतोब पैसा दणेारी काही िपके काढणे भाग झाले. जिमनीची लागवड 
कमी झाली. नवीन प�तीने बरीच कमी प�ी ठरिव�याचा �योग १८३६-३७ म�ये 
�थम इंदापर ताल�यात झाला व तो यश�वी होऊन पढ�या २५-३० वषा�त सव�� ू ु ु
जमाबदंी कर�यात आली. जमाबदंीची �यव�था नीट लाग�यावर लागवडीखालील 
जिमनीत वाढ झाली. १८४०-१८५० या काळात पणे, सोलापर, धारवाड व ु ू
अहमदनगर िज��ांतील लागवडीखालील जमीन १५ ल� एकरांनी वाढ�याचे नमद ू
आहे. १८५० नंतर खानदशे, नागपर, व� हाड येथील प�कळ नवीन जमीन ू ु
लागवडीखाली आली.

 शेती�या सदंभा�त इं�जांनी केले�या िवधायक सधारणांचा गोषवारा असा :ु

 १८७८ �या काय�ानसार जगंल�यव�थापनाचे िनयम कर�यात आले. जगंलाचे ु
राखन ठेवलेली, सरंि�त व गावक�ची अशी ३ ठळक भागात वग�वारी कर�यात आली. ू
खाजगी व गावक��या ह�कांचा तपास क�न जगंला�या ह�ी ठरिव�यात आ�या व 
�या�माणे खणा घाल�यात आ�या. जगंलखा�यात दखेरखे कर�यासाठी िवलायतेतन ु ू
त�� लोकांना आणन िनय� �या कर�यात आ�या. िहदं�थानातील काही लोकांना जम�न, ू ु ु
�ा�स दशेांत पाठवन जगंल�यव�थापनाचे �िश�ण द�ेयात आले. जगंलखा�यातील ू
कम�चा� यां�या �िश�णासाठी िहदं�थान सरकारने १८७८ साली डेहराडन येथे शाळा व ूु
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 ि�िटश अमदानीपव�ची मराठयांची अथ��यव�था शेती�धान होती. सडका व ्ू
वाहनांची कमतरता यामळे शहराशी सपंक�  कमी असायचा. शहरी बाजारपेठांपे�ा आठवडे ु
बाजार व �थािनक दकानदारां�या मा�यमांतन िव���यवहार होत असत. रोकड पैशापे�ा ूु
�ाम�याने व�तिविनमय प�तीवरच �यापार�यवहार होत असे. चलनाची दवेघेव मया�िदत ु ु
होती. �यापारी पेढया, बॅकंा नस�या तरी सावकारी �यवसाय मा� होता. गहाणखते, ्
�याजब�ा अशा प�ती अि�त�वात हो�या. यरोिपयन �यापा� यां�या सपंका�मळे भांडवली ु ु
अथ��यव�थेचा प�रचय महारा��ाला झाला. ि�िटश अमदानीपासन महारा��ात �यापाराचे ू
व उ�ोगध�ंांचे नवे पव� स� झाले. हे नवे �यापारी पव� घडन ये�यात औ�ोिगक �ांती, ु ू
जागितक पातळीवरील आिथ�क व राजक�य घडामोडी, भारतात�या कंपनी सरकारची 
अथ�नीती, कर�णाली व �यापारिवषयक धोरण, एत�ेशीय �यापा� यांचा व उ�ोगपत�चा 

 जगंल�यव�थापनाची अशी प�तशीर �यव�था लाव�यामळे जगंलखा�याचे उ�प�न ु
वाढले. मंबई इला�यातन िवलायत, जम�नी, एडन येथे वेलदोडे, िहरडे, चदंन, इ�याद�ची ु ू
िनया�त वाढली. यािशवाय इमारती लाकडे, जळाऊ लाकडे, बांब, गवत, इ�याद��या ू
िव��तनही उ�प�न िमळ लागले. असे असले तरी साव�जिनक िहत ल�ात घेऊन ू ू
जगंलिवषयक िनयमांत नेमकेपणा आण�याची गरज अजनही कायम होती. िवशेषत: ू
जगंला�या ह�ीवर राहाणा� या लोकांना सप�ण, इमारतीचे लाकड, कंपणासाठी काटी, ू ु
गराढोरांसाठी चराऊ रान, जगंलातन �ा� होणार े काही खा�पदाथ� व औषधी ु ू
वन�पत��या मोफत वा नाममा� दराने करावया�या वापराबाबत सिंद�धता रािह�याने 
�थािनक रिहवाशां�या ��ीने पेच�सगं िनमा�ण होत. �यामळे साव�जिनक िहत ल�ात ु
घेऊन काही िठकाणी जगंलजिमनीचे कांही �े� लागवडीसाठी खले कर�याची मागणी ु
होऊ लागली. गराढोरांना चर�यासाठी, भट�या धनगरांना म�ढया चार�यासाठी व जळाऊ ्ु
लाकडांसाठी िविश� जगंल�े� खले ठेव�याची मागणी होत रािहली. जगंलात चरणा� या ु
जनावरांना क�डवाडयात घाल�या�या प�तीिवषयीही आ�ेप होते.्

१८८५ साली कपस�िहल इथे कॉलेज काढले. १८८१-८२ सालात मंबई इला�यात ू ु
९,७७९ चौ. मैलांचे राखीव जगंल होते ते १८९१-९२ म�ये १०, ३१८ चौ. मैलांपय�त 
वाढले. म�य �ांतातील जगंल�े� १९,४३० चौ. मैलांव�न १९,६८० मैलांपय�त 
िव�तारले, व� हाडात मा� जगंल�े� १३९४ चौ. मैलांव�न १२५६ चौ. मैलांपय�त कमी 
झाले. मंबई इला�यातील ड�गराळ भाग, सातपडयाचे �े� यात जगंली भाग िठकिठकाणी ्ु ु
पसरलेला अस�याने १८९१-९२ साली चाराटंचाई�या पा��भमीवर नवे िनयम तयार ू
कर�यात आले. जगंलात गैरह�काने जाऊन तेथील िज�नस उपटणे, लाकडतोड करणे, ू
इ�यादी ग��ांना �ितबधं कर�यासाठी िनयम केले गेले.ु

३. �यापार-उ�ोग 
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पढाकार, अशा अनेक बाब�चा समावेश आहे. अथ�िव�ावर प�रणाम करणा� या अशा ु
घटनांचा एक कालपट सदं भा�साठी �करणा�या शेवटी िदला आहे. [७]

 मराठयां�या राजवटीत भांडवली अथ�कारणाला पोषक असे मंबईसारखे एकही ् ु
�यापारी शहर िवकिसत झालेले न�हते. पढंरपर, पैठण यांसारखी शहर े ही धािम�क ू
कारणासाठी व पणे, औरगंाबाद, अहमदनगर, नागपर, को�हापर ही शहर ेु ू ू
रा�यकारभाराची स�ाक� �े �हणन �िस� होती. �यापारी शहर े अशी �यांची ओळख ू
न�हती. सपंण� महारा��ात रा�य�यापी वा दशे�यापी असा िव�ता�रत �व�पाचा �यापार ू
िकंवा उ�ोग�यवसाय न�हता. जो होता तो बराचसा �थानिन� व प�रसरक� �ी होता. 
गावपातळीवर बलतेदारी प�तीमळे शेतीला लागणार ेनांगर, पांभर, बैलगाडया, मोट-नाडे, ्ु ु
क� हाडी-कोयते वगैर े व�त गावातच तयार होत व गावात िकंवा फार तर पचं�ोशीत ु ू
िवक�या जात. बलतेदारीत को�ी न�हते; �यामळे कापड तेवढे मोज�या िठकाणी ु ु
हातमागावर िवणले जायचे व प�रसरात�या गावात बाजारहाटातन िवकले जायचे. या ू
भरड उ�ोगांखेरीज कलाकसरीचे, कशल कारािगरीचे काही उ�ोग िविश� �दशेांत ु ु
नावाजलेले होते. उदाहरणाथ�, िवदभा�त नागपर-भडंा� याकडे तती व रशेीमिकडयांची ्ू ु
पैदास िवशेष�वाने होत अस�याने नागपरास रशेमी कापड िवण�याचा उ�ोग चालायचा. ु
प�यापय�त हे रशेमाचे कापड िवकले जायचे. पेशवाईत पणे या राजधानी�या शहरी ु ु
नागपरचा रशेीमकाठी माल खपत असे. इतरही जरतारी, रशेमी, मलमल�या ू
कलाकसरी�या व�तंना मागणी असे; पण ती राजदरबारापरती सीिमत होती. पेशवाई ु ू ु
बडा�यावर ही मागणी सपंली. नािशक िज��ात येव�याला पैठणी उ�ोग होता. पणे, ु ु
उमरडे येथेही जरतारी व कलाबताचे काम होत असे. नािशकला तां�या-िपतळेची भांडी ू
तयार होत, एरडंोल, नािशक, ज�नर, पणे येथे कागद तयार होई. या कलाकौश�या�या ु ु्
उ�पादनाखेरीज लोखंडाचे उ�पादनही महारा��ात होत असे. भडंारा िज��ात १८५० 
�या समारास लोखंड गाळ�या�या १६० भ�या हो�या. �हाबळे�रजवळही धवड लोखंड ु ्
तयार होई. (गाडगीळ धनंजयराव,१९३२,प.३१) परतं हे उ�ोग रा�य�यापी अस�यापे�ा ृ ु
प�रसरक� �ी व मया�िदत उ�प�न घेणार ेहोते. 
३.१ दळणवळणाचे नवे माग� :

 रा�यात �यापार-उ�ोग वाढ�यासाठी र�ते व दळणवळणा�या �ाथिमक सोयी 
नस�यानेही या उ�ोगांचा �सार झाला नसावा. १८५० पय�त महारा��ात रा�यांतग�त व 
रा�याबाहेर जोडणा� या सडका न�ह�या. या�ेक�ंपासन सैिनकांपय�त लांबप��या�या ू
वाहतक�साठी घोडे व टां�यांचा वापर होई. बैलगाडीखेरीज मालवाहतक�चे दसर ेसाधन ु ु ु
न�हते. बजंारा जमातीचे लोक दरप��या�या मालवाहतक�साठी बैलां�या पाठीव�न ुू
सामानाची ने-आण करीत. मीठ साखर, मका, तांदळ यांची दोन हजार मैलांपय�त ू
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दशेांतग�त वाहतक कर�याचे काम वशंपरपंरनेे बजंारा जमातीने �वीकारलेले होते. ू
बजंारां�या तांडयात हजाराह�न अिधक बैल असायचे व ��येक बैला�या पाठीवर शभंर ते ्
स�वाशे िकलो वजनाचे ओझे असायचे. जलवाहतक��या ��ीने न�ा व कोकणप�ी ु
सोड�यास मोठा सम�िकनाराही न�हता. �यामळे इथे सरत, िवशाखाप�ण, ु ु ु
कलक�यासारखी �यापारी क� �े िवकिसत झाली नाहीत. आिथ�क िवकासाचा वेग वाढायला 
दशेात�या िविवध भागांना जोडणा� या सडका, र�ेवे, जलमाग� यांचे भ�कम जाळे 
अि�त�वात अस�याची गरज होती. इं�जांनी १९ �या शतकात मंबई�या बाजारपेठेचा ु
जागितक पातळीवर िव�तार हो�यासाठी एत�ेशीय दळणवळणा�या सिवधा िनमा�ण ु
कर�याचा मह�वाकां�ी �क�प हाती घेतला. �यामळे �यापार-उ�ोगा�या सदंभा�त ु
जागितक नकाशावर महारा��ाचे �थान ि�िटश राजवटीमळे िनमा�ण झाले. िवशेषत: ु
डलहौसी�या काळात दशेांतग�त महामाग� व र�ेवे�या सडकांचे जाळे िव�ता�रत �हायला 
वेग आ�यानंतर �यापार-उ�ोगाला नवी िदशा िमळाली. १८३० सालापय�त पणे-मंबई ु ु
दर�यानचा बोरघाटाचा र�ता सोडला तर प��या सडका न�ह�या. मा� ि�िटशांनी 
�यापाराची पायाभत गरज हे�न १८५० पय�त मंबई-आ�ा, िमझा�पर-नागपर यासारखे ू ु ू ू
लांबप��याचे महामाग� बांधले. मंबई, कलक�ा, म�ास या बदंरांपासन दशेातले िविवध ु ू
भाग र�ेवेमागा�ने जोड�यात आले. 

 १८४५ साली मंबईचे �िति�त नाग�रक जग�नाथ शकंरशेठ, सर जमशेदजी, ु
�ामजी कावसजी व इतर �यापार-उ�ोजकांनी ‘इनलॅडं असोिसएशन’’ नावाची सघंटना 
�थापन क�न िहदं�थानात र�ेवेसेवा स� कर�यासाठी सरकारकडे अज� दाखल केला. ुु
�यानंतर १८४९ साली इं�लंड�या पाल�म�टने न�याने �थापन झाले�या ‘�ेट ईिडंयन 
पेिन�सला’ कंपनीशी करार क�न भारतात र�ेवेमाग� उभार�या�या �क�पास मा�यता ु
िदली. या कंपनीने अितशय वेगाने सपंण� भारतात र�ेवेमागा��या बांधणीचे काम पण� केले. ू ू्
इं�लंडम�ये १८३८ साली लंडन ते बिम�गहॅम या लोहमागा�व�न पिहली आगगाडी धावली 
होती, �यानंतर १५ वषा�तच भारतात मंबई-ठाणे र�ेवे स� झाली. १६ एि�ल १८५३ ु ु
रोजी भारतातली पिहली आगगाडी २१ मैलांचे अतंर कापन मंबई-ठाणे लोहमागा�व�न ू ु
धावली. या र�ेवेगाडीचे बॅडं लावन, २१ तोफांची सलामी दऊेन थाटामाटाने उद घाटन ू ्
झाले. साव�जिनक सटी जाहीर कर�यात आली. र�ेवे इंिजनाला मंबईचे ग�हन�र ‘लॉड� ु ु
फाकलंड’ यांचे नाव दऊेन बारसे कर�यात आले. �यानंतर थळघाटातन ड�गर पोख�न ू
र�ेवेमागा�चा िव�तार कर�याचे काम स� झाले. िदवसभरात ४०० लोकांनी र�ेवे�वास ु
केला. १८५७ �या बडंामळे र�ेवेचे बांधकाम काही काळ खोळंबले होते; पण �यानंतर ु
१८५८ साली �हाइसरॉय लॉड� कॅिनंग�या कारिकद�त र�ेवेमाग� (�ट) ठरिव�याचा 
अिधकार र�ेवे कंपनीकडन शासनाने �वत:कडे घेतला व र�ेवेिव�तारा�या कामाला गती ू
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�ा� झाली. १८६० ते १८७० दर�यान द�काळा�या वषा�त फेिमन किमशन�या ु
�रपोट�नसार २०,००० मैलांपय�त र�ेवे सडका बांध�याचा िनण�य घे�यात आला व ु
�यापैक� ५,००० मैल सडकां�या बांधकामास अ��माने स�वात कर�यात आली. ु
१८६५ साली थळघाटाचे काम पण� झाले. र�ेवेमागा�ने मंबई १८६७ साली नागपरशी, ू ु ु
१८७० साली कलक�याशी आिण १८७१ साली म�ासला जोडली गेली. १८७१ साली 
जबलपरमाग� मंबई-कलक�ा आिण रायचरमाग� मंबई-म�ास र�ेवे वाहतक स� झाली. ू ु ू ु ू ु
१८७७ साली वधा�-वरोरा र�ेवेलाईनचे काम पण� झाले. �यामळे खानदशे आिण ू ु
िवदभा�तन मंबईस कापस व अ�य पदाथा�ची मंबई बदंरात वाहतक कर�याची सोय झाली. ू ु ू ु ू
मंबई�या कापड िगर�यांना कापसाचा िन�य परवठा होऊ लागला. �यापार-उ�ोगातला ु ु
कलक�याचा अ��म मंबईस �ा� झाला, ही फार मह�वाची फल�ती �हणायला हवी. १ ु ु
जानेवारी १८७७ ला जमशेटजी टाटांनी नागपरला कापडिनिम�तीसाठी ‘ए��ेस िगरणी’ ू
स� केली. १८८१ साली ए��ेस िगरणीने १६% लाभांश जाहीर केला होता, याव�न ु
िवदभा�त�या �यापार-उ�ोगाला र�ेवेमळे कशी गती �ा� झाली होती, हे ल�ात येते. ु
१८७८ साली पणे-द�ड-अहमदनगर माग� मनमाडची र�ेवेलाईन तयार झाली. १८८६ ु
साली पणे-िमरज मीटरगेज र�ेवे स� झाली. को�हापर�या स�ंथानाने पढाकार घेऊन ु ु ू ु
सदन� मराठा र�ेवे कंपनी�या माफ� त १८९१ साली िमरज-को�हापर र�ेवेमाग� टाक�याने ू
पणे ते को�हापर र�ेवेसेवा स� झाली. �यामळे म�य भारतासारखेच पि�म महारा��ाचेही ु ू ु ु
मंबईबरोबरचे �यापाराचे जाळे घ� झाले. गजरातम�ये र�ेवेचे जाळे िव�तार�यासाठी ु ु
लंडनला १८५५ साली ‘बॉ�बे-बडोदा स��ल इंिडया कंपनी’ �थापन झाली. १८५९ 
साली अहमदाबाद, सरत, बडोदा हे मंबईशी र�ेवेमागा�ने जोडले गेले. है�ाबाद�या ु ु
िनझामाशी करार क�न १९ �या शतकाचा अखेरीस मनमाड-काचीगडा (िसकंदराबाद) ु
र�ेवेमाग� स� झाला. �यामळे मराठवाडयाचे मंबईशी र�ेवेने दळणवळण स� �हायला ्ु ु ु ु
मदत झाली. िवशेषत: १८६३ साली बोरघाटाचे काम पण� झा�याने पणे-मंबई वाहतक ू ु ु ू
सलभ झाली. १८६१ पय�त १५८७ मैल लांबी�या र�ेवे र��यांचा १८९१ पय�त ु
१६,६९० मैलांपय�त व इ. स. १९०० अखेर २४,१८५ मैल लांबी�या र�ेवेमाग� 
िव�ताराचे काम पण� झाले. अशा �कार े १९ �या शतकाअखेर मंबई इला�याचे ू ु
आतंर�ांतीय आिण कलक�ा-म�ास या �ांतांशी र�ेवेवाहतक�चे जाळे पण� झाले. ु ू
�वाभािवकच �याचा प�रणाम मंबई इला�यातील अथ�कारणाला गती �ा� हो�यात झाला. ु
र�ेवे �ळ हे प�रवत�नाचेही इंिजन बनले. ‘र�ेवे टाइ�स’ या ि�िटश िनयतकािलकात या 
�ांितकारक बदलांचा व�ांत �िस� झाला होता, �याव�न या प�रवत�नाचे िच� �प� होतेृ

“in a few weeks, therefore, the iron road that is probably destined 
to change the habits, manners, customs, and religion of Hindoo, 
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Parsee, and Mussalman, will commence work in the Indian Peninsula” 
(Railway Times, January 15, 1853) 

र�ेवेमळे वाहतक��या खचा�त बचत झाली. वेळेची बचत झाली. व�प�े, प�तके, ु ु ृ ु
मािसके, टपाल यांचे रा��ीय पातळीवर जलद िवतरण होऊ लागले. पव� ि�िटश ल�करी ू
वा मलक� अिधका� यां�या बद�या झा�या तर बदली�या िठकाणी �ज �हायला मिहना ु ू
िकंवा काही आठवडे लागायचे, आता िदवसभरात �ज होता येत होते. र�ेवेमळे ू ु
अिधका� यांचे दौर ेवाढले. �याचा �शासना�या काय��मतेवर �भाव िदस लागला. चच��या ू
तपासणीसाठी जाणा� या अिधका� यांची सोय झा�याने चच� �यव�थापनाला िश�त लागली. 
(Furnell, 1874, p.92) कठ�याही हवामानात िन�यनेमाने �वासी व मालवाहतक ु ू
करणा� या र�ेवेमळे भारता�या भौितक व सामािजक जीवनात नवे पव� स� झाले. ु ु
नाग�रकरणा�या �ि�येला गती �ा� झाली. ठा�याची ह� ओलांडन र�ेवे �ॅक पढे ू ु
गे�यामळे आजबाज�या खेडयांचे नाग�रकरण हो�यास �ारभं झाला. मंबईचा ्ु ु ू ु
उपनगरांम�ये िव�तार होऊ लागला. केवळ �यापारावरच न�हे तर लोकां�या सवयी आिण 
वत�न�यवहारांवर र�ेवेमळे �ांितकारक प�रवत�न घडन ये�यास स�वात झाली. र�ेवे ु ू ु
�वासात जाितभेद, खा�पदाथा�िवषयीचे आ�ह जपणे श�य नस�याने सामािजक 
सपंका�तली जरठता कमी �हायला मदत झाली. �ादिेशक, आिथ�क, सां�कितक भेदांना ृ
�थान उरले नाही. परपंरा आिण नवता यांत सघंष� व सम�वयाचे �सगं घड लागले. ू
Chunder यांनी १९ �या शतकात र�ेवेने भारतया�ा केली होती, �यात आले�या 
अनभवां�या व�ांत �यांनी या बदलांचे वण�न क�न �याचा अथ�पण� िन�कष� काढला आहे : ु ृ ू

“The railroad is portrayed as a positive force that will regenerate 
India and, no doubt, eventually help to free villages from their 
ignorance... Morally and intellectually the Indian could easily Anglicize 
himself. Politically, he may sooner or later be raised to an equality. But 
socially, in thought, habit, action, feelings, and views of life, he must 
long measure the distance.. between him and English man.” (Chunder, 
London, 1869, Pp. 107-108) 

गोिवदं नारायण माडगावकर या समकालीन लेखकाने र�ेवेमळे होणार ेलाभ आिण ु
सां�कितक प�रवत�न यािवषयी आपले िनरी�ण न�दवले आहे :ृ

“आगी�या गाडीपासन जे लाभ होतात ते अपार आहेत, ितजपासन हजारो लोकांस ू ू
उ�ोग सांपडतो. लोकां�या आगंी ह�शारी येती. द�काळ दर होऊन सकाळ �ा� होतो, ुु ू
सधारणकेची काम� चाल होतात. अनेक दशेचे लोकांची भेट होती; भाषा समजतात. ु ु ू
�यापारी लोकांस तर यापासन फार लाभ होतो. इं�लंड दशेांत ज��हां �थम ही गाडी स� ू ु
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झाली �या वष� मांचे�टर एथील �यापारी लोकांस फ� त कापसाचे मजरीब�ल २ ल� ं ु
�पये नफा िमळाला. असा नफा होऊ लाग�यामळ�च िवलायती कापड आ�हास इतके ु
सवगं िमळ लागले. �या लांग �लाथास पव� ४० �पये पडत तो आतां ६ �पयांस िमळं ू ू ू
लागला. याच� कारण अगीची गाडी आिण वाफेच� य�ं�... सन १८५६ त मंबई येथ� ु
पा�याचा द�काळ पडला होता �यावेळ� आगी�या गाडीची मन�यास िकती गरज आहे ते ुु
बह�तेकांस समजल�. �या वष� आगीची गाडी चाल होती �हणन लोकांचा िनभाव लागला. ं ू ू
नाह�तर पा�या�या तोटयामळ�  लोकांची फारच हलाक� होऊन गेली असती.” ् ु
(माडगावकर,१८५८, प. ९०-९१) अिलकड�या काळात मराठवाडयातील लातर�या ृ ् ू
भीषण द�काळात सांगली-िमरजह�न र�ेवेने िप�याचे पाणी लातरला पाठिव�यात आ�याचे ूु
ताजे उदाहरण आहे. र�ेवेमळे माणसां�या आचार�यवहारात आिण म�य��ीतही मोठा ु ू
फरक पड लागला. माडगावकरांनी िलिहले आहे, “मंबईत आगीची गाडी चाल ू ु ू
झा�यापासन लोकांचा िभ�ेपणा व दवेभोळेपणा मोडत चालला. जे लोक श� िशवलेले ू ू
पाणी घेत न�हते ते आता आगी�या गाड�तन आणलेल� पाणी िनधा��तपण� वाप�ं लागले. ू
तशाच सभंािवत गह�थां�या ि�या प�षांबरोबर गाड�त बसन जाऊ लाग�या.” ृ ु ू
(माडगावकर, िक�ा, प. ९१)ृ

 र�ेवे िवकासाबरोबरच सडकांचा आिण जलमागा�चाही िव�तार या काळात वेगाने 
झाला. १८६९ साली सवेझ काल�याचे काम पण� झा�याने सम�मागा�ने चालणा� या ु ू ु
आतंररा��ीय दळणवळणाला गती �ा� झाली. मंबईस १७५० सालीच ई�ट इंिडया ु
कंपनीने जलवाहतक�साठी बदंरिवकास क�न �ाय डॉक स� केली होती. १८७५ साली ु ु
ससन डॉक काया�ि�वत क�न यरोपातन म�ास व बगंाल �ांतात जाणा� या बोट�चा माग� ू ु ू
�श�त झाला. १८८० साली ि��स डॉक आिण १८८८ साली ि�ह�टो�रया डॉक बांधन ू
झा�याने मंबई पोट�  ��टमधन होणा� या �वासी व मालवाहतक��या सोयी वाढ�या. ु ू ु
उदाहरणाथ�, जमशेटजी टाटा यांना पॉडेंचरीतन कापड रगंवन मंबईस आणणे सोईचे ू ू ु
झाले. आि�केत�या �� च वसाहत�ना हे रगंीत कापड पाठिवले जाई. (लाला, २००७, प. ृ
४७) टाटांनी सम�मागा�ने मालवाहतक��या �े�ात अ�ेसर असले�या ‘ना�हीगाि�सओ’ या ु ु
इटािलयन कंपनीला शह द�ेयासाठी ‘टाटा लाइन’ नावाची जलवाहतक सेवा स� केली. ु ु

थोड�यात र�ेवेमळे केवळ आिथ�कच न�हे तर सां�कितक जीवनातही आमला� ु ृ ू
प�रवत�न घडन आले. लांब प��या�या वाहतक�ची आिण स�ंापनाची य�ंणा िवकिसत ू ु
झाली, शेती�या हगंामानसार शेतक� यांना बाजारात िव��साठी माल आण�यापासन ु ू
या�ांचे िनयोजन कर�यापय�त र�ेवे�या सिवधांचा उपयोग होऊ लागला. १९०५ साली ु
भारतीय र�ेवेचा जगात चौथा �मांक होता; याव�न र�ेवेचा भारता�या 
आधिनक�करणावरील व �यापार-उ�ोगा�या वाढीवरील प�रणामांची क�पना येते.  ु
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 १९�या शतकात भारत ही ि�टनची एकतफ� ह�काची बाजारपेठ होती. ि�टन�या 
�यापारातली बरीच मोठी आिथ�क उलाढाल भारता�या बाजारपेठेवर अवलंबन होती, ू
िवशेषत: ि�िटश कापडाची बाजारपेठ. १९१३ पय�त भारतात आयात होणा� या मालापैक� 
६०% माल फ� त ि�टनकडन आयात होत असे. ि�टनचे ३८० िमिलयन प�डाइतके ू
भांडवल भारतीय बाजारपेठेत �रचवले जाई. ि�िटशां�या िवदशेी गतंवणक�पैक� १० % ु ु
गतंवणक केवळ भारतात होत असे. याव�न १९ �या शतकात ि�टनची अथ��यव�था ु ू
भारतावर िकती अवलंबन होती हे ल�ात येते. [८] परतं असे असले तरी इं�लंडम�ये ू ु
औ�ोिगक �ांतीनंतर य�ंा�ार े उ�पादन हो�याचे �माण जसजसे वाढत गेले तसतसे 
महारा��ातले पारपं�रक �यवसाय आिण �थािनक �यापारी पेठांना उतरती कळा लागली. 
१८६० पासन जम�नीत ॲिनिलन व ॲिलझरीन रगं यायला स�वात झा�याने ू ु
िवलायतेत�या िदखाऊ व भपकेदार रगंीत कापडास मागणी वाढली. पारपं�रक 
अिभ�चीत बदल होऊ लाग�याने भरड मालापे�ा सबक आिण तलम मालाचे म�य ु ू
वधारले. �थािनक रगंा� यांचा उ�ोग �यामळे धो�यात आला. मोठया �माणात कातडी ्ु
कमाव�याचे काम शहरात होऊ लागले, तसा �थािनक चम��ोगाला फटका बसला, 
धातची �व�त भांडी बाजारात आ�यामळे कंभारांचा मातीची भांडी कर�याचा उ�ोग ू ु ु
मंदावला. १८८० पासन केरोिसनचे िदवे आ�यापासन तेला�या घा�यांवरची मागणी कमी ू ू
झाली. म�यमवग�यांम�ये इं�जी धाटणीची अिभ�ची िनमा�ण झा�याने पाि�मा�य मालाला 
मागणी वाढली आिण दशेी उ�ोग धो�यात आले. (गाडगीळ धनंजयराव,१९३२, प. २४-ृ
२८)

वाजवी दरात िशिपगं सेवा दऊेन परदशेी कंप�यांपढे �यापारी �पध�त आ�हान िनमा�ण ु
केले. (लाला, २००७, प. ८५-८७) �यापार उ�ोगात �वदशेी उ�ोजकांना पढे ृ ु
ये�यासाठी या दळणवळण सेवां�या िव�ताराचा भरपर फायदा िमळाला. यापव� पि�म ू ू
सम�िकना� याव�न होणारा वसाहतीचा �यापार ‘सरत’ह�न होत होता; परतं आता मंबईला ु ु ु ु
सरत, म�ास आिण कलक�या�या बदंरांपे�ा अ��थान िमळ लागले. भारता�या ु ू
भिव�यकालीन आिथ�क िवकासा�या दीघ�कालीन वाटचालीचा पाया भ�कम कर�यात 
१९ �या शतकातील या दळणवळण मागा�चा मोठा वाटा रािहला आहे. या सव� 
घडामोड�मळे जागितक पातळीवरील �यापाराशी महारा��ाचे �े� जोडले गेले.ु

 मराठी माणस �यापारात मळीच अ�ेसर न�हता. धनंजयराव गाडगीळ यांनी ू ु
यासदंभा�त आपले िनरी�ण न�दिवताना �हटले होते क�, “ ‘महारा��ीय’ असा 
लौिकक��या समजला जाणारा िकंवा आपणास तसे समजणारा वाणी समाज आपणाकडे ्
नाही. .. �यामळे आपला समाज एकांगी बनला व रािहला व आिथ�क �यवहाराची इ� ु

३.२ �यापार आिण मराठी माणसे
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याचा अथ� महारा��ा�या अथ�कारणातला �यापाराचा वाटा बाहेर�या �यापा� यांनीच 
उचलला होता. पोत�गीज, डच, �� च, इं�ज या िवदशेी �यापा� यांचाही मराठी अथ��यव�थेत ु
िशवकालापासनच �वेश झालेला होता. हे लोक पढे �यापारा�या जोरावर रा�यकत� बन ू ु ू
शकतील असा अदंाजही त�कालीन राजध�रणांना आलेला होता हे या उता� याव�न ु
ल�ात येते. �यानंतर मराठयांचा पाडाव क�न १९ �या शतका�या �ारभंकाळात ई�ट ्
इंिडया कंपनी या �यापारी आ�थापनेने महारा��ाचा रा�यकारभार हाती घेतला; हा 
इितहास पाहता ‘अथ��यव�थेची नाडी �यां�या हाती �यांची रा�यस�ेत सरशी’ हे 
राजक�य अथ��यव�थेचे स� मराठेशाहीलाही लाग पड�याचे िदसन येते.ू ू ू

 पेशवेकालीन प�यात सावकारी, सराफ� लोकांचे अथ�कारणात वच��व होते; पण ु
उ�पादक शहर �हणन िकंवा �यापारी ठाणे �हणन प�याचा लौिकक न�हता. पणे ू ू ु ु
शहरात�या अथ�कारणा�या सदंभा�तील पढील न�दी यावर �काश टाक�यास परशेा ु ु

िदशेने वाढ होणे व �याचा वाढीचा व भरभराटीचा सम� समाजास परा फायदा िमळणे हे ु
झाले नाही” (गाडगीळ ध. रा., १९७३, प... ) कठ�याही दशेा�या अथ��यव�थेत ृ ु
�यापाराला मह�व असते. महारा��ात मळचे �यापारी लोक नस�याने इथला �यापार ू
बाहे�न आले�या �यापा� यां�याच ता�यात रािहला होता. छ�पती िशवरायांनीही �यापार-
उदीम वाढिव�यासाठी अशा बाहेर�या �यापा� यांना (सावकारांना) आप�या रा�यात 
स�मानाने वागिव�याची भिमका घेतली होती. िशवकालीन रा�य�णालीचा अिधकत द�त ृू
�हणन सव�मा�य असले�या ‘आ�ाप�ा’त तसा �प� िनदश�  अस�याची न�द आहे, ती ू
अशी :

“साह�कार �हणजे रा�याची व राज�ीची शोभा. साह�कारा�या योगाने रा�य आबादान 
होते. न िमळे �या व�तजात रा�यात येतात, ते रा�य �ीमंत होते. पडले सकंट�सगंी ु
पािहज� त� कज� िमळते. तेणेक�न आले सकंट प�रहा�रजेत�. साह�काराच� र�णाम�य� बह�त 
फायदा आहे. याक�रतां साह�काराचा बह�मान चालवावा. कोणेिवषयी �याजला अथवा 
�याचा अपमान होऊं न �ावा... ह�जरबाजाराम�येही थोरथोर साह�कार आणन ठेवावेत. ु ू
परमलखी जे जे साह�कार असतील �यांची समाधाने क�न आणावे... तसेच दया�वद� ु
साह�कार यांसही बदं रोबदंरी कौल पाठवन अमदरकती करावी.”ृू

“ साह�कारांम�ये िफरगंी व इं�ज वलंदसे व फरारीस व िडंगमारािद टोपीकर हेही 
लोक सावकारी क�रतात. परतं ते वरकड सावकारांसारखे न�हेत. यांचे खावदं ��येक ु
रा�यच करीत आहेत. �यांचे ह�कमािन �यांचे हो�साते हे लोक या �ांती साह�कारीस ु
येतात. रा�य करणारास �थळलोभ नाही असे काय घड� पाहत�? तथािप टोपीकरांस या 
�ांती �वेश करावा, रा�य वाढवावे, �वमत� �ित�ावी हा पणा�िभमान. तदनरोप आल� �थळ ू ु
मे�यान�ही सोडावयाच� न�हेत.” (आमा�य रामच�ं पतं, १९८०, प. २७-२८) ृ
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आहेत : 
Ÿ “.. economic activity in the city was largely geared to small scale 

production and extensive vending activities.. it did not even develop 
a strong transportation industry as was the case with Burhanpur. 
Whatever prosperity it had came from governmental activities 
related a taxation and tribute or plunder. Poona then was largely a 
consuming rather than a productive city.” (Gokhale B. G.,1988, p. 
140)

Ÿ “मराठेशाहीत नाणी पाड�याचा अिधकार लोकांना िदलेला होता .. �याचा प�रणाम 
�हणजे दशेांत अस�ंय चलने �चारात असत.. एका चलनाचे दस� या चलनात �पांतर ु
कर�यासाठी ब� यापैक� किमशन िम�त असे.” (चापेकर,१९३७, प. २६-२७, उद धत ृ ृ्
: पाटणकर, १९९९, प. ६६)ृ

 महारा��ात ई�ट इंिडया कंपनी�या आगमनानंतरच मंबईची बाजारपेठ बहरली व ु
एत�ेशीयांना �यापारा�या सधंी ख�या झा�या. परतं �यातही मराठी माणस िगरणी ु ु ू
कामगार �हणनच मंबईत ि�थरावला. �यापारात इं�जां�या सहकाया�ने पारशी लोकांनी ू ु
बाजारपेठेत आपले �थान िनमा�ण केले. मंबईतली पिहली कापड िगरणी काढ�यात ु
पारशीच पढे आले. १८३६ साली मंबईत ‘बॉ�बे च�बर ऑफ कॉमस�’ची �थापना झाली, ु ु

महारा��ात�या �थािनक रिहवाशांचा �यापार-उ�ोगातला सहभाग हा ि�िटशां�या 
आगमनानंतर वाढ लागलेला िदसतो. पणे शहरात १८ �या शतका�या उ�राधा�त दीि�त-ू ु
पटवध�नां�या पेढीने बकस�श आिथ�क उलाढाल करणा� या शाखा मंबई, नािशक, ँ ु
औरगंाबाद, िवजापर, इ�यादी िठकाणी �थापन के�या. “मंबईतील खाजगी परदशेी ू ु
�यापा� यांनी �या बिकंग स�ंथा काढ�या हो�या �यांचा दीि�त-पटवध�नांवर �भाव पडला ँ
असावा. ते ठेवी �हणन इतरांकडन पैसे घेत आिण �यांची खाती उघडीत; �य� त��माणे ू ू
खेडयांचीही खाती �यां�याकडे असत. भांडवल परवठा चांगला अस�याने ते सरकार, ् ु
सै�य-�मख, �यापारी, इ�याद�ना कज� दते. एका वष� �यांची आिथ�क उलाढाल ु
१२,६१,६२३ �पयांची होती. �यां�याकडे ४०० �य� त�ची व ७५ खेडी, कापडाची 
दकाने वगैरच� ी खाती होती. हा सव� पैसा उ�पादनाकडे मा� कधीही वळला नाही. तो ु
ब�हशंी भपकेबाज जगणे, धािम�क क�ये, कला-िव��ा यांना िदलेले �ो�साहन यात खच� ृ
झाली. ऐन भरभराटी�या काळातही पणे उ�पादक शहर न�हते. ते बाहे�न आले�या ु
गो��चा उपभोग घेणा� यांचे शहर होते. �यापार िकंवा उ�ोगधदं ेयांतन िप�याचे अथा�ज�न ू
होत नसे; �यांचे अथा�ज�न सारा, खंडणी, लट या मागा�नी होई.” (Gokhale B. G. 1988, ू
p. 140; पाटणकर, १९९९, प. ६४) ृ
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�यात पिह�या २५ सभासदांपैक� ७ इं�ज आिण १० पारशी होते. इं�लंडमधन यांि�क ू
साम�ी परव�याचे दलालीचे कामात वािडयांचा पढाकार होता, बोरघाटातले र�ेवे�या ु ु ु
सडका बांध�याचे कं�ाट जमशेदजी दोराबज�नी िमळवले. मराठी भाषक माणसांनी या 
�े�ात आघाडी घेतलेली िदसत नाही. याव�न महारा��ीयनांना आिथ�क �े�ात पैसा 
िफरिव�याचे काम जमले न�हते एवढे मा� खर.े

 परदशेी �यापारात िकंवा कंपनी उ�ोगात मराठी माणसे अ�ेसर नसली तरी १९ �या 
शतकात ि�िटशां�या औ�ोिगक स�ंकती�या �भावातन कं�ाटी कामात व इतर म�यम ृ ू
�व�पा�या तांि�क उ�ोगात मराठी माणसे पढे येऊ लागलेली िदसतात. तांदळ सडणे, ु ू
लाकडा�या वखारीत इमारती लाकडा�या तळया कापणे, कापसाचे ग�े बांधणे, इ�यादी ु
छोटया �यवसायात य�ंांचा वापर क� लागले होते. कं�ाटी प�तीची कामे घे�यातही ्
मराठी माणसे पढे सरसाव लागली होती. महा�मा जोितराव फले, रामच�ं बापशेठ उरवणे, ु ू ु ू
तकाराम ता�या पडवळ, राज बाब वजंारी व महारा��ातील अ�य भाषकांपैक� �यकं ु ू ू ू
बाळाजी कालेवार, नरिसगंराव सायब वडनाला, �वामी राम�या �यकं�या अ�यावा� अशी ु
काही नावे सांगता येतील. बोरीबदंर �थानकासमोरील मंबई महापािलके�या म�य ु ु
इमारती�या बांधकामाचे कं�ाट �यकं बाळोजी कालेवार यांनी घेतले होते व १८८३ ते ू
१८८९ या काळात �यांनी ते पण� केले होते. ू
३.३ मबई बाजारपेठेचा िव�तारंु

 दशेाची आिथ�क राजधानी अशी आज मंबईची ओळख आहे. परतं १९ �या शतकात ु ु
ई�ट इंिडया कंपनीने मंबईत पाय रोवले ते�हापासनच आतंररा��ीय �यापारी उलाढालीचे ु ू
शहर �हणन मंबईची जडण-घडण झाली आहे. त�पव� �यापारी नकाशावर मंबईचे नावही ू ु ू ु
न�हते. इ. स. १५०० �या समारास मंबईस पोत�गीज आले ते�हाही या भमीवर भातशेती ु ु ु ू
आिण नारळाचे उ�पादन होई; सम�िकनारा अस�याने म�छीमारीचा �यवसाय चालायचा. ु
आबंा िपकवला जायचा; क�कटपालन केले जायचे. �यां�या काळात �यापारही होत ु ु
असला, तरी तो नाममा� होता. �यानंतर इ. स. १६६१ साली ि�िटशांना पोत�गीजांकडन ु ू
हे बेट आदंण �हणन �ा� झाले. पढे सात वषा�नी �यापारी क� � �हणन िवकिसत ू ु ू
कर�यासाठी हे बेट ई�ट इंिडया कंपनी�या �वाधीन कर�यात आले. �यानंतर ८४ 
वषा�नी, �हणजे १६८४ साली कंपनीचे सरत येथील �यापाराचे म�यालय मंबईस ु ु ु
हलिवले. पाठोपाठ सरतह�न पाश�; िहदं धम�य जैन, वाणी; मसलमान वग�य बोहरा, ु ुू
खोजा, मेमन हे लोक �यापारासाठी मंबईत आले. मराठयां�या आ�मणापासन बचाव ्ु ू
कर�यासाठी कंपनीने इ. स. १७०० �या समारास मंबईत सरं�क तटबदंी असलेला ु ु
िक�ला बांधन घेत�याने �यापारी, पेढीवाले यां�यासाठी सरं�क वातावरण िनमा�ण झाले. ू
परदशेातन �यापार-उ�ोगासाठी येणा� यांना धािम�क �वातं�याचे आ�ासन िदले गेले. ू
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“या म�य माक� टची जागा एका वा�याची होती, असे �हटले जाते. �या वा�याने ती ु
बाजारासाठी दऊेन लोकांना भाजीपाला, फळे िवक�याचा ह�कम िदला. अ�नछ�, ू
पाणपोई घाल�यात, िवहीर बांध�यात जसे प�य आहे तसे धमा�साठी बाजार बांध�यातही ु
िहदं लोक प�य मानतात. �यामळे वा�याने ती जागा बाजारासाठी िदली. पढे काही वषा�नी ु ु ुू
१८०९ म�ये डंकन यां�या कारिकद�पासन सरकारने इतर धिम�यांना पण जागा िदली. ू
अमक एका माणसाला अमक एक जागा असे ठरले न�हते, पण �या काळ�या ु ु
विहवाटी�माणे जो पहाटे लवकर उठन �या जागी जाऊन बसेल ती �याची जागा ू
असायची. हळहळ भाजी िवकणा� यांनी आपापले बाक आणन िविश� जागी घातले आिण ू ू ू
आपापली जागा ठरवली. या माक� टम�ये पव� िवशेष सोई न�ह�या. सरकारने १८३८ ू
म�ये माक� टची रचना सधारली.. या माक� टम�ये भाजी िवकणा� यांना करात सट होती. ु ू
तसेच या बाजारात मासळी िवक�यास परवानगी नस�याने व माक� ट �व�छ आिण सदंर ु
अस�याचे वण�न आढळते.” या माक� टचे नाव व वैिश�य िलिहलेली एक फळी एका ्
तळईवर लावलेली होती, �यातला मजकरही माडगावकरांनी नमद केला आहे :ु ू ू

मंबई�या बाजारपेठेचा अिधकत असा पव�ितहास उपल�ध नसला तरी गोिवदं ु ृ ू
नारायण माडगावकर यां�या १८६३ साली �िस� झाले�या ‘मंबई वण�न’ या ु
प�तकात�या वण�नांव�न या शहरा�या �यापारी स�ंकतीचा पव�रगं ल�ात येतो. ु ृ ू
माडगावकरां�या व�ांतानसार पव� मंबईत व�ती कमी होती, �यामळे �यापार िततका ृ ु ु ुू
वाढला न�हता. माल िवकणार ेवाटेल ितथे बसन माल िवकत. मा� १९ �या शतका�या ू
पवा�धा�त मंबईची ‘�यापाराचे शहर’ अशी एक नवी ओळख हळहळ उ��ांत होत गेली. ू ु ू ू
१८०१ �या पिह�या दशकात मंबईत एकण १८ बाजार होते. या अठरा बाजारांपैक� ु ू
जामा मिशदीजवळ भरणारा बाजार हा म�य बाजार समजला जाई व �यास ‘माक� ट’ असे ु
�हणत. या बाजारा�या िनिम�तीचा इितहास माडगावकरांनी पढील�माणे कथन केला आहे ु

अठरा बाजार :

�यामळे हळहळ मंबईत बह�भािषक व बह�सां�कितक पा��भमी असलेले �यापारी व अ�य ु ू ू ु ृ ू
उ�ोजक �थाियक झाले. १८१३ साली एक मह�वाचा बदल झाला. ई�ट इंिडया 
कंपनी�या सनदचेे नतनीकरण कर�यात आले. कंपनीची मंबईत�या �यापाराची म� तेदारी ू ु
काढन घेतली गेली. इतर लोकांनाही मंबईत �यापार कर�याचा खला परवाना �ा� झाला. ू ु ु
जागितक नकाशावर �यापारी क� � �हणन मंबईचे �थान विध��ण हो�या�या ��ीने या ू ु ू
िनण�याला ऐितहािसक मह�व आहे. पढे १८१८ साली ई�ट इंिडया कंपनीने मराठयांचा ्ु
पाडाव क�न प�याचा पेशवाईतला मलख व खानदशे, व� हाड, माळवा, कोकण या ु ु ु
�ांतांवर क�जा िमळवन आपली अिनब�ध स�ा ��थािपत केली. ते�हापासन भारतातील ू ू
अ�य भागाशी मंबईचा �यापारी सपं क�  वाढला व मंबईची बाजारपेठ भरभराटीला आली. ु ु
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“ह े माक� ट भाजीपाला, फळफळावळ, फले, पान,े इ�यादी िवक�यासाठी तयार ु
केले आह.े असा माल िवकणा� या कोण�याही जाती�या लोकास इथ ेबसन माल ं ू
िवक�यास मोकळीक आह.े इथ े बस�याब�ल कर, फ�, द�तरी, कोण�याच ु
�कारचे देण े�ावे लागणार नाही.” 

– िद हॉनरबेल जोनथॅन डकन इ��वायर.ं
भाजीपाला, फळफळावळ िवक�याचे माक� ट 

(माडगावकर, १८६३, प. १०१-१०७)ृ
या माक� टखेरीज भायख�याला पहाटे घाऊक भाजीिव�े�यांचा बाजार भरायचा. 

ितथे वां�े, माहीम, वरळी, परळ, माटंगा, माझगाव, कला�, शीव इथन माळी लोक टोप�या ु ु ू
भ�न ठोक भावाने माल िवकत.

 िक��यात�या बाजारात उ�म दजा�ची औषधे, मरबें, जडजवािहर, मखमली कापड ु
यांची दकाने असायची. पारशी लोकां�या दकानात �� च व िचनी बनावटीची भांडी, ु ु

 मंबई�या पि�मेला भले�र बाजार व उ�रसे भ�डीबाजार भरायचा. ितथे िचनी व ु ु
गावठी बांगडया आिण लाखेचे दािगने िवकणार ेकासार, िमठाईवाले, कापड िव�ेते, तेलाचे ्
घाणे, मोची आिण अरबी घोडे िवकणार े यांचे बाजार असत. पव�कडे सावकार व ू
पेढीवा�यांची दकाने होती. मंबादवेी�या दवेळामागे जरीकाठी, अमतसरी, काि�मरी ु ृु
शालीची दकाने, िह� या-��यां�या पेढया, सो�या-चांदीची नाणी पाडणार,े तां�या-िपतळेची ्ु
भांडी िवकणार,े औषधी वन�पती िवकणार,े िकराणा व भसार मालाची दकाने असायची. ु ु
मंबई�या पव�ला जमा मिशदीला लागन सका मे�याची आिण सगधंी �वे िवकणा� यांची ु ू ु ू ु ु
दकाने होती. नळबाजारात सो�या�या दािग�यांची दकाने, भटारखा�यात पलंग, गा�ा, ु ु
पेटया, मातीची भांडी बनिवणा� या कारािगरांची दकाने होती. नळबाजारा�या पलीकडे ् ु
बोहरी लोकांची दकाने, परदशेी सामानाची दकाने, रगंारी, िपजंारी, डबे, कंदील, हांडे ु ु
िवकणा� यांची दकाने होती. कापड बाजार �वतं� होता. पि�मेस लोहार चाळीत लोखंडी ु
सामान िवकणा� यांची दकाने होती. �या�या बाजला चोर बाजार भरायचा. ितथे जने ू ुु
कपडे, फाट�या चपला, कमी भावात िमळाय�या. काचेची भांडी, िडनर सेट, इ�यादी 
यरोपीयन व�त कमी िकंमतीत िमळाय�या. दो� याचे गडें, �रिबनी, िचनी िस�क, इ�यादी ु ू ु
व�त िमळाय�या. चायना बाजारात दम�ळ व शोभे�या व�त, उ�म �तीचा चहा िमळत ू ूु
असे. मासळी बाजार मा� शहरात िठकिठकाणी भरायचा. मा� जनावर े कोण�याही 
िठकाणी मारायची परवानगी न�हती. �यासाठी खािटक बाजाराला �वतं� जागा नेमन ू
द�ेयात आली होती.
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अफचे शहरू

 मंबई�या जमशेदजी िजजीभाई, इ�यादी पारशी �यापा� यांनी अफ�या िनया�ती�या ु ू

 याखेरीज फेरीवालेही ग�लोगली माल िवकत. कापड, भांडी, घोडयाचा खरारा ्
कर�यासाठी�या फ�या,िनरिनरा�या �कारचा खाऊ, चट�या, लोणची, खारवलेले 
मटणाचे तकडे, वापरलेले जने कपडे, इ�यादी व�त िवक�त. सरत, िसलोन, खंबायतचे ु ु ू ु
आखात येथन र�न-माणके, पाच, लाल रगंाचे �फिटकमणी, सय�कांत मणी, र� तवण�य ू ू ू
खडे, इ�यादी व�त आणन डबीत भ�न िवकणा� या फेरीवा�यांचा एक वग� होता. बोहरी ू ू
फेरीवाले टाच�या, सया, चाक कागदात गडंाळन िवकत. िशवाय �ा�े, अननस, पपई, ु ू ु ू
स�ंी, इ�यादी फळे िवकणार ेफेरीवालेही असत.

न�ीदार दािगने, �� च घडयाळे, प�यांचे िपजंर,े बीअर, वाईन, �ॅडंी, सका मेवा, चीज-् ु
लोणी, सािड�न व सालमन जातीचे मासे, चट�या-मसाले, इ�यादी व�त िव��साठी ू
ठेवले�या असत. िक��यात दररोज िललाव होत असे. िललावाची बोली बोलणा� यात 
बोहरी अ�ेसर असत. िललावात घोडे, टांगे इथपासन खराब मालापय�त अनेक व�त ू ू
�व�तात िमळाय�या. 

 १९ �या शतका�या �ारभंकाळात �यापारी जगतात मंबई ‘अफ नगरी’ �हणन पढे ु ू ू ु
आली. मंबई�या पारशी �यापा� यांनी चीनबरोबर सपंक�  ठेवन यापव�च १७५६ पासन ु ू ू ू
अफची िनया�त कर�यास स�वात केली होती. १८ �या शतका�या उ�राधा�त ई�ट ू ु
इंिडया कंपनीने पव�भारतात अफची लागवड क�न म� तेदारी िनमा�ण केली होती. ू ू
कलक�याह�न चीनला अफची िनया�त होत असे. दर�यान इकडे म�य भारतातील माळवा ू
�ांतात १८१३ �या समारास अफची लागवड वाढली होती. हॉगंकॉगंह�न माळवा ु ू
�ांतात�या अफची मागणी वाढली. दमण�या पोत�गीज बदंरातन चीनला पाठिवला ू ु ू
जाणारा हा माल मंबईह�न जावा यासाठी कंपनीने �यापा� यांना �ो�सािहत केले. मंबई�या ु ु
�यापा� यांनी या सधंीचा फायदा उठवन अफ�या िनया�तीत आघाडी घेऊन १८२० पय�त ू ू
कलक�याला मागे सारले. या �यापारात पारशी लोक अ�भागी होते.

 थोड�यात सांगायचे तर, दकाने नाहीत व िव�ेते नाहीत अशी जागा मंबईत ुु
सापडणे दरापा�त होते. मासळी बाजारापासन छापखाने, कागद, साबण, काच, ह�तीदतंी ूु
खेळणी, जरीची कलाकसरीची कामे असे नाना�कारचे पारपं�रक व आधिनक उ�ोग-ु ु
�यवसाय यांनी मंबई शहर गजबजलेले होते. १७७७ साली ��तमजी नावा�या पारशाने ु ु
सव��थम िशळा�ेस टाकन व नंतर गॅझेट नावाचा छापखाना टाकन म�ण उ�ोग स� ू ू ु ु
केला. १८१३ साली अमे�रकन िमशनर��या छापखा�याने व १८४० साली गणपत 
क�णाजी या मराठी माणसाने स� केले�या छापखा�यामळे प�तक �काशना�या ृ ु ु ु
�यवसायाला गती िमळाली. 
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ध�ंात उडी घेतली. �यांनी जॉड�नला अफ िनया�त क�न पैसा कमावला. जमशेदजी ू
िजजीभाई हे ‘अफ स�ाट’ �हणन �िस� होते. सन १८६१ साली मंबईत ४५,००० ू ू ु
पेटयांचा �यापार झाला. एका पेटीत साडेतीन मण अफ बसते. �ित पेटी सरासरी १५०० ् ू
�पयां�माणे अफला भाव िमळत असे. (माडगावकर, प. २२२) याव�न अफ�या ृू ू
�यापाराची �या�ी ल�ात येते. 

 १८४० नंतर मंबई�या �यापाराने एक नवे वळण घेतले. भागभांडवली बॅकंांची ु
स�वात झाली. १८४० साली बक ऑफ बॉ�बे, १८४२ साली बक ऑफ वे�टन� इंिडया, ँ ँु
१८६० साली कमिश�अल द चाट�ड� मक� �टाईल अशा अथ��यवहारात नवी �यापारी शैली 
घडिवणा� या स�ंथा उदयाला आ�या. १८६४ अखेर मंबईत ३१ बका, १६ िव� स�ंथा, ँु
जिमनी ता�यात ठेवणा� या ८ कंप�या, १० िशिपगं कंप�या, २० िवमा कंप�या, १० 
शेअस�ची खरदेी-िव�� करणा� या कंप�या, १६ प�कार कंप�या �थापन झा�या हो�या. 
बॅकबे�या शेअस�ची िकंमत ४,००० �. व�न २५,००० �पयांपय�त वाढली होती. 
(साळगावकर जयराज, २०१५, प. १२५) या स�ंथां�या मा�यमातन होणा� या ृ ू
पतपरवठयामळे आयात-िनया�ती�या �यापारी उलाढालीत िनरतंर वाढ होत गेली. बा�बे ् ँु ु
बकेचे भांडवल ५२,२५००० �. होते ते दोन दशकात ३ कोट�पय�त गेले. �या. रानडे ँ
यां�या �यापारिवषयक �या�यानात न�दिवले�या आकडेवारीनसार १८३४-३५ साली ु
समार े १५ कोट�चा �यापार झाला तो वाढत वाढत जाऊन समार े तीस वषा�त १०० ु ु
कोट�पय�त पोहचला. या िनया�तीत महारा��ातील मंबई इलाखा, व� हाड व म�य �ांता�या ु
तलनेत अ�य रा�यातील चहा, कॉफ�, नीळ, शाली, रशेीम, अफ इ�यादी वाणांचे �माण ु ू
जा�त होते. उदाहरणाथ�, आसाम,काचार, छोटा नागपर इथे १८३४-३५ पासन चहाचे ू ू
उ�पादन स� झाले होते. ६०-६५ हजार एकर जिमनीत चहा�या ४५९ बागा हो�या ु
आिण ७० हजार मजर काम करीत होते. १८५१ पासन १८५५ पय�त चहाची िनया�त ू ू
साडेचार लाख �पयांची होती, ती १८७० साली स�वा कोट प�डापय�त (�हणजे ६० 
लाखापय�त) वाढली होती. िनलिगरी�या पहाडात व िस�ंहलि�पात एक लाख एकर 
कॉफ��या बागा हो�या. १८५०-५५ साली दरसाल ितथन साडेनऊ लाख �पयांची ू
कॉफ� िनया�त झा�याची न�द आहे. हे �माण िनरतंर वाढत होते. १८७० साली 
साडेपचंाऐशंी लाख �पयांची कॉफ� िनया�त झाली होती. ही िनया�त �ाम�याने कलक�ा ु
बदंरातन होत होती. मंबई इला�यातन �ाम�याने कापस, िहरडे, करडई, इ�याद�ची ू ु ू ु ू
िनया�त होत असे. अथा�त असे असले तरी भारतातन होणा� या एकण आयात-िनया�ती�या ू ू
�यापारात मंबई बदंराचे मोठे योगदान होते. सन १८६९ ला सवेझ कालवा �यापारासाठी ु ु
खला झा�याने �यापाराला मोठी चालना िमळाली. ि�िटश अमदानीत कलक�यापाठोपाठ ु
मंबई बदंरातन अफ�म, तंबाख, चहा, कॉफ�, कापस, नीळ, धा�य, कातडी, करडई, सोर ु ू ू ू
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मीठ, साखर, शाली, रशेीम, लोकर यांची िनया�त होत होती. िवलायतेतन कापड, सत, ू ू
लोकरी व रशेमी कापड, मादक पदाथ�, कोळसे, िपतळ, तांबे, लोखंड, आगगाडीशी 
सबंिंधत माल, प�तके, कागद यांची आयात होत असे.ु
३.४ मबईचा कापडउ�ोग : ंु

 कापसा�या �यापारात मंबई अ�ेसर होती. सन १७५० पासन या बदंरातन ु ू ू
कापसाचा �यापार चालत होता. �या काळात क�याण बदंरातनही कापसाची िनया�त होत ू
असे. कापसा�या िनया�तीमळे जहाजात भरता ये�याजो�या आकारात कापसाचे ग�े तयार ु
कर�याचा उ�ोगही वाढला होता. इ. स. १७९२ पासन मंबईत कापसाचे ग�े बांध�या�या ू ु
िगर�या स� झा�या हो�या. दर�यान इं�लंडला औ�ोिगक �ांती झाली. �टीम इंिजन�या ु

शोधामळे यांि�क उ�पादनांचा जोर वाढला होता. वाफे�या ऊज�वर लोखंड, पोलाद, ु
काच, िसरिॅमक, रशेीम, लोकर, इ�यादी उ�ोग स� झाले होते. इ. स. १७८० �या ु
समारास मचे�टरला उ�ोगपती �रचड� राईट यांनी वाफे�या श� तीवर चालणारी पिहली ँु
सत िगरणी काढली. �यानंतर १८३० पय�त लकशायरला ५५० कापडिगर�या �थापन ँू
झा�या व �यात दहा हजार कामगारांना काम िमळाले. कापड उ�ोगाला बरकत �ा� 
झाली. १७८० साली जे मचे�टरम�ये घडले ते १८५० �या समारास मंबईत घडले. ँ ु ु
लंडन�या कापड उ�ोगाचा मंबईत�या कापसा�या �यापारावर सकारा�मक प�रणाम ु
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 पारशी �यापा� यांनी मंबईत वाफे�या इंधनावर चालणा� या कापड िगर�या स� ु ु
के�या. १८९० पय�त िगर�यांम�ये फ� त सत काढले जाई; १८९० नंतर कापड िवणले ू
जाऊ लागले. मंबईबाहेर १८७७ साली नागपरला ए��ेस िमल, १८९३ साली प�याला ु ू ु
कापड िमल स� झाली. �यानंतर सोलापर, को�हापरला कापड िगर�या स� झा�या. ु ू ू ु
मंबईचे कापड अरिेबयन दशेात पिश�यन ग�फ, मलेिशया, आि�का, िसगंापर, आि�का, ु ू
चीन, जपानम�ये जाऊ लागले. मंबईला पौवा��य दशेांत�या िल�हरपरचे �थान �ा� झाले ु ू
असन आता ते मचे�टरची जागा घेऊ पहात अस�याचे गौरवो�ार मंबई�या एका ँू ु
व�प�ाने काढले होते. याव�न या बदलले�या आिथ�क वातावरणाची क�पना येते. [९]ृ

 १८५० पासन मंबई�या पारशी �यापा� यांनी कापस िनया�तीवर ल� क� ि�त केले. ू ु ू
ते�हापासन मंबईह�न लकशायरला मोठया �माणात कापस िनया�त केला जाऊ लागला. ँ ्ू ु ू
१८५१ साली कावसजी नानाभाई दावर या पारशी �यापा� याने मंबईत ताडदवेला ु
भारतातली पिहली सत िगरणी काढली आिण १८५४ साली या सत िगरणीचे वाफेवर ू ू
चालणा� या आधिनक कापड िगरणीत �पांतर केले. १८५८ साली ओ�रएटं ि�पिनंग ु
ॲ�ड िविवगं िमल स� झाली. गोिवदं नारायण माडगावकर यांनी १८६३ साली �िस� ु
केले�या ‘मंबई वण�न’ या त�कालीन व�ांतात या �यापारी घडामोड��या ु ृ
ि�थ�यतंरािवषयीची �यावेळची ताजी मािहती स�ंिहत केली आहे :

“�ारभंी दादाभाई पे�तनजी यांनी कोटात िगरणीचा कारखाना कािढला होता, �यांत 
सहा िगर�या हो�या. स�या अशा या लोकां�या कोटाम�ये समार े४० िगर�या आहेत व ु
कला�यास ५० आहेत. कला�यास एक मोठा वाफेचा िगरणीचा कारखाना आहे तसा कोठे ु ु
नाही असे सांगतात. पव� िगर�या िफरावयास शेकड� मन�य� खपत असत. त� काम ह�ल� ू ु
बह�तेक िठकाण� वाफे�या य�ंावर चालत�. िचचंबदंरावर मोिलसाचा िगरणीचा करखाना 
आहे �यांत सहा िगर�या आहेत. इ. स. १७९२ पासन मंबईत कापसाचे ग�े बांध�या�या ू ु
िगर�या स� झा�या हो�या. �ा कारखा�यांत वाफेचे य�ं अजन स� केल� नाही व अशा ु ू ु
सा�या िगर�या कोटांतही ब� याच आहेत. चवदा मण कापस �ा िगरण�त घालन दाबला ू ू
�हणजे तो दगडासा�रखा घ� होऊन सलग बाहेर पडतो. �यामळ�  �यापारी लोकांस हजारो ु
�पये नफा होतो. �या जहाजाम�ये पव� समार ेतीन हजार ग�े लादले जात होते �याम�य� ू ु
असे दबलेले ग�े पांच सहा हजार राह� ंलागले. यामळे जहाजा�या ध�यांचे उ�प�न वाढल�. ु
िगरणीम�य� ग�े बांधन तयार क�न घे�यास िगरणी�या मालकास दर ग�यास दीड �पया ू ्
�ावा लागतो. एवढा खच� होऊनही �ापासन �यापा� यांस �ितवष� लाखो �पये नफा होऊ ू
लागला.” (माडगावकर, १८६३, प. २०३) ृ

मचे�टर व लकशायरला �ाम�याने दि�ण अमे�रकेतन कापस परवठा होत असे. ँ ँ ु ू ू ु

झाला.
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अमे�रकेचा कापस लांब धा�याचा व �व�त अस�याने ि�टनम�ये �याची मागणी जा�त ू
असे. भारतातला कापस आखड धा�याचा अस�याने �याला मागणी कमी असायची. ू ू
अमे�रकेतन होणा� या कापसा�या परवठयातील तट भ�न काढ�यापरता परक परवठा ्ू ु ू ु ू ु
�हणन भारतातन कापस आयात केला जाई. पढे १८६० ला अमे�रकेत नागरी य� स� ू ू ू ु ु ु
झा�याने ही प�रि�थती बदलली. अमे�रकेतन येणा� या कापसा�या जहाजांची नाकेबदंी ू
झाली व भारतातन अमे�रकेकडे जाणा� या कापसाची िनया�त वाढली. भारतात िपकणारा ू
जवळपास सव� कापस मंबई बदंरातन िनया�त होऊ लागली. कापसा�या �यापारात तेजी ू ु ू
आली.

 मंबईतले �यावेळचे �िस� �यापारी �ेमचदं रायचदं यां�याकडे िल�हरपर�या ु ू
बाजारभावांची अ�यावत मािहती िमळिव�याची य�ंणा होती. कापस उचल�यासाठी ू
लंडनची जहाजे िकना� याला लाग�यापव�च पय�टक व डॉकमॅनेजर लोकां�या नेटवक� �या ू

मा�यमांतन ितकड�या बाजारभावांची मािहती काढ�यात �ेमचदं �पचदं पटाईत होते. ू
�यामळे इथ�या कापसाला यो�य भाव िमळ लागला व दलालांचा फायदाही वाढत गेला. ु ू
मंबई�या सम� अथ��यव�थेवर या तेजीचा �भाव िदस लागला. इ. स. १८६०-६२ या ु ू
दोन वषा�त कापसाचे भाव तडकले. ऐशी-न�वद �पये खंडी कापसाचा भाव चारशे-पाचशे 
�पयांपय�त वधारला.(एक खंडी = २० मण) माडगावकरांनी या भाववाढीचा मंबईत�या ु
रिहवाशांनी कसा फायदा घेतला यािवषयीचे एक सामािजक िनरी�ण न�दिवले आहे क�, 
“िक�येक साधारण �ती�या लोकांनी आपाप�या िनजाया�या कापसा�या गा�ा व 
ट�कायची लोड� फाडन �यांतील कापस आठ दहा �पये मण या भावाने शेकडो खंडी ू ू
िवकला.” (माडगावकर, प. २०४) ृ

�मेचदं रायचदं 
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 मंबईत�या पारशी, �य, भािटया उ�ोगपती व दलालांनी या सधंीचा फायदा घेऊन ु ू
मंबईत वाफे�या ऊज�वर चालणा� या कापड िगर�या स� के�या. १८५४ साली मंबईस ु ु ु
ताडदवेात एकमेव ‘बॉ�बे ि�पिनंग िवि�हगं कंपनी’ होती. १८६० पय�त १० कापड िगर�या 
�थापन झा�या आिण जवळपास ७००० कामगार काम क� लागले. �ामीण भागातन ू
हजारो लोक �थलांत�रत होऊन मंबईत दाखल होऊ लागले. १८७० म�ये िगर�यांची ु
स�ंया ३० पय�त पोहचली आिण कामगारांची स�ंया १३००० पय�त वाढली. �यानंतर 
१८७५ सालापय�त २८ िगर�या �थापन झा�या आिण �यातन १३००० कामगार काम ू
क� लागले. १८९५ साली ही स�ंया ७० िगर�या आिण ७६,००० कामगारांपय�त 

कापसाचा परवठा वाढावा यासाठी �यांनीच ‘कॉटन किमशनर’ची नेमणक केली. ु ू
शेताव�न डॉकपय�त होणा� या कापसा�या वाहतक�चा खच� कमी क�न भायख�यातील ु
न�या िगर�यांना कापस परवठा जलद गतीने होईल याची जबाबदारी या किमशनकडे ू ु
सोपिव�यात आली. इतर भागांपे�ा खानदशेात ही कापस िपकिव�यासाठी सरस जमीन ू
आहे, �यामळे इथे लांब धा�याचा कापस िपकिव�यास वाव अस�याचे सरकार�या ल�ात ु ू
आले. १८६९ साली खा�दशेातील तापी�या खो� यात, अहमदनगर िज��ातील गोदावरी 
खो� यात आिण सोलापर िज��ांत लांब धा�याचा कापस िपकिव�याचा �ायोिगक �क�प ू ू
हाती घे�यात आला. सरकार�या या धोरणाचा सकारा�मक प�रणाम होऊन मंबई ु
इला�यातील कापसाची लागवड वाढली. नागपर, बेरार अिण दि�ण भारतात�या सव� ू
�दशेातन कापस मंबईत दाखल होऊ लागला आिण लकशायरला होणारा कापसाचा ँू ू ु
परवठा वाढत गेला.ु

 �यावेळी सर बाट�ल �ेर हे मंबईचे ग�हन�र होते. �यांना कापड उ�ोगाबाबत आ�था ु
होती. �यांनी िलह�न ठेवले आहे क�, 

 १८५९ साली मंबईह�न कापसा�या ४,९०,००० गाठी िनया�त झा�या हो�या, ु
१८६५ साली ही स�ंया ८,९०,००० गाठ�पय�त गेली. १८६२-६३ साली मंबई ु
बदंरातन ३६,५७,८४,८६५ प�ड कापस िनया�त झाला. १८६५-६६ साली कापसाची ू ू
िनया�त ५२,७०,६५,७१४ प�डांपय�त वाढली. १८७०-७१ साली कापसाचे एकण १६ ू
लाख ग�े िनया�त झाले, �यापैक� स�वा बारा लाख ग�े केवळ मंबई बदंरातन िनया�त झाले ु ू
होते. १८७१-७२ साली ५३,३४,५९,६७० प�ड कापस मंबई बदंरातन पाठिवला गेला. ू ु ू
(रानडे,१८७३, प. ३०) ृ

“Cotton has always been a special hobby of mine. The capacity of 
India to supply cotton is absolutely unlimited... if the demand for cotton 
continuous,there can be no doubt we can supply all you want” ( Sir, 
Bartle Frere, 1859 p. 399) 
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वाढली. शतकाअखेरीस �हणजे इ. स. १९०० साली मंबईस ८० िगर�या �थापन झा�या ु
हो�या आिण �यात काम करणा� या कामगारांची स�ंया ७३,००० पय�त वाढली होती. 
धनंजयराव गाडगीळ यांनी मंबईत �थापन झाले�या कापड िगर�यां�या चढ�या ु
आलेखाचा तपशील पढील�माणे न�दिवला आहे :ु

चीनमधन सताची मागणी वाढत गे�याने मंबई�या िगर�यांतन सताची िनया�त वाढली ू ु ु ू ु
होती. १८७० साली चीनला कापसाची िनया�त २१ल� �पयांची आिण सताची केवळ ु
२५ हजारांची होती. १८९२-९३ या वषा�त हे िच� बदलले. कापसाची िनया�त केवळ 
१,२५००० �पयांची झाली, सत मा� ६३ लाखांचे िनया�त झाले.(गाडगीळ ू
धनंजयराव,१९३२, प. ३३-३७) सता�या तलनेत कापडिनिम�तीचे िनया�तीचे �माण ृ ु ु
कमी होते; याचे कारण लकशायर�या कापडउ�ोगाशी थेट �पध�त उतरणे मंबई�या ँ ु
िगर�यांना श�य न�हते. �यामळे सतिनिम�तीवर भर िदला गेला. सत तयार कर�यासाठी ु ू ू
भांडवल कमी लागे, अनगड मजरांवर काम भागे, �यामळे मजरीही कमी लागे आिण ु ु ु
न�याचे �माणही वाढे. चीनबरोबर दशेांतग�त हातमाग उ�ोगाचीही सताची मागणी ु
वाढलेली होती. प�रणामत: मंबईत कापसापासन सत काढ�याचा व कापड िवण�याचा ु ू ू
उ�ोग भरभराटीला आला. 

 यामळे मंबईतील बका, पतपेढया, िवमा कंप�या यांची सांपि�क उलाढाल वाढली. ँ ्ु ु
१८६५ साली मंबईत ३१ बका, १६ िव�ीय पेढया, ८ लड कंप�या, १६ कॉटन �ेस ँ ् ँु
कंप�या, १० िशिपगं कंप�या, २० इ�शर�स कंप�या, ६२ जॉईटं �टॉक कंप�या �थापन ु
झा�या हो�या. शेअर माक� टही वधारले होते. या काळात मंबईची सपं�ी ७० िमिलयन ु
प�डांव�न ७५ िमिलयन प�डांवर पोहचली होती. (Edwards S. M. 1909, Gazetter 
of Bombay City, p. 2.163) १८६३-१८६५ या काळात २०६ दशल� �पयां�या 
भांडवलापैक� ९४. ५% भागवडंलाची गतंवणक बॅक बे, मोदी बे, अपोलो बे आिण ु ू
माझगाव र�ेलमे�शन या कंप�यांम�ये झाली होती. (Dossal Mariam, 2010 : Hunt 
Tristram, 2014, p. 280) औ�ोिगक �ांती आिण अमे�रकेचे िसि�हल वॉर यामळे ु
मंबईचे भा�य उजळले. मंबईची भरभराट झाली. जलै १८६० �या मंबई�या एका ु ु ु ु
व�प�ाने या कापडिगर�यांमळे मंबईचे मचे�टर होईल असे भािकत वत�िवले होते :ृ ु ु ँ

वष� िगर�या चा�या माग
१८७६ ४७ १,१००,११२ ९,१३९
१८८१ ६० १,५१३,०९६ १३,७०७
१८९१ १२७ ३,३५१,६९४ २४,५३१
१९०१ १९३ ५,००६,९३६ ४१,१८०
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३.५ �यापार व�ीतली अतग�त िवसगती ं ंृ

“Bombay has long been the Liverpool of the east, and she is now 
become tha Manchester also... In 1850 we question much if even the 
model of a cotton mill had found its way to Bombay; but now the tall 
chimneys of half-a-dozen factories tower solemn and sombre above 
the surrounding buildings.” (Edwards S. M. 1902, p. 265)

 परतं कापसा�या �यापारातली ही व�ी फार काळ िटकली नाही. ९ एि�ल १८६५ ु ृ
ला अमे�रकेचे नागरीय� सपं�यावर िल�हरपरला प�हा अमे�रकेतन लांब धा�या�या ु ू ु ू
कापसाचा परवठा स� झाला आिण भारतात�या आखड धा�या�या कापसाची मागणी ु ु ू
अचानक कमी झाली. तेजीचा बडबडा फटला. कापसा�या िकंमती अ�या�वर आ�या. ु ु ु
बॅकंांचे िदवाळे िनघाले, िवमा कंप�या बडा�या. शेअर माक� ट कोसळले. गतंवणकदारांचे ु ु ु
मनोर े कोसळले. �यापारातले दलाल कंगाल झाले. सवा�त मोठा फटका या �यापारात 
अ�ेसर असले�या �ेमचदं  रायचदंला बसला. मलबार िहलवर िचतं ेचे वार ेवाह� लागले. 

 लकशायरम�ये तयार होणारा प�का माल भारतात पाठवला जायचा. �यामळे ँ ु
भारतातले हातमाग आिण सतकताईचे चरखे बदं पड लागले. भारतातनच कापस ु ू ू ू
आणायचा आिण भारतातच प�का माल �हणन कापड िनया�त कर�याचा उ�ोग इं�लंडने ू
स� केला. काल� मा�स��या न�दीनसार १८३७ पय�त इं�लंडह�न भारताकडे होणारी ु ु
कापडाची िनया�त ६४ िमिलयन याड�पय�त वाढली होती. (Marx karl, 1853, p. 5) 
[१०] या नीतीचा प�रणाम भारताचा कापडिनिम�ती उ�ोग सपं�ात ये�यात झाला. ु
भारतातले हातमाग आिण सतकताईचे चरखे बदं पड लागले. कारागीरांवर बेकारीचे सकंट ु ू
कोसळले.

 १. �थािनक बाजारपेठेची खरदेी�मता मया�िदत होती.

 वा�तिवक मंबई शहरात उ�मशीलता आिण �यापारी साहसाची कमतरता न�हती; ु
पण तरीही हा फटका मोठा होता. याचे कारण इं�लंडची �यापारनीती. दि�ण अमे�रकेतला 
कापस �व�त पडायचा आिण भारतात�या कापसापे�ा �याची �तवारीही उ�म असायची ू
�हणन मॅचें�टरला अमे�रकेतन कापसाची आयात कर�याची परपंरा होती. अमे�रकेतन ू ू ू
होणा� या कापसा�या परवठयातील तट भ�न काढ�यापरती, केवळ परक परवठा �हणन ्ु ू ु ू ु ू
भारतातन कापस आयात केला जाई. याउलट अमे�रके�या क��या मालातन ू ू ू
लकशायरम�ये तयार होणारा प�का माल भारतात खपवला जायचा आिण भारतातन ँ ू
आणले�या कापसातन तयार होणार े कापडही भारतालाच िनया�त कर�याचा उ�ोग ू
चालायचा. 

 राज चदंावरकर यां�या मते मंबई�या कापड उ�ोगासमोर पढील अडचणी हो�या :ु ु
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३. �थािनक औ�ोिगक पाया �वयपंण� व भ�कम नस�याने परदशेातन महागडी ू ू
य�ंसाम�ी आयात करावी लागत होती.ु

या ितहेरी पेचामळे मंबई�या कापड उ�ोगाची सव� श� ती यरोपीयन बाजारपेठांबरोबर ु ु ु
सरं�क पिव�ा घेऊन जोखीम प�कर�यातच खच� झाली. असे असले तरी हा कापड 
उ�ोग तग ध�न होता याचे म�य कारण �हणजे �व�त मजरांची मबलक उपल�धी. ु ु ु
मंबईत रोजगार िमळत अस�याने कोकणातन आिण दि�ण महारा��ातनही हजारो ु ू ू
कामगार �थलांत�रत झाले. पण िगरणीमालकांनी व अ�य उ�ोगांनी �थायी �व�पात 
नोक� या न दतेा रोजदंारीवर व हगंामी �व�पा�या कामगारांची भरती कर�याचे धोरण 
ठेवले. जव�पास २८% लोक रोजदंारीवर काम करीत. (Chandavarkar, 1994, 
p . 1 0 5 )  [११] बाजारातील चढ-उतारांशी समायोजन कर�यासाठी अशा हगंामी 
कामगारभरतीचा मालक वगा�ला लाभ उठवता आला. �यामळे िगरणी मालकां�या ु
उ�पादनखचा�त बचत होऊन न�याचे �माण वाढले. मा� कापडिगर�यांना �थैय� दणेा� या 
�थायी �व�पाचे कशल कामगारही िमळाले नाहीत. याचा प�रणाम कापडा�या ु
�यापारावर तर झालाच, पण हगंामी नोक� यांमळे मंबई�या कामगारजीवनावरही �याचा ु ु
िवप�रत प�रणाम झाला. 

 मंबईत रोजगारासाठी आपला गाव सोडन आले�या या हजारो कामगारांमळे कोकण ु ू ु
अथवा महारा��ा�या �ामीण अथ��यव�थेत कोणताही रचना�मक बदल झाला नाही 
असेही चदंावरकर यांचे िनरी�ण आहे. एकतर मंबईत मजरीसाठी स�ंिमत झालेले लोक ु ु
आपला जमीनजमला मागे ठेवन मंबईत आले होते. गावाकड�या लोकांना हे चाकरमाने ु ू ु
मनीऑड�रने पैसे पाठवन आिथ�क हातभार लावीत होते. �यामळे मंबईह�न येणा� या पैशांची ू ु ु
वाट पाह�यापलीकडे कोकणात वा महारा��ात इतर� काही नवे उ�ोग�यवसाय उभे 
रािहले नाहीत. 

 मंबईत औ�ोिगक रोजदंारीचे �माण ३०% होते. एकण लोकस�ंये�या फ� त ु ू
२५% लोक मंबईत ज�मलेले होते, बाक�चे बाहे�न आलेले होते. चाकरमा�यांपैक� ु
१८% लोक िगर�यांम�ये काम करीत. इतर लोक खाजगी नोकरी करीत, कणी िकराणा ु
माल िवकत, कणी हातगाडी चालवीत, कणी िशवणकाम, चांभारकाम, �हा�याचे वगैर ेकाम ु ु
क�न उपजीिवका भागिवत. मंबईत�या लोकस�ंयेपैक� ६५% िहदं, २०% मसलमान ु ुू
होते. �याखालोखाल ि��न, झरो��ीयन, जैन, �य यांचा वाटा होता. धािम�क ू
िविवधतेबरोबर भािषक िविवधताही होती. ५०% मराठी भाषक, २७% गजराती बोलणार,े ु
१५% िहदंी अथवा उद� भािषक लोक मंबईत रहात. (Kosambi Meera, 1980, pp. ुू

२. आतंररा��ीय बाजारपेठेतील सतत�या चढउतारांमळे अिनि�ततेचा भोवरा कायम ु
रािहला. 
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55-60) हे सव� वा�तव ल�ात घेता कापड उ�ोगामळे मंबई�या अथ��यव�थेत जरी काही ु ु
काळ चैत�याचे वार े वािहले, तरी �यामळे इथ�या मंबई�या अथ��यव�थेत अपेि�त ु ु
असलेले मोठे रचना�मक बदल घडन आले नाहीत. माक� टमळे हे झाले, ते झाले असे दावे ू ु
केले जातात; पण माक� टने माणसांसाठी काही केले नाही. तं��ानाने उ�पादकता वाढली; 
पण बह�तांश उ�पादनसाधनांवर मठभर भांडवलदारांचे िनय�ंण अस�याने आिथ�क ू
क� �ीकरण झाले; अथ�स�ेचे व आिथ�क लाभांचे िवक� �ीकरण झाले नाही.

 १८७० साली प�यास �या. रानडे यां�या �ेरणेने गणेश वासदवे जोशी यांनी �वदशेी ु ु
चळवळ स� केली. �यामळे दशेी लघ�ोगांना �ेरणा िमळाली. �वत: गणेश वासदवे जोशी ु ु ु ु
उफ�  साव�जिनक काकांनी छ�यांचा कारखाना काढला. एम. बी. नामजोशी यांनी घरगती ु
भांडयांचा कारखाना काढला, गोिवदंराव आठवले यांनी चाक-स� यांचा तर एम. एम. कंटे ् ू ु ु
यांनी लीड पेि�सलीचा कारखाना काढला. प�यात पेपरिमलही स� झाली. पण परशेा ु ु ु
भांडवलाअभावी व तं��ाना�या अभावी हे उ�ोग िटकले नाहीत. १८६२ साली वसईला 
गोिवदं बाबाजी जोशी यांनी �थािनक उ�ोगांना भांडवल परव�यासाठी सहकारी ु
सोसायटी �थापन केली. पण ही सोसायटीही १८७० ला बदं पडली. �यामळे मंबई हेच ु ु
औ�ोिगक उ�पादनात आघाडीवर रािहले.

 कामगार जीवनाचा उदय ही मंबई�या औ�ोिगक जगताची फल�ती. �यावेळी ु ु
कामगार कायद े न�हते, कामां�या वेळांचे िनयम न�हते. १८८१ साली �थमच मंबई ु
सरकारने फॅ�टरी ॲ�ट पा�रत क�न मलां�या कामा�या तािसकांवर मया�दा आण�या. ु
१८८२ साली ��येक िमलम�ये कामगारांनी आप�या ह�कांसाठी सपं केले. १८८२ 
साली लोखंड�नी ‘दीनबधं’ हे कामगारांचे पिहले मखप� स� केले. १८८४ साली नारायण ू ु ु
मेघाजी लोखंडे यांनी कामगार प�रषद �थापन केली. कामगार प�रषदनेे सा�ािहक सटी, ु
कामाचे तास कमी करणे, अपघात झा�यास भरपाई, इ�यादी माग�या समोर आण�या. 
१८९० साली लोखंड�नी बॉ�बे िमल असोिसएशन �थापन केली.. १८९१ साली दसरा ु
फॅ�टरी ॲ�ट पा�रत झाला व सा�ािहक सटीची तरतद कर�यात आली. मले आिण ु ू ु
मिहलांसाठी कामाचे तास न�क� कर�यात आले. कारखा�यांत �व�छतागहांची स� ती ृ
कर�यात आली. 
 ४. आिथ�क गळतीचा िस�ातं

 त�कालीन अथ�त��ां�या मते मंबई�या �यापारातली ही व�ी इं�जां�या ��ीने ु ृ
फाय�ाची असली तरी एत�ेशीयां�या ��ीने �यापाराचे लाभ आतब�याचेच होते. १९�या ्
शतकातील भारतीय अथ�त��ांनी ि�िटशां�या या मतलबी �यापारनीतीची सवा�गांनी 
िचिक�सा केली होती. �यातले काही ठळक मत�वाह इथे ल�ात �यावयाचे आहेत.
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४.१ रामक�ण िव�नाथ ृ

“ िहदं�थांनातला कापस झाडाव�न काढ�यापासन �याचा माल होऊन एथ�या ू ूु
िकंवा दस� या दशेांत�या बाजारांत येऊन प�चेत�पय�त जो काळ जातो, �याम�य� जे ु
मोठमोठाले �यजवर खच� होतात, �यापासन िहदं लोकांचे दहेरी नकसान होत�, त� अस� क� ू ुु ु
�थमत: असा नाना �कारचा खच� एथ�या कापसावर पडतो, �यामळ�  िवलायतेम�य� ु ु
�याची जी िकंमत येती, त�त �यापा� यांस कांह� नफा नाह�, तेण�क�न तो अिधक उ�प�न 
कर�यास उमेद रहात नाह�. दसर � हे सव� खच� �या लोकांम�य� �या व�ाचा खप होतो, ु
�याजवर पडतात, ते�हां अथा�तच �या कपसाच� व� एथ� केल� असतां िहदं�थानचे ु ु
लोकांस जी िकंमत �ावी लागेल; �यापे�ां अितशय अिधक �ावी लागती. गजराथ�त ु
कापसाचा भाव दर रतलास एक आणा िकंवा स�वा पेिन असतो आिण इं�लंडांत सहा 
पे�स असतो आिण व� केलेले कापसाची िकंमत दर रतलास तीन िशिलंग असती. ते�हां ु
िवलायत�त कापसाची िकंमत शेकडा पांचशे ट�के वाढती आिण िहदं�थानात�या व� ु ु
घेणारांस कापसाचे मळ िकंमतीवर श�कडा अडीच हजार ट�के �ावे लागतात. जर आपण ु ू
खचा�चे रकमाचा िवचार केला तर ही िकंमत फार होती, �हणन आ�य� मानं नये. �या ू ू
येणे�माण�, वखार भाड�, पारखणावळ, ग�े बांधणावळ आिण मंबईस आण�याक�रतां ु
तारवावर चढिवणावळ, इतका खच� इं�लंडात होतो. आता मंबईस काय फायदा होतो तो ु
पहा. ध��यावर आणणावळ, पारखणावळ, ��म�ये ग�े बांधणावळ, तारवावर 
चढणावळ, नोर, िवमा, तदनंतर िवलायत�त तो माल आ�यावर पन: बदंरांत आणणावळ, ु
वखार भाड�, साफ करणवळ, िपजंणावळ, सत कांतणावळ वगैर.े तस�च प�हा तारवावर ू ु
चढिवणावळ, नोर, िवमा, अड�याची द�तरी इ�यिद अनेक खच� आहेत. िहदं�थानांतन दर ु ूु
वषा�स आठ कोिट रतल कापस इं�लंडात जातो, �यापैक� दोन कोिट रतल कापसाची व�� ू ु
िहदं�थानांत खपतात. हे लोक द�र�ी आहेत, �हणन इतका व�ाचा खच� �याजम�य� ूु
थोडा आहे, यांत कांही आ�य� नाह�. ते जर व�े कर�याच� कारखाने सरत, घोघा, अथवा ु
भडोच एथ� घातले, तर अथा�त हे सव� खच� टळतील. जसा पािहजे तसा नामी कापस ू
घे�यास हरकत पडणार नाह� आिण �याची खराबी होणार नाह�. इतक�  जाहा�यान� अथा�त  ्
इं�ेजी िकंवा िचनई माल �यापे�ां अिधक �व�त िवकणार नाह�. याज�माण� गजराथचा ु
कारखानदार श�कडा दोनश� ट�के नफा िमळवील, तेण�क�न तो कापस आिण व�� आज ू
जी िकंमत आहे, ितजपे�ा शेकडा दोनचार हजार ट�के कमती िकमतीन� िवकं सकेल, ू

 रामक�ण िव�नाथ यांनी भारतातन िनया�त होणारा कापस आिण इं�लंडह�न आयात ृ ू ू
होणारी व�े या आयात-िनया�तीमळे भारताचे आिथ�क नकसान कसे होते याचे ु ु
तपशीलवार िव�ेषण केले होते, ते इथे उद धत के�यास या िवषयावर अिधक नेमकेपणाने ृ्
�काश पड शकेल (मळचे भािषक �प कायम ठेवन पढील उतारा उद धत केला आहे.) :ृू ू ू ु ्



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - आिथ�क ि�थ�यतंर     ।  339 ृ

असा तो करखानदार �वतां मोठा ध�याढय होऊन �याण� सव� िहदं�थानवर मोठा उपकार ् ु
के�यासा�रखा होईल. जर ही गो� घडन आली तर �यांत इं�ेज �यापाराचा नाश आहे. ू
..(रामक�ण िव�नाथ,१८४३, प.३७-३८) �यापारातील आयात-िनया�तीमळे इं�जांची ृ ृ ु
अथ�सपंदा वाढत होती आिण �याचवेळी भारतीयांचे मा� आिथ�क शोषण कसे होत होते 
याचे हे व�तिन� िच� आहे. या दशेांत य�ें आणिवली असतां त� एक ��य िमळिव�याच� ु
साधन होईल, आिण एकदां ती या लोकांचे विहवाटीत पडली �हणजे अथा�त एिशया 
खंडातले सव� लोकांपे�ां �े� होतील, असा िव�ास �यांनी �य� त केला होता. पारपं�रक 
ध�ंां�या आधिनक�करणाने भारता�या आिथ�क िवकासाचे भिव�य बदल शकेल असा ु ू
��ा िवचार रामक�ण िव�नाथांनी �या काळात मांडला आहे. दादाभाई नौरोजी, �या. ृ
रानडे या त�कालीन अ�यासकांनीही इं�जां�या वासाहितक अथ�नीतीमळे भारतीय ु
अथ��यव�थेवर होणा� या िवप�रत प�रणामांची िचिक�सा केली होती. या चच�तले काही 
ठळक म�े इथे आधोरिेखत के�यास या वसाहतवादी अथ�कारणाचे पैल �प� �हायला ु ू
मदत होईल.
४.२ दादाभाई नौरोज�चा गळतीचा िस�ातं

 दादाभाई नौरोजी यांनी इं�लंडला १८७० आिण १८७१ साली ‘ई�ट इंिडया 
असोिसएशन’ समोर वाचले�या िनबधंांतन �थम ‘आिथ�क गळतीचा िकंवा ू

धनिन�सारणाचा िस�ांत’ मांडला होता. १९०१ साली तो सधा�रत �व�पात िव�ताराने ु
“Poverty and Un-British Rule in India” या प�तकातन �िस� कर�यात आला. ु ू
दादाभाई नौरोज��या मते भारता�या दा�र� याचे मल कारण या आिथ�क गळतीतच आहे. ् ू
या आिथ�क गळतीचे अनेक पैल �यांनी िवशद केले आहेत :ू

दादाभाई नौरोजी 
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१. भारतातन अ�य�प िकंमतीत क�चा माल खरदेी करावयाचा आिण इं�लंडम�ये ू
�ि�या क�न तयार होणा� या मालाची अित�र� त िकंमतीत प�हा भारतातच िव�� ु
करावयाची ही �यापारी उलाढाल ि�िटशां�या एकतफ� फाय�ाची होती.

३. दादाभाई नौरोज��या मते ही तट याह�नही अिधक आहे. कारण िनया�त केले�या ू
मालावर िनदान १५ ते २०% न�याचा परतावा िमळायला हवा. तो धर�यास ही तफावत 
आणखीनच वाढेल. (Nauroji, Dadabhai, 1901, pp. 32-33)

४. इं�जांना अथा�तच दादाभाईचंा हा आिथ�क गळतीचा िस�ांत मा�य न�हता. 
�यां�या ��ीने भारतीय �शासनावर होणारा खच�, ि�िटश अिधका� यांचे पगार, �यांचे 
िनव�ीवेतन, र�ेवे व दळणवळणा�या साधनसिवधांवर होणारा खच� अशा खचा��या ृ ु
िविवध बाब�ची भरपाई �हणन भारताकडन इं�लंडला हा पैसा जातो. याला ते ‘होम ू ू
चाज�स’ �हणत. याखेरीज इं�जांकडन भारतात �यापारव�ीसाठी होणारी गतंवणक ही ृ ुू ू
एका अथा�ने ‘रा��ीय कज�’ असन �यावरचे �याज वसल कर�याचा ि�िटश राजस�ेला ू ू

२. जेवढया �माणात िहदं�थानातन क��या मालाची खरदेी केली जात असे, ् ूु
तेवढयाच �माणात प��या मालाची िनया�त कर�याचे सम�यायाचे त�व या �यवहारात ्
पाळले जात न�हते. िशवाय इं�लंडम�ये आयात होणा� या माला�या तलनेत भारतात ु
िनया�त के�या जाणा� या मालाचे म�य िकतीतरी पट अिधक ठेव�यात येत असे. ही ू
आिथ�क तफावत �हणजे भारताकडन इं�लंडने वसल केलेली खंडणीच होय, असा ू ू
दादाभाईचंा दावा होता. इं�लंड आिण भारतातील आयात-िनया�तीतील असमतोलाची 
आकडेवारी न�दवन �यांनी या वासाहितक शोषणाची बाज उघड केली होती. भारतातन ू ू ू
पाठिव�या जाणा� या व�त व रोकड रकमांतील तफावत �यांनी पढील�माणे न�दिवली ू ु
आहे :

आकडेवारीचे हे तपशील पाहाता इं�जां�या लेखी भारत ही औ�ोिगक 
उ�पादनांसाठी क�चा माल परिवणारी भमी आिण आप�या उ�पािदत व�तंवर नफा ु ू ू
कमाव�यासाठीची एक ह�काची बाजारपेठ एवढीच िकंमत होती. ही केवळ भांडवलशाही 
अथ��यव�थेची प�रणती नसन �यापाठीमागे जे�यां�या सरजंामशाही वच��ववादाची ू
शोषणमलक राजनीती गतंलेली आहे,हे िनदश�नास आणन द�ेयावर दादाभाईचंा म�य ू ु ू ु
कटा� आहे.

कालावधी
भारतातन िनया�तू

(प�ड)
इ�लडकडन आयातं ं ू

(प�ड) (प�ड)
तटू

१८५८ ते १८७० ३,६०,८२,१६,२४२ २,८७,५०,२७,३०१ ७३,३१,८८९
१८८३ ते १८९२ ९४,४२,७९,३१८ ७७,४०,९९,५७० १७,०१,७९,७४८
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 भारतीय सदंभा�तले इं�जांचे अथ�कारण हे �यायोिचत नसन ��याचे अपहरण ू
करणार े अस�याचा ‘आिथ�क गळतीचा िस�ांत’ इतरही अथ�त��ांना मा�य होता. 

दादाभाई नौरोजी यांनी या गळतीसाठी भारतीय सपं�ीचा लंडनला वाहाणारा िनरतंर 
ओघ या अथा�ने ‘drain’ ( िन:सारण) हा श�द योजला होता; �या. रानडे यांनी मा� 

असलेला अिधकार आहे, असे समथ�नही �यां�याकडन कर�यात येई. परतं इं�जां�या या ू ु
यि� तवादाचे आिथ�क, राजक�य वा नैितक ��ीने समथ�न करता येत नाही, असे ु
दादाभाईनंी या िस�ांता�या चच�तन दाखवन िदले होते. �यापारा�या एकतफ� म� तेदारीचे ू ू
अथ�शा�ीय समथ�न श�य नाही; इं�लंडमधन ता�पर�या कालावधीसाठी भारतीय ू ु्
�शासनसेवेत पाठिवले जाणार ेअिधकारी ठरावीक कालावधी सपं�यावर परत जातात. ते 
भारताचे रिहवासी �हायला तयार नसतात. अशा अिधका� यां�या िनव�ीवेतनाचा बोजा ृ
भारतावर लाद�यात कठली नैितकता आहे, असा दादाभाईचंा �� आहे. ु

५. �ितवष� सरासरी ४० कोटी �पयांची गळती होते हे दादाभाईनंी परशेा ु
आकडेवारीिनशी दाखवन िदले होते. १८१४ पय�त इं�लंडने भारतातन १५० कोटी ू ू
प�डाचे अपहरण केले असन १८६५ ते १८७२ या काळात केवळ आयात-िनया�ती�या ू
�यवहारातन इं�लंडने भारताकडन ५०० कोटी �पये िमळवले. भारतातन �ा� होणा� या ू ू ू
एकण महसला�या १/३ र�कम ल�करी खच� केली जाते. दरवष� �शासिनक खचा�पोटी ू ु
१२ कोटी �पये इं�लंडला पाठिवले जातात. ि�िटशां�या �शासिनक खचा�वर कोठलेही 
िनब�ध नसन पैशांची वारमेाप उधळण होते व येथील �जेवर अवा�तव कर लादले जातात. ू
यामळे भारतीयांची आिथ�क दनैा झाली आहे.दरडोई केवळ २० �पयांचे उ�प�न ु
भारतीयांना िमळते हे �यांनी आव�यक �या आकडेवारीिनशी दाखवन िदले.ू
४.३ �या. रानडे याचा खडणीचा िस�ात : ं ं ं

�या. महादेव गोिवदं रानडे
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 आिथ�क गळती�या िस�ांतात दादाभाई नौरोज�नी यापव� हा म�ा उपि�थत केला ू ु
होता. �या. रानडे यांनीही आपण दरसाल १६ कोटी �पये िवलायतेस खंडणी दतेो याचे 
साधार िव�ेषण क�न �याला दजोरा िदला. (रानडे, १८७३, प. ५) एकटया पेशवाई ृ ्ु
मलखातन कंपनी सरकार खच�वजा जाता िन�वळ ५० लाख �पयांचा सालीना नफा ु ु ू
िमळवत असे व �याचे कंपनी�या भांडवलात �पांतर होत असे. (दसेाई,गो. स., १९९२, 
प. ५६५-६६) या वासाहितक राजनीतीमळे िहदं�थानवर लाद�या गेले�या आिथ�क ृ ु ु

 शासनाची भिमका म� त अथ��यव�थेला सरं�क कवच परवणारी अस�यापे�ा ू ु ु
रयते�या क�याणाची असली पािहजे अशी रानडे यांची भिमका होती. [“ The State ू
after all exists only to make individual members composing it nobler, 
happier, richer and more perfect, in every attribute with which we are 
endowed” ] परतं ि�िटश स�ेचे धोरण मा� �यापारधािज�णे होते. भारतात�या सामा�य ु
जनतेवर करांचा बोजा लादला जातो, �थािनक उ�ोगांना सरं�ण िदले जात नाही, 
जिमनीवरची सरकारची मालक� आिण महसल�यव�थेत सरकारी अिधका� यांची मनमानी ू
यामळे रयतेचे शोषण होत अस�याचे रानडे यांनी आप�या िनरिनरा�या लेखांतन ु ू
दाखवन िदले आहे. अशा सवा�गीण आिथ�क शोषणा�या नीतीतन होणा� या ��या�या ू ू
अपहरणासाठी �या. रानडे यांनी योिजलेली ‘खंडणी’ ही स�ंाही अ�वथ�कच होती. 
आकडेवारीिनशी शहािनशा क�न ि�िटशां�या ��यहरण नीतीचे िपतळ �यांनी उघडे 
पाडले होते. �यां�या मते इं�जांना �यां�या ता�यात असले�या ९ ल� चौरस मैलां�या 
�दशेात राहाणा� या १५ कोटी �जाजनांकडन ५० कोट�चा महसल िमळतो. नेिटव ू ू
मांडिलक राजां�या स�ंथानांत�या ६ ल� चौरस मैलां�या �दशेात राहाणा� या ५ कोटी 
�जाजनांकडन दरसाल २० कोटी �पयांचा वसल येतो. �यापैक� रा�यकारभाराचा खच� ू ू
साडेदहा कोटी �पये व यरोपीयन ल�कारात�या िशपाई व अमंलदारां�या पगारासाठी ु
साडेपाच कोटी �पये असे एकण जवळपास १६ कोटी �पये िवलायतेस जातात. ू
िहदं�थान�या लोकांनी क�ाने कमावलेले पैसे केवळ परदशे�थ लोकांचा अमंल ु
अस�याने इं�लंडला पाठिवले जातात, �हणन ही वासाहितक राजवटीने जनतेवर ू
लादलेली खंडणी आहे, असे रानडे यांचे मत होते. (रानडे, १८७३, प. २) कंपनी�या ृ
��ीने िवलायतेतन िहदं�थानवर चालिवले�या कारभारा�या िनरिनरा�या खचा�चा भार ू ु
�हणन ते ‘होम चाज�स’ ठरवले जात होते. ू

�यासाठी ‘tribute’ (खंडणी) श�द वापरला होता. इं�ज भारताला भांडवल परवतात, ु
कमी �याजाने कज� दतेात, औ�ोिगक उ�पादन वाढिव�यासाठी हातभार लावतात, 
�यापोटी होणा� या भांडवली गतंवणक�चा परतावा िकंवा खंडणी ते इकडन इं�लंडकडे ु ु ू
वळिवतात, �हणन �यास रानडे ‘िन:सारण’ न �हणता ‘खंडणी’ �हणतात. ू
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२. १८५७ चे बडं मोड�यासाठी ि�िटशांना ४ कोटी प�ड खच� आला. ही र�कम 
िहदं�थानवर कज� �हणन लादली गेली. याही कजा�चे �याज िहदं�थान�या जनतेवर ूु ु
लादले गेले.

१. ई�ट इंिडया कंपनीने १०० प�डा�या दश�नी िकंमतीचे रोखे काढन भागभांडवल ू
उभे केले होते. �ारभंी हे भांडवल ६० ल� प�डाइतके होते. पण पढे कंपनी�या ु
भरभराटीमळे रो�यांची िकंमत २०० प�डांपय�त वाढली. १८१३ पासन ि�िटश पाल�म�टने ु ू
या कंपनीची भारतात�या �यापाराची म� तेदारी सपं�ात आणली व १८३३ साली ु
पाल�म�टने कंपनीचे �यापारी अि�त�वच र� क�न केवळ मलक� �शासन पाहाणारी कंपनी ु
असे नवे �व�प िदले.१८५७ �या बडंानंतर १८५८ पासन कंपनी राजवट बदं झाली. ू
कंपनीला �यापारी �योजन उरले नस�याने कंपनीचे भागभांडवल कंपनीस परत 
कर�याची जबाबदारी पाल�म�टवर होती. पाल�म�टने कंपनी�या रो�यांची बाजारपेठीय म�य ू
गहीत ध�न ��येक� २०० प�डा�या रो�यां�माणे १२० ल� प�डांची र�कम कंपनीला ृ
परत कर�यासाठी तेवढी र�कम िहदं�थान सरकारचे कज� �हणन �ा� धरली व �यावर ूु
�ितवष� १० ट�के �याज द�ेयाचा िनण�य घेतला.�हणजे दरवष� कंपनीस �ावया�या 
रकमेचा बोजा िहदं�थानातील �जेवर पडला. (साडेचार कोटी �पये)ु

बोजाचे �व�प थोड�यात असे होते :

३. ि�िटशांनी अफगािण�तानशी केले�या य�ावरील खचा�चाही बोजा भारतीय ु
�जेवर लाद�यात आला.

९. याखेरीज इं�लंडमधील �यापा� यांनी व कारखानदारांनी भारतातील �यापार-

७. िहदं�थानात आगगाडया स� कर�यासाठी काढले�या कजा�चे �याजही ् ुु
िहदं�थान सरकार�या ितजोरीतनच भरावयाचे होते. या कामासाठी ९० कोटी �पये खच� ूु
झाले, �याचे ५% �याज (साडेचार कोटी) (र�ेवे कंप�यां�माणे एत�ेशीय उ�ोगांनाही हमी 
�ावी असा यि� तवाद कर�यात आला होता.)ु

४. िवलायतेत िहदं�थान�या कारभारा�या सदंभा�त ठेवले�या नोकरांचा पगार व ु
आ�थापना खच� (प�नास ल� �पये)

८. िहदं�थान�या सरकारी कामाक�रता िवलायतेस माल खरदेी होऊन येतो �याची ु
िकंमत (दीड कोट �पये)

६. िहदं�थानातन नागरी व ल�करी सेवेतन िनव� झाले�या इं�जी सनदी नोकरांचे ृू ूु
िनव�ीवेतन व �हातारदाम यापोटी खच� होणारा खच�ही िहदं�थान सरकारनेच करावयाचा ृ ु
होता.

५. ल�कर व आरमाराचा खच�, �यां�या इं�लंडमधील �िश�णाचा खच�, य�ात ु
मार�या गेले�या सैिनकां�या िवधवांचे पे�शन इ. (अडीच कोटी �पये)
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१. एकंदरीत भारतात उ�प�न झालेला क�चा माल इकडन फार जातो व ू
कलाकौश�याने तयार झालेला माल ितकडन फार येतो, यामळे या दशेांतील कारागीरांना ू ु
उ�ोग रािहला नाही. 

३. रा�यकारभार, सरं�ण, िनव�ीवेतन व �हातारदाम यावर होणा� या खचा��या ृ
रकमेचा बोजा भारतीय �जेवर पडत असला तरी इं�जां�या स�ेमळे चीनकडन ु ू
आप�याला अफ�या म� �यामळे जवळपास तेवढीच र�कम �ा� होत अस�याने तोही ू ु
म�ा फारसा ल�ात घे�याजोगा नाही. [१२]ु

 �या. रानडे यांनी १८३४ पासन १८७० पय�त�या दरवषा��या आयात-िनया�तीची ू
आकडेवारी दऊेन दशेा�या आिथ�क िवकासा�या पायाभत त�वांशी भारतीय �यापाराची ू
व�ी कशी िवसगंत आहे यावरही भा�य केलेले आहे. १८३४-३५ साली १५ कोट�ची ृ
आयात-िनया�त झाली, ती �ितवष� वाढत जाऊन १८६५-६६ पय�त १३३ कोट�पय�त 
वाढत गेली होती. �ितवष� सरासरी १०० कोट�ची उलाढाल होत असे. वरकरणी दशेाचा 
�यापार वाढलेला िदसत असला तरी ��य�ात मा� बरकत िदसत न�हती. याची कारणे 
�या. रानडे यांनी तपशीलवार आकडेवारीसह आप�या �यापारिवषयक �या�यानांतन ू
मांडली आहेत; �यांचा थोड�यात गोषवारा असा:

२. सरकारी कामासाठी लागणारा जो माल आप�याकडे होत नाही, तो बाहे�न 
आण�यासाठी चकवावी लागणारी िकंमत अप�रहाय� अस�याने �याकडे खंडणी �हणन ु ू
पाहता कामा नये.

उ�ोगात गतंिवले�या रकमेतन �ा� होणारा नफा पर�पर इं�लंडकडे जात होता, ती ु ू
र�कमही भारतीय अथ��यव�थेला लागले�या गळतीचे एक कारण होतेच.

 दादाभाई नौरोजी, �या.रानडे, आर. सी द� या सवा�नी या आिथ�क गळतीतन ू
ि�िटशांकडन भारतीयांचे शोषण कसे होते यािवषयी आपाप�या प�तीने यि� तवाद ू ु
केलेले आहेत. अथा�त १८७३ साली �या. रानडे यांनी ि�िटशांनी भारतीयांवर लादले�या 
खंडणीिवषयीची भिमका पढे काहीशी मवाळ झाली. १८९० साली प�या�या औ�ोिगक ू ु ु
प�रषद�ेया उद घाटन�सगंी केले�या भाषणात �यांनी काही बाबतीत ि�िटशांनी ्
िहदं�थानवर लादले�या खंडणीचे समथ�न केले होते. उदाहरणाथ�,ु

१. आप�याला कजा�ऊ िदले�या रकमांवरील �याज; इथे गतंिवले�या परदशेी ु
भांडवलावरील �याज याला खंडणी मान�यापे�ा इत�या कमी �याजावर आप�या गरजा 
भागिवणारा सावकार आप�याला िमळाला, याब�ल आपण कत� रािहले पािहजे.ृ

२. दशेाचा आिथ�क िवकास हा दरवष� �यात होणा� या उ�पादनांतन बचत क�न ू
गतंिव�या जाणा� या भांडवलावर अवलंबन असतो. मा� दरवष� अशा सचंयातन ु ू ू
िहदं�थानला जी खंडणी �ावी लागते ती वजा जाते व �यामळे �या रकमेचा उ�पादक ुु
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५. दशेांतील सपं�ी वाढिव�यासाठी जो सचंय रोजगार ध�ंा�या कामी लागला 
जातो, �याची र�कम वाढली पािहजे. मा� आप�याकडे मळातच उ�ोग थोडा, �यामळे ु ु
सचंय थोडा आिण या थोडया सचंयापैक� परदशे�थ अमलामळे, लोकां�या आळसामळे व ् ु ु
अिव�ासामळे सव� सचंय रोजगार ध�ंाचे कामी लागत नाही. इतर दशेांत सो�या-��याचा ु
�यवहारांत उपयोग होऊन इतर ��याचे �यास �पांतर िमळन दशेांत रोजगार-धदं ेू

४. िवलायतेतन येणा� या प��या मालामळे आमचे दशेी धदं ेनाहीसे झाले व आ�ही ू ु
फ� त क��या मालाचे उ�पादक झालो आहोत. �यामळे आम�याकडे औ�ोिगक�करण ु
हो�याऐवजी शेतीकरणच झाले आहे. शेतक�करणांतही िवकास साधत नाही. शेतीचा 
उ�ोग इतका पराधीनतेचा आहे क�, वष�भर काबाडक� केले आिण भलतेच वेळी पाऊस 
पडला िकंवा वारा सटला तर सव� वषा�चे �म �यथ� होऊन सारी �जा द�काळाचे मखांत ु ुु
सापडते. द�पट �म केले, द�पट जमीन नांगरली, तरी पीक द�पट येत नाही. तसे इतर ु ु ु
उ�ोगांचे नाही. शेतकरी लोकांची मजरी इतर धदंवेा�यांपे�ा कमी असते. शेतकरी ु
लोकांवर जलम झाला तरी �यांची एकजट नस�याने �या जलमाचा बोभाटा होत नाही. ु ू ू ु ु
जिमनीचा सारा द�पट वाढला तरी �याची दाद कोठे लागत नाही. इतर कामधदं ेकरणार ेु
लोक मोठया समदायाने राहातात, �यांची समज चांगली असते, एकजट असते, फरसत ् ु ू ु
असते, �यामळे �यां�यावरील जलमाचा जोर फार वेळ चालत नाही. िकंबह�ना, �या दशेांत ु ु ु
केवळ शेतकरी लोकांपे�ा नगरवासी लोकांची �हणजे इतर कामधदं ेव उदमी व कारागीर 
लोकांची व�ती जा�त असते, तोच दशे सधन व सखी असा सव�साधारण िस�ांत आहे. ु
�यासाठी औ�ोिगकरणाचीच कांस धरली पािहजे. (प. ५४-५७). ृ

िविनयोग होत नाही. असा उ�पादक उपयोग न झा�याने रोजगार वाढत नाही.
३. िवलायतेशी �यापार बरोबरी�या ना�याने होत नाही. िवलायतेतन दा�सामान, ू

बदंक�, ह�यार,े िवलायती कोळसा, कागद, काचेचे सामान, छ�या, इ�यादी जो माल येतो ु
तो आप�या दशेात साहेब लोकांची व�ती आहे, �यांचे सोईक�रता व �यांचे 
कारखा�यांक�रता प�कळ येतो. ितत�या मानाने बाहेर दशेा�या मालाचा खप आप�या ु
लोकांत वाढला असे �हणता येणार नाही. िशवाय �या तयार मालाब�ल या दशेांतील 
कारागीरांची सव� प�वीवर क�त� होती �या उ�ोगास कमतरता आणन िवलायती मालाचा ृ ू
खप होत आहे. (प. ५०) या दशेात िमठाची �वाभािवक उ�प�ी असताना तीन हजार ृ
कोसांव�न िवलायतेतन मीठ येते. इकडील बदंरातन माल ने�याक�रता जी �रकामी ू ू
जहाजे िवलायतेतन येतात, �यास गलबते बड नये �हणन जे वजन लागते, �यासाठी ू ु ू ू
दगडमाती भर�याऐवजी मीठ भरतात व इकडे िवकतात. �यामळे सरकारने येथील ु
िमठाचा कारखाना बदं केला. इं�जां�या अशा �यापारिवषयक नीतीमळे एत�ेशीयांचा ु
रोजगार व उ�पनाची साधने कमी झाली आहेत.
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वाढिव�याचे कामी �याचा उपयोग होतो, तसे आप�याकडे होत नाही. आप�या दशेांत 
िवलायतेची वरात सांभाळन जे सोन�, �प� दशेांत येते, ते या दशेांत आले �हणजे िन�मे ू
सरकारी टाकसाळ�त जाऊन नाण� बनत�, बाक� िन�मे दशेांत मरत�, �हणजे भईत गढन ु ु ू
जाते. .. आप�या लोकां�या मख� समजतीमळे व एकमेकां�या अिव�ासामळ�  या अ�य�प ू ु ु ु
सचंयापैक� समार े आठ कोट �पये दािग�यां�या �पान� मातीत िमसळले जातात... जो ु
गांठीश� सचंय बांधला �याचा दशेांतील उदीम �यापार वाढिव�याच� कामी उपयोग न 
क�रतां तो भईतं प�न ठेिवला, अगर अगंावर दािगने क�न िझजिवला, अथवा लाखेचा ु ु
डाग लावन नासवन टािकला, तर तेण�क�न िततक�  ��य दरसाल सम�ांत ू ू ु
बडव�यासारख� आहे.”(प. १४-१५) ु ृ

ि�िटश राजवटीत दशेात�या उ�ोगास बरकत का नाही, याची अनेक उदाहरणांसह 
�या. रानडे यांनी तपशीलवार चचा� केली आहे. नम�यादाखल िमठा�या �यापाराचे जे ु
उदाहरण �यांनी नमद केले आहे, ते पािहले तरी एत�ेशीयांकडन पैसा काढन घे�या�या ू ू ू
ि�िटशां�या चतराईची क�पना येईल. रानडयांनी �हटले होते क�, “िवलायतेह�न आप�या ्ु
दशेांत माल येतो, �यांतील ... कापसाचे तसेच रशेमी व लोकरी कापड व लोखंड, िपतळ, 
तांबे वगैर ेधात व भांडी व मीठ हे तीन िज�नस म�य आहेत. (पैक�) मीठ िवलायतेह�न येथ� ू ु
येत� याब�ल सव��ांस चम�कार वाट�यावाचन रहाणार नाह�. या दशेांत िमठाची ू
�वाभािवक उ�प�ी सम�ाच� पाणी अडवन धरल� �हणजे आयासािवना होत असतां, तीन ु ू
हजार कोसांव�न हा िज�नस येथ� येतो कसा व येथ� येऊन �ा दशेांतील िमठाह�न �व�थ 
खपतो कसा, �ाब�लची समजत प�कळांची होत नाही. परतं यािवषय�ची खरी मािहती ू ु ु
अशी आहे क�, िवलायतेह�न मीठ येत� त� िवक�याचा िज�नस �हणन जहाजांत भ�न ू
आणीत नाहीत. इकडील बदंरांतन माल भ�न ने�याक�रतां ज� �रकाम� जहाज� व ू
आगबोटी िवलायतेह�न इकडे येतात, �यांत गलबतास बडी वजन पािहजे �हणन दगड, ु ू
माती,वाळ वगैर े भर�याची रीत आहे, ती दगड, वाळ, माती, येथ� आ�यावर काढन ू ू ू
सम�ांत ओतन टाकन नंतर जहाज भरतात. �या वाळ, माती व दगडांचे िठकाण� ु ू ू ू
ितकडील �यापा� यांन� मीठ भ�न धाड�याची तजवीज केली आहे... �या तजिवजीन� 
िवलायती मीठ बगंाल �ांती खपत�.. सदर मीठ येऊं लाग�यापव� मीठ तयार ू ं
कर�याक�रतां सरकारचा मोठा कारखाना होता, �यांत हजार� लोकांचा च�रताथ� चालत 
होता, तो सरकारी कारखाना सदर िवलायती मीठ येऊं लाग�यापासन सरकारान� बदं ू
केला.” तसेच “ एक कोट �पये िकंमतीची दा�, एक कोट �पये िकंमतीचे कोळसे, दीड 
कोट �पयांचे र�ेवेच� सामान व बाक� िकरकोळ िज�नस समार � अधा� कोट िमळन समार �ु ू ु
चार पासन पांच कोट �पयांचा माल हरत� हेचा �ा दशेांत अलीकडे दरसाल येतो. या ू
िजनसांचा खप लोकांत िवशेषत: होत नाही, �ामळ�  �या मानान� आपला �यापार वाढला ु
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अस� �हणण� बरोबर नाह�.” (प. ४९-५०)ृ
 �या. रानडयांनी असे अनेक तपशील सांिगत�यानंतर आपला िन�कष� मांडताना ्

�हटले होते क�, “जसे भांडया�या बडी मोठ� िछ� राखन आपण िकतीही पाणी ओतल� ् ु ू
तथािप भांडे भ�न येणार नाह�, �याच�माण� दशेांतील लोकांचा इतका उ�ोग वाढला 
असन दशेाच� साम�य� िदवस�िदवस श�क होत चालले आहे.” (प. ११)ृू ु

१८९५ साली िहदं�थान�या ल�करी व मलक� खचा��या ि�थतीगतीची पाहणी ुु
कर�याक�रता रॉयल किमशन (The Royal Commission on the Administration 
of the Expenditure of India) नेमले गेले. ‘ लॉड� वे�बी’ हे किमशनचे अ�य� 
अस�याने ‘वे�बी किमशन’ �हणन �याचा िनदश�  केला जातो. या किमशनम�ये लॉड� वे�ली ू
यां�यासोबत लॉड� कझ�न, टी. आर. बकानन, िव�यम वेडब�न, दादाभाई नौरोजी आिण ु
िव�यम कॅने हे सभासद होते. या किमशनपढे १८९७ साली लंडनला ना. गोपाळक�ण ु ृ
गोखले यांची सा� झाली. इ. स. १९०० साली या किमशनचा अहवाल �िस� झाला. या 
किमशन�या पाहणीतही भारतीयांची ि�िटश सरकारकडन कशी लट होते, याचे परावे पढे ू ू ु ु
आले. उदाहरणाथ�, १८५८ साली १ कोटी १० ल� प�ड (११ िमिलयन) भांडवल 
गतंवन लंडन�या मंडळ�नी इंिडयन टेिल�ाफ कंपनी �थापन केली. ��य�ात या कंपनीचे ु ू
काम फार वष� चालले नाही. कंपनीचा कारभार ढासळला, टेिल�ाफ लाईन�या तारा 
मोडन पड�या; पण या कंपनीचे भांडवल परत कर�यासाठी भारतात�या इं�ज सरकारने ू
हमी िदले�या ४१.५ % भांडवलाचा दरवष� परतावा पाठिव�याचे स�च ठेवले होते. ु
इं�लंड�या बिडत कंप�यांना सरं�ण द�ेयासाठी िहदं�थानचा पैसा वापर�या�या ु ु
रा�यप�तीमळे हा दशे िभकारी होत चालला अस�याची गो� या किमशन�या िनदश�नास ु
आणन द�ेयात आली.ू

 ना. गोपाळक�ण गोखले यांनीही पाल�म�टमध�या बजेट अिधवेशनात�या भाषणातन ृ ू
ि�िटशां�या अथ�नीतीतला हा आिथ�क शोषणाचा म�ा वेळोवेळी मांडला होता. लॉड� ु
कझ�नने द�काळात सारामाफ� केली, िमठावरील कर कमी केला, िश�ण व ु
पाटबधंा� यांवरील खचा�साठी अिधक िनधी िदला अशा एत�ेशीयां�या िहताचा दावा िकती 
पोकळ होता, हे ना. गोखले यांनी स�माण दाखवन िदले. एक�कडे सवलत�ची घोषणा ू
करायची आिण दसरीकडे सरकारी खचा�साठी ३ कोटी ३० ल� �पयांचा कर लादायचा ु
जे ल�ात आणन दऊेन �यांनी कझ�न�या यि� तवादातला हे�वाभास उघड केला होता. ू ु

४.४ वे�बी किमशन :

 ि�िटशां�या वासाहितक अथ�कारणाचे एक व�तिन� आकलन अलीकडेच जॉन ु
डािव�न यांनी मांडले आहे. �यां�या मते ि�िटशांची भारतीय स�ेला सम� आिशयायी 
स�ेचे प�रमाण आहे. होम चाज�स�या नावाने भारता�या सपं�ीची लट क�न ि�िटशांनी ू
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होम चाज�स�या मा�यमातन ि�टनने भारतीय जनतेवर कर लादन सपंण� ि�टन�या ू ूू
ल�कारावर होणा� या खचा�चा २/३ िह�सा िमळवला. इतकेच नाही तर जगात�या अ�य 
भागातील �यापारी उलाढालीतन होणारा तोटा भ�न काढ�यासाठीही भारतीय पैशाचा ू
वापर केला. [१३] 
५. रा�यकोषीय धोरण (Fiscal Policy) 

 �यापारानंतर आता शासना�या आिथ�क बाजचा तपास करावयाचा आहे. [१४] ू
१८५८ सालापासन कंपनी सरकार जाऊन ि�िटश ससंदचेी थेट स�ा ��थािपत झाली. ू
�यानंतर सरकारने चलन�यव�थेत सस�ता आण�यासाठी काही मह�वाचे िनण�य घेतले. ु ू
लोकांना यापव� चांदी दऊेन टांकसाळीतन �पये पाडन घेता येत असत; १८९३ पासन ू ू ू ू
ही सवलत बदं कर�यात आली व फ� त सरकारलाच टाकसाळीत नाणी पाडता येतील 
असा िनयम कर�यात आला. धात�या ना�यांखेरीज १०,२०, ५०, १००, ५०० आिण ू
१,००० �. �या छापील नोटा चलनात आण�या. ि�िटश काय�ा�माणे प�ड हे 
कायदशेीर नाणे होते; परतं िहदं�थानात प�डा�या म�यधारणेनसार �पयाचे म�यिनधा�रण ु ू ु ूु
केले जाऊ लागले. प�डाचे म�य ठरवताना �याचे वजन, �यात िकती खर ेसोने व िकती ू
हीन हे काय�ाने िनयिमत केलेले असे. �यानसार सरकारकडे जेवढया रकमे�या नोटा ्ु
असतील तेवढया िकंमतीचे चांदी िकंवा सो�याची नाणी सरकारजवळ असतील असे ्
ठरिव�यात आले. १८९३ साली २६ कोटी ४० ल� �पयां�या नोटा चलनात हो�या. 
५.१ कर�णाली :

 ई�ट इंिडया कंपनी सरकार�या काळात जमीनबाब, िमठावरील कर आिण अफचे ू
उ�पादन या सरकारी उ�प�ना�या बाबी हो�या. यापव� भारतीय रा�यस�ंकतीत�या ृू
पारपं�रक आिथ�क �रवाजांनसार राजाने �वत:चे व धनो�पादक �जेचे दोघांचेही िहत ु
साधेल अशा धोरणाने कर आकारावेत, अशी समजत होती. जळ, वास� व मधमाशी ही ू ू
आपापले भ�य �या�माणे लहान लहान घासांनी �वीकारतात, �या�माणे राजाने 
�जेकडन कर वसल करावेत, अशी अथ�नीती होती. �या�माणे �यापारी, शेतकरी, ू ू

“But India’s unique value mainly in the fact it gave the British an 
army... two thirds of Britain’s regular forces (India and Britain) were 
paid for by the Indian taxpayer.” (Darwin, 2012,p.390) 

सपंण� आिशयात ल�करी स�ा ��थािपत केली, असे �यांचे मत आहे. पिश�यन आखाती ू
दशेांपासन दि�ण चीन आिण जपानपय�त सम�मागा�ने ि�िटशांनी �यापारी स�ेचा अमंल ू ु
चालवला तो केवळ भारतातन िनया�त के�या जाणा� या �यापारी मालातन िमळवले�या ू ू
सपं�ीतन. ि�टनची ल�करी ताकदही भारतीयां�या आिथ�क शोषणातन वाढली होती. ू ू
यावर भा�य करताना जॉन डािव�न �हणतात, 
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कारागीर यां�याकडन �यां�या ऐपतीनसार कर वसल केले जात. मजरांकडन करां�या ू ु ू ु ू
ऐवजी अगंमेहनतीने काम क�न घेतले जाई. ि�िटश अमदानीत स�वाती�या काळात या ु
धोरणात फार मोठा ल�णीय बदल झाला न�हता.

 १८५७ �या बडंानंतर ि�िटश कोषागाराची ि�थती िबकट झाली. बडंा�या काळात 
ल�करी खचा�त �चडं वाढ झाली होती. १८५६-५७ साली ११ कोटी ४९ ल� खच� 
होता, तो १८५९ साली २९ कोटी ९० ल� �पयांपय�त वाढला. जमीन महसल आिण ू
अफची जकात इतक� उ�प�नाची मया�िदत साधने अस�याने ितजोरीवर ताण आला. मंबई ू ु
�ांताखेरीज बगंाल व इतर �ांतातही खच� वाढला होता. १८५९ साली कजा�ची र�कम ८ 
कोटी १० लाख प�ड �हणजे जवळपास ८१ कोटी �पयांवर गेली होती. या प�रि�थतीतन ू
माग� काढ�यासाठी लंडनह�न ससंदपट जे�स िव�सन यांना भारतात पाठिव�यात आले. ू
जे�स िव�सन हा ॲडमि�मथचा �भाव असलेला अथ�शा�ातला �यासगंी अ�यासक 
होता. ‘द इकॉनॉिम�ट’ या �िस� िनयतकािलकाचा तो स�ंथापक होता. १८४८ साली 
�याची भारतीय वसाहतीसाठी�या ‘बोड� ऑफ कं�ोल’�या सिचवपदी िनय� ती झाली ु
होती. आता १८५९ साली तो िव� सिचव (आज�या भाषेत ‘अथ�मं�ी’) �हणन भारतात ू
आला होता. १८ फे�वारी १८६० रोजी कलक�या�या िवधीमंडळात �याने भारताचा ु
पिहला अथ�सकं�प सादर केला. लढाईचा व शांतता-स�यव�था ��थािपत कर�याचा ु
खच� भ�न काढ�यासाठी �याने �ा�ीकर, परवानाश�क व तंबाखवर कर हे नवे कर ु ू
लाद�याचा ��ताव मा�य करवन घेतला. ‘सरकारी खचा�ची भरपाई कर�याक�रता ू
खाजगी �य� ती�या सपं�ीतन स� तीने जो भाग वसल केला जातो तो कर’ अशी कराची ू ू
एक �यापक �या�या या काळात �ढ झाली. १८६० साली �थमच लाग झालेली ही ू
कर�णाली भारतीय अथ��यव�थे�या परपंरलेा नवे वळण दणेारी होती. जे�स िमलने या 
कर�णालीचे समथ�न करताना मन�मतीतील वचनांचा हवाला दऊेन ही नवी कर�णाली ु ृ
भारतीय अथ�शा�ाशी ससगंत अस�याचा यि� तवाद केला. [१५] या करांचा तपशील ु ु
पढील�माणे :ु

 �ा�ीकर (इ�कम टॅ�स) : िव�मं�ी जे�स िव�सन याने १८६० साली भारतात 
�थमच पाच वषा�साठी �ा�ीकर लाग केला. ‘An act for imposing duties on profits ू
araising from property, profession, trades and offices’ असे या काय�ाचे 
नामकरण कर�यात आले होते. या काय�ाचे २१ भाग व २४९ कलमे होती. न�याने लाग ू
केलेला �ा�ीकर शेती, धदंा, �यापार, नौकरी, घरभाडे वगैर े सव� �कार�या �ा�ीवर 
लाव�यात आला. �ा�ीकराची सकं�पना भारताला नवीन होती. इं�लंडम�येही १७९९ 
पय�त �ा�ीकर न�हता. १७९९साली पतं�धान िव�यम िपट याने �थम �ा�ीकर आणला. 
६० प�डांपे�ा अिधक वािष�क उ�पन असणा� या करदा�यांना हा कर लाग कर�यात आला ू
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 जे�स िव�सनने अदंाजप�क सादर करतानाच मन�मतीतील भारतीय ु ृ
अथ�राजनीती�या वचनांचा हवाला दऊेन रा�या�या �यापार-उ�ोगा�या वाढीसाठी 
�जेकडन कर घेणे रा�तच आहे, असे या कर�णालीचे समथ�न केले होते. [१५] मा� ू
�ा�ीकर आिण परवाना श�क याचा मंबईकरांनी िनषेध केला. डॉ. भाऊ दाजी लाड यांनी ु ु
पाच हजार स�ांचे िनवेदन पाठिवले, कायदमंेडळात या िवषयावर चचा� �हावी अशी 
मागणी केली. बॉ�बे असोिसएशन या सघंटनेनेही कर र� कर�यािवषयी िनवेदन पाठिवले. 
म�ास �ांताचे ग�हन�र सर चा�स� �े�हेिलयन यानेही या कर�णालीचा िनषेध केला. 

होता. २०० प�डांपे�ा अिधक उ�प�न असणा� यांना कमाल १० ट�के दराने �ा�ीकर 
आकारला जाई. जे�स िव�सन यानेही याच धत�वर भारतासाठी �ा�ीकराची रचना केली 
होती. सै�य,पोलीसदल व नौदल अिधका� यांसाठी मा� िवशेष सवलत द�ेयात आली 
होती. नौदल अिधका� यांसाठी करम� उ�प�नाची मया�दा २१०० �. व सै�य आिण ु
पोलीसदलातील अिधका� यांसाठी ४९८० �. ठेव�यात आली होती. आयिव��या�या ु
ह��या�या रकमेवर करसवलत द�ेयात आली होती. शेतक� यांना शेतसारा रकमे�या एक 
ततीयांश रकमेइतका �ा�ीकर आकार�यात आला होता. उ�प�ना�या �तरानसार ृ ु
करा�या आकारणीचे �माण ठरिव�यात आले होते -

   २०० ते ५०० �. पय�त�या उ�प�नगटास : २%
   ५०० �. �या वरील उ�प�न गटास : ४%
शेतक� यांना शेतसा� या�या १/३ र�कम �ा�ीकर �हणन �ावा लागे. १८६१-६२ ू

साली मंबईतन ४२,३५,१०८ �पयांचा इ�कम टॅ�स वसल झाला.ु ू ू
 �ा�ीकरा�या दरात वेळोवेळी अशंत: बदल कर�यात आलेले िदसतात. १८७०-

७१ या आिथ�क वषा�त �ा�ीकर �पयास सहा आणे �हणजे ३.१/८ ट�के कर�यात 
आला; १८७१-७२ साली दर �पयास दोन पैसे दराने आकारणी झाली व १८७३-७४ 
साली �ा�ीकर माफ झाला. पढे १८७८ साली द�काळिनवारणाथ� िनधी उपल�ध �हावा ु ु
या हेतने धदं ेव �यापारापासन िमळणा� या �ा�ीवर कर लाव�यात आला. १८८६ पासन ू ू ू
शेती सोडन इतर सव� �कार�या �ा�ीवर �ा�ीकर लाव�यात आला. मा� ५०० ू
�पयांखालील �ा�ीला करातन वगळ�यात आले, तसेच सव� मागा�नी एका इसमाची �ा�ी ू
सहा हजारां�या आत असेल तर �याजावर कर आकारला जात नसे. १८८६-८७ �या 
आकडेवारीनसार मंबई इला�यात �ा�ीकराचे उ�प�न ३१,६४,५९० �पये होते, म�य ु ु
�ांतात ४,०३,४६० एवढा �ा�ीकर जमा झाला. १८९१-९२ साली मंबई इला�यात ु
३६,९६,४७० �पये आिण म�य भारतात ४,५५,००० �पये �ा�ीकर जमा झाला होता. 
सपंण� िहदं�थानात १८९१-९२ साली �ा�ीकराचे उ�प�न १ कोटी ६१ लाखांपय�त जमा ू ु
झाले होते.
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�या�या मते �ांतपर�वे कर�णाली वेगळी असायला हवी होती; सपंण� दशेासाठी समान ू
कर�णालीचा ��ताव अ��तत अस�या�या मद�ाव�न �े�हेिलयनने िव�सन�या ू ु ्
धोरणािवषयी उघड नापसतंी �य� त केली होती. इतकेच नाही तर �ा�ीकर हा माणसाला 
अफरातफर करायला उ�� त करतो, असाही �याचा अिभ�ाय होता. मंबई �ांताचे ग�हन�र ु ु
लॉड� एलिफ��टन यांनीही भारतमं�यांना गोपनीय प� िलह�न या करयोजनेिवषयीची 
नापसतंी कळिवली होती. लोकांनी सरकारने पाठिवले�या नोिटसा फाडन टाकन कर ू ू
भर�यास नकार िदला. मंबई, पणे, वसई इथे प�यातही िनदश�ने झाली, हरताळ पाळ�यात ु ु ु
आला. वसईत अिस�टंट कले�टर हटंरसाहेबांना गावातील दोन हजार लोकांनी घेराव 
घातला. सरकारने आम�या �ा�ीचा परा तपास न करता हा �ा�ीकर लाव�याने हा कर ु
आपण भरणार नाही, अशी जनतेने भिमका मांडली. अमे�रकेतील रडे इंिडयन लोकांना ू
जसे यरोपीयन वसाहतवा�ांनी नागवले, तसाच �कार हे सरकार येथील �जाजनांबाबत ु
क� पहात अस�याचा आरोप कर�यात आला. इं�ज अिधका� यांवर सतं� जनतेने 
दगडफेकही केली. (जोशी,१८९६,प.४८-५०) ृ

 न�या �ा�ीकरा�या �िति�या त�कालीन व�प�ांतनही झळक�या. ‘द इंिडयन पचं’ ृ ू
ने �यगंिच�े छापन �िति�या िद�या. प�या�या ‘�ान�काश’म�ये यासबंधंी वेळोवेळी ू ु
वाता�प�े �िस� होऊ लागली. �यातली काही वाता�प�े नम�यादाखल पहा�याजोगी ु
आहेत. एका वाता�प�ात स�ंमाव�थेत असले�या करदा�यांचे वण�न आले आहे : 
“आसेसर (ॲसेसर) कचेरीजवळ जसे पढंरपरास काित�क��या या�ेत महा�ारी भगवतंास ु
अप�ण कर�याक�रता मा�यां�या पाटया, तसेच गधंी सामान ब�का बगैर ेघेऊन अवतार ् ु
बसले असतात, �या�माणे लोकांचे नमने भ�न द�ेयाक�रता उमेदवार दौउत, लेखणी व ु
कागद घेऊन बसले आहेत.. ही इ�कमटॅ�स या�ा सव� लोक प�के भ�न दईेत तोपय�त 
अशीच चालेल. �ी पांडरगंाचे दश�नास दवेालयांत जा�याची गद� असते, �या�माणेच ु
आसेसर कचेरीत जा�यास िशपाई उभे असन गद� होते”. (सगंोराम, २०११, प. ३९-ृू
४०) कर भर�यासाठी काही हजामांना नोिटसा गे�या हो�या; हे हजाम आपली ह�यार े
घेऊन �ा�ीकर काया�लयात गेली. या �सगंाचे वण�न करताना ‘�ान�काश’कार िलिहतो : 
“ �यांनी आपले व�तर,े वाटया, �माल वगैर ेहजामतीची आयधे आय� तां�या टेबलावर ् ु ु
पस�न ठेवली व हात जोडन सांिगतले - ‘ही आमची सव� िजनगी आ�ही हजर केली आहे, ू
तर या िजनगीचे िहशोबाने आम�यावर काय कर पडावयाचा आहे व आम�याकडे �या 
नोिटशी पाठव�या आहेत �यांचे आ�ही काय करावे हे आ�हांस काही समजत नाही. 
कारण क� आमचे आईबापांनी आ�हांस व�त� यांनी हजामत करावयास िशकिवले आहे. 
आ�हांस व�त� यांनी िलिहता येत नाही.”‘�ान�काश’ म�ये अशीही बातमी झळकली क�, 
“ �ा�ीकरिवरोधी कोणी चारचौघात बोलले तर तो अपराध समजला जाऊन �या 
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�य� तीस सजा द�ेयात येईल. टॅ�स द�ेयास नकार अथवा दकाने बदं �हणजे सपं ु
पकारतील �यांना एक वषा�ची कैद व दडं ही सजा सनािव�यात येणार.’’ (सगंोराम, ु ु
२०११, प. ४०-४१)ृ

 जनते�या मनातला �ा�ीकरािवषयीचा असतंोष दर �हावा �हणन सरकारने या ूू
कर�णालीचे �प�ीकरण दणेारा व लोकांची अथ�सा�रता वाढिवणारा जाहीरनामाही 
�िस� केला. १८ स�ट�बर १८६० �या या जाहीरना�यात हा कर लाव�यामागे 
िहदं�थानातली बडंाळी मोड�यासाठी सरकारला ल�करी कारवाई करताना जो ु
पराका�ेचा खच� झाला तो भ�न काढ�यासाठी अप�रहाय� ठर�यामळे हा कर लावला ु
अस�याचे समथ�न द�ेयात आले होते. या जाहीरना�यात जनतेला कर भर�याचे आवाहन 
करताना �हटले होते क�, “ सव� �ा�ीचे लोक यरोपीयन असोत िकंवा एत�ेशीय असोत, ु
सरकारचे चाकर असोत िकंवा इतर कसे असोत �यांनी आपआपले साम�या��माणे 
आपले वािष�क �ा�ीतन व उ�प�नातन थोडके वष�पय�त कर �ावा असा ठराव सरकारने ू ू
फारफार िवचार क�न केला आहे... ��येक मन�याने आपले �ा�ीपैक� थोडासा अशं ु
�ावा इतकेच सरकारचे �हणणे आहे.. कर दणेारास अगदी कमी �ास व मेहनत पडन हा ू
कर वसल करावा अशी सरकारची इ�छा अस�यामळे सरकारानी �या�माणे कले�टर ू ु
साहेबांस ह�कम िलिहले आहेत.. लोक सरकारशी इमानाने वागले तर �यांची इजा िजतक� ू
कमी करवेल िततक� कमी कर�यािवषयी सरकारचे अमंलदार तजवीज ठेवतील अशी 
लोकांनी खा�ी बाळगावी.” (सगंोराम, २०११, प. १७-१८)ृ

 करदा�यांचे �ितिनधी �हणन बॉ�बे असोिसएशनचे सिचव नौरोजी फद�नजी ू ु
लंडनला गेले. तेथे �यांनी करदा�यांची कैिफयत मांडली. �यात �यांना यश आले आिण १ 
ट��याने �ा�ीकर कमी झाला, िशवाय करपा� उ�प�नाची मया�दा ५०० �. व�न ७५० 
�. कर�यात आली. लोकां�या कर र� कर�या�या मागणीला �ितसाद �हणन सरकारने ू
�ा�ीकर फ� त पाच वषा�साठी राहील असा तोडगा काढला आिण १८७५ साली हा कर 
र� कर�यात आला. अथा�त पढे १८८६ पासन �ा�ीकर प�हा लाग झाला व तो ु ू ु ू
कर�णालीचा िन�याचा भाग बनला. १८८६ �या काय�ानसार वे�या, नत�क�, दवेळातील ु
पजारी, पा�ी, ह�डंा घेणार ेनवरदवे, परी�ेत ब�ीस िमळवणार े�कॉलर हेही �ा�ीकरासाठी ु
पा� ठरिव�यात आले. ‘केसरी’ने या कराला ‘पाचरी’ची उपमा दऊेन ही इ�कमटॅ�सची 
पाचर अिधकािधक आत रटेत नेतील अशी भीती �य� त केली. या कराला ‘उदीमप�ी’ 
असे सबंोधन १२ जानेवारी १८८६ �या अकंात केसरीकार िलिहतात, “��दशेाशी ू
लढाईस झालेला खच�, िहदं�थान�या पव� व पि�म सीमेकडन रिशयन लोकांस ू ूु
िहदं�थानात बोट िशरकािवता न यावे �हणन जे िक�ले, जे आगगाडीचे र�ते, �या ूु
सडका, जी ताराय�ें, जो दा�गोळा - सारांश, �सगं पड�यास रिशयाशी लढाई कर�यास 
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 म�ाक श�क (�टॅ�प डयटी) : ं ्ु ु ू

  १० ते ५० �पयांपय�त : अधा� आणा

लागणा� या सव� व�तं�या िस�तेसाठी लागणारा खच�, गो� या सै�यास दहा हजार ू
िशपायांची भर घालावयाची असे ठ�न �यांचा पिहला ह�ा इकडे ये�यास िनघालाही आहे 
व काळे सै�य वीस पचंवीस हजारांनी वाढिव�याचे ठरले आहे - ते�हा या वाढले�या 
सै�याचा तनखा, ��याचा भाव उतरला आहे �यामळे वाढलेली ह�डंणावळ – वगैर ेअनेक ु
कारणांनी िहदं�थान सरकारांस येथन पढे �ितवष� िनदान कोटी �पये पािहजे आहेत.. ू ुु
ित�या िनराकरणाथ� एक मोठी नामी तोड कािढली आहे, ती ही क� स�या जो लायसे�स 
टया�स (उदीमप�ी) आहे, ..... �यां�यात फेरफार क�न व �याला इ�कम टॅ�स हे नवीन ्
नाव दऊेन �यांनी नवीन िबल काढले आहे.” असे केसरीने �हटले होते. आपण इ�कम 
टॅ�स द�ेयास इं�लंडबरोबर तलना के�यास िकतपत पा� आहोत, असा �� िटळकांनी ु
उपि�थत केला होता. 

पाव�या व ह�डंया यांना म�ांकश�काची ितिकटे लाव�याची नवी प�त स� कर�यात ् ु ु ु
आली. �यायखा�याचे कामास लागणार े (कोट�  फ� �टॅ�प) व �यापार�यवहाराचे कामास 
लागणार े(जनरल �टॅ�प) असे दोन �कारचे �टॅ�प अि�त�वात आले. �यांचे दर असे होते:

  १०० �. �यावर : १ आणा

  परवाना श�क ( कलाकौश�याची कामे, रोजगार इ. साठी)ु
  २०० �. �या आतील उ�प�नगटातील �यावसाियकांना १ ते ३ �पयांपय�त.
 १८६२ साली परवाना श�क र� कर�यात आले. १८६५-६६ व १८६६-६७ या ु

काळात �ा�ीकर न�हता; पण �ा�ीकरा�या जागी परवाना कर लाव�यात आला. हाही 
कर वािष�क उ�प�ना�या आधारावरच लावला जात असे. १८६७ �या परवाना 
काय�ा�वये २०० �पयांह�न कमी वािष�क उ�प�न असणा� यास परवाना कर लागत नसे. 
१८६७-६८ साली ७ लाख ४२ हजार करदा�यांनी ६२ लाख परवाना करापोटी सरकारी 
ितजोरीत भर घातली. १८६७ ते १८६९ या काळात परवानाश�क आिण कोट�फ� ु
�टॅ�पचे दर वाढिव�यात आले. १८६९-७० साली परवानाश�काऐवजी एक ट�का ु
�ा�ीकर लाव�यात आला.
अबकारी कर : 

  खतप�े, कजा�चे द�त : शेकडा आठ आणे. 

१८७८ साली मंबई सरकारचा ‘अबकारी करा’सबंधंीचा कायदा पा�रत झाला. या ु
काय�ामळे ताड, माड व खजरा�या झाडांवर कर वाढव�यात आला.ु ु

   खजर : दीड �पयांव�न ४ �पयेू
   ताड : ३ �पयांव�न १२ �पये 
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   माड : ३ �पयांव�न १४ �पये.
ताडीचा खप कमी झाला तर मोहा�या फलां�या दा�चा खप वाढेल या हेतने ु ू

क�याण, वसई, माहीम येथील दा��या कं�ाटदारांिशवाय इतरांना ताडी काढ�यास 
मनाई कर�यात आली. या कर�णालीमळे दा�चा धदंा करणा� या लोकांवर गदा आली. ु
उ�र कोकणातील भडंारी व अ�य किन� वगा�तील लोकांनी दाद माग�यासाठी 
ग�हन�रकडे अज� कर�याची वेळ आली. 
जकात : 

आयात-िनया�त मालावरील जकाती वाढिव�यात आ�या. बडंापव� आयात मालावर ू
५% जकात होती; आता १० ते २० ट�के दराने जकात आकारली जाऊ लागली. 
कापस,मीठ, तंबाख, अफ, इ�यादी मालावर जकात बसिव�यात आली. िहदं�थानात मीठ ू ू ू ु
चार �कार े तयार होत असे. सम�ापासन, ड�गरातन, दलदलीपासन आिण खार ेु ू ू ू
मातीपासन. िशवाय हे मीठ दशेी स�ंथानात�या कारखा�यातनही तयार होत असे. ू ू
�यामळे िमठाचे करात समानता न�हती. १८८२ साली लॉड� �रपन यां�या कारिकद�त ु
सव� स�ंथािनकांबरोबर करार क�न सव� िमठागार े इं�ज सरकारने ता�यात घेतली 
िमठावरील कराचा दर सव�� समान केला. सव� िहदं�थानात ८२ प�डा�या मणास २ �पये ु
असा िमठावरील जकातीचा दर ठरिव�यात आला. �यामळे मंबई इला�यात िमठाचा खप ु ु
व उ�प�न यांचे �माण दीडपटीने वाढले. १८६२ साली मंबईचे जकातीचे उ�प�न ु
३,७८,९७,२५९ �.होते. १८७५-७६ साली क�टम जकातीत ५ ट��यांनी वाढ 
कर�यात आली. मादक पदाथा�वरील कर ३ �पयांव�न ४ �पये कर�यात आला. 
१८७७-७८ साली माळ�या�या अफवरील जकात ६०० �पयांव�न ६५० कर�यात ू
आली. १८७८-७९ साली िमठावरील द�तरी वाढिव�यात आली. १८७६ साली लॉड� ु
सािलसबरी िहदं�थानचे से�ेटरी असताना आयात मालावर कर घेणे अथ�शा�ीय त�वास ु
ध�न नाही, असे मत मांडले गेले. �याला अनस�न १८७७ साली हाऊस ऑफ ु
कॉम�सने कापसावरील जकात श�य ितत�या लवकर र� करावी असा ठराव पा�रत 
केला. पढे १८७९-८० साली क�टम�या जकाती बदं झा�या, साखरवेरील जकाती माफ ु
झा�या; माळ�यावरील अफची जकात मा� दर पेटीस ७०० �पये कर�यात आली. ू
१८८८-८९ साली पे�ोिलयमवर द�तरी बसली. या काळात एक�कडे सरकारी खच� ु
वाढत होता आिण चांदीचा भाव उतर�याने सरकारला िहदं�थानातन िवलायतेत ूु
पाठवायची र�कम फगत चालली होती; या पा��भमीवर िदवाळखोरी ओढवन घेऊ नये ु ू ू
�हणन १८९४ साली िहदं�थान सरकारला ५% आयात जकात न�याने बसव�यास ू ु
परवानगी िमळाली. १८९४ साली परदशेी कपडयावर जकात व दशेी कपडयावर कर ् ्
बसिव�यात आला. माळवी अफची जकात प�हा ५० �पयांनी वाढिव�यात आली. म�े, ू ु
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 १८९४ साली भारत सरकारने सव� आयात व�तंवर ५ % सीमाश�क लाग केले ू ु ू
होते. परतं ि�टन�या सरकारने लकेशायर�या उ�पादनांवर िहदं�थानात आयात होताना ँु ु
सीमाश�क लागणार असेल तर भरपाईदाखल तेवढाच अबकारी कर िहदं�थानातील ु ु
कापसा�या उ�पादनांवर लावला पािहजे, अशी आ�हाची भिमका घेतली. �यामळे ू ु
लकेशायरह�न येणा� या सत आिण सती कपडयांना आयातकरातन वगळ�यात आले. ँ ्ू ु ू
भारतातील कापड�यावसाियकांनी याचा िनषेध केला. भारतीय कापडउ�ोग �चडं 
न�यात चालतो, अशी ि�िटशांची समजत होती. अबकारी कराला सबळ परा�यांिनशी ु ु
िवरोध करता यावा �हणन जमशेटजी टाटा यांनी १८९७ साली गे�या दहा वषा�तील ू
कापड िगर�यां�या न�याची आकडेवारी सकंिलत कर�याचा �क�प हाती घेतला. ५८ 
िगर�यांचा सरासरी नफा ६% पे�ा जा�त नस�याचे जमशेटज�नी दाखवन िदले. �यामळे ू ु
उ�पादनांचे ट�पे क�न �ा�ीकर लावावा व २०% पे�ा अिधक �ा�ीकर लाव नये अशी ू
सचना केली होती. (लाला, २००७, प. ८३) ृू

तंबाख आिण चैनी�या व�त यावर ५%ह�न अिधक जकात बसिव�यात आली. परदशेी ू ू
कपडयावर िहदं�थान सरकारने ५% आयात कर लाव�याने �यापारातील पण� �पध�चे ् ूु
त�व बाधीत झा�याची व िहदं�थान�या िगरणीवा�यांना सरं�ण िदले जात अस�याची ु
मचे�टर�या िगरणीमालकांनी ओरड स� केली. ते�हा मचे�टर�या िगर�यांना सरं�ण ँ ँु
द�ेयासाठी १८९६ साली िहदं�थानात आयात होणा� या सती कापडावरील आयातीवर ुु
बसिवले�या जकातीत कपात क�न ती ३.५ % कर�यात आली; िशवाय िहदं�थानातील ु
िगर�यांत तयार होणा� या कापडावर ३.५ % प�ी आकारली जाऊ लागली. एकण ू
वसाहतवादी अथ��यव�थेत जकातीचे धोरण ि�िटश उ�ोगांना सरं�ण दणेार ेव एत�ेशीय 
उ�ोगांचे शोषण करणार ेहोते. 

५.२ िवलायतेतील खचा�चा अिधभार :
 िहदं�था�या सदंभा�त िवलायतेत होणारा खच�ही महसली जमेतन वग� केला जात ु ूु

असे. १८७१-७२ ते १८९१-९२ या तीस वषा�त िवलायतेतील खचा�त व 
ह�डंणावळीसाठी द�ेयात येणा� या रकमेत िकती अतंर पडले होते हे जाणन घे�यासाठी ू
पढील आकडेवारी पाहा :ु

वष� िवलायतेतील खच� (प�ड) हडणावळीची र�कम (�पये)ं�

१८७१-७२ १,२३,०४,५९० ४६,५०,३००

१८८१-८२ १,१७,३७,६८८ २,४२,१४,९९०

१८९१-९२ १,५७,१६,६८० ६,८२,५९,०९०

१८९४-९५ १,५६,५७,१०० ११,३०,७४,१००
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 १८८१-८२ : ६४,१२६ प�ड; १८९१-९२ : ५९,५७१ प�ड

६. िसि�हल खच� (�टेट से�ेटरीचे ऑिफस, ई�ट इंिडया कंपनीचे नौकरास इ.):

१. कजा�चे �याज व दणेी :

४. मरीन-आरमार खच� :

१२. ह�डंणावळ :

२. आगगाडयांचे हमी घेतलेले �याज्

या खचा�त समािव� असले�या काही बाब�चा दोन दशकातील खचा�चे �माण ल�ात 
यावे यासाठी �ाितिनिधक �व�पात अन�मे १८८१-८२ आिण १८९१-९२ या दोन ु
वषा��या खचा�चा तपशील इथे दते आहोत :

 १८८१-८२ : १४,९४,८०७ प�ड; १८९१-९२ : १७,७२,२८० प�ड

 १८८१-८२ : १८९७४ प�ड; १८९१-९२ : २५,५३४ प�ड

 १८८१-८२ : ३,४५,२९६ प�ड; १८९१-९२ : १,८६,५३२ प�ड

 १८८१-८२ : २५,१३,१२६ प�ड; १८९१-९२ : २६,३९,३४५ प�ड

१०.िमिलटरी खा�यासाठी ऑिफस व वखार खच� :

 (िहदं�थानची रा�य�यव�था व लोकि�थती, १८९५, प. १३०-१३१)ृु

३. पि�लक व�स� – फल� व भ�ा वगैर े:

५. ल�कर खच� (इफेि�ट�ह आिण नॉन इफेि�ट�ह) :

८. दणे�या व िकरकोळ खच� :

 १८८१-८२ : ६०,१४३ प�ड; १८९१-९२ : ४९,८३३ प�ड.

९. पो�ट, तार, पोिलिटकल विकलाचा खच� :

 १८८१-८२ : २९,७०,५४८ प�ड; १८९१-९२ : ६९,३७,२१३ प�ड

 १८८१-८२ : ९,३९,१८७प�ड ; १८९१-९२ : १३,१८,३३२ प�ड

ल�करी खचा��या बाबतीत लहानमोठया �वा� यांचा खच� बोजा वाढवणारा होता; ्
िशवाय ह�डंणावळीवर�या खचा�तन कठलाही परतावा िमळत नस�याने तो िहदं�थानवर ू ु ु

 इफेि�ट�ह खच� १८८१-८२ : १२,२६,४७१ प�ड; १८९१-९२ : १३,०१,३७४ 
प�ड; इनइफेि�ट�ह खच� १८८१-८२ : २२,०८,३१६प�ड; १८९१-९२ : 
२१,४९,०७१ प�ड.

७. इंिडयन सि�ह�स फंड :

 १८८१-८२ : ४८,६१,४१२ प�ड; १८९१-९२ : ५६,५३,१७६ प�ड.

 १८८१-८२ : १०,९९,४५० प�ड; १८९१-९२ : १४,२५,१२८ प�ड

 १८८१-८२ : ६,७९,६१९ प�ड; १८९१-९२ : ७,१५,१४१ प�ड

११. ऑिफस व वखार खच� (डायर�ेटर जनरल, िमिलटरी व िसि�हल खाते):
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�ाितक व क� �ीय जमाखचा�ची िवगतवारी :ं
 १८७० साली लॉड� मेयो यांनी �थािनक �वरा�य�यव�था वि�गंत कर�यासाठी ृ

इला�यािनहाय �ांितक सरकारांचा खच� व सपंण� िहदं�थानचा खच� अशी िवगतवारी ू ु
क�न जमा-खचा�चे �माण ठरिव�याची प�त स� केली. �यात लॉड� �रपन यां�या ु
कारिकद�त थोडयाफार सधारणा कर�यात आ�या. १८७० पासन �ांितक सरकार�या ् ु ू
खचा�ची वग�वारी ठळक ९ खा�यांत कर�यात आली व खातेिनहाय खचा�ची र�कम 
िनयिमत कर�यात आली. �यानसार �या खा�यासाठी आव�यक तो खच� कर�याचे सपंण� ु ू
अिधकार �ांितक सरकारांना द�ेयात आले. १८८२ साली लॉड� �रपन�या कारिकद�त 
जमीनबाबीचे उ�प�न क� � सरकारकडे ठेव�यात आले व �ांितक सरकार�या खचा�ची तट ू
भ�न काढ�यासाठी �या रकमेतन िनधी उपल�ध क�न िदला जाऊ लागला. मंबई ू ु
सरकारास जगंल, मादक पदाथा�वरचे कर, क�टम, मीठ, �ा�ीकराचे उ�प�न तसेच म�ांक ु
श�का�या िन�मा भागाचे उ�प�न िमळत असे. टपाल आिण तार खाते, ल�कर, आगगाडी ु
वगैर े खाती क� �ीय सरकार�या जमाखचा�त मोडत होते; तर मंबई सरकारकडे क�टम, ु
मरीन, �याय, पोलीस, शाळा, वै�क, साव�जिनक उ�ोग, �टेशनरी, िकरकोळ खच�, �याज 
व पे�शन, इ�यादी खाती सोपिव�यात आली होती. तट भ�न काढ�यासाठी ू
जमीनबाबीपासन िमळणा� या उ�प�नापैक� ५९.८२% भाग मंबई सरकारला द�ेयात ू ु
आला होता. द�काळाखेरीज इतर कठ�याही कारणासाठी क� � सरकार िनधी परवणार ु ुु ्
नाही, असाही धोरणा�मक िनण�य घे�यात आला.

 ि�िटश अमदानीपव� खेडी �वावलंबी व �वयपंण� होती. आलतेदारी-बलतेदारी ू ू ु ु
प�ती, व�तिविनमयप�ती, आठवडेबाजारात होणारी आिथ�क उलाढाल यामळे ु ु
अथ�कारणाचे �व�प ढोबळमानाने गावा�या अख�या�रत असे. ि�िटश अमदानीत 
आधिनक अथ��यव�था आ�याने �ामीण अथ�कारणाला नवी िदशा द�ेयाची गरज होती. ु
१८८२ साली लॉड� �रपनने क� � सरकार आिण �ांितक सरकार यां�या आिथ�क 
�यवहारांची पनर�चना केली. तसेच �थािनक �वरा�याचा पाया घाल�या�या हेतने ु ू
�थािनक गरजांनसार सोईची कामे सरकारमाफ� त न होता �थािनक किमटयांमाफ� त ्ु
कर�याचे नवे धोरण अमलात आले. �यामळे सरकारी अिधका� यांखेरीज बाहेर�या ह�षार ु
व जाणकार लोकांना या किमटयांम�ये सामावन घे�याचे धोरण आले. �वाभािवकच ् ू
खचा�चे िनयोजन कर�याचा माग� सकर झाला. सरकारी अिधका� यांची ढवळाढवळ कमी ु
कर�याचे हेतने या किमटयांचे अ�य� कले�टर वा अ�य शासक�य अिधकारी असणार ्ू
नाहीत असा िनयम कर�यात आला. लोकां�या पसतंीने चेअरमनची नेमणक कर�याची ू

िन�वळ भद�ड होता. १८९१-९२ साली िन�वळ उ�प�नापैक� १३.६६% र��कम केवळ ु
ह�डंणावळीसाठी खच� होताना िदसते.
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प�त स� कर�यात आली. ु

 मंबई शहरा�या जमाखचा�ची सव� जबाबदारी मिनिसपल किमशनरवर असे आिण ु ु
जि�टस लोकांना िहशेब तपास�याचा अिधकार असे. १८९२ साल�या आकडेवारीनसार ु
मंबई�या �यिनिसपािलटी�या �थावर मालम�ेची िकंमत ५ कोटी २८ ल� �पये होती. ु ु
पाणीप�ी, घरप�ी, वाहन कर, परवाना श�क, भगंी प�ी, टौन डयटी, इ�याद�वर ्ु ू
बसिवले�या करातन �यिनिसपािलटीला उ�प�न िमळत असे. मंबई �यिनिसपािलटीला ू ु ु ु

१८८१ साली करांपासन ३८,७३,५९० �. उ�प�न िमळाले तर �यानंतर�या दशकात ू
१८९१ साली ६०,८४,७०० �.चे उ�प�न िमळाले. �यिनिसपािलटी�या खचा��या ु
बाब�म�ये शहरसफाई, पोलीस व अ�नीशमनदल, दवाखाने, िव�ादान, साव�जिनक कामे, 
शहर�यव�थापन व करवसली, कज�फेड, इ�यादी खा�यांवर खच� होत असे. १८८१ ु
साली एकण ३७,९८,८७० �. खच� झाला, तर १८९१ साली ५६,७०,६८० �. खच� ू

५.३ मबई �यिनिसपािलटी :ंु ु
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५.४ मबई पोट� ��ट :ंु
 १८७३ �या काय�ानसार मंबई पोट�  ��टची �थापना झाली. या पोट�  ��टने दोन ु ु

गोद�चे बांधकाम केले. १८७५ साली शाहाजी ि��स ऑफ वे�स गोदीचे बांधकाम स� ु
होऊन जानेवारी १८८० म�ये पण� झाले. या गोदीत ३० एकर पा�याचे �े� असन ू ू
ध��याची लांबी ६,९५० फट आहे. बांधकामासाठी ८७,२७,०००�. खच� आला. ू
दसरी ‘ि�ह�टो�रया डाक’ ही गोदी १८८८ साली बांधन पण� झाली. �यासाठी ू ूु
८५,७४,२६० �. खच� आला. १८९२-९३ सालात मंबई पोट���टवर ४,९३,९०,००० ु
�. चे कज� होते.

झाला. िशवाय कज� कढनही काही कामे झाली. �जाजनांवर करांचा बोजा १८८१ साली ू
दर माणशी ३.९० �. होता; १८९१ साली तो ६.२९ �. झाला. मंबई इला�यात�या ु
अ�य �यिनिसपािलटयांम�ये जमे�या बाजला घर ेव जनावरांवरील कर, आ��ाय, द�तरी ्ु ू ु
(किमशन),पाणीप�ी, �यवसायकर, भाडे, फ�, दडं, इ�याद�चा समावेश असे आिण 
खचा��या बाब�म�ये शहरसफाई, िदवाब�ी, आरो�य, कज�फेड, इ�याद�चा समावेश असे. 
१८९२-९३ साली �यिनिसपािलटयांचे उ�प�न ४७,१४,४२० �. होते व खचा�ची ्ु
र�कम ३९,६७,९३० �. होती. १८९१ साली करांचा बोजा मंबई शहरात दर माणशी ु
६.२९ �. होता; तर इतर िठकाणी १.१७ �. होता. म�य �ांतात १८९१-९२ साली ५७ 
�यिनिसपािलटया हो�या. �यांचे उ�प�न १७,१५,७६० �. आिण खच� १३,८७,७१० �. ्ु
होता. व� हाडात १८९१-९२ साली आठ �यिनिसपािलटया हो�या. १८९२-९३ �या ्ु
आकडेवारीनसार जमा �. २,०७,९९० आिण खच� �. १,९४,७८० होता. ु

५.५ लोकल बोड� : 
 मंबई इला�यात १८६९ साल�या काय�ानसार िज�हा आिण तालका �तरावर ु ु ु

लोकल बोडा�ची �थापना झाली. �यानसार या इला�यात २३ िज�हा बोड� व २०९ ु
तालका बोड� होती. म�य �ांतात १८८३ साली �थम लोकल बोड� सकं�पना अि�त�वात ु
आली. व� हाडातही अशीच बोड� �थापन कर�यात आली होती. १८९१-९२ साल�या 
आकडेवारीनसार �ांतिनहाय जमाखचा�चे तपशील पढील�माणे उपल�ध आहेत :ु ु

 जमा बाजू

जमा बाज ू  मबई इलाखा ंु  म�य �ातं

�ाितक कर ं  २४,८९,६२० �.  ३,१५,४४० �.

सरकारातन जमा ू  ९,१९,०४० �.  १,००,०३० �.

इतर जमा  १२,००,८४० �.  ३,२६,५८० �.

एकण जमा ू ४४,२६,०२० �. ७,७०,८०० �.
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खच� बाजू

५.६ िश�णावरील खच� :
 िश�णावरील खचा�त लोकसहभागाचे �माण ल�णीय होते. ब� याच िश�ण स�ंथा 

�वयसेंवी साव�जिनक स�ंथांमाफ� त चालिव�या जात. अमे�रकन िमशनसार�या ि��ती 
शाळांचेही योगदान होते. �यामळे िश�णावर�या खचा�चा भार सरकार आिण लोकस�ंथा ु
यां�यात िवभागला जाई. सामा�यत: �ाथिमक िश�णाचा खच� सरकार उचलत असे, 
मा�यिमक िश�णा�या खचा�पैक� २/३ खच� �वयसेंवी स�ंथा करीत व फ� त १/३ खचा�चा 
भार �ांितक सरकार उचलत असे. कॉलेजेस व िश�क �िश�णा�या खचा�पैक� िन�मा 
भाग �वयसेंवी स�ंथा उचलीत तर िन�मा खच� सरकार करीत असे. १८५४ साली कंपनी 
सरकारचा मंबई इला�यातील िश�णावरचा खच� २,५०,००० �पये इतका मया�िदत ु
होता; १८८१-८२ साली िहदं�थानातील िश�णावर १,८६,०७,४१० खच� झाला, ु
�यापैक� मंबई �ांता�या सरकारचा खच� ७२,९१,२५० �पये होता. १८९१-९२ साली ु
िहदं�थानचा एकण िश�णखच� ३,०५,१९,६३० �पये होता, �यापैक� मंबई �ांताचा ू ुु
शै�िणक खच� ८८,१३,५५० �पये होता. 
५.७ शेती आिण जगले :ं

 िहदं�थानात शेतीवर िनवा�ह करणा� या लोकांची स�ंया सवा�िधक होती. १८७२ ु
साली शेतीवर िनवा�ह करणा� या लोकस�ंयेचे �माण ६८.५% होते, १८८१ साली 
७२%; १८९१ साली ६९.९२% होते. १८८१-८२ �या आकडेवारीनसार मंबई व िसधं ु ु
�ांतातील लागवडीखालील जिमनीचे �े� ११,७९,००,००० एकर होते. म�य �ांतात 
७,४१,००,००० एकर, आिण व� हाड �ांतात १,१३,००,००० एकर होते. १८९१-९२ 
साली शेतीतन िमळाले�या उ�प�नाची आकडेवारी पढील�माणे :ू ु

खच� बाज ू  मबई इलाखा ंु  म�य �ातं

िश�ण  १३,९६,४०० �.  २,०५,४५० �.

सफाई,दवाखान े  १,८८,७२० �.  ५०,१५० �.

र�ते व इमारती  २३,८५,७८० �.  ३,३३,४०० �.

�यव�था  १,३३,६०० �.  २७,५५० �.

इतर  १,९६,५७० �.  ७६,३०० �.

एकण खच� ू ४३,०१,०७० �. ६,९२,८५० �.
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 शेतक� यांना जमीन सधार�यासाठी सरकार काही िनधी उपल�ध क�न दते असे. ु
उपल�ध आकडेवारीनसार १८८१-८२ साली ४८,०४,८०० �पये आिण १८९१ साली ु
२०,६३,८०० �पये जमीनसधारणा काय��मासाठी खच� कर�यात आले होते. वारवंार ु
पडणा� या द�काळामळे िनमा�ण होणा� या आप�कालीन प�रि�थतीचे समायोजन ुु
कर�यासाठी लॉड� नॉथ��क व लॉड� �रपन यां�या कारिकद�त द�काळिनधी बाजला काढन ु ू ूु
ठेव�याची प�त स� कर�यात आली. इ. स. १८७३ ते १८७८ या काळात ु
द�काळा�ी�यथ� साडेसोळा कोटी �पये खच� झाले होते. �यामळे दर दहा वषा�त समार ेु ुु
साडे पधंरा कोटी �पये द�काळावर खच� करावे लागतात हा अनभव ल�ात घेऊन ुु
द�काळिनधीसाठी बजेटम�ये दरसाल दीड कोटी �पयांची तरतद केली जाऊ लागली. ूु
पढे ही र�कम िन�वळ कज�फेडीसाठी न वापरता पाटबधंा� यांसाठी व आगगाडयांची ्ु
सिवधा िनमा�ण कर�यासाठी खच� कर�यात येऊ लागली. १८९१-९२ साली द�काळ ु ु
िनधीत�या दीड कोटी रकमेपैक� २,३४,२३० �पये द�काळपीिडतां�या मदतीसाठी ु
वापर�यात आली, आगगाडयांसाठी ८,४७,९५० �पये व पाटबधंा� यांसाठी ७,७९,३१० ्
�पये खच� कर�यात आले. बाक� उव��रत र�कम आगगाडयां�या जमा खा�यास द�ेयात ्
आली. द�काळापासन बचाव हो�यास व अ�नपरवठा कर�यासाठी आगगाडयांचा उपयोग ्ू ुु
होईल, अशी सरकारची भिमका होती. सरकार�या आिथ�क धोरणांत हळहळ ू ू ू
लोकक�याणाचा व �थायी �व�पात साधनसिवधा िवकिसत कर�याकडे कल वाढत ु

जगंलांचे �े� मंबई-िसधं इला�यात ९,७८९ चौ. मैल; म�य �ांतात १९,४३० चौ. ु
मैल, व� हाड �ांतात १,३९४ चौ. मैल होते. पैक� मंबई इला�यातील जगंलातन १८८१-ु ू
८२ साली ६,३६,००० �पयांचे वेलदोडे िवलायत, इराण, बगदाद, अरब�थान व 
एडनला िनया�त झाले. १८९१-९२ साली ३१,८००० �. चे वेलदोडे िनया�त झाले. 
१८८१-८२ साली मंबई इला�यातन १४,४४,००० �पयांचे िहरडे आिण ४६,९००० ु ू
�पयांचे चदंन िनया�त झाले; १८९१-९२ साली ३९,३६,००० �पयांचे िहरडे आिण 
८,४१,००० �पयांचे चदंन िनया�त झाले. व� हाड�या जगंलातन �ाम�याने इमारती ू ु
लाकड, बांब, कोळसा, गवताचे उ�प�न िमळत असे. १८८१-८२ साली व� हाडातील ू ू
जगंलातन ८७,४८,१६० �पयांचे उ�प�न िमळाले, तर १८९१-९२ साली ू
१,४९,०५,८२० �पयांचे उ�प�न िमळाले. 

�. �ांत तांदळू गह� �वारी बाजरी जवस तीळ ऊस कापसू तंबाखू

१. मंबईु २२९९ २१५७ ८७५७ ५५३४ २४७ ३४१ ७८ २६२१ ८५

२. म�य�ांत ४२९२ ३९५७ १३१० ९० १३८६ ४५६ ४४ ७६० २१

३. वहा�ड २२ ८८७ २१७९ ७० ३६४ १३९ २ २२४१ २०
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१९ �या शतकात ि�िटश सरकारने िहदं�थानात भगभ� सव��ण (िजऑलॉिजकल ूु
स�ह�) क�न खिनज पदाथ� कोठे आहेत याचा शोध घेतला. पैक� आप�या अ�यास�े�ात 
मोडणा� या भागात म�य �ांतात वरोरा आिण मोहपाणी येथे दगडी कोळशा�या खाणी 
सापड�या. म�य �ांतात वरोरा व जबलपर येथे लोखंडा�या खाणी सापड�या. मंबई ू ु
इला�यात धारवाड, बेळगाव, कलादगी िज��ात आिण काठेवाड �ांतात सो�या�या 
खाणी सापड�या. म�य �ांतात छ�ीसगड, नागपर, जबलपर व गोदावरी िज��ात ू ू
सो�या�या खाणी आढळ�या. म�य �ांत, क�णे�या खो� यात िह� यांचे मौ�यवान खडे ृ
िमळाले. मंबई इला�यात पचंमहाल, बेळगाव, धारवाड, र�नािगरी भागात �यांगिनझ ु
सापडले. या खिनज पदाथा�पासन उ�प�नाचा �ोत स� झाला. मा� मंबई इलाखा, म�य ् ू ु ु
�ांत व व� हाडातील खाण�पासन िमळाले�या उ�प�नाची आकडेवारी उपल�ध न झा�याने ू
�यासबंधंीचा तपशील इथे दतेा येत नाही. 

जलमागा�ने आयात-िनया�त �यापार �ाम�याने कलक�ा, म�ास, मंबई, कराची व ु ु
रगंन बदंरातन चालत असे. असे असले तरी कलक�ा आिण मंबई बदंरां�या तलनेने इतर ू ू ु ु
बदंरातन चालणारा �यापार नाममा� असायचा. �यातही कलक�यापे�ा मंबई बदंराचे ू ु
मह�व अिधक वाढत गेलेले िदसते. मंबईस म�यभारत, नागपर, बगंाल, दि�ण व ु ू
वाय�येकडन र�ेवेमाग� येऊन िमळत अस�याने भारता�या सव� भागाशी मंबई बदंराचा ू ु
सलभ सपंक�  साधला जाऊ लागला. िकंबह�ना मंबई बदंर हे िहदं�थानचे महा�ारच झाले. ु ु ु

शेतक� यांना पैशाची बचत व सचंय करता यावा या हेतने १८८२ सालापासन बचत ू ू
बका आिण पो�टात बचत खाते ठेव�याची सिवधा उपल�ध क�न द�ेयात आली. ँ ु
१८८२ पासन १८९२ पय�त दहा वषा�त पो�टात ठेवी ठेवणा� यांची स�ंया नऊ पटीने ू
वाढली. लोकांची सिंचत मागे ठेव�याची आिथ�क सवय वाढिव�यासाठी सरकार�या या 
उप�माचा सकारा�मक प�रणाम झालेला िदसतो.

होता, हे याव�न ल�ात येते. साव�जिनक खचा�त िविहरी खोद�याचे काम सरकार करत 
नसे, परतं िवहीर बांध�यासाठी शेतक� यांना तगाई िदली जात असे. ु

 भारतात जलमागा��या वाहतक��या सिवधांमळे आयात-िनया�ती�या मा�यमातन ु ु ु ू
�यापारव�ी कर�यावर सरकारचा भर होता. वासाहितक राजवटीत अथ��यव�थे�या ृ
क� ��थानी आयात-िनया�ती�या �यापाराला �वाभािवकच मह�व �ा� होते. िव�ता�रत 
महारा��ा�या �े�मया�दते िहदं�थानचे महा�ार समज�या जाणा� या मंबई बदंराचा आिण ुु
१७ �या शतकापासन ई�ट इंिडया कंपनीचे म�यालय असले�या मंबई बेटामळे ू ु ु ु
आतंररा��ीय बाजारपेठेचे क� � �हणन मंबईला िनिव�वाद मह�व �ा� झाले होते.ू ु

५.९ आयात-िनया�त:

५.८ खाण�चे उ�प�न :
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�याचा प�रणाम �वाभािवकच �यापारव�ीवर झाला.ृ
 १९ �या शतकातील िहदं�थानात�या सम� आयात-िनया�तीची पढील आकडेवारी ुु

यासदंभा�त परशेी बोलक� आहे :ु

 या अनषगंाने मंबई बदंरातन चालणा� या एकण �यापाराची व फ� त इं�लंडशी ु ु ू ू
चालणा� या �यापाराची तौलिनक आकडेवारी ल�णीय आहे.

एकण आयातीपैक� ७०% माल िवलायतेतन यायचा. िनया�तीपैक� ३२% माल ू ू
िवलायतेतच पाठवला जायचा. उदाहरणादाखल १८९३-९४ ची आयात मालाची 
ट�केवारी पाहा. िवलायत :७०.३% ; चीन ४.८%; ��ेट स सेटलम�ट ३.४%; बेलिजयम ््
२.८%; यनायटेड �टेट स : २.७%; मॉ�रशस २.४%; जम�नी २.३%, ऑ��ीया १.९%; ्ु
रिशया १.७%; �ा�स १.५% इतर दशे ६.२% आयातीचे �माण हे असे होते. 
िनरिनरा�या दशेाशी चालणा� या या आयात-िनया�तीची तौलिनक �व�पातली 

कालावधी आयात (�पये) िनया�त (�पये)
१८४०-१८४५ ११,७९,००,००० १५,५२,००,०००
१८४६-१८५० १२,०४,००,००० १७,११,००,०००
१८५१-१८५५ १६,०६,००,००० २०,०४,००,०००
१८५६-१८६० ३२,०२,००,००० २७,५८,००,०००
१८६१-१८६५ ४२,८४,००,००० ५१,२८,००,०००
१८६६-१९७० ४८,७९,००,००० ५४,४७,००,०००
१८७१-१८७५ ४०,७९,००,००० ५८,७३,००,०००
१८७६-१८८० ४९,९१,००,००० ६५,३८,००,०००
१८८१-१८८५ ६५,१६,००,००० ८३,०४,००,०००
१८८६-१८९० ७८,५४,००,००० ९४,२८,००,०००
१८९१-१८९२ ९४,१५,००,००० १११,४६,००,०००
१८९३-१८९४ ९५,४८,००,००० ११०,६१,००,०००

इ.स. आयात िनया�त
िवलायतेतन ू

आयात
िवलायतेतन ू

िनया�त
१८७१-७२ १७,२७,००,००० २५,८४,००,००० ३२,००,००,००० ३३,००,००,०००
१८८१-८२ २७,१५,००,००० ३२,२५,००,००० ३८,००,००,००० ३४,००,००,०००
१८९१-९२ ३६,७७,००,००० ४३,३०,००,००० ४८,००,००,००० ३६,००,००,०००
१८९३-९४ ४५,०१,००,००० ४२,००,००,००० ५२,००,००,००० ३४,००,००,०००
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आयात मालात घोडे ऑ��ेिलया आिण तक� �थानातन येत. दा� �ाम�याने ु ू ु
िवलायतेतन आिण �याखालोखाल �ा�स व जम�नीतन यायची. उदाहरणाथ�,१८९३-९४ ू ू
या वष� एकण १,४५,८२००० �पयांची दा� आयात झाली, �यापैक� केवळ ू
िवलायतेतन ८९,८१००० �पयांची दा� आयात झाली होती. मीठही इतर दशेांपे�ा ू
िवलायतेतनच अिधक आयात �हायचे; परतं ते मंबईपे�ा कलक�ा बदंरात उतरत असे. ू ु ु
सपारी, जायफळे वगैर े मसा�याचे पदाथ� �ाम�याने िसलोनह�न व लवगंा झांिझबारह�न ु ु
याय�या. हे पदाथ� मंबईपे�ा म�ास बदंरात उतरायचे. िन�मेपे�ा अिधक साखर ु
मॉ�रशसह�न यायची. चहा बह�तक�न चीनमधन यायचा. या चहापैक� बराच चहा येथन ू ू
इराण व अफगािण�तानला िनया�त होत असे. िसलोनह�न येणारा चहा जा�तीक�न मंबईत ु
खपत असे. िवलायतेह�न यरोपीयन लोकांसाठी मांस, मासे, चीझ, िमठाया, मरांबे, खजर ु ु ू
वगैर े�ोि�हजनवग�य पदाथ� येत असत. चाक, का�या, धातचे सामान, लोखंड, पोलाद, ू ू

�ाितिनिधक आकडेवारीही यावर �काश टाक�यास परशेी आहे. सव� आकडे ल� �पयांत ु
आहेत :

दशेाचे नाव
आयात माल िनया�त माल

१८७१-७२ १८९३-९४ १८७१-७२ १९९३-९४
१. यनायटेड िकं�डमु ३२४५ ५२०० ३३०२ ३४६४
२. चीन ४०१ ३५४ १३९४ १०९८
३. िसलोन १०८ ६९ २०८ ३२२
४. �टेटस सेटलम�ट् ८८ २५२ २१५ ४८४
५. इराण ८५ ७३ १३६ १८३
६. मॉ�रशस ५६ १७८ ६४ १३३
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िशवणय�ें हे हाड�वेअर-कटलरी सामान जम�नी, बेि�जयममधन यायचे. तांबे चीन, ू
िवलायत व ऑ��ेिलयातन यायचे. िपतळ, िशसे, आगगाडयांचे सामान िवलायतेतन ्ू ू
यायचे. रसायन��ये, रगं हे यरोपातन यायचे व �ाम�याने मंबईतच खपायचे. केरोसीन ु ू ु ु
तेल रिशयातन व वन�पती तेल यनायटेड �टेटसमधन यायचे. कोळसा िहदं�थानातच ू ु ू ु
उपल�ध �हायचा, मा� १८९३-९४ सालात जपानह�न थोडा कोळसा आला होता. भाव 
�व�त असे ते�हा इराणह�न मंबईत कापसाची आयात होई. मंबईत�या िगर�यांसाठी ु ु
चीनमधन रशेीम आिण इराणमधन लोकर यायची. ��दशेातन लाकड यायचे. अथा�त या ू ू ू ू
आयात मालापैक� बराचसा माल िहदं�थानात रहाणा� या गो� या लोकां�याच कामाचा ु
असायचा. िनया�त मालाम�ये तांदळ, कापस, गह� व गिळताची धा�ये यांचे �माण तलनेने ू ुू
जा�ती असायचे. िहदं�थानातन �ि�या उ�ोगाचे कारखाने कमी अस�याने �ाम�याने ू ुु
क�चा माल िनया�त होत असे; याउलट परदशेातन कारखा�यातन तयार झालेला प�का ू ू
माल अिधक आयात केला जायचा.

िनया�त मालापैक� तांदळ यरोप, अरब�तान, �ा�स, इिज�, आि�का, तक� �थान, ु ुू
इराण, इिज�ला िनया�त होत असे. मंबई बदंरातन गह� व कणीक िवलायतेस, बेि�जयम, ु ू
मॉ�रशस, िसलोन, एडन इ. िठकाणी िनया�त होत असे. १८७३ सालापय�त ग�हा�या 
िनया�तीवर ५% जकात होती, ती माफ झा�यावर ग�हाची िनया�त वाढली. साधारणत: ७ 
ते ८ ल� टन ग�हाची िनया�त होत असे. �वारी-बाजरीची िनया�त फारशी होत नसे; परतं ु
१८९० ते १८९२ या काळात यरोपात दा� कर�यासाठी लागणा� या मका, बीट, ु
बटाटया�या िकंमती वाढ�या हो�या ते�हा बदके व क�बडयां�या खा�ासाठी इकडन ् ् ू
बाजरी-�वारीची मोठया �माणात िनया�त झाली. साखरवेर जकात जा�त अस�याने ्
इकडन साखर िनया�तीचे �माण वाढले नाही. उलट यरोपातन साखर आयात होत असे. ू ु ू
मा� इं�लंड व �कॉटलंडला साखर श� कर�याचे कारखाने िनघा�यावर इकडन गळाची ु ू ु
िनया�त वाढली. चीनला अफची िनया�त केली जायची. कोळसाही परदशेात िनया�त होत ू
असे. कोलंबो, िसगंापर, मॉ�रशस,एडनला कोळसा पाठवला जाई. १८९१-९२ साली ू
४३६४ टन; १८९२-९३ साली १५६२० टन कोळशाची िनया�त झा�याची न�द आहे. 

 िनया�त �यापाराची व�ी कसकशी होत गेली हे ल�ात ये�यासाठी �ाितिनिधक ृ
�व�पात पढील काही वषा�ची आकडेवारी पाहा :ु

 १८७५-७६  १,८३,३१,६०८ 
 १८८१-८२  २,६४,६७,१६५
 १८९१-९२  ४,४८,५१,७९०
 १८९३-९४  ४,४३,१९,७५०
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कापस यरोपपे�ा �ा�स, इटली व आिशया खंडातील चीन, जपान या दशेात �ाम�याने ू ु ु
िनया�त होत असे. म�ढया-बक� यां�या कातडीला अमे�रकेतन मागणी असे. �ा�सला एरडंी ् ू
व भईमग तर िवलायत व �ा�सला जवसाची व मोहरीची मागणी असायची. �ा�सम�ये ु ू
साबण तयार कर�यासाठी इकडन तीळ मागिवली जायची. कापसाचे सत �ाम�याने चीन ू ू ु
व जपानम�ये जात असे. िहदं�थानातील िगर�यांची वाढ झाली तसे कापडही चीन, एडन, ु
तक� �थान,अरब�थान, इराण, िसलोन इ�यादी दशेात खप लागले. म�य �ांतातली लाख ु ू
िवलायत व यनायटेड �टेट स म�ये जायची. अथा�तं मंबई बदंरातन सवा�त जा�त िनया�त ्ु ु ू
तांदळ, गह� आिण गळीता�या धा�याची �हायची.�यानंतर अफ व कापसाचा नंबर ूू
लागायचा.

 या �यापारी उलाढालीत इकड�या शेतकरी-क�करी वगा��या उपयोगा�या व�त ू
फारशा येत नसत. मा� इकडन जाणा� या माला�या बदली सोने-�पे येत होते. येथील ू
जनतेची दािग�यांची हौस �यामळे भागत असली तरी हा पैसा कारखानदारी वा �ि�या ु
उ�ोगात गतंिव�याची ��ी नस�याने औ�ोिगक �ांतीनंतर िवलायतेत जी भरभराट ु
झाली ती आप�याकडे होऊ शकली नाही. उलट जकाती लावन इं�लंड�या �यापारी ू
स�ेने भारतीय सपं�ीची लटच केली. याची जाणीव झा�यामळेच ि�िटशां�या ू ु
�यापारनीतीतली िवसगंती उघड होत गेली भारतात �वदशेी रा��वादाचा उदय झाला. 
५.१० आिथ�क धोरणातील िवसगती :ं

 इं�ज सरकार�या िहदं�थानिवषयक आिथ�क धोरणात ब� याच िवसगंती हो�या. ु
ि�िटशां�या अ�य वसाहत�कडन �या वसाहत��या सदंभा�त िवलायतेतन होणारा खच� ू ू
घेतला जात नसे, िहदं�थान�या सदंभा�त मा� हा खच� एत�ेशीय �जेवर लादले�या ु
करातन वग� केला जात असे. िहदं�थानात नेम�या जाणा� या यरोपीयन नोकरांचे पगार ू ुु
अवाजवी होते, िशवाय ई�ट इंिडया कंपनी मोड�यानंतरही �या कंपनीत�या नौकरां�या 
पे�शनचा खच�ही िहदं�थान�या अथ��यव�थेवर टाकला जात असे. िहदं�थानातन यरोपात ू ुु ु
पाठिव�या जाणा� या पैशावरील ह�डंणावळी�या खचा�चाही असाच अकारण बोजा पडतो. 
ि�िटश सै�याचा व �यां�या मोिहमांचाही अवा�तव बोजा पडतो. या खचा�चा अवा�तव 
बोजा पड नये यासाठी ि�िटश ससंदनेे राणी�या जाहीरना�यात िदले�या वचना�माणे ू
िहदं�थानकडे ‘िडपे�ड�सी’ �हणन न पाहता ‘�ाऊन कॉलनी’ �हणन पहावे, अशी ू ूु
एत�ेशीय अथ�त��ांची मागणी होती. तसे झाले असते तर इं�लंड�या ‘इंिडया ऑिफस’चा 
खच� इं�लंडला �ावा लागेल व िहदं�थानचा आिथ�क बोजा कमी होईल. तसेच ‘जमीनबाब’ ु
या नावाखाली सरकार वसल करीत असले�या करास ‘भाडे’ �हटले जाते, हा समजही ू
दर करावा. तो पैसा ‘भाडे’ नसन ‘कर’च आहे, असा एक यि� तवाद �या काळात केला ू ुू
जात असे. सरकारने आपण जिमनीचे मालक आहोत, ही भिमका सोडन �ायला हवी; ू ू
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जमीन शेतक� या�या मालक�ची असेल तर तो जमीन सधार�याचे माग� शोधन काढतो, ु ू
सव� बाबतीत सरकारवर अवलंबन राहा�याची सवय रहात नाही व तो अिधकािधक ू
�वावलंबी बनतो. परतं सरकार याबाबत मळीच सकारा�मक न�हते. उलट पावसाची ु ु
अिनयिमतता वगैर े ल�ात न घेता सारा वाढिव�याकडेच कल होता. कळास खच�वेच ु
क�न काही र�कम िश�लक राहील याकडे ल� िदले जात न�हते. १८८६ साली 
शेतक� याने जिमनीत �वखचा�ने सधारणा के�यास �यावर सारा माफ करावा, असे �हटले ु
होते, पण ��य�ात तसे काही घडले नाही. कोकणात दवेगड ताल�यात खोतांना ु
जिमनीब�ल िजतका सारा िमळतो, �याह�न अिधक सारा बसिव�यात आला. मंबई ु
इला�यात दा� तयार करणे व �याची िव�� करणे यात सरकारने म� तेदारी प�त आणन ू
छोटया �यावसाियकांचे ह�क डावलले होते. िज��ाची िकंवा िविश� ह� ठरवन �या ् ू
ह�ीत दा� पाड�याचा परवाना एकाच ठेकेदाराला िदला जायचा, �यावर सरकारी 
अमंलदाराची दखेरखे असायची व �याचा पगार �या ठेकेदाराकडनच वसल केला जायचा. ू ू
दा� िव��ची िठकाणे आिण िव��चे दरही सरकारच ठरवन दते असे. दकाने घाल�याचा ू ु
िकंवा काढन टाक�याचा अिधकार लोकल बोडा�ना िकंवा �यिनिसपािलटीस �ावा ही ू ु
मागणीही मा�य केली जात न�हती. थोड�यात वसाहतवादी अथ��यव�था लोकां�या 
ह�कांकडे दल�� क�न एत�ेशीयां�या आिथ�क शोषणावर आिधि�त असाच ु
रा�यकारभार करीत होती; �यामळेच भारतीय लोक दा�र� याव�थेत जीवन �यतीत करीत ु ्
आहेत, असा ि�िटश स�ेवर सव�साधारण आरोप होत होता. �याची चचा� यापढील ु
िववेचनात येणारच आहे; परतं यासदंभा�त सर जॉन ��ॅची यांचा यि� तवाद िवचारात ु ु
घेत�यास वासाहितक शोषणातले वा�तव अिधक नेमकेपणाने �यानात येईल :

 “िहदं�थानात सांपि�क ��ये िवपल आहेत, परतं लोक गरीब आहेत, �यामळे ु ु ुु
भांडवलाची कमताई आहे; यासाठी दशेांतील मालाचा परदशेात िजतका खप होईल 
िततका चांगला; िहदं�थानातन इं�लंड दशेास दर साल वीस कोट�वर �पये पाठवावे ूु
लागतात व �याब�ल �यापारी रीतीचा मोबदला काही येत नाही; ही र�कम िवलायतेपासन ू
भांडवल, अ�कल, साम�य� वगैरचेे सबंधंाने जी या दशेास मदत होते ितचा मोबदला आहे; 
या दशेा�या �यापाराची ि�थती एक िवशेष �कारची आहे व �याची व�ीही अजन ृ ू
प�कळशी होणे आहे. िवलायतेत दरमाणशी आयात व िनग�त मालाची िकंमत सरासरीने ु
वीस प�ड पडते व िहदं�थानात ती फ� त दहा िशल�ग पडते; ितकडे �या थोडया आयात ्ु
मालावर जकात घे�यात येते ितची दर माणशी सरासरी बारा िशल�ग पडते व िहदं�थानात ु
जकात दणेार ेमालाची यादी जरी मोठी थोरली आहे तरी द�तरी दर माणशी सरासरी तीन ु
पे�स पडते; याव�न िवलायत व िहदं�थान यांतील �यापाराची ि�थती कशी आहे, हे ु
िदसन येते. िहदं�थानची ग�रबी, कलाकौश�याचे सबंधंाने मागासलेली ि�थती व िवशेष ू ु
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६. भारतीया�या दा�र� याची मीमासां ं्
 �ीमंती आिण ग�रबी या दो�ही स�ंकतीसापे� सकं�पना आहेत. ‘ल�यापांग�या ृ ु

�ीमंतीपे�ा ध�ीक�ी ग�रबी चांगली’ असे �हणतात. कणी ‘फाटकं’ �हणेल, पण ु
‘बाटलेला’ �हणणार नाही अशा लोकसमजत�मागे भौितक मोजमापाची फटप�ी नसन ु ू ू
नैितक म�य��ीची फटप�ी असते. १९ �या शतकापव� भारतात दा�र� य हे पाचवीला ू ू ू ्
पजलेले अथा�त ज�मद� �ार�ध असते अशी एक धारणा होती. पाि�मा�य िवचारधारते ू
मा� यापे�ा वेगळी मते होती. ग�रबीला गहीत धरता कामा नये, �यातन बाहेर पडता येते ृ ू
अशी �यांची धारणा होती. टॉम पेन �भत��या मते भीक मागन ग�रबी दर होत नसते; तर ृ ू ू
उ�पादक �ोतांचा िवकास आिण �यांचे यथायो�य पनवा�टप के�यानेच गरीबी दर होऊ ु ू
शकते. थॉमस रॉबट�स मा�थसपासन जॉन �टअट� िमलपय�त बह�तांश अथ�शा��ां�या ू ु
मते १९ �या शतकात आधिनक भांडवलशाहीमळे उ�पादकता वाढली अस�याने ु ु
�य� तीने ठरिवले तर �य�नपव�क तो ग�रबीतन बाहेर येईल. जे �वयसंहायतेत कठ�या ना ू ू ु
कठ�या कारणाने कमी पडतात, �यां�यासाठी समाजाने मदतीचा हात पढे केला तर ु ु
ग�रबी दर होऊ शकेल असा िव�ास या िवचारवतं ांनी �य� त केला होता. ू

�कारची राजक�य ि�थती यामळे या दशेाचा माल परदशेांचे मालाशी अदलाबदल हो�यास ु
अितशय सवड �ावी लागते.” (--, िहदं�थानची रा�य�यव�था व लोकि�थती,१८५७, प. ृु
२०१६-७) 

 १९ �या शतकात सिशि�त बि�वतंां�या चचा�िव�ात भारतीयां�या दा�र� याची ु ु ्
कारणे शोधणे व �यावर उपाय सचिवणे हा अ��माचा िवषय होता. या चच�त इं�लंडची ु
�यापार-उ�ोगातील �गती आिण भारतातील �यापार-उ�ोगाचा � हास यांची तौलिनक 
मीमांसा कर�यावर सवा�चा भर होता. पा�ा�य दशेांतील अथ�शा�ीय िव�ेषणाची रीत 
अ�ाप इथे �जलेली न�हती. अथ�शा�ात�या काही �मख �थंांची भाषांतर े क�न या ु
िवषयाचा प�रचय क�न घे�याचा �य�न नकताच स� झालेला होता. �यामळे अशा ु ु ु
भाषांतर �क�पातही इं�लंडची भरभराट आिण भारतातील दा�र� याची अथ�शा�ीय ्
कारणे शोध�यावर �वाभािवकपणे भर िदलेला िदसतो. यरोपात सपं�ी कशी िनमा�ण होते ु
यािवषयी अथ�शा��ांम�ये दोन म�य �वाह होते. दशेांतग�त उ�प�नातन सपं�ी िनमा�ण ु ू
होते असे मानणारा ‘िफिजओ�ॅट’ पथं आिण सपं�ी ही �यापारातन व परदशेांशी होणा� या ू
िविनमय-�यवहारांतन होत असे असे मानणारा दसरा ‘मक� �टाइल’ पथं अि�त�वात होता. ू ु
पिह�या पथंा�या मते शेती �यवसायातन उ�प�नाचा �ोत िनमा�ण होतो, दस� या पथंा�या ू ु
मते �यापार-उ�ोगध�ंातन सपं�ीची व�ी होते. या वैचा�रक धारणांतन भारतीय ृू ू
अ�यासक इं�लंड�या सदंभ�चौकटीतन आप�या दशेा�या आिथ�क ि�थतीगतीचा परामष� ू
घे�यात गतंलेले होते. रामक�ण िव�नाथ यांचा ‘िहदं�थानची �ाचीन व सां�तची ि�थती ु ृ ु
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६.१ रामक�ण िव�नाथ याची मीमासां ंृ

व पढे काय �याचा प�रणाम होणार, यािवषयी िवचार’ अशा लांबलचक शीष�काचा �थं ु
(१८४३),’ल�मी�ान : महारा�� दशेांतील कामदार लोकाशी सभंाषण’ हा लोकिहतवादी 
यांचा �थं (१८४९), ‘दशे�यवहार�यव�था या शा�ाची मलत�वे’ हा हरीकेशवजी ू
सोमवशंी ��ीपाठार े आिण िव�नाथ नारायण मंडिलक यांचा �थं (१८५४) 
‘अथ�शा�प�रभाषा’’ हा क�णशा�ी िचपळोणकर यांचा �थं (१८५५), १८७२-७३ ृ
साली �या. म. गो. रानडे यांनी िदलेली �यापारासबंधंी �या�याने, हे १९ �या शतकातील 
मराठीतील अथ�शा�ीय चचा� करणार े आ� �थं होत. याखेरीज दादाभाई नौरोजी, 
रोमेशच�ं द� वगैर ेअ�यासकांनी इं�जी �थंांतन भारतीय �यापार-उ�ोगाची ि�थतीगती ू
व दा�र� याची मीमांसा केली होती. या िविवध �थंांतील चचा�िव�ाचा मागोवा घेत�यास ्
१९ �या शतकातील महारा��ा�या आिथ�क ि�थतीगतीचा आलेख काढता येतो.

 रामक�ण िव�नाथ यांनी या िवषयावर १८४३ साली “िहदं�थानची �ाचीन व ृ ु
सां�तची ि�थती व पढे काय प�रणाम होणार” हे प�तकच िलिहले आहे. रामक�ण ु ु ृ
िव�नाथांकडे केवळ प�तक� िव�ाच न�हती. �यांना कापस िनया�त आिण कापडध�ंाचे ु ू
तांि�क �ान होते. सो�या�या खाणीतील मातीपासन सोने वेगळे कर�याची �ि�या, काच ू
तयार कर�याची रासायिनक �ि�या यािवषयीही �यांना मािहती होती. सो�या�या 
खाण��या शोधासाठी �यांनी िनलिगरी पव�ता�या जगंलातन �वत: िफ�न शोध घे�याची ू
मोहीम पार पाडली होती. शेअर भांडवल गोळा क�न �यापार-उ�ोगासाठी कंपनी कशी 
�थापन करावी या आधिनक प�तीचीही �यांना चांगली जाण होती. भारतीय इितहासाचा ु
अ�यास, िगबन, बक� , इ�याद��या इं�जी �थंांचे प�रिशलन �यांनी केले होते. आिथ�क व 
राजक�य ��ीने भारतावर आले�या न�या सकंटाची जाणीव �यांना होती. ॲडम ि�मथ 
यां�या ‘�माने म�यिनिम�ती होते’ या िस�ांतावर �यांचा भर होता. य�ंो�ोगा�या मागा�ने ू
आपली अथ��यव�था सधा�न आपण सा� या आिशया खंडा�या बाजारपेठेसाठी �पधा� ु
क� शक, अशी �यांना खा�ी होती. ( बेडेकर, िद. के.१९६९, प. ७-१०)ृू

“.. जे बोलणे िम�तर मेकािल जो पव� बगंाल खा�यांत होता, �याने हौस आफ ू
काम�सचे सभेत केले होते ते आ�ही उत�न घेतो, तो �हणाला क�, िहदं�थानांतले ु
रहवासी लोक इतके िनराि�त व िवपत�त आहेत क� गवन�र जनरल (लाड� आकलंड) यास 
जे शेतकरी लोक र��यांत िकंवा र��याचे बाजचे खाच�त �धेन� मरत, �यांस हांकलन ू ु ू
द�ेयाची गरज पडली, क� जेण�क�न �यांची िवपित आपले ��ीस पड नये”. (रामक�ण ृू
िव�नाथ, १८४३, प. ३६)ृ

 लॉड� मेकॉले यांनी न�दिवले�या एका अनभवाचा हवाला दऊेन भारतात�या ु
त�कालीन िवप�नाव�थेची ती�ता �यांनी ल�ात आणन िदली होती :ू
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“कारखाने आिण सवा�चे उ�ोगाचे ऐ�य असणे हेच सधारलेले लोकांत रा�याचे बळ ु
आहे. जर लढाईमळे िकंवा दसर ेकांही कारणामळे लोक द�र�ी जाहले असले, तर �यांस ु ुु
आपले उ�ोगाचे बळाने पन: पव�वत �हावयास आयास लागत नाही.” असे रामक�ण ु ू ृ
िव�नाथ यांचे मत होते. (रामक�ण िव�नाथ, िक�ा, प.39)ृ ृ

 इं�जांची �यापारातली म� तेदारी आिण शोषण नीती हे भारतात�या दा�र� याचे एक ्
मह�वाचे कारण अस�याचे �यांनी िनदश�नास आणन िदले. कंपनी सरकार मोठमोठया ्ू
पगारा�या जागा नेिट�ह लोकांस दते नाही, िव�ा�यास िशकिवतात तो कारकनी ु
कर�यापरता; ध�ंात तो उपयोगी पडत नाही. ि�िटशांची ही सा�ा�यवादी नीती इथ�या ु
� हासास कारण आहेच, परतं िहदं�थानची जी खराबी झाली �याला िहदं लोकच जबाबदार ु ु ू
आहेत, असेही �यांनी परखडपणे नमद केले आहे. िहदं�ंयात दशेािभमान व एक�चा अभाव ू ू

या �थंात �यांनी इं�लंडची सम�ी आिण िहदं�थानातले दा�र� य यांची तौलिनक ृ ्ु
मीमांसाही केली होती. �यां�या मते एके काळी इं�लंडात दा�र� यआिण दिभ��ाचीच ि�थती ् ु
होती; परतं �यावर मात कर�यासाठी ितथ�या लोकांनी उ�मशीलता आिण प�र�मांची ु
कास ध�न सम�ी आणली. य�ंश� तीचा क�पकतापण� वापर क�न आपली ृ ू
उ�पादन�मता वाढिवली. याउलट िहदं�थानात अ�नधा�याची िवपलता आिण ऐ�य� ुु
नांदत अस�याने इथले लोक आळशी बनले. पारपं�रक उ�पादनसाधने आिण आळस 
यामळे अखेर �याची प�रणती आज�या दा�र� याव�थेत झाली.ु ्

�यां�या मते िहदं�थानात य�ंाचा वापर कर�याऐवजी हाताने मजरी करणारचे लोक ुु
अिधक आहेत. समार े दोन ततीयांश लोक (�हणजे त�कालीन लोकस�ंये�या ु ृ
�माणानसार ६ कोटी व ८० ल�) िनखळ मोलमजरी करतात. याउलट इं�लंडात व ु ु
अमे�रकेत मजरांचे �माण केवळ एकततीयांश आहे. �ा�सम�ये हे �माण २/५ (४०%) ु ृ
आहे. िहदं�थानची ि�थती दस� या दशेांपे�ा चांगली असन मजरांची उपल�धी िवपल ू ु ुु ु
आहे. �यामळे या दशेातील सव� साधनांचा उपयोग केला गेला आिण मजर लोकांनी ु ू
यथाि�थत प�र�म घेतले तर दरसाल ५० कोटी �पये, �हणजे इं�लंड�या द�पट उ�प�न ु
िमळेल असा िव�ास �यांनी �य� त केला होता. िहदं�थानात मजरी �व�त अस�याने ुु
उ�पादनखचा�त �वाभािवकच बचत होऊन आपण यरोपात�या मालापे�ा आपला माल ु
�व�तात िवक शक व प�हा एकदा पव�चे वैभव �ा� क� शक असे �यांचे मत होते. ू ू ु ू ू
जोपय�त िहदं�थानात कापस वगैर े िज�नस िपकत आहे, तोपय�त हा मलख कधीही ू ु ुु
िन�कांचन होणार नाही असे भिव�यही �यांनी वत�िवले होते; मा� हाच कापस िवलायतेत ू
िकंवा चीन आदी परमलखांत पाठवन �याची व�े आयात कर�याचे धोरण ठेवले तर हा ु ु ू
दशे िदवस�िदवस द�र�ी होत जाईल व इथले लोक आळशी बनतील यात शकंा नाही, 
असाही इशारा �यांनी दऊेन ठेवला होता. (रामक�ण िव�नाथ, िक�ा, प.३४)ृ ृ
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तर आहेच, परतं �यां�या दवैवादी व�ीचेही �यापारावर द�प�रणाम झालेले आहेत. िहदंचंा ु ृ ु ू
दवैावर व �हदशेवर भरवसा अस�याने मोठाले कारखाने घाल�यास व �यापार कर�यास 
ते कचरतात. सण-उपासां�या िदवसां�या वैप�यामळे काळ �यथ� घालवतात, ु ु
अधं��ांमळे उ�मशीलता गमावन बसतात. कावळा ओरडला, माणस िशकंला, �रकामे ु ू ू
भांडे घेऊन जाणारा माणस भेटला अशा गो��मळे हातचे काम थांबवतात. अशा अडाणी ू ु
समजती आिण अि�थर मनोव��चा �यापार-उ�ोगावर िवप�रत प�रणाम होतो. िहदं लोक ु ृ ू
लहानसहान कारिगरीची कामे व मेहनतीची, मजरीची कामे करणे, यांत अ�ित�ा आहे ु
असे समजतात व शा�ांत जो धदंा िलिहला नाही, �यािवषयी �यां�या मनात दरा�ह व ु
ितर�कार असतो. �यामळे िक�येक मोठमोठे फाय�ाचे व �िति�त धदं ेआहेत, �यापासन ु ू
एत�ेशीय लोक दरावले अस�याचे िनरी�ण �यांनी न�दिवले आहे.ु

 या प�रि�थतीवर मात कर�यासाठी आपण िवलायतची य�ें आणन व ितथली ू
तं�िव�ा आ�मसात क�न उ�पादन�मता वाढिवली पािहजे, अशी सचना रावसाहेबांनी ू
केली आहे. �यांनी �हटले होते क�, �या य� तीने तो दशे मात�बर होत चालला आहे, तीच ु
य� ती िहदं�थानात चालिव�याची गरज आहे. ( रामक�ण िव�नाथ, १८४३) आिथ�क ु ृु
व�ी वा परागती ही माणसां�या �वभावधमा�वर, सां�कितक समजत�वर कशी अवलंबन ृ ृ ु ू्
असते व मराठी माणस अधं��ांमळे मागे कसा पडतो, याचे व�तिन� िव�ेषण क�न ू ु ु
�यांनी १९ �या शतकातील महारा��ा�या अथ��यव�थेचा परामष� घेतला आहे. 
वसाहतवादी राजवटीतील आिथ�क गळती�या िस�ांताची �ाथिमक मांडणी क�न 
रामक�ण िव�नाथ यांनी ‘�वदशेी म�या’ची कास, आधिनक यांि�क साधनांचा व ृ ुू
कौश�यांचा वापर आिण �मश� तीचा यथाथ� वापर के�यास भारताची अथ��यव�था 
आतंररा��ीय बाजारपेठेत �पधा� कर�याइतक� स�म बन शकते,असा िव�ास दणेारी ू
अथ�मीमांसा हे �यांचे या काळातले मह�वाचे योगदान आहे.
६.२ लोकिहतवादी यानी केलेली कारणमीमासा :ं ं
Ÿ १९ �या शतकात लोकिहतवादी यांनीही ‘ल�मी�ान’ या अथ�शा�िवषयक �थंात 

इं�लंड�या सपं�नते�या तलनेत भारतात�या दा�र� याची चचा� केली आहे. �यां�या ु ्
मते भारतातील दा�र� याची पढील कारणे िदसतात् ु

Ÿ इं�जां�या तलनेत भारतीय लोकांम�ये �यापार-उ�ोगा�या आधिनक �ानाचा अभाव ु ु
आहे. उदाहरणाथ�, इं�लंडात लोखंडापासन िनरिनरा�या व�त तयार कर�याचे काम ू ू
सहजसलभतेने केले जाते. हजार माणसांचे काम दोन माणसांकडन क�न घेतले ु ू
जाते. तयार केले�या व�त इतर दशेात िवकतात. िव��चे म�य ठरिवताना मा� ू ू
दोना�या जागी पांचशे माणसां�या मजरीची िकंमत लावतात. तरीही लोक सतंोषाने ु
िवकत घेतात. हे सव� �यांनी �ाना�या जोरावर साधले आहे. �यां�याकडे �ान 
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सवा�साठी खले आहे. आप�यासारखा �ा�णांिशवाय इतरांनी िशक नये, असा दडंक ु ू
नाही. या दडंकामळे आप�याकडे साव�ि�क�करण झाले नाही व गे�या तीन हजार ु
वषा�त िहदं�थान�या ि�थतीत काहीही बदल झालेला नाही. लोकिहतवाद��याच ु
श�दांत सांगायचे तर, “सतार, तांबट, लोहार, कासार, वगैर े जाती अडाणी, सबब ु
�यांचे हातन काही सधारणा जाहली नाही व �ा�णांस ती कसबे येत नाहीत �हणन ू ु ू
यांचे हातन जाहली नाहीत. सरासरी कांही नाही.” (प. ५२)ृू

Ÿ िवलायतेतली उ�ोगसरणी भारतापे�ा अिधक शहाणपणाची आहे. ितथे एकाच 
कामाची िनरिनरा�या भागात वाटणी क�न उ�पादनाचा वेग आिण गणव�ा ु
वाढिव�याची कला आहे. उदाहरणाथ�, सया कर�या�या कारखा�यात दहा बारा ु
माणसे असतात. �यातले कोणी तार करतो, कणी तकडे पाडतो, कोणी टोक करतो, ु ु
कोणी भोके पाडतो. एकाच माणसास सगळी कौश�ये अवगत नसतात; परतं ु
उ�ोगाची वाटणी झा�याने ��येकाला आपाप�या �ानाचा व कौश�यांचा वापर 
कर�याची सधंी िमळते व कामाला वेग येतो. भारतात व�त तयार करताना सव�च ू
कामे एकटयालाच करावी लागतात. िवणकराला लोकर िपजंणे, धणे, वळणे, िवणणे, ् ु
छापणे अशी सव�च कामे करावी लागतात. �यामळे उ�पादनाची मा�ा घटते.ु

Ÿ िवलायतेत लोखंडी सडका, तारवे चालिव�याची िव�ा, वायचे य�ं कर�याची िव�ा, ू
कागदी चलन यामळे �यापार अिधक वाढला. आप�याकडे या आधिनक िव�ांचा ु ु
अभाव अस�याने �यापार वाढला नाही.

Ÿ िहदं�थानात�या लोकांजवळ �यापार-उ�ोगासाठी लागणार े भांडवल नाही. जे ु
भांडवल आहे, ते िवलायतेत आहे. �ीमंत लोक �यां�याकडचा पैसा दशेिहता�या 
�यापारात घालत नाहीत; गहाण-�याजब�यात िफरवत रहातात. इतरांकडे शेतक� ्

लोकिहतवादी गोपाळ ह�र देशमख ु
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मा� िश�लक रािहली आहे; पण शेतीचा धदंाही द:खदायकच आहे. उपरोधाने ु
लोकिहतवाद�नी �हटले आहे क�, “ इं�ज इकडेस शेत कर�यास येते नाह� �हणन बर.�  ू
नाह�तर तो रोजगार जाऊन शेतक�याचे घरचे गडयाची काम� मा� या लोकांस राहती.”्

२. काय�िवभागणी : उ�पादन करताना सव�च कामे एकटयाने के�याने उ�प�नाची ्
मा�ा वाढत नाही. ��येकाने वेगवेगळे काम केले पािहजे. ‘एकच मन�य साळी, कळंबी, ु ु
कारकन, सोनार कसा होणार?’ �यामळे ��येकाने आपाप�या कौश�यिवशेषांवर भर ू ु
दऊेन वेगवेगळी कामे कर�याचा स�ला �यांनी िदला आहे. कारखा�यात�या 
व�तिनमा�णात�या काय�िवभागणी�या त�वाचा पर�कार �यात अिभ�ेत आहे.ु ु

 लोकिहतवाद�नी िहदं�थान�या अथ�कारणाची सां�कितक मीमांसा केली आहे. ृु
एत�ेशीयां�या सामािजक-सां�कितक म�यधारणा आिण �ित�े�या खोटया क�पना ृ ्ू
यामळे िहदं�थानात दा�र� य वाढले असन, आप�या सामािजक समजती आिण ु ् ू ुु
म�यधारणा बदल�या तरच आपण दा�र� यावर मात क� शक, असा परखड िवचार ू ् ू
‘शतप�ां’तन मांडला. आप�या लोकांना धािम�क समजती आिण सामािजक सकेंतांमळे ू ु ु
अथ�कारणातले पैशाचे म�य समजत नाही, हा भारतीय अथ�व�ीतली मह�वाचा अडसर ृू
अस�याचे �यांचे मत होते. यािवषयी शतप�ांतन िलिहताना �यांनी �हटले होते क�, “ ू
येथ�या लोकांना पैशाचा उपयोग माहीत नाही. ते पैसा दािग�यांत घालतात िकंवा ्

४. िनभ�य उपभोग : िनमा�ण केले�या सपं�ीचा िनभ�यपणे उपभोग घेता आला 
पािहजे. फळे चाखता आली पािहजेत. याचा अथ� समाजात लटालट करणारी अराजकता ु ु
अस नये, सपं�ी िनमा�ण करणा� यास सरं�क वातावरण असले पािहजे. (लोकिहतवादी, ू
िक�ा, प. ४९)ृ

१. ‘शहाणपण’ : सपं�ीिनमा�णासाठी प�र�म लागतातच; परतं सपं�ी�या व�ीसाठी ु ृ
तेवढेच परसेे नसते. केवळ हाताने सत काढ�या�या प�र�मांपे�ा चाती व रहाटाचा वापर ु ू
क�न सत काढ�याने �ा� होणारी सपं�ी जा�त असते. �यामळे यांि�क उपकरणांचा ू ु
वापर कर�याचे शहाणपण अिंगकारले पािहजे. 

भारतीय माणसाला दा�र� यातन बाहेर ये�यासाठी या चार गणांची कास धरली ् ू ु
पािहजे असे �यांनी सचिवले आहे. एका अथा�ने भांडवलशाही अथ��यव�थेची पव�अट काय ु ू
असते याचेच हे स�िववरण आहे. ू

�यामळे �ीमंत लोकांनी �यापार वाढवला, िवलायती य�ें इकडे आणली तरच आपण ु
दा�र� यावर मात क� शक, असा लोकिहतवाद�चा िन�कष� आहे. (लोकिहतवादी, ् ू
१८४९, प. ५१-५६, ६८-७१) सपं�ी व�ीची �यांनी चार कारणे सांिगतली आहेत.ृ ृ

३. भांडवल : भांडवल (ल�मी) जमा के�यािशवाय उ�ोग उभा रहात नाही; �यामळे ु
भांडवल उभे कर�याला �ाधा�य िदले पािहजे.
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 ‘दशे�यवहार�यव�था’ या �थंात या लेखक�यांनी १९ �या शतकातील इं�जी 
अमदानीतील अथ�कारणाचे एक सा�तं िच� सार�पाने कथन केले आहे. (पाठार-े
मंडिलक, १८५४)

“पव�पासन आप�या िहदं�थान दशेांत नाना�कारच� व�� उ�प�न होऊन येथन ू ू ूु
दस� या दशेास जात असत. समार � सन पधंराशांपासन यरोपीय लोकांचा इकडे �वेश ु ू ुु
झाला, ते�हांपासन कांही वष� जोपय�त इकडे पीट�गीस (�हणजे िफरगंी) लोकच मा� येत ू ु
होते, तोपय�त िहदं�थानचा �यापार एकसारखा चालला होता, परतं पढ� जे�हां इंि�लश ु ुु
(�हणजे इं�ेज) इकडे आले ते�हां �यांन� हळहळ इकडील कापडाचा �यापाराचा मोड ू ू
करायासा�रखा उ�ोग मांिडला. तो �कार असा; इकडन कापस नेऊं लागले व ितकडे ू ू
एक मोठा बि�मान व क�पक असा वाटस नाम� कोणी िव�यात प�ष जाहाला, �यान� ु ु
अनेक �यापारांस उपयोगी पडणार � अस� ज� वाफेच� य�ं �यास फार चांगले स�ंकार क�न 
ते पण�तेस आिणल�. तसेच आकरटै इ�यािद साहेबानी कापस िपजंन िवण�या�या मोठया ्ू ू ू
कशल यि� त काढन िश�प कलेचा इतका उ�कष� केला क�, आज ते लोक आप�या ु ु ू

�ा�णभोजने करतात. �याऐवजी �यांनी �यापारात पैसा घालावा. पण लोक मख� आहेत. ू
�यांस हे कळत नाही, क� ��य ही चलनी व�त, िजतक� िफरले िततक� चांगली. आप�या ू
लोकांनी परदशेी जाऊन राहावे व तेथे �यापार करावा. परदशेी न जा�याचे शा� मोडावे. 
यगपर�वे शा� िफरवले पािहजे.” आणखी एका प�ात �यांनी हा िवचार अिधक �प�पणे ु
मांडन �वदशेािभमान बाळगन �वदशेी व�तंचा वापर वाढवन स�या�या आिथ�क � हासावर ू ू ू ू
मात कर�यासाठी आपली आिथ�क जीवनशैली बदल�याचा स�ला िदला आहे. ते 
�हणतात, क� “तत� द�र� मोड�यास उपाय असा, क� �ा�ण लोकांनी आप�या मख� ू ू
समजती सोडन कारकन व भट हे दोनच रोजगार आ�ही क� असे �हण नये. तर काच, ु ू ू ू
कापड, सरी, का�ी, लाकडी सामान, घडयाळे, इ�यादी प�कळ इं�ज इकडे खपिवतात, ्ु ु
ही सव� आपले लोकांनी करावयास िशकावे व येथे जो माल खपणार नाही तो दस� या ु
दशेांत नेऊन खपवावा. इं�जांचे दशेचे सामान बदं करावे, िकंबह�ना आपले सामान �यांस 
�ावे, परतं आपण �यांचे घेऊ नये. या�तव आपणांस जाडी, मोठी धोतर े नेसावयास ु
लागलीत तर काय िचतंा आहे? परतं आप�या दशेाचे र�ण करावे. असे झाले �हणजे ु
बह�त रोजगार होतील.”(प� क. ६०) स�या�या काळात लोक परदशेी व�तं�या इत�या ू
�ेमात पड�या आहेत, क� या परदशे�या भलावणीने अथ��े�ात हाहाकार माजला आहे. ु
तो दर कर�यासाठी �वदशेी व�तं�या वापरासाठी जनजागतीची मोहीम चालवायला हवी, ृूू
�यासाठी परािणक, हरदास यांनीही धािम�क कथा-आ�याने सांग�यापे�ा या गो�ी ु
सांगा�यात अशी पया�यी ऐिहक धम�नीतीही लोकिहतवाद�नी सचिवली आहे.(प� �. ५७) ु
६.३ ह�र केशवजी पाठार ेव िव�नाथ नारायण मडिलक याची मते :ं ं
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दशेांतन कापस नेऊन, ितकडे व�� िवणन इकडे ती व�� परत आणन िवकतात. तरी त� ू ू ू ू
आपणास एथ�या केले�या सनगांपे�ा िवशेष �व�त पडतात. �हणन इतक� शि� त ू
�यांजम�य� ये�याला, जर� मलभत कारण उ�ोग तरी दसर�ही साधनीभत कारण� बह�त ू ू ूु
आहेत, �या ��येकाचा आपण िवचार करावा.” (प. १००)ृ

थोड�यात आ�म�तती आिण आ�म�ाघा हे दो�ही दोष टाळन आप�याकड�या ु ू
आिथ�क ि�थतीगतीचे िनरिनराळे पैल या अ�यासकांनी आप�या चचा�िव�ातन �प� केले ू ू
आहेत.

 क�णशा�ी िचपळोणकरांनी �वतं�पणे भारतात�या दा�र� याची मीमांसा केलेली ृ ्
नसली, तरी अथ�शा�ाची प�रभाषा समजावन सांगताना भारता�या आिथ�क ू
मागासलेपणाची िचिक�सा केली आहे. (िचपळोणकर क�णशा�ी, १८५५) �यासाठी ृ
�यांनी इं�लंड, चीन इ�यादी दशेात�या �गतीचे रह�य कशात आहे आिण आप�या 
अवनतीची कारणे काय आहेत यांची तलनाही केली आहे.ु

इथला शेतकरी शेती कसन आप�या कटंबा�या िनवा�हापरते धा�यो�पादन करीत ू ु ु ु
असला तरी अनेकां�या �मसयंोगातन धरणे, तळी, पाटबधंार े बांधन अ�य ू ू
भांडवलिनिम�ती कर�यासाठी सरसावत नस�याने उ�पादनवाढ खंटते. (३२२)ु

६.४ क�णशा�ी िचपळोणकर याची मते :ंृ

आप�याकडचेही लोक रा�ंिदवस मेहनत करतात, तरी ते द�र�ी का, या ��ाची 
चचा� करताना �यांनी ग�ड लोकां�या आिण ि�िटशां�या लाकड िचर�या�या दोन ू
त� हांतील भेदाचे उदाहरण िदले आहे. दोन कसबी लाकडे िचरणार ेआिण दोन अडाणी 
गडी यांना सारखीच ह�यार ेिदली, तर कसबी वरचेवर काम करतील, अडा�या�या हातन ू
कामही होणार नाही, उलट ह�यारांचा नाश होईल. आप�या दा�र� याचे कारण आप�या ्
अडाणीपणात आहे, असे या लेखक�यांचे िनरी�ण आहे. केवळ क� के�याने सपं�ी 
िनमा�ण होत नाही, यरोपीयनां�माणे य� तीने उलाढाली क�न, माल खपव�यासाठी नवे ु ु
दशे शोधन �यापार वाढवला तरच सपं�ी िनमा�ण होते या मक� �टाइल अथ�शा�ीय पथंाचा ू
पर�कार क�न �यांनी एत�ेशीय द:ि�थती�या कारणांची चचा� केली आहे. ु ु
आप�याकडील उ�ण हवेमळे माणसा�या अगंी येणारा आळस आिण मागासलेपणा ु
उ�मशीलतेला हानीकारक आहे. सधारणेचे वारहेी न पोहचलेले ड�गराळ भागातील ु
िभ�ल, ग�ड लोक यां�यात यरोपीयनांची उ�मशीलता येणे श�य नाही, या वा�तवाचीही ु
�यांनी दखल घेतली आहे. दा�र� यिनम�लनासाठी केवळ शेती वा जगंलसपं�ीवर ् ू
अवलंबन न राहाता कारािगरी आिण �यापाराची जोड द�ेयाची गरज अस�याचे स� या ू ू
�थंातन िवशद केले आहे.ू

एका िठकाणचा माल दस� या िठकाणी कमी खचा�त व लवकर पोहचिव�यासाठी ु
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आगगाडी�या गाडया चालिव�यासाठी लोखंडी र�ते बांधणे िकंवा त�सम साव�जिनक ्
कामांसाठी शेअर भांडवल जमा क�न कंपनी �थापन करणे यासारखी �जेनेच पढाकार ु
घेऊन लोकिहताची कामे कर�याची परपंरा आप�याकडे नाही. �यामळे राजा िकंवा ु
बादशाहने केली तेवढीच तळी, र�ते, कालवे आप�याकडे आहेत. शेती�या बाबतीतही 
लहान शेतक� याकडे परशेी गरढेोर ेनसतात, �यामळे �याला शेतीसाठी परसेे खत िमळत ु ु ु ु
नाही, पया�याने जिमनी उ�रो�र खराब होत जातात व उ�प�नाचा उतारा घटतो. नवीन 
गो� क�न पाहा�यासाठी शेतक� याजवळ भांडवल नसते. लांबन पाट बांध�यासार�या ू
गो�ी क�न तो िसचंन�मता वाढव शकत नाही. �यामळे मंडळीकरण व साव�जिनक ू ु
भांडवल सचंयातन पाटबधंार,े धरणे, औ�ोिगक कंप�या जोपय�त िनघत नाहीत, तोपय�त ू
भारतीय अथ��यव�थेची भरभराट होणार नाही. (३३४)

लोकांत �ामािणकपणा, िव�ासपणा, �ान, धा�र�य, मेहनत, घे�याची �व�ी वाढली ् ृू
तर मोठमोठे �क�प उभे राह�यास ��यवाय नाही, असेही िचपळोणकरांचे मत आहे. 
भारता�या तलनेत इं�लंड�या �गतीचे रह�य शोधताना िचपळोणकरांना इं�जांचे जे गण ु ु
आढळले तेही �यांनी सोदाहरण नमद केले आहेत. इतर दशेांत कठलेही भय न बाळगता ू ु
भरवशाने �यापारात पैसा घाल�याची सवय, कलाकौश�य सपंादन कर�याची ओढ, 
पा�यावर तरगंणारी लहान लहान शेते कर�यातली क�पकता, नाना �कार�या खतांची 
गणव�ा जोखन बटाटे, रताळी, िवलायती ऊस, िवलायती कापस अशा नगदी िपकांचे ु ू ू
उ�प�न घे�यातले �यवहारचातय� यामळे ितकडची सपं�ी वाढली आहे. असे �यांचे ु ु
िनरी�ण आहे. (३३८-३८०)

एत�ेशीयांनी आपले दा�र� य हटिव�यासाठी ‘�मा�या �यन�वाने सपं�ी खंटत ् ू ु
नाही; तर दर��ी�या �यन�वाने खंटते’ हे ल�ात घे�याची गरज िचपळोणकरांनी िवशद ू ुू
केली आहे. पारमािथ�क म�य��ीकडन ऐिहक म�य��ीचा अगंीकार कर�यावर �यांनी भर ू ू ू
िदला आहे. ‘आधी पोटोबा मग िवठोबा’ या �यायाने धम� व नीती वाढ�यासाठीही धन हे 
मोठे साधन अस�याचे �यांनी पटवन िदले आहे. “अ�नव��प धन आहे, �हणन आपणां ू ू
सवा�च� जीवन होत�;गह�प धन आहे, �हणन थंडी, वारा, पाऊस, उ�ण, इ�यािदकांपासन ृ ू ू
आपला बचाव होतो. सारांश, इहलोक� मन�यास �या �या पदाथा�नी सख�ाि�, अथवा ु ु
द:खिनवारण होत� ते सव� पदाथ� धन�प आहेत. तस�च लोकांत �या नाना �कार�या ु
िव�ा, शा��, कला, कौश�य, ह� झाल� आहेत, त� तरी धना�याच आ�यान� झाल� 
आहेत... जे लोक सतत िभकारी असतात, �हणजे �यांस धनाची कमताई असते, �यांस 
िव�ािदकांची वाता� दखेील नसते; ते पराका�ेचे अ�ानी असतात. धम� व नीित ह� 

लागणार ेर�ते वा दळणवळणाची साधने नस�याने धा�यो�पादन करणा� यास अिधक नफा 
िमळवता येत नाही. (३२३)
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६.५ �या. म. गो. रानडे याची मते :ं
इं�जी राजवटीतला वसाहतवाद हे भारतीय दा�र� याचे कारण होतेच; परतं आपण ् ु

�यापार-उ�ोगात मागे पडलो याचे कारण भारतीय समाजातील उ�मशीलतेचा व 

अितशय सधारले�या रा�यक�या��या अमलाखाली असनही भारतीयांची अशी ु ू
िभकार दशा झाली. हे असेच चाल रािहले तर २३ कोट�पैक� २० कोटी �जा अ�नास ू
मोताद होईल असा इशाराही िड�बी यांनी िदला होता. (Digby William,1901 
)लोकमा�य िटळकांनीही २३ ऑग�ट १८९२ �या ‘केसरी’त ि�िटशां�या लटा� ु
अथ�नीतीचा समाचार घेतला आहे. ते िलिहतात “खा�ा�या पदाथा�वर जा�ती कर बसवा, 
उ�ोगा�या मेहनतीतन पैसा उकळा; अफ, गांजा, दा�, माजम असली नीच व िनं� ू ू ू
�यसने पाठीस लावन �यां�या पैशावर धाड आणा”. सारांश, सरकारधाराच म�य�वेक�न ू ु
लोकां�या द�ैयास कारण आहे असा आरोप िटळकांनी केला आहे. थोड�यात सांगायचे 
तर ि�िटशां�या �यापारामळे दशेाची उ�नती हो�याऐवजी अवनतीच झाली. किष�धान ु ृ
भारत औ�ोिगक रा�� बन पहात अस�याचे वरकरणी िदसत असले तरी िवकासा�या या ू
तथाकिथत काय��मात शेतीचा वाटा नग�यच रािहला. उलट �ामीण अथ��यव�थेतील 
भांडवलाचा �य होऊ लागला. John Boeke यां�या भाषेत सांगायचे तर वसाहतवादी 
अथ�कारणात मागासले�या पारपं�रक �े�ाची आधिनक �गत उ�ोग�े�ाशी सांगड घातली ु
गेली नाही, �यामळे ही अवनती ओढवली. (John H Boeke, 1965)ु

वाढावयास दखेील धन ह� मोठ� साधन आहे.” (प. २६९)ृ
 १९ �या शतकातील अथ�शा�ीय �थंांची ही मांडणी एत�ेशीयांचे मानिसक �बोधन 

करणारी, भांडवलशाही अथ��यव�थेला परक असणा� या समाजधारणा तयार करणारी ू
होती, हे याव�न �प� होते. दा�र� याची मीमांसा करताना केवळ भौितक साधनसपं�ीला ्
क� ��थानी न ठेवता आप�या म�य��ीत आिण जीवनशैलीत बदल घडवन आण�यावर ू ू
भर दणेारी ‘�बोधक अथ�नीती’ घडिव�याचे काम १९ �या शतकातील या �थंकारांनी केले 
आहे. िम. िड�बी यांनी �हटले होते क� इं�जांनी �यापार, राजस�ा आिण अफची गोळी या ू
तीन साधनांनी िहदं�तानास दा�र� या�या पाताळात आणन सोडले आहे. िड�बी यांनी ् ूु
‘भरबटलेले िहदं�थान’ अशा �याजो� तीपण� शीष�काखाली िलिहले�या प�तकात ू ुु
िहदं�थान�या �जेचे उ�प�न कसे घटत गेले याचे दर माणशी दर िदवशीचे आकडे ु
न�दवले आहेत :

 १८५० साली  ० २ पे�स

 १८८० साली  १. ५ पे�स

 १९०० साली  ०. ७५ पे�स
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“.. आपण जेवढे प�यांत �मख लोक राहत� हे सव� इनामदार असन आपली इनाम� ु ु ू
दर क�कणांत आहेत, तेथ� आपण कारकन पाठवन म� �यान� सव� वसल क�न तो वसल ू ू ू ूू
ितकडन इकडे आणन या शहरांत आप�या �पचंांत व इ�कबाज�त खच� क�रतो. आपण ू ू
कध� आप�या इनाम गाव� जात नाही, वसल मा� येथ� आणन मोठे वाडे बागबगीचे बांधन ू ू ू
सख भोिगत�.... ते�हां अशी जर क�पना केली तर आपण इनामदार �ीमंत आहोत ु
यासबंधंाने आप�या इनाम गावातील रयतही सखी असावी असे होत नाही, �यांची इनामे ु
व शेतीभाती मावळांत व क�कणांत आहेत, �यांची व मावळांतील व क�कणांतील रयतेची 
ि�थती ल�ांत आणली �हणजे उलट या दो�ही गो��तील �य��म �माण असते हे �यांस ु
उघड िदसन येईल.” (रानडे, १८७३, प. २३-२४) ृू

दर��ीचा अभाव, �वाथ�क� �ी �ि�कोन, आळस, सख आिण वैभवा�या िवप�रत क�पना ुू
हेही अस�याचा बह�तेक िव�ानांचा िन�कष� होता. पर�थ लोकां�या अमंलामळे आप�या ु
�यापाराची सव��व� हानी झाली आहे, हे जेवढे स�य आहे, तेवढेच धनाढय लोकां�या सख ् ु
व वैभवा�या समजत�मळेही ही हानी झाली आहे, हे िवशद करताना रानडयांनी प�या�या ्ु ु ु
धिनकांचे एक नमना उदाहरण िदले होते, ते असे :ु

 जोसेफ चै�लेय (Joseph  Cha i l l ey )  या �� च अ�यासकाने भारतीय 
लोकजीवनाचा अ�यास क�न एत�ेशीय दा�र� या�या कारणांची मीमांसा केली आहे. ्
�या�या मते कामचकारपणा आिण आळस (slackness) हा इथ�या लोकां�या अगंी ु
वसणारा मोठा दग�ण आहे. �थमदश�नी ��येक माणस कामात अस�यासारखा िदसतो, ु ूु
��य�ात मा� एखादा माणस काम करतो आिण बह�तांश लोक �या�याकडे बघत बसलेले ू
िदसतात. अगदीच फटकळपणे सांगायचे तर पाच माणसे काम करीत आहेत असे िदसत 
असते, ते�हा �यां�यापैक� एक जण काम करत असतो, एक जण काहीच करीत नसतो, 
एक जण िव�ांती घेत असतो, एक नसतीच ब�याची भिमका करीत असतो आिण एक ु ू
जण या तीन जणांची सोबत करीत असतो. ��येक जण आपले काम टा��याचा �य�न 
करीत असतो. जर सकाळी सकाळी बाजारात गेलो, तर बाजारात िकंवा कारखा�यात 
कामगार मालक ये�याची वाट पहात बसलेले िदसतात. तो सांगेल ते�हा कामाला 

आप�याकडे जमीन, पाणी, हवा, झाडे, वन�पती, औषधे, धा�ये िवपल आहेत; पण ु
�जा दब�ल व दिभ��ाने िपडलेली आहे. �यां�याकडे य�ंांची साधने नाहीत, सपं�ी नाही, ु ु
सचंयािवषयीची वासना नाही. या पा��भमीवर �यांचा इतर दशेांबरोबर िटकाव लाग�याची ू
श�यता नाही, असा रानडे यांचा अिभ�ाय आहे. एत�ेशीयां�या उ�मशीलतेिवषयी व 
आिथ�क समजत�िवषयी�या सां�कितक धारणा �प� हो�या�या ��ीने रानडे यांचे हे ु ृ
िव�ेषण परसेे बोलके आहे. ु
६.७ �� च अ�यासकाचे मत
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“It was remarked the Viceroy’s Legislative Council, in the 
discussion of an Act passed in 1879 with reference to agrarian troubles 
in the Deccan, that the Government approved the idea of a crusade 
against the money-lender. The money lender is (it was said) as 
necessary to the Indian agriculturist as the grain which he sows and the 
rain which enables it to grow, and without his assistance agriculture in 
India would probably be impossible.” (Chailley Joseph, 1910, p. 139)

६.७ िदवाणी जलमामळे होणार े��यशोषण :ु ु ु

लागायचे. जमीनदार िशकार, जगार, जिमनी खरदेी करणे, कज� काढणे यात म�न असतात ु
आिण कजा�चा बोझा वाढला क� जिमनी सावकारा�या घशात घालतात. बरचे शेतमालक 
�वत: क� कर�यापे�ा खंडाने जमीन कसायला दणेे पसतं करतात. बह�तेक एक� 
कटंबांना काम न करता बसन खाणा� या लोकांचा भार वहावा लागतो. कटंब �मख ु ु ू ु ु ु
ल�नकाय�, ह�डंा-आहेर, कपडेल�े, सण-उ�सव, �ा�कम� अशा पारपं�रक �रती�रवाजांवर 
बेिहशेबी खच� करताना आप�या सांपि�क ि�थतीचा िवचार करीत नाही. कज� काढन ू
मोकळा होतो. १८७० साली जयपर�या महाराजाने ल�नकाया�त�या खचा�ला आवर ू
घालावा यासाठी िनरिनरा�या जातीसमहां�या �ितिनध�ची सभा आयोिजत क�न ू
ल�नकाया�त�या खचा�ची िनयमावली बनिव�याचा �य�न केला. ल�नकाया��या 
उधळप�ीवर िनय�ंण आण�या�या हेतने मंबई सरकार�या ३१ जानेवारी १८८९ �या ू ु
राजप�ात लेवा कणबी समाजात�या ल�ना�या िनयमावलीची यादी �िस� केली होती. ु
कज�बाजारी शेतक� यांनी सावकारांिव�� केले�या बडंा�या पा��भमीवर १८७९ साली ू
द�काळिनवारण व सावकारां�या सदंभा�त सरकारने कायदा पा�रत केला. �यावेळी ु
�हाईसराय�या कायदमंेडळात झाले�या चच�चे एक िटपण या �� च लेखकाने उद धत केले ृ्
आहे :

केवळ िबयाणे आिण पाऊस असला �हणजे पीक येत नसते; सावकारा�या 
मदतीिशवाय शेतात पीक येत नाही, हे कठोर वा�तव आहे. �यामळे इथली जमीन सपीक ु ु
असनही लोकांचे दा�र� य सपंत नाही. अशा सामािजक �यव�थेत आिथ�क उ�नती ू ्
हो�याला फारसा वाव नाही, असा या �� च अ�यासकाचा िन�कष� आहे. 

 एडमंड बक�  यांनी लंडन�या पाल�म�टम�ये लॉड� ह�ि��टं�ज�या महािभयोगा�या 
िनिम�ाने ि�िटशां�या भारतातील रा�य�शासनािवषयी आपले आकलन न�दिवले होते. 
“िहदं�थानात रा�य न�हे, ल�करी अमंल व िदवाणी जलम आहे.” अशा श�दांत �यांनी ु ूु
ि�िटश स�े�या काय�प�तीवर ताशेर ेओढले होते. बक� �या यि� तवादातले ठळक म�े असे ु ु
होते :
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१. िहदं�थानी लोकांत कलाकसर आहे, �यांना य�ें उपल�ध क�न िद�यास ते ुु
िवलायते�या लोकांना ट�कर दतेील.

 १९ �या शतकातील महारा��ात आिथ�क ि�थ�यतंर ज�र झाले. औ�ोिगक 

३. अफ, मीठ, इ�यादी पदाथा��या �यापारात म� तेदारी िनमा�ण क�न एकतफ� नफा ू
कमावला.

४. य�ंो�ादक िवलायती माला�या िव��साठी केले�या डावपेचांमळे भारतीय करािगरांचा ु
ह�तो�ोग सपंला.

१. शेतीवर जबर कर बसिव�यात आला, �यामळे शेतकरी खचला. ु

२. िहदं�थानात मजरी कमी अस�याने ते जगभर ख�या �पध�त आपला माल परव ु ु ु ूु
शकतात, पण �यासाठी एत�ेशीय माल िवदशेात पाठिव�याचा �ितबधं मागे �यावा.

या दराव�थेतन बाहेर ये�याचे उपायही बक� ने सचिवले होते, ते असे :ू ुु

२. एत�ेशीय कापस, नीळ या शेतीमालाची �व�तात खरदेी क�न इं�लंडला िनया�त ू
के�याने भारताचे आिथ�क शोषण झाले. 

६. िहदं�थान�या ितजोरीतन ि�िटश नोकरदारांचा खच� भागिव�यात आ�याने �याचा ूु
अकारण बोजा भारतीयांवर लाद�यात आला. 

७. ि�िटश अिधका� यांनी केले�या ��ाचारामळे आिण �� राजनीतीमळे िहदं�थानची ु ु ु
दराव�था झाली असा बक�  यांचा म�य यि� तवाद होता.ु ुु

३. एत�ेशीयांनी िवलायती मालावर बिह�कार घालन �वदशेी मालालाच पसतंी �ावी.ू

५. सा�ा�यर�णासाठी फौजेवर व लढायांवर होणारा खच� भ�न काढ�यासाठी कर 
लाद�यात आला.

४. आळस दर सा�न �म करावेत. उ�ोग आिण �म यांनीच सपं�ी िनमा�ण होते. ू
(Burke Edmund, 1788)

 एडमडं बक�  
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Ÿ बायकांना कामाची कमाल मया�दा दररोज ११ तासांपे�ा अिधक नसेल.

७. स�थािनकाचे अथ�कारणं ं

�ांतीमळे य�ंो�पादनाला �ारभं झाला. मंबईचा औ�ोिगक नगरी �हणन िवकास झाला. ु ु ू
अनेकांना काम िमळाले. पण कौश�यािधि�त कामगारांची वणवाच होती. कापस व ू
लोखंडाखेरीज वेगळे नगदी उ�पादन न�हते. मळात खिनज सपं�ी कमी, �यात धात ु ू
आिण रसायिनक ��ये करणार े कारखाने िनमा�ण झाले नाहीत. वीज व बा�पश� तीचा 
वापर मया�िदत होता. कोकणातन व दशेाव�न आले�या कामगारांना काम िमळाले; पण ू
कामगारांचे जीवनमान सधारले नाही. �ारभंी�या काळात याचा फारसा िवचार झाला ु
नाही; परतं १८७५ नंतर कारखा�यांसबंधंी कायद े कर�या�या �ि�येस �ारभं झाला. ु
१८८१ साली य�ंावर चालणार े व ५० पे�ा अिधक कामगार असले�या मोठया ्
िगर�यांसाठी कामगार कायदा लाग कर�यात आला. �यानसारू ु

औ�ोिगक अथ��यव�थेत िवकासाचे िच� िदसत असले तरी या काळात अनेक 
पारपं�रक उ�ोगांचा � हास झाला. �याची झळ अनागरी �े�ांत िवशेष�वाने पोहचली. या 
काळात पारपं�रक सावकारी पेढयां�या जोडीला �गत �व�पा�या बका िनमा�ण झा�या. ् ँ
१८३५ पय�त चलनात एकस�ता न�हती, पण �यानंतर चलनप�तीत एकस�ता ू ू
आण�याचा �य�न झाला. १८० �ॅम वजना�या चांदी�या ठरावीक कसाचा �पया पाडन ू
घेऊन चलनात आण�याचा सवा�ना अिधकार �ा� झाला. मा� पा�ा�य दशेांतील 
ह�डंणावळी�या रकमांचे �यवहार प�डात होत अस�याने व सो�याचांदी�या भावात चढ-
उतार होत अस�याने अनेक �� िनमा�ण होत होते; �यामळे १८३५ ची रौ�यमान प�ती ु
बदलन सवण�मानप�ती आणन चलनम�यात �थैय� आण�याचे �य�न झाले.ू ु ू ू

 महारा��ा�या अथ��यव�थेत झाले�या या आिथ�क बदलांमळे इथ�या सामािजक-ु
सां�कितक जीवनातही अनेक बदल झाले. नवा म�यमवग� आला, नवे रगंीत कापड आले. ृ
औ�ोिगक कामगाराची सकं�पना आली. बकेसार�या न�या आिथ�क स�ंथा आ�या, ँ
िवमा प�ती आली. अशा अनेक ���नी १९ वे शतक हे महारा��ा�या आिथ�क 
इितहासातले बदलांचे शतक होते.

 १९ �या शतकात बडोद ेस�ंथानाने जागितक अथ�कारणातले �वाह ल�ात घेऊन 
आिथ�क सधारणांचा पायाभत काय��म राबिवला. गायकवाड महाराजांना आप�या ु ू
रा�यात रोमसारखी सस�ंकत नागर समाज िनिम�तीकडे नेणारी िवकासा�मक ु ृ
अथ�कारणाची राजनीती �जवायची होती. आिथ�क िवकासािशवाय सामािजक पनघ�टना ु

Ÿ ९ वषा��या खालील मलास कारखा�यात कामावर ठेव�यास बदं ी कर�यात आली.ु
Ÿ ९ ते १४ वष� वयोगटातील मलास कामाची मया�दा ७ तासांपे�ा अिधक नसेल.ु
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शा�त िवकासासाठी ससंाधनांची उभारणी हे सयाजीरावां�या अथ�नीतीचे स� होते. ू
१८७५ साली बडोद े रा�यात केवळ १९ मैल लांबीची र�ेवे लाइन होती, महाराजांनी 

७०० मैलांह�न अिधक लांबीची र�ेवे लाइन टाकली. उ�र िहदं�थान�या तलनेत र�ेवेचे ुु
हे �माण पाच पट होते. र�ेवेला पोषक अशा ४५० मैल लांबी�या सडकाही �यांनी िनमा�ण 
के�या. रा�यातील अर�यवनां�या िवकासासाठी या सडकांचा खप उपयोग झाला. ू
�यापारधदंा वाढिव�यासाठी आिण �वाशां�या वाहतक�साठी र�ेवेचे मह�व होतेच; परतं ु ु
महाराजां�या ��ीने रा�या�या सां�कितक िवकासासाठीही र�ेवे तेवढीच मह�वाची होती. ृ
�वासामळे माणसे जोडली जातात, सां�कितक आचार, िवचार आिण म�यांची ु ृ ू

श�य नाही, �ा भिमकेतन सयाजीराव गायकवाड �यांनी आपली अथ�नीती िवकिसत ू ू
केली. औ�ोिगकरणाचे व भांडवलशाहीचे फायद े वेचन पारपं�रक दा�य व शोषणापासन ू ू
म� ती साधता येते यावर �यांचा िव�ास होता. या �ि�कोनातनच �यांनी िश�ण, ु ू
धम�सधारणा, समाजसधारणा याबरोबरच औ�ोिगक�करण, नाग�रकरण व तं��ाना�या ु ु
वापरातन �ा� होणा� या कौश�यांतन आिथ�क �वावलंबन यावर भर िदला.ू ू

महाराजा सयाजीराव गायकवाड 
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दवेाणघेवाण होऊन पर�परांम�ये काही एक नाते िव�तारायला साहा�य होते, �हणन ू
महाराजांनी र�ेवे�या िवकासावर भर िदला. र�तेिवकासाबरोबरच टपाल, तार, टेिलफोन 
या दळणवळणा�या साधनांचा िवकास करणा� या अथ�नीतीचा �यांनी पर�कार केला. ु
भौितक साधनसौ�यातन सां�कितक िवकासाचा माग� �श�त होतो, लोकांचे जीवनमान ृू
वधारते, सामािजक सपंका�ने एका�मता व सामीलक� वाढते, कलाकौश�यांचा िवकास 
होतो अशी महाराजांची धारणा होती. स�ंकतीक� �ी अथ�कारणाचे वेगवेगळे पैल �यां�या ृ ू
अथ�कारणा�या क� ��थानी होते.

७.१ �ामसधारणा :ु
 खेडयांची सवा�गीण पनघ�टना करणा� या अथ��यव�थेचा सयाजीरावांनी पर�कार ् ु ु

केला. बडोद ेस�ंथानात ३,५०० खेडी होती. या सव� खेडयांम�ये चांगले िप�याचे पाणी ्
उपल�ध होईल अशी �यव�था महाराजांनी िनमा�ण केली. िजथे िविहरी न�ह�या ितथे 
िविहरी खोद�यात आ�या. िजथे नदीचे पाणी उपल�ध न�हते िकंवा िविहरी उथळ हो�या 
ितथे लोकांना व गराढोरांना सांजसकाळ पाणी परिव�याक�रता दर शभंर माणसांमागे ६ ते ु ु
८ �पये खचा�ची तरतद केली. �ाम�व�छतेसाठी झाडवा�यांची फळी िनमा�ण केली व दर ू ू
शभंर माणसांमागे ८ �पयांची तरतद केली. आरो�यर�णासाठी डॉ�टर, सॅिनटरी ू
इ��पे�टर नेमलेत. शेतकरी आिण दिलतवगा��या िश�णासाठी गावोगावी शाळा काढ�या. 
स� तीचे आिण मोफत �ाथिमक िश�ण द�ेयाचा कायदा केला. �या गावात िकमान १६ 

 परदशेी माला�या तोडीचे चांग�या दजा�चे औ�ोिगक उ�पादन िहदं�थानात ु
कर�यासाठी त�� व अनभवी मन�यबळाची गरज आहे हे ल�ात घेऊन �यांनी ु ु
औ�ोिगक िश�णाचा पाया भ�कम कर�याकडे ल� परिवले. महाराजांसमोर जपानचा ु
नमनादश� होता. जपानने यरोपीयन लोकां�या दखेरखेीखाली उ�ोगधदं ेउभा�न �यां�या ु ु
माग�दश�नाखाली �थािनक लोकांना ध�ंाचे �ान िदले. महाराजांनीही हा नमनादश� ु
अनस�न कितकाय��म आखला. १८८८ साली रा�या�या औ�ोिगक व �ामीण ु ृ
उ�ोगध�ंांसाठी �िशि�त मन�यबळ िनमा�ण कर�यासाठी एक काय�गट िनय� त केला ु ु
गेला. या सिमती�या िशफारशीनसार बडो�ात १८९० साली ‘कलाभवन’ �थापन ु
कर�यात आले. रगंकाम, िवणकाम, सतारकाम, मेकॅिनकल इंिजनीय�रगं, इ�याद�चे ु
औ�ोिगक िश�ण द�ेयासाठी ही िश�णस�ंथा उभी कर�यात आली. जम�नी, �ा�स, 
इटली, लंडन, अमे�रका, जपान, इ�यादी दशेांतील औ�ोिगक िश�णाची काय�प�ती काय 
आहे याचाही महाराजांनी बारकाईने तपास केला आिण पारपं�रक प�तक� िश�णा�या ु
जोडीला सामा�य िश�णाची परवणी �हणन ह�तकौश�यांचे िश�ण द�ेयाची �यव�था ु ू
आणली. अवा�चीन उ�ोगध�ंांचे �ान िमळिव�याक�रता िव�ा�या�ना परदशेी पाठिव�याची 
योजना �यांनी काया�ि�वत केली.
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७.२ कर�णाली

 शेतक� यांना िवमा प�तीने सरं�ण दणेे, घाऊक भावाने व�त उपल�ध क�न दणेे, ू
तसेच शेतीसबंधंी�या नव-न�या शा�ीय �योगांची मािहती करवन दणेा� या काय��मांवर ू
�यांनी जोर िदला. सरकारी पतपेढया काढन तगाई व कजा�ची सोय केली. परातन शेतक� ् ू ु
प�तीत आधिनक सधारणा आण�याचे िविवध उप�म केले. जिमनीचे बारीक तकडे ु ु ु
हो�याचे थांबिव�यासाठी तकडेबदंीचे धोरण राबिवले. िवकता आ�यािशवाय मन�याला ु ु
िवकत घेता येत नाही, �हणन शेतमाला�या व�तंना चांगली िकंमत यावी या िवचाराचा ू ू
पाठपरावा केला. शेतीला धदंिेश�णाची जोड द�ेयासाठी शेतक� आिण औ�ोिगक ु
प�तीशी सलं�न अशी िश�णप�ती तयार केली. खेडयातन जने ह��नर पन��जीिवत ् ू ु ु
क�न नवी काय��े�े िनमा�ण केली. िवणणे, कातणे, छाप पाडणे, रगंिवणे, चामडी कमिवणे, 
लाकडकाम, मातीकाम, धातकाम, िवणकाम, क�बडीपालन, परसातली बाग अशा ू ु
�कार�या लोककौश�यां�या िश�णावर भर दऊेन �ामीण अथ��यव�थेचा पाया भ�कम 
करणा� या योजना काया�ि�वत के�या. फळे, फले, शेतक� �दश�ने यांतन �ामीण ु ू
उ�ोजकतेला पोषक वातावरण तयार केले. िनिम�ित�म साव�जिनक �ानिनिम�तीसाठी 
लोकसहभाग वाढिव�यावर भर िदला. लोकसहयोगातन िबनसरकारी ‘�ामपनर�चना मंडळे’ ू ु
�थापन क�न पर�पर सहकाय� व �वावलंबनाचे म�य �जिवणार े�ामो�नतीचे काय��म ू
राबिवले.

िव�ाथ� िन�य नेमाने शाळेत येतील �यां�यासाठी िश�क, पाठयप�तके, लेखनवाचन ् ु
सािह�य उपल�ध क�न िदले. गावातन जमा होणा� या सा� यापैक� ४% र�कम �या ू
गावासाठीच खच� कर�याचा िनण�य घेतला. शेतक� यांचा आिथ�क भार कमी कर�यासाठी 
शेतसारा १० ते ५०% पय�त कमी केला, िशवाय २३ लाखांची थकबाक� माफ केली. 
सढळ हाताने तगाई दऊेन शेतक� यांना ऋणम� त कर�याचा �य�न केला. यािशवाय शेती ु
सधारणा, जगंल सरं�ण, भिमगत खिनज सपं�ीचा शोध, इ�यादी मागा�नी शा�त ु ू
अथ�िवकासाची नीती अिंगकारली. (गायकवाड सयाजीराव, भाषणस�ंह, बडोद,े २९ माच�, 
१८९२).

गायकवाड महाराजां�या कर�णालीचाही सामािजक �याय हाच मलाधार होता. ू
ि�िटशांनी लावले�या ‘धारा’करामळे शेतक� यांम�ये असले�या असतंोषा�या पा��भमीवर ु ू
बडो�ाची कर�णाली िनि�तच सखद होती. बडोद ेस�ंथानातील करा�या उ�प�नापैक� ु
िन�मी र�कम जमीन महसलातन यायची, �याखालोखाल अबकारी कर व �यानंतर ु ू
जकातीतन होणारी जमा असे �व�प होते. करांचे �माण कमी करणे, ते सवा�ना झेपतील ू
असे करणे, �यांतील गतंागतंी काढन टाकणे, कर के�हा व कोणता �ावा याचे लोकांना ु ु ू
�ान क�न दणेे या सव� बारीकसारीक गो��चा �यांनी िवचार केला होता. �यामळे जनतेवर ु
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 १. भांडवलशाही अथ�शा�ातील न�या सकं�पनांचे आकलन व �प�ीकरण.

लादले जाणार ेलहानसहान कर महाराजांनी बदं केले होते. िनया�तीवरील कर समळ न� ू
केले. मा� कांही थोडया व�तंवर आयातीची जकात घे�याचेही धोरण ठेवले. (गायकवाड ् ू
सयाजीराव, भाषणस�ंह, बडोद,े १८ माच� १८९२). दादाभाई नौरोज�नी मांडले�या �ेन 
िथअरीनसार भारतातील सपं�ीचा ओघ िवलायतेला वळिवणा� या ि�िटशां�या ु
कर�णाली�या पा��भमीवर महाराजांची सामािजक �यायावर अिधि�त कर�णाली ही दशेी ू
अथ�शा�ाला पोषक अशीच होती.
८. अथ�िवचारातील ि�थ�यतर :ं

 १९ वे शतक हे �यापार-उ�ोगात�या ि�थ�यतंराचे शतक आहे, तसे ते अथ�शा�ीय 
िवचारांतील ि�थ�यतंराचेही शतक आहे. १९ �या शतकापव� महारा��ात �वतं�पणे ू
अथ�शा�ीय िवचार�यहातन आिथ�क ��ांची चचा� आढळत नाही.मा� पाि�मा�य ू ू
औ�ोिगक तं��ान, िवदशेी �यापारी कंप�यांचा िव�तार व भांडवलशाही अथ�कारणाचा व 
िव�ापीठीय िश�णातन िवदशेी अथ�शा�ीय �थंांचा न�याने प�रचय झा�यावर ू
महारा��ातील सिशि�तांनी भारतीय अथ�िवचारांची दाश�िनक व �यावहा�रक मांडणी ु
करायला स�वात केली. हे �ारिंभक लेखन �ाम�याने तीन अगंांवर भर दणेार ेहोते:ु ु

 ३. भारतीय सदंभा�त पया�यी आिथ�क रचनांचा धांडोळा. 

 लोकिहतवाद�नी अथ�शा�ासाठी ‘ल�मी�ान’ अशी स�ंा योिजलेली आहे. भारतीय 
स�ंकतीत ‘ल�मी’ हे सपं�ीचे �तीक मान�यात येते. ‘धन’, सपं�ी’ ‘पैसा’ असे पया�यी ृ

 २. यरोपीय वसाहतवाद आिण भारतीय अथ�कारण यांची तौलिनक समी�ा.ु

आतापय�त आपण रामक�ण िव�नाथ, लोकिहतवादी, ह�र केशवजी पाठार,े िव�नाथ ृ
मंडिलक व �या. रानडे यां�या अथ�शा�ीय िनबधंांचा परामष� घेतला आहे. �यात या 
तीनही �ि�कोनांतन अथ�िवचारांची मांडणी झालेली िदसन येते. रामक�ण िव�नाथ ृू ू
यां�यावर ॲडम ि�मथ�या Wealth of Nations या �थंाचा �भाव होता. ि�िटश 
वसाहतवादामळे भारतात स� झालेली आिथ�क गळती हा �यां�या िचतंनाचा व ु ु
िनबधंा�मक लेखनाचा क� �िबदं होता. ि�िटशां�या अथ�नीतीमळे भारतीय उ�ोगांची ुू
वाताहत कशी झाली याचे व�तिन� कथन �यांनी केले; परतं ते तेथेच थांबले नाहीत. ु ु
मराठी माणसाला �वावलंबी �हायचे असेल तर �याने आप�या आिथ�क जीवनसरणीत 
कोणते बदल घडवन आणले पािहजेत याचेही �यांनी िद�दश�न केले आहे. नैसिग�क ू
साधनसपंदचेा आपण नीट वापर केला पािहजे, न�या तं��ानाचा व यांि�क साधनांचा 
वापर कर�याचे कौश�य सपंािदत केले पािहजे व आप�या आिथ�क परावलंिब�वावर मात 
कर�यासाठी �यापार-उ�ोगात पढे आले पािहजे असे �यां�या अथ�शा�ीय िवचारांचे ु
सव�सामा�य िववरणस� आहे.ू
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 �या. म. गो. रानडे यांनी इं�लंड, �ा�स, इटली, अमे�रका या दशेांचा आिथ�क 
इितहास, भारतीय स�ंकतीचा दीघ�कालीन वारसा आिण �वभावधम� ल�ात घेऊन ृ
भारतीय अथ�िवचारांची पायाभरणी केली. १८७३ साली प�या�या साव�जिनक सभे�या ु
मा�यमातन महारा��ातील िनरिनरा�या िज��ांचे आिथ�क सव��ण क�न �याचा ू
अहवाल व िशफारशी शासनास सादर के�या. अथ�शा�ातले िस�ांत हे केवळ 
आदश�वादी वा क�पनार�य नसतात; ते दशेकालप�रि�थितसापे�, भतकाळाचा ू
लेखाजोखा ठेवणार ेआिण भिव�यकालीन अथ�कारणाचा अदंाज बांधणार ेअसतात अशी 
�यांची धारणा होती. [१६] �यामळे कठ�याही एकाच पठडीत�या अथ�िवचारांना बांधील ु ु
राह�न �यांनी आिथ�क ��ांची चचा� केली नाही. उदारमतवादी समाजधारणांचा पर�कार ु
कर�याची �यांची भिमका होती; पण अितरके� �यि� तवादातन �यांनी भांडवलशाहीचे ू ू
समथ�न केले नाही; तसेच पारपं�रक दशेािभमानातन ह�तो�ोगांचीही अवा�तव पाठराखण ू
केली नाही. य�ंो�ादनामळे तयार होणा� या �व�त व�तंपढे ह�तो�ो�यात�या व�त �पध�त ु ू ु ू
िटकाव ध� शकणार नाहीत, हे वा�तव ल�ात घेऊन ह�तो�ोगास यापढे भिव�य ु
नस�याचे भािकत �यांनी वत�िवले होते. सामिहक क�याणा�या भिमकेतन �यांनी सयं� त ू ू ू ु
भांडवलावर उभे राहाणार े उ�ोग आिण सहयोगी औ�ोिगक आ�थापनांचा माग� 
अनसर�याचा स�ला िदला होता. औ�ोिगक�करण हा भारतीय दा�र� यावर मात ु ्
कर�याचा सवा�त शहाणपणाचा माग� कसा आहे, हे पटवन द�ेयाचा �य�न �यांनी केला. ू
मा� औ�ोिगक स�ंथांम�ये सरकारचा ह�त�ेप अस नये असा अथ�कारणातला एक ू
वेगळा िवचार �यांनी मांडला होता. सरकारने उ�ोगध�ंांचे र�ण करणारी नीती अमलात 
आणावी, पण उ�ोगध�ंांचे सरकारीकरण क� नये या मद�ावर �यांनी भर िदला. शेतीत ु ्
अित�र� त ठरणा� या शेतमजरांचे औ�ोिगक �े�ांत �थानांतरण कर�याचा काय��म हाती ु
घेऊन दा�र� यावर मात कर�याचा माग� अनसरावा, इतकेच नाही तर शहरी उ�ोगध�ंांवर ् ु
अवलंबन राहाणारी लोकस�ंया वाढिव�यासाठी नाग�रकरणावर भर �ायला हवा, असे ू
�यांना वाटे. डच लागवड प�तीनसार शेतीचे औ�ोिगक�करण करावे, शेतीला परक ु ू
ठरणार े�ि�या उ�ोग आिण पतपरवठा करणा� या �ामीण बका �थापन करा�यात असा ँु

श�द उपल�ध असनही �यांनी ‘ल�मी’ ही स�ंा �वीकारली आहे. एत�ेशीय सां�कितक ृू
चौकटीत आधिनक अथ�िवचार मांडताना �थािनक सां�कितक प�रभाषेचे उपयोजन केले ु ृ
तर आिथ�क सा�रता वाढिव�या�या ��ीने ते अिधक फलदायी ठरले असा िवचार 
�यामागे असावा. शेतीसार�या िनसगा�वलंबी आिथ�क साधन�ोतांना कािम�क 
कौश�यांची, आधिनक य�ंांची व आतंररा��ीय �यापाराची जोड िदली तर आपण ु
दा�र� यावर सहज मात क� आिण भांडवलसपं�न होऊ अशी �यांनी लोकक�याणवादी ्
भिमकेतन अथ�मीमांसा केली आहे.ू ू
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स�ला �यांनी िदला. औ�ोिगक प�रषदा, औ�ोिगक �दश�ने, व�तस�ंहालये यातन ु ू
लोकांम�ये आधिनक आिथ�क बदलांिवषयी आ�था जागव�याचा उप�म कर�यावर भर ु
�ावा असेही �यांनी सचिवले होते. आपली ऐितहािसक परपंरा, समकालीन वा�तवाचे ु
िविवध पैल आिण भिव�याचा अदंाज घेऊन �यांनी भारतीय अथ��यवहारा�या न�या िदशा ू
�प� के�या. आज�या सहकारी पतस�ंथा, सयं� त भांडवली कंप�या, सहकारी त�वावर ु
चालिवले जाणार े �वदशेी �टोअस�, इ�यादी िव�स�ंथांचा पाया रानडयां�या ्
अथ�िवचारातन घातला गेला. �या. रानडे यां�या अथ�िवचारांचे �ा�यि�क आप�याला ू
महाराजा सयाजीराव गायकवाड यां�या आिथ�क िवकासा�या िविवध �क�पांतन पहायला ू
िमळते. 

 �या. रानडे, गणेश �यकंटेश जोशी (साव�जिनक काका) आिण गोपाळक�ण गोखले ृ
यांनी प�यात साव�जिनक सभे�या मा�यमांतन चालिवले�या सशंोधनपि�केतन आिथ�क ु ू ू
��ां�या िविवध पैलंवर �काश टाकणार े लेखन केले. �यातन १९ �या शतकात�या ू ू
रा��वादी अथ�शा�ाचा पाया रच�याचे काम सा�य झाले. या लेखनातन तयार झाले�या ू
रा��वादी व क�याणकारी अथ�शा�ीय �ि�कोनांतन गणेश �यकंटेश जोशी यांनी मंबई�या ू ु
कायदमंेडळापढे रा�या�या आिथ�क धोरणांसबंधंी अनेक मह�वाचे ��ताव ठेवले. शेती ु
िवकासासाठी कषी बका �थाप�याचा व जलसधंारण �क�प हाती घे�याचा ��ताव, ृ ँ
र�ेवेचे जाळे िव�तार�यासबंधंीचा ��ताव आिण रयतेवरचा आिथ�क बोजा कमी 
कर�यासाठी ल�करी खचा�त कपात कर�याचा ��ताव हे �यापैक� काही मह�वाचे ��ताव 
होते. शासना�या आिथ�क ताळेबदंातील जमाखचा��या बाब�चा अ�यास क�न �यावर 
नेमके भा�य कर�याची सधंी �ी. जोशी साधत असत. ‘होम रिेमट�स’ या खा�यावर 
िविनमय �यवहारा�या पोटी दश�िवले�या १५ कोटी �पयां�या तटीचा सदंभ� दऊेन ु
भारतावर अकारण आिथ�क बोजा टाकणा� या ि�िटश अथ�नीतीवर �यांनी टीका केली 
होती. चहा-कॉफ��या म�यांतन िमळणार े थेट उ�प�न आिण आयात-िनया�ती�या ू
�यापारातन �थािनक उ�ोगां�या उ�पादनांवर प�रणाम झा�याने घटलेले उ�प�न असे ू
दहेरी शोषण करणा� या राजनीतीवर �यांनी टीका केली. रा�यात सात�याने पडणार ेभीषण ु
द�काळ, जलिसचंन�या सोय�चा अभाव, �थािनक उ�ोगध�ंांचा � हास, �शासक�य ु
खचा�चा रयतेवर लादला जाणारा बोजा अशा अनेक कारणांमळे भारतीय अथ��यव�थेला ु
कशी खीळ बसली आहे, हे िनदश�नास आणन द�ेयाचे काम जोशी यांनी केले. ू
भारतात�या शेतक� याला वषा��या १२ मिह�यांपैक� साडेचार मिहने शेतावर काम नसते. 
याचा अथ� तो तेवढया कालापरता बेरोजगारच असतो; ही स� तीची िव�ांती जर आिथ�क ् ु
म�यात �पांत�रत झाली तर �ितवष� ८२ कोटी �पयांची तट भ�न काढता येईल असा ू ू
�यांचा यि� तवाद होता. �यासाठी लोकांचा सहभाग आिण शासनाची मदत यांची सांगड ु
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घालन सहयोगाची अथ�नीती अमलात आण�याची सचना जोशी यांनी सरकारला केली ू ू
होती.

 दशेा�या सवा�गीण िवकासा�या �ि�कोनातन साव�जिनक िव��यवहारांची िचिक�सा ू
कर�याची भिमका घेऊन गोपाळक�ण गोखले यांनी अथ�चचा� घडवन आण�यात पढाकार ृ ुू ू
घेतला होता. आप�या �भावी यि� तवादातन �यांनी अदंाजप�क�य अिधवेशनात ु ू
लोकिहता�या काय��मांचा आ�ह धरला. द�काळाशी सामना कर�यासाठी लोकांची ु
आिथ�क �मता वाढिव�याची गरज आहे, �यासाठी शासनाने लोकक�याणकारी �क�प 
हाती घेतले पािहजेत, अशी �यांनी मागणी केली. �थािनक साधन�ोतांचा िवकास हे 
�ामीण अथ�कारणाचे म�यवत� आशयस� अस�याने �यांनी लोकसहभाग वाढिवणा� या ू
�ाम�वरा�याची मागणी केली. पचंायतराज �यव�थेतन तळागाळात�या लोकांचा आिथ�क ू
व राजक�य सहभाग वाढेल व �यातन दशेा�या अथ�कारणाला नवी िदशा �ा� होईल असा ू
�यांचा िव�ास होता. ना. गोख�यांसमोर जपानचा नमनादश� होता. जपानने चाळीस वषा�त ु
जे सा�य केले ते भारत शभंर वषा�त तरी न�क�च पण� क� शकेल असे �यांनी �हटले ू
होते. रा��ा�या नेम�या गरजा हे�न आिथ�क िनयोजन कर�यावर गोखले यांचा भर होता. 
लोकांचे भौितक आिण नैितक जीवनमान उंचाव�यासाठी दर��ीने दीघ�कालीन िनयोजन ू
करावे आिण �याचा वािष�क लेखाजोखा करीत जावा ही �यांची सचना एका अथा�ने ू
भारता�या पचंवािष�क रा��ीय आिथ�क िनयोजना�या सकं�पनेची नांदीच �हटली पािहजे. 
(Ganguli B. N. p.225 / Sunthankar,p. 539) 

 सर िदनशा वा�छा यांनी ग�रबी, र�ेवे आिण ल�कर यांना क� ��थानी ठेवन आिथ�क ू
म�े उपि�थत केले. १८४८ पासन इं�जी राजवटीत सात�याने ४० कोटी भारतीय �जेचे ु ू

सर िदनशा वा�छा 
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२. �ाितिनिधक लोकशाहीचा अवलंब क�न अथ��यवहारांवर लोकांचे िनय�ंण राहील 
अशी लोकक� �ी �शासन�यव�था िनमा�ण करावी.

३. ल�करात उ�च अिधकारपदांवर यरोपीयनां�या जागी भारतीय अिधका� यां�या ु
नेमणका करा�यात.ु

१. �ामीण भागात�या आिथ�क दद�शेवर मात कर�यासाठी किष बका �थापन करा�यात.ृ ँु

जीवनमान खालावत गेले असन िदवसा�या एका वेळे�या जेवणाचा ��ही कसा िबकट ू
होऊन बसला आहे याची जाणीव क�न दणेार े लेखन �यांनी केले. भारतीय सपं�ीचा 
ओघ सात�याने ि�टनकडे वहात अस�याने ही ि�थती �ा� झाली, याची �यांनी अनेक 
दाखले दऊेन चचा� केली. तसेच १८९० साली सवण�मानप�ती आण�याने ि�िटशांकडन ु ू
इथ�या लोकांची आिथ�क लट कशी झाली हेही दाखवन िदले. र�ेवेचा उपयोग ि�टनला ू ू
कापस आिण क�चा माल पाठिव�याचे साधन एवढया मया�िदत हेतने केला जात ्ू ू
अस�याने �यावरील खच� हा फ� त र�ेवेचा नफा वाढिव�या�या ��ीने होत आहे; 
सरकारने �यासाठी वेग�या राखीव िनधीची तरतद करावी व जलिसचंना�या ू
�क�पांसाठी िनधी वग� करावा अशी वा�छा यांनी मागणी केली. रा��ीय�वा�या भाविनक 
मद�ाला पढे क�न ह�तो�ोगांना सरं�ण द�ेयाची भिमका वा�छा यांना मा�य न�हती. ु ् ु ू
�यां�या मते भारतीय ह�त-उ�ोग एका रा�ीत िवदशेी कापडाला यो�य पया�य दऊे शकत 
नाहीत; ती �मता यायला कदािचत वीस वष� लागतील; तोपय�त हातमागधारकांची ि�थती 
सधार�यासाठी पया�यी िवचार करायलाच हवा, अशी �यांची मागणी होती. वा�छा यांनी ु
आप�या अथ�िवचारातन �ाम�याने तीन िशफारशी के�या हो�या:ू ु

१९ �या शतकातील आिथ�क िवचारमंथनात लोकमा�य िटळकांचा मोठा वाटा होता. 
इं�जांनी आमचे आिथ�क शोषण कसे केले व �यामळे दशे िन�कांचन कसा झाला याची ु
चचा� िटळकांसह अनेकांनी केली होती; परतं लोकमा�य िटळकांनी इं�जी रा�यापासन ु ू
झाले�या सव�साधारण दहा फाय�ांची यादीही केसरीत�या एका लेखात िदली होती. 
िटळकांचा अथ�िवचार केवळ इं�जी स�ेचा एकांगी �ितवाद करणारा नसन सतंिलत ू ु
रा��वादी अथ�शा�ाची िदशा िव�ता�रत करणारा होता, हे �यातन ल�ात येते. िटळकांनी ू
�हटले होते क�, इं�जी राजवटीमळे आप�याकडे अपराधांचा बदंोब�त होऊन शांतता ु
��थािपत झाली व कायदा आिण स�यव�थेचे रा�य आले. य�ंािद साधनांचा प�रचय ु
होऊन शेतक� सधारणा व �यापारव�ी झाली. खिनज व उद िभ�ज सपं�ीची अिभव�ी ु ृ ् ृ
झाली, िव�ादाना�या सोई, �वातं�याची अिभ�ची आिण �वरा�य कारभा� यांची �ा�ी 
झाली. (केसरी, ९ ऑग�ट १८९२) ही यादी आिथ�क सधारणांकडे पाह�याचा एक नवा ु
�ि�कोन दणेारी आहे. आिथ�क सधारणांमळे �य� तीचे जीवनमान उंचावतेच; पण ु ु
राजक�य-सामािजक �यवहारांतही �याचे दरगामी पडसाद उमटतात, याचे भान दणेारा ू
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 १८६७ साली पॅ�रसला १८ दशेां�या म�ाप�रषदते या िवषयावर सव�समंत धोरण ु
ठरिव�याचा �य�न झाला. अथ��यवहारात एकचलनप�ती �वीकारावी व सोने हा धात ू
चलनम�य प�रवत�नासाठी �माण मान�याचा ठराव झाला. �पे आिण सो�या�या ू
िकंमतीत सरि�त सबंधं ठेव�यासाठी ि�चलनप�ती असणा� या रा��ांनी सो�या�या ु
�साराला आळा घाल�यासाठी यो�य ती खबरदारी �यावी असे सचिव�यात आले. मा� ु
लंडनने हा ��ताव �वीकारला नाही. 

 १८३५ ते १८९९ पय�त भारतात म�य चलन चांदी�या ना�याचे होते. १८६२ ु
पासन भारतात चलनी नोटा (पेपर कर�सी) आ�या. बक ऑफ बॉ�बेला (�थापना ँू
१८४७) इं�लंड�या १८४४ �या बक चाट�र काय�ा�या धत�वर २ कोट�पय�त नोटा ँ
काढ�याचा अिधकार द�ेयात आला. सर�ेसाठी या नोटांबदली तेवढयाच रकमेची रोकड ्ु
िकंवा चांदी ठेव�याचे िकंवा ४ कोटी �पयांचे तारण रोखे ठेव�याचे बधंन घाल�यात आले. 
�टेट से�ेटरीला या राखीव िनधीचा आप�या मज��माणे िविनयोग कर�याचा अिधकार 
असे. राखीव िनधीपैक� फ� त चांदी भारतात राहील व सोने व तारणरोखे इं�लंडला 
ठेव�यात येई. इं�लंड�या तारणरो�यांवर अडीच ट�के �याज िदले जाई, ते इं�लंड�या 
राजाने हमी घेतले�या कजा�चे �याज व सरकारी ह�डंयांसाठी वापर�यात येई.्

 १८७२ साली �रचड� ट�पल�या खिल�यानसार सोने व चांदी यां�या िकंमत�चे ु

 भारतीय अथ��यव�था सकंटात यायला सरकारचे चलन व िविनमय म�याचे धोरण ू
कसे जबाबदार आहे, यावर िटळकांनी भा�य केले आहे. िटळकांचे हे भा�य समजावन ू
घे�यासाठी ि�िटश राजवटीतील चलनिवषयक घडामोड�ची पा��भमी ल�ात �यायला ू
हवे. कठ�याही राजवटीत अथ�िविनमयाचे मा�यम असले�या चलनाला मह�व असते. ु
सपं�ी मोज�याचे साधन �हणन ‘ना�या’चे मह�व आहेच; िशवाय नाणी हे साव�भौम स�ेचे ू
�तीक समजले जातात. �यामळे इं�जी अमंल स� हो�यापव� भारतात�या साव�भौम व ु ु ू
मांडिलक राजांची िमळन सहाशे चौस� चांदी आिण सो�याची नाणी होती. इं�जी ू
अमदानीत १८३५ पय�त सो�याचे नाणे चलनातन बाद होत चालले होते. १८४१ �या ू
जाहीरना�यानसार जनतेने सरकारी करभरणा कर�यासाठी सो�या�या मोहरा आण�यास ु
�या सरकारी खिज�यात १५: १ या �माणात �वीकार�या जात हो�या. १८४७ नंतर 
मा� जागितक म�ाबाजारात प�रि�थती बदलली. कॅिलफोिन�या व ऑ��ेिलयात ु
सो�या�या खाणी सापड�यामळे सो�याचा परवठा वाढला आिण प�रणामत: सो�या�या ु ु
िकंमती उत� लाग�या. या पा��भमीवर आतंररा��ीय �तरावर चलनम�य आिण नाणी ू ू
यािवषयी सव�मा�य एकाि�मक धोरण ठरिव�याचा �य�न स� झाला. ु

अथ�िवचार िटळकांनी मांडला आहे. �वदशेी�या स�या�ही म�यांना क� ��थानी ठेवन या ू ू
काळात�या अथ�चचा� होत हो�या. 
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पर�पर �माण ठरिव�यासाठी किमशन नेम�याची सचना कर�यात आली. १८७४ पय�त ू
सो�याचे नाणे चलनात राह� द�ेयाचा अधनमधन �य�न होत रािहला. १८७५ साली ू ू
ि�चलनप�ती न� होणार असे िदस लागताच भारतात चांदीचे भाव उत� लागले. इतर ू
दशेांतनही चांदी जा�त �माणात येऊ लागली. १५ आ�याला १ तोळा चांदी िमळ ू ू
लाग�याने चांदी�या खरदेीला ऊत आला. १ तोळा चांदी�या िकंमतीपे�ा १ तोळा 
��या�या ना�याची िकंमत जा�त झा�याने बाजारात मंदी आली.

 चलनात असले�या ना�याचे दहेरी म�य असते. एक “दश�नी म�य”(token coin) ू ूु
आिण दसर े �या ना�या�या “धातचे म�य” . �ेशम�या िनयमानसार ‘िहणकस नाणे ू ू ुु
चांग�या ना�याला बाहेर काढते’ ( ‘bad money drives out’) या �यायाने धातचे म�य ू ू
दश�नी म�यापे�ा जा�त झाले तर लोक धातची नाणी चलनात न वापरता, बाहेर काढन ू ू ू
आटवतात, व फायदा िमळवतात. �यामळे धात�या म�यापे�ा चलनात�या पैशाचे दश�नी ु ू ू
म�य जा�त ठेवले जाते. ( भारतीय �पयाचे कि�म म�य (Token coin) १६ आणे, ृू ू
धातचे मळ म�य १० आणे.) �वाभािवकच वाढीव म�य असलेला हा कि�म पैसाच फ� त ृू ू ू ू
चलनात रहातो. परतं सा�ा�यवादी शासनाने वसाहती दशेांशी अथ��यवहार करताना ु
म�यप�रवत�नाचा म�ा �यानात ठेवन आपली म�ानीती ठरिवली होती. ‘धनको’ या ू ु ू ु
ना�याने लंडनचे शासन वसाहती दशेांना कज� दते असे िकंवा कजा�ची हमी घेत असे. या 
कजा�पोटी िमळणार े �याज चांदी�या ना�यात �वीकारले तर नकसान होईल; �हणन ु ू
चलनप�रवत�नाचे �यवहार सो�या�या ना�यातन होणे लंडन�या फाय�ाचे होते.ू

 १८९२ साली चलनप�रवत�ना�या ��ीने आतंररा��ीय पातळीवर सामंज�याचे 
धोरण ठरिव�यासाठी �सेल येथे प�रषद झाली. परतं या प�रषदतेन काहीच िन�प�न झाले ु ु ू
नाही. भारतात ��याची टाकसाळ बदं क�न १ �पयास १८ पे�स या दराने सो�याचे 
नाणी कर�याचे ठरिव�यात आले. लॉड� हशेल किमटी�या िनण�यानसार १६ पे�सला १ ु
�पया या दराने सरकारी येणे खिज�यात भर�यास परवानगी िदली. खाजगी रीतीने नाणी 
पाड�यास बदंी आ�याने चांदीचा उपयोग वाढला; ह�डंणावळी�या दरात स�ेबाजीचे �माण 
वाढले. १८९३ साली मंबई, म�ास, कलक�या�या �यापा� यांनी उठाव केला. �यानंतर ु
फौलर किमटी नेमली गेली. १८९९ साली फौलर किमटीने �ा�स�माणे गो�ड �टॅडंड� 
ठेव�याची सचना केली. �पयाची िकंमत १६ पे�स ठरिव�यात आली. �पयां�या बदली ू
सोने द�ेयाची जबाबदारी सरकारने नाकारली. लोकां�या गरजेपे�ा जा�त सोने �चारात 
आहे, अशी खा�ी झा�यानंतरच नवे �पये पाड�याचा िनण�य झाला. �पये पाडताना 
सरकारला िमळणारा फायदा िश�लल गगंाजळी �हणन ठेवावा व जे�हा ह�डंणावळीचे दर ू
कमी होतील ते�हा �या राखीव िनधीचा उपयोग करावा अशी काय�प�ती �ढ कर�यात 
आली. 
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 १८७३ पव� चलनाचा �� ऐरणीवर आला न�हता. तोपय�त १ �पया = अधा� ू
िशिलंग हे िविनमयम�य ि�थर होते. परतं १८७३ नंतर �पयाचे अवम�यन होत गेले. ू ु ू
यरोपातील दशेांनी �वीकारले�या सवण�मानप�ती�या चलनामळे चांदी�या िकंमती ु ु ु
उतर�या. भारतासार�या रौ�यमानप�तीचा अवलंब करणा� या दशेांना �याची झळ 
पोहचली. १८९० म�ये �पयाचे म�य घटन १ िशिलंग ४ पैशांइतके खाली आले. यामळे ू ू ु
भारताची िनया�त वाढली; पण क�चा माल अिधक �व�त झाला. �यामळे एत�ेशीय ु
उ�पादकांचे आिथ�क नकसान झाले. िविनमय दरामळे ‘होम चाज�स’ वाढले, िशवाय ु ु
अफगाण आिण ��दशेातील य�ाचा आिथ�क बोजा व १८७६-७७ �या द�काळातला ु ु
सरकारी कजा�चा बोजा यामळे भारतीय अथ��यव�था सकंटात सापडली. िटळकांनी ु
अथ��यव�थे�या या आप�ीला इं�ज सरकार जबाबदार अस�याची टीका केली. 

 १८८६ �या द�काळामळे सोलापर�या िवणकरांवर ओढवले�या आप�ीचा ��ही ु ूु
िटळकांनी उपि�थत केला. सरकारने द�काळिनवारण काय�ानसार (फेिमन कोड) या ुु
िवणकरांना अथ�सहा�य केले पािहजे असा ��ताव सरकारपढे ठेवताना �यांनी ु
िवणक� यांची सहकारी स�ंथा �थापन क�न व �थािनक �यापा� यांचा सहयोग वाढवन ू
द�काळी प�रि�थतीवर मात कर�याचा पया�यही सचिवला. �वावलंबी �वदशेी ुु
अथ�शा�ाचा पाया अशा चचा�तन घातला जात होता.ू

 ि�िटश �शासन एत�ेशीयां�या क�याणाचा कठलाच िवचार न करता मनमानीपणे ु
आिथ�क धोरण आखते यावर िटळकांचा म�य रोख होता. इं�जी अमदानीत�या ु
तथाकिथत आिथ�क सब�ेिवषयी चालणा� या चचा�िवषयी िटळकांनी ‘केसरी’तन ु ू
िलिहताना �हटले होते क�, “इं�जी रा�यछ�ाखाली शांतता आिण सरि�तता यां�या ु
योगाने दशेाम�ये सब�ा होऊन दशे भरभराटीस येत चालला आहे ही ओरड एक �कार ेु
�ी सती चालली असता मंगल वा�ांचा �या�माणे गजर चाल असतो �या�माणे आहे” ू
(केसरी, १० िडस�बर १९०१) १८९५-९६ साली कायद ेमंडळा�या चच�त भाग घेताना 
�यांनी �यावष��या अदंाजप�काचे वण�न ‘Dead budget” अशा श�दांत केले होते. 
शासना�या उदासीनतेमळे शेतीसाहा�या�या वरवर�या उपाययोजनांनी लोकां�या भौितक ु
क�याणा�या बाबतीत काहीही सा�य होणार नाही असे िटळकांचे मत होते. एक�कडे 
कटंब वाढते आहे, पण उ�प�नाची साधने वाढत नाहीत यामळे आिथ�क िवप�नाव�था ु ु ु
आली आहे. परशेा पावसा�या अभावामळे जिमनीची सपीकता घटली आहे. शेतकरी ु ु ु
कज�बाजारी झाला आहे. अशा प�रि�थतीत पया�यी रोजगारा�या सधंी उपल�ध क�न 
द�ेयाबाबत शासन कठलीच पावले टाकत नस�याब�लची नाराजी �यांनी ‘डेड बजेट’ ु
अशा श�दांत �य� त केली होती. �थािनक लोक�ितिनध�ना अदंाजप�क�य चच�त 
मतदानाचा ह�क नाही, इतकेच नाही तर लोक�ितिनध�ना िव�ीय िववरणप�ेही उपल�ध 
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क�न िदली जात नाहीत; लोक�ितिनध��या मतांना म�य नसलेले हे बजेट ‘मतवत’ ृू
अस�याचा िनषेध �यांनी केला होता.

 या काळात िनयतकािलके व साव�जिनक स�ंथां�या �यासपीठांव�न सिशि�तांची ु
नवी िपढी आधिनक काळातील घडामोड�ना क� ��थानी ठेवन न�या समाजधारणांिवषयी ु ू
चचा�सवंाद घडवन आणत होती. या चचा�सवंादांतन व �फट लेखनांतन मराठीत�या ू ू ु ू
सिशि�त अिभजनांची अथ�सा�रता वाढत होती. अप�रिचत अथ�शा�ीय सकं�पनांचा ु
मराठीतन अथ�बोध करवन दतेाना ज�र तेथे सो�या �या�या क�न सबंोध �प� ू ू
कर�यावर या काळातील लेखकांनी भर िदलेला आहे. ‘सपं�ी �हणजे केवळ ‘��य’ नाही; 
या ��याचे माणसा�या उपयोगी म�यात �थलांतरण झाले तरच �याला ‘सपं�ी’चे साथ� ू
�प �ा� होते’ अशा सा�या सटसटीत �या�या कर�याचा �य�न या काळात झाला. ु ु
(िव�ण घन:�याम, १८५५) िकंवा चक��या आिथ�क समजती दर कर�यासाठी �ढ ु ु ु ू
समजती आिण अथ�शा�ीय सकं�पना यातली भेदरषेा �प� कर�यावर भर िदलेला ु
िदसतो. उदाहरणाथ�, पैसा दऊेन जे पदाथ� घेता येतात �यास सपं�ी �हणतात, या 
पारपं�रक समजतीवर भा�य करताना बाळा मंगेश यांनी ‘पैसा’ आिण ‘सपं�ी’ यातला ु
स�म भेद िवशद क�न सांिगतला. “पैका हे श� अदलाबदली कर�याचे साधन होय..�या ू ु
पदाथा�वर कणाची तरी मालक� आहे व जो पदाथ� एकमेकास िवकत दतेा-घेता येतो �यास ु
सपं�ी �हणावे.” (मराठी �ान�सारक, ऑ�टोबर १८६४). स� पदाथा�त फेरफार ृ
के�यावाचन म�यव�ी होत नाही (मराठी �ान�सारक,एि�ल १८८५), भांडवल �हणजे ृू ू
केवळ ��य नसन उ�पादनासाठी लागणारी साधने (मराठी �ान�सारक, जलै १८८५) ू ु
अशा न�या अथ�शा�ीय सकं�पना �प� करीत अथ�सा�रता वाढिवणार े लेखन या 
काळात झाले.

िहदं�थानास दा�र� य का �ा� झाले याची िविवध िनयतकािलकांतन चचा� होत होती. ् ूु
अथ�शा�ीय व समाजशा�ीय �ि�कोनातन या चचा� अिभिनवेश टाळन वा�तवल�यी ू ू

 य�ंो�पादनामळे �थािनक रोजगार बडाले, कारागीर दशेोधडीला लागले, हे ु ु
त�कालीन वा�तव होते. पण केवळ य�ंो�ादनामळे बेरोजगारी वाढते हा भाबडा समज दर ु ू
कर�यासाठी य�ंो�ादनाचे अथ�शा�ीय समथ�न करणारहेी काही लेखन या काळात 
झालेले आहे. उ�पादका�या भिमकेतन पािह�यास मानवी कारागीरांपे�ा य�ें ही जा�त ू ू
मजबत, अथक काम क� शकणारी, थंडी-उ�णतेचा प�रणाम न होणारी अस�याने ू
फायदशेीर ठरतात. �ाहका�या भिमकेतन पािह�यास ह�तमेहनतीपे�ा य�ंो�पािदत व�त ू ू ू
खमासदार असतात, �यामळे व�तं�या िकंमती कमी होतात व सामा�य माणसाला �या ु ु ू
सखाने वापरता येतात, �हणन य�ंो�पादनावर भर �ावा असा यि� तवाद जनाद�न रामच�ं ु ू ु
या िनबधं लेखकाने केला आहे. (जनाद�न रामच�ं, १८५६) 



394   ।     आिथ�क ि�थ�यतंर - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ

 २. रा�याने िविवध उ�ोगक� �े �थापन क�न सव�जनांना �यात उ�पािदत होणा� या 
व�त परिव�यासाठी नागरी परवठा क� �े �थापन करावीत.ू ु ु

 १८६७ साली जे�हा सा�यवादी िवचारसरणीचा �वत�क काल� मा�स� याचा ‘दास 
कॅिपटल’ हा �थं �कािशत झाला, �याच वष� त�सम िवचारसरणीचा िव�णबवा ��चारी ु ु
यांचा ‘सखदायक रा�य�करणी िनबधं’ �कािशत झाला. समकालीन िवचारवतंांपे�ा ु
वेग�या भिमकेतन पया�यी अथ�िवचारांचे �ा�प िव�णबवा ��चारी यांनी मांडले आहे. ू ू ु ु
जगभर भांडवलशाही अथ��यव�था आिण �यि� तवादाचा पर�कार करणारा िवचार�यह ु ू
��थािपत होत असताना िव�णबवांनी सामदाियक अथ��यव�थेचा पर�कार केला. ु ु ु ु
सपं�ी�या सहयोगी वाटणीचे नवे आदश� �ा�प �यांनी मांडले. समते�या म�याला व ू
सामदाियक �मश� तीचे म�य मानणा� या जनवादी राजक�य अथ�शा�ाचे िस�ांतन ु ू
करणारा आ� भारतीय अथ�शा�� �हणन �यांची अथ�शा�ा�या इितहासात न�द ू
�हायला हवी. िव�णबवा ��चारी यां�या िनबधं ातले �मख म�े असे होते :ु ु ु ु

कशा होतील यावर या न�या लेखकांनी भर िदलेला आहे. केशव जनाद�न प�हाळेकर, ु
िव�ण घन:�याम, जनाद�न रामच�ं, बाळा मंगेश, इ�यादी त�कालीन सिशि�तांनी आप�या ु ु
िनबधंलेखनांतन आिथ�क ��ांची व िस�ांतांची चचा� करताना ज�र तेथे मराठी ू
माणसा�या �वभावधमा�वर बोट ठेवन मराठी माणसाला पया�यी िवचारांकडे ने�याचा ू
�य�न केला आहे. सामा�यत: मराठी माणसाचा कल �यापार-उ�ोगातली जोखीम 
प�कर�यापे�ा सरि�त नोकरी �वीकार�याकडे अस�याने आप�याकडे �यापार-उ�ोगाची ु
परपंरा िनमा�ण होऊ शकली नाही. परपंरागत �ा� झालेला िभ�क�सारखा अन�पादक ु ु
�यवसाय कर�यात मराठी माणसाने ध�यता मानली व आपली उ�पादक श� ती चक��या ु
िठकाणी खच� केली, �यामळे मराठी माणस �यापार-उ�ोगात मागे रािहला, अशी सडेतोड ु ू
सामािजक समी�ाही या लेखकांनी केली. मराठी माणसापे�ा गजराथी माणस �यापार-ु ू
उ�ोगात पढे का हे �प� करताना गजराती माणसाचा �वभावधम� आिण �या�या सवयी ु ु
�यापारास पोषक कशा आहेत हे दाखिव�यावर भर िदला गेला. गजराती माणसा�या ु
�वभावातच �यापाराची आवड, उ�ोगशीलता, साधेपणा आिण प�रिमत खच� कर�याची 
सवय हे गण अस�यामळे �यांची �यापार�े�ात व�ी झाली. तसे मराठी माणसा�या ु ु ृ
बाबतीत घडले नाही. �याला मराठी माणसाचा िमजासी �वभाव आिण आळशीपणाच 
कारणीभत अस�याचे ल�ात आणन द�ेयाचे काम या लेखकांनी केले आहे. (पनाळेकर, ू ू ु
केशव जनाद�न १८५१)

 १. दशेात�या सव� नाग�रकांचे िमळन एक कटंब (क�यन) असावे. ‘सब भमी ू ु ु ु ू
गोपालक�’ या �यायाने रा�या�या सव� भ�े�ावर या सवा�ची सामदाियक मालक� असेल व ू ु
तेथे जे जे पेरले जाईल �यातन होणारी सपंदा सवा�ची िमळन असेल.ू ू
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 ४. जाितभेद आिण �य� तीपजा बाजला ठेवन सव� �कार�या गलामिगरीतन म� त ू ू ू ु ू ु्
करणारा सम�यायी �यवहार समाजात िनमा�ण �हावा यासाठी रा�याने सव� नाग�रकां�या 
क�याणाची जबाबदारी �यावी.

 जनवादी अथ�िवचारांची पायाभरणी जोितबा फले यां�या लेखनातनही झालेली ु ू
आहे. ‘शेतक� याचा आसड’ या �थंातन �यांनी शेती�या अथ�शा�ाची िव�ताराने चचा� ू ू
केली आहे. रा�याने क�याणकारी भिमकेतन शेतीसाठी जलिसचंनासार�या साव�जिनक ू ू
�व�पा�या सेवा परवा�यात, �यासाठी पाटबधंार े बांधावेत, पाझर तलावांची िनिम�ती ु
करावी. शेतमालाची �दश�ने भरवावीत. �योगशील शेतक� यांना बि�से �ावीत. 
शेतक� यां�या मलांना इं�लंडला पाठवन औ�ोिगक शेती�या तं��ानाचे �िश�ण �ावे व ु ू
शेतीचे आधिनक�करण कर�यासाठी �ो�साहन �ावे अशी भिमका मांडली. रामच�ं ह�र ु ू
िशदं े या आप�या सहका� या�या मदतीने �यांनी १८७६ साली प�यास �यापार व ु
बांधकाम कंपनीही �थापन केली होती. शेतीचे आधिनक�करण क�न �ामीण भागात�या ु
शेतक� यांना दद�शेतन बाहेर काढ�यासाठी �यांनी आप�या िनबधंांतन या जनवादी ू ूु
अथ�नीतीचा पर�कार केला. ु

 ३. �यि� तगत मालक�ची सकं�पना बाद झा�याने धा�य, कपडे, दािगने, इ�यादी 
जीवनोपयोगी व�तंचा गावपातळीवर एकाच गदामात साठा करावा व आपाप�या ू ु
गरजेनसार लोकांनी या गदामातन व�त �या�यात. ‘जो जे वांछील तो ते लाहो’ या �यायाने ु ु ू ू
ह�या �या व�त ह�या ितत�या काळापय�त उपभोग�याचे �वातं�य नाग�रकांना असेल.ू

मा�स�वादी अथ�शा� पढे ये�यापव�च ‘जनिहताचे शासन’ हेच माणसा�या आनंदाचे ु ू
िनधान अस�याचा िव�ास दणेार ेहे पया�यी अथ�शा� मराठी �ान�यवहारात याच काळात 
पढे आले.ु

 सार�पाने सांगायचे तर १९ �या शतकात मराठी �ान�यवहारात अिभजनवादी 
अथ�शा� आिण जनवादी अथ�शा� अशा दोन समांतर परपंरांची मांडणी करणारा नवा 
िवचार�यह ��थािपत झाला. पाि�मा�य अथ�शा�ातील ॲडम ि�मथ, जॉन �टअट� िमल ू ु
यां�या अथ�िवचारां�या दबावाला बाजला सा�न भारतीय अथ�शा�ाची मांडणी या ू
काळात झाली, हे या कालखंडातील चचा�िव�ाचे मह�वाचे योगदान �हटले पािहजे. �या. 
रानडे यां�या�माणेच �या. कािशनाथ ि�ंबक तेलंग यांनी १८७७ साली ‘ससन मेकॅिनक ू
इि��टटयट’ म�ये वाचले�या िनबांधातनही राजक�य अथ�शा�ाचे िनयम हे िनरकंश व ् ू ू ु
साव�कािलक नसतात अशीच भिमका घेतली होती. जे िनयम इं�लंडला लाग होतात, तेच ू ू
भारताला लावणे असयि� तक अस�याचे �यांचे मत होते. केवळ मचे�टरचे �यापारी ँु
िहतसबंधं जोपास�यासाठी म� त �यापाराला सरं�ण दणेा� या अथ�नीतीचे समथ�न केले ु
जात आहे, असा �यांचा आ�ेप होता. भारतीय सदंभा�त किषक� दी अथ�नीती आव�यक ृ
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 १. ि�िटश अमदानीपव� महारा��ात गावगाडयाची व सरजंामशाही म�यचौकटीतली ्ू ू
अथ��यव�था काय�रत होती. या पारपं�रक अथ��यव�थेत जाितस�ंथेत�या उतरडंीसारखी 
िविनमय म�यांचीही उतरडं अि�त�वात होती. आिथ�क �े�ाची ि��तरीय वग�वारी ू
अि�त�वात होती. उतरडंी�या तळाशी मोबदला िकंवा �मम�य अदा कर�यासाठी ‘िशधा’ ू
िकंवा ‘अ�न’ िदले जात असे. मध�या वगा�त�या लोकांना कपडे, गाय, िकंवा गलामा�या ु
�व�पात दयेभाग िदला जायचा आिण वर�या �ेणीत�या लोकांना इनाम, जहािगरी�या 
�व�पात जिमनी िकंवा िविश� �े�ावरील खंडाचे, महसलाचे ह�क िदले जात असत. या ु
पारपं�रक अथ��यव�थेत िद�या घेत�या जाणा� या व�तंना रोकडम�यापे�ा सामािजक ू ू
�ेणीम�य असायचे. पजा सांगणा� या �ा�णाला दि�णा �हणन सो�याची गाय िमळत ू ू ू
असे; पण रोजची �ामसफाई करणा� याला धा�या�या �व�पातच मोल �यावे लागत असे. 
आधिनकपव� अथ��यव�थेतील या व�तंचे �यम�य आधिनक अथ��यव�थेतील ु ू ू ू ु
पैशासारखे अमत� िकंवा गणन�म नसायचे. ही पारपं�रक अथ��यव�था अिवकारी ू
िनयमांनसार चालत नसन स�ंकतीसापे� म�य��ीनसार चालत असे. [१८] ि�िटश ु ू ृ ू ु
अमदानीत व�तिविनमय प�ती मागे पडन समम�याचे चलन अि�त�वात आले. बका, ँु ू ू

 आतापय�त�या या तपासातन १९ �या शतकातील आिथ�क ि�थ�यतंरािवषयी हाती ू
लागलेले िन�कष� सार�पाने पढील�माणे सांगता येतील :ु

९. इितकथन :

असन �थािनक लोकांचे भौितक व सां�कितक जीवनमान उंचावेल या ��ीने आिथ�क ृू
नीती आख�याची गरज �यांनी ल�ात आणन िदली. अथ�शा� हे भौितकशा� नसन ू ू
सामािजकशा� आहे; �यामळे भारताची िविश� राजक�य, सामािजक, धािम�क ि�थती ु
आिण परपंरा ल�ात घेऊन, इथ�या लोकां�या रा��ीय भावना आिण राजक�य 
मह�वाकां�ा ल�ात घेऊन भारतीय अथ�शा�ाची �वतं� मांडणी कर�याचा �क�प 
�हणन या अथ�चचा�कडे पहायला हवे. इं�लंडचे उदारमतवादी अथ�शा�, जम�नीचे ू
रा��िहतद� अथ�शा�, ऑि��याचे त�विन� अथ�शा�, अमे�रकेचे अथ�सघंटनाक� �ी 
अथ�शा� या�माणे भारताचे जनवादी अथ�शा� िवकिसत हो�याची गरज या चचा�तन पढे ू ु
येत होती. रा�या�या सांपि�क �गती�या स�म िवचारांबरोबरच �य� ती आिण ू
समाजा�या अिधभौितक क�याणाचे अथ�शा� रच�याकडे भारतीय िवचारवतंांचा कल 
झकला होता, हे या चचा�तन िदसन येते. म�य �हणजे �वदशेी चळवळीचे बीजारोपण या ु ू ू ु
अथ�चचा�तन होत होते. (१७) हे ल�ात घेता १९ वे शतक हे केवळ आधिनक ू ु
अथ�शा�ीय िस�ांतांचे प�रचय घडवन दणेार े शतक न�हते, तर नवभारता�या ू
िनमा�णासाठी पायाभत ठरणा� या आिथ�क ि�थ�यतंरांचा वेध घेणार े शतक होते असा ू
सव�साधारण िन�कष� काढता येतो. 
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पतपेढया, िवमा, ह�डंी, रोखे, शेअस�, अशा स�ंथा�मक अथ��यव�थांचा व �यापारी ्
अथ�शैलीचा उदय झाला. िनखळ आिथ�क म�यिनकषांना मह�व दणेा� या �मािणत ू
अथ��यव�थेची नवी शैली मराठी माणसा�या अगंवळणी पड लागली होती. �वाय� ू
अथ��यव�थेकडन (Substantive economy) सरंिचत अथ��यव�थेकडे (formal ू
economy) �वास स� झाला होता. ु

 ३. रामक�ण िव�नाथ या आ� मराठी अथ�शा��ाने �हट�या�माणे पारपं�रक ृ
उ�ोगांना आधिनक य�ंिव�ेची जोड दऊेन उ�पादनाची मा�ा व गणव�ा ु ु
वाढिव�यािशवाय भारता�या अथ�कारणाला उ��वल भिव�य �ा� होणार नाही. तसेच 
सामािजक पनघ�टना आिण आिथ�क पनघ�टना यांची पर�परसांगड घातली तरच भारताची ु ु
सवा�गीण �गती होईल व इथ�या �जाजनांचे क�याण होईल. �या. रानडे व इतर भारतीय 
िवचारवतंांचा कल याच भिमकेकडे झकलेला िदसतो. या भिमकांना ससगंत असा ू ु ू ु
सयाजीराव गायकवाड यांनी घालन िदलेला आिथ�क सधारणांचा व�तपाठ भारता�या ू ु ु
पढील अथ�कारणासाठी िदशादश�क मानदडं �हणन पढे येताना िदसतो. आपली बह�स�ंय ु ू ु
लोकस�ंया खेडयांत आहे; �यामळे उ�पादनसाधने केवळ शहरात क� ि�त होऊ नयेत; ् ु
खेडयांतही न�या तं��ानाचे िवतरण क�न �ि�या उ�ोगासारखे नवे उ�ोग स� क�न ् ु
आिथ�क लाभांचे िवक� �ीकरण करणारी अथ�नीती हा एक नवा पया�य सयाजीराव 

अथ�कारणातली �यापारी कंप�यांची नीती �यापारात�या अ��य हातांनाच उप�व 
पोचवत नाही, तर रा�यक�या�ना आिण लोकिहतालाही नकसान पोहचिवणारी असते. ु
�यापा� यांना फ� त �व�तात मालाची खरदेी आिण महागात महाग माल िवक�याची नीती 
कळते. तर वसाहतवादी स�ाधीशांना �व�तातली आयात आिण भरपर कमाई दणेारी ू
महागडी िनया�त एवढीच अथ�नीती कळत असते. [१९] �यापारात पण� �पधा� जोपय�त येत ू
नाही, तोपय�त वसाहतवादी शोषण अटळ आहे, अशा आशयाचा ॲडम ि�मथचा िवचार 
हा १९ �या शतकातील भारतीय अथ�कारणा�या यथाथ� आकलनाला मलभत आधार ू ू
परवतो.ु

 २. १९ �या शतकातील आिथ�क ि�थ�यतंरांचा तपास काढ�यानंतर ई�ट इंिडया 
कंपनी आिण ि�िटशां�या वसाहतवादी नीतीमळे भारताचे आिथ�क शोषणच होत होते हाच ु
सव�साधारण िन�कष� हाती लागतो. ॲडम ि�मथने �हटले होते क�, 

“Such exclusive companies, therefore, are nuisance in every 
respect; always more or less inconvenient to the countries in which 
they are established, and destructive to those which have the 
misfortune to fall under their government.” (- Adam Smith, The Wealth 
of Nations, 1776.) 
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गायकवाड यां�या बडोद े स�ंथानातील �योगांतन पढे येत होता.ू ु

(आ) “�कितिस� अशी काही �यव�था सा� याच स�ी�या बडाशी आहे व �हणन ृ ृ ु ू
माणसाला मेहनत करावी लाग�यामळे �या�या �वाभािवक गणांचा िवकास सतत होत ु ु
आहे, अशीही नवीन ��ा ह�र केशवज��या काळी सिशि�तां�या मतांत �जत होती. ु
ई�रानेच ही �यव�था केली आहे, असाही भाव �यां�या मनात होता व �यामळे पारपं�रक ु
आि�तक ��शेी ही नवी ��ा बेमालम सांधली जात होती. यामळे ‘�यव�था’ श�दाला ु ु
एक जने आिण नवेही वजन �ा� झालेले होते. तो श�द शेवटी जोडन ह�र केशवज�नी ु ू
‘दशे�यवहार�यव�था’ ही स�ं ा तयार केली.”(िक�ा, प. १६)ृ

(अ) “‘दशे�यवहार’ या जोडश�दाची योजना ह�र केशवज�नी न�याने केलेली िदसते. 
‘दशे’ हा राजक�य घटक घेऊन उ�ोग, �यापार, सपं�ी यां�यासबंधंीचा िवचार ॲडम 
ि�मथ�या �थंात आहे व �याला अनस�न ‘दशे�यवहाराचे शा�’ �हणजे ‘पोिलिटकल ु
एकॉनॉमी’ असे �यांनी मानले, ते यो�यच होते.” (बेडेकर िद. के. १९६९, प. १५)ृ

 ४. १९ �या शतकात महारा��ात�या बि�वतंांनी भारतीय आिण पाि�मा�य ु
�ानपरपंरांचा सम�वय साधन सम�वयवादी अथ�शा�ाचा पाया रचला. भारतीयांना ू
प�रिचत असले�या कौिट�या�या अथ�शा�ात राजनीतीचा �यापक िवचार होता. �जेचा 
आिथ�क योग�ेम, सामािजक �थैय� व रा�यािवषयीची आ�था यांवरच राजाचे साम�य� व 
सपं�नता अवलंबन असते, ही ��ी ठेवन राजाने कसे वागावे आिण इतर रा�यांशी कसे ू ू
सबंधं ठेवावे, हे सांगणार ेशा� �हणजे अथ�शा�, ही कौिट�या�या अथ�शा�ाची भिमका ू
होती. �यामळे आप�या अथ�िवचारात शेती, गोर�ण, �यापार यांना राजनीतीचे अगं �हणन ु ू
पािहले जात होते. मा� अ�वल इं�जी कालखंडातील बौि�क ि�थ�यतंरामळे �ि�य व ु
�ा�ण यांनाच �े��व दणेा� या म�यिवचारांवर आधारले�या ज�या अथ�नीतीला छेद ू ु
दणेारी नवी िवचारधारा पढे आली. कौिट�याचे अथ�शा� आिण ि�मथ, िमल, �पे�सर ु
यां�या िवचारदश�ना�या सम�वयातन न�या अथ�शा�ाची मांडणी होऊ लागली. अथ�शा� ू
हे ‘ए�प�रकल’ असन अनभवासिहत �ान व ल�पव�क अवलोकन यां�या आधार े या ू ु ू
शा�ांतील �मेये मांडली जातात याची जाणीव या काळात �ढ झाली. समकालीन 
सामािजक �येयांशी आिथ�क घटनांचा सम�वय क�नच कोण�याही काळातील 
पोिलिटकल इकॉनॉमीचा अ�यास करायला हवा, या िमल�या मताचा �भाव १९ �या 
शतकातील भारतीय अथ�िवचारावर िदस लागला होता. ‘पोिलिटकल इकॉनॉमी’साठी ह�र ू
केशवज�नी ‘दशे�यवहार’ या न�या जोडश�दाची योजना केली होती. या 
जोडश�दयोजनेमागे ह�र केशवज�ची कोणती अथ�शा�ीय िवचारचौकट होती, याचे िद. 
के. बेडेकर यांनी केलेले ���ीकरण �या काळात�या अथ�िवचारांमागे असणा� या बौि�क 
प�र�े�याचे आकलन हो�यासाठी उपय� त आहे. बेडेकर िलिहतात,ु
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(१) “During the emergence and consolidation of industrial 
capitalism, the sea became an increasingly turbulent, contradictory, 
and contested terrain” (Casarino 2002 : 4)

(२) जमीनबाब : जमीनबाब ही शा�ीय��ीने पाहाता कराचे �व�पाची बाब नाही. 
िहदं�थानात सरकार हे जिमनीचे मालक आहेत व ती लागवडीस िद�याब�ल जे �वािम�व ु
घे�याचे व खाजगी मन�याने जमीन केली तर �यास जे �ावेच लागते, ती जमीनबाब होय, ु
असे फासेट व िमल यांचे मत आहे. या अथा�ने ‘जमीनबाब’ ही कर नसन ‘भाडे’ आहे. ू
(१८९५, प. १६२, १८५)ृ

 ५. या काळातील बौि�क चचा�िव�ात सपं�ीची पवा�पार चालत आलेली केवळ ू
सचंया�मक िकंवा उपभोगा�मक क�पना मागे पडन मानवी �माने सपं�ी िनमा�ण होते हे ू
नवे त�व �ढ होऊ लागले. सपं�ी ही भांडवल बनन न�या सपं�ीचे उ�पादन करते ही ू
क�पना पढे आण�यात या काळातील अथ�चचा�चा उपयोग झाला. �यामळे लोकस�ंया ु ु
वाढीचा ��,�मिवभागणीने उद भवणार े��, परदशेी �यापार, �वावलंबन, इ�यादीिवषयी ्
न�यानेच िवचारिवमश� होऊ लागला. सज�नशील भांडवलदारी अथ��यव�थेचे एक मोठे 
भ�य �व�निच� मराठी िवचारवतं आप�या लेखनातन मांड पहात होते. पारमािथ�क ू ू
म�यचौकटीतन बाहेर पडन इहवादी �ि�कोनातन सामािजक-आिथ�क ��ांची िचिक�सा ू ू ू ू
करणारी ही िपढी आप�या अथ�शा�ीय चचा�तन नवी बौि�क म�यचौकट िव�ता�रत ू ू
कर�याचा �य�न करीत होती, ही या काळातील अथ�कारणा�या चचा�ची मह�वाची 
सामािजक-सां�कितक फल�ती �हणायला हवी. धम�शा� व कामशा� या दोह��या ृ ु
�े�ांतन वगळलेले सव� ऐिहक जीवन या न�या ‘अथ�शा�ा’त समािव� झाले होते. ू
उदाहरणाथ�, लोकस�ंया व कटंबिनयोजन या अथ�शा�ीय प�रमाणातन ह�र केशवजी ु ु ू
पाठार े आिण �या. रानडे हे ल�ने उिशरा का करावीत याची चचा� करीत होते. केवळ 
सपं�ीने लोक सखी होणार नाहीत; चांगला धम�, चांगली नीती, शहाणे रा�यकत�, चांगले ु
िश�ण हवे याची जाणीव क�न दणेा� या सां�कितक अथ�शा�ाची मह�त�मेढ हो�याचा हा ृ ु
कालखंड होता. १९ �या शतकातील मराठी अथ�कारणाचा हा थोड�यात इ�यथ� आहे. 

(३) मिलक अबंर : हा मळात बगदाद�या एका �यापा� याचा गलाम होता. �या ु ु
�यापा� याने �यास िनजामशाही�या वजीर चगंीझखान यास िवकले. ितथे �वकत��वाने तो ृ
िनजामाचा वजीर बनला. िनजामा�या कािक� द�त औरगंाबाद शहर वसिव�याचे �ेय मिलक 
अबंरला िदले जाते. �याने कण�यांना िमरासप�े दऊेन �हणजे जिमनीचे मालक बनवन ु ू
जिमनी�या खरदेी-िव��चे ह�क िदले. गावाला पड जिमनीतन वनचराई व गायराने काढन ू ू
िदली. पाटील, कलकण� व इतर �ामअिधका� यांची वतने बांधन िदली. आिण ु ू

िटपा :
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 सरी सव�� लाग� जाना, एकसार�याची वेदना

 ‘बाबरनामा’ म�ये बाबराने पढील न�द केली आहे : शेतकरी व इतर सामा�य लोक ु

 “व�ास न राहे पण�, मग अप�व राहतील कोठनृ ू

 वषभ धेन सकर �ान�, म� मंडक गणपती वाहनेृ ु ू ू

 अ�छेर दीडपाव दाणे, �पयाचे तेही न िमळे

 धनाढयासी न िमळे दाणा, मग िनध�न कैसा वांचतो. ्

 अस� ज� भ�ं नये त� भि�ल�, शेवटी ई�री उपेि�ल�ू
 �यांतन चवथाई रि�ले, तीन िह�से गत�ाणू
 हाताने तोलावे सवण�, धा�य मोजावे ताज�यान�ु

 कोण कोणाचा समाचार घेतो, यांत वांचतो कोणता

सारावसलीची प�त िनि�त क�न िदली. �यासाठी �याने १६०७ ते १६२६�या ु
दर�यान जिमनीची शेतवार पाहणी व मोजणी क�न �तवारी िनि�त केली. जिमनी�या 
उ�प�ना�माणे दोन पचंमांश िह�सा घासदा�या�या �पाने सारा वसल कर�याचा ख� ू ु
गावाशी ठराव केला आिण सारा वसलीची जबाबदारी गाव�या पाटलावर टाकली. काही ु
िठकाणी वािष�क उ�प�ना�या एक ततीयांश नगदी वसल घे�याचा �घात स� केला. ृ ुू
मिलक अबंर�या या प�तीचे अनकरण मराठयां�या राजवटीतही कर�यात आले होते.्ु

(५) अनंतफंदीने दि�ण �ांतात द�काळामळे ओढवले�या आप�ीचे वण�न केले ुु
आहे, हे वण�न वाचले तर द�काळाचा फेरा िकती �ासदायक होता हे कळते. कवी िलिहतो:ु

 सव�ही भि�ले िभका� यान�, शेचट� �ाण गेले हो.

(४) १८५६-५७ म�ये ि�िटश भारताचे एकण उ�प�न #30 िमिलयन प�ड होते, ू
�यापैक� #16.7 िमिलयन प�ड उ�प�न केवळ जमीन महसलातन �ा� होत असे व #7 ु ू
िमिलयन प�ड मीठ आिण अफ�या �यापारातील ि�िटशां�या म� तेदारीमळे �ा� होत असे. ू ु
महसला�या उ�प�नाचे हे �माण ल�ात घेऊन १८३६ नंतर �ा� होणा� या जमीन ु
महसलातन शाळा व लोखंडी सडकांवर खच� कर�यात येऊ लागला. पढ�या वीस वषा�त ु ू ु
�हणजे १८५७ पय�त र�ेवे�या ३०० मैल लांबी�या सडका आिण ४००० मैल लांबी�या 
ताराय�ंां�या लाइ�स टाक�याचे काम पण� झाले. मंबई-नागपर र�ेवेलाईन टाक�यात ू ु ू
आली. (Griffin, 1994, p. 225)

 सोनरोठे बरबडे भ�न, तरी वांचले नाहीतू

 कोण �ेताला ओ्िढतो, येथ� अव�यांचा �ाण जातो

(६) इफा�न हबीब यांनी मोगल राजवटीतील शेतक� यां�या ि�थतीचे वण�न केले आहे 
: “भारतातील अनेक िठकाणी तप व गळ शेतक� यां�या आहारात असत. परतं मीठ महाग ू ू ु
अस�याने �याचा वापर आज�या मानाने फारच कमी केला जाई.”
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पाद�ाणे वापरीत नसत. कमरलेा लंगोटीसारखे एक फडके एवढाच �यांचा पोषाख असे. 
�यांचे अथं�ण-पांघ�णही बेताचेच असे. उ�हा�यात इत�या तोकडया कपडयांवर भागत ् ्
असले, तरी थंडीत या लोकांचे फार हाल �हायचे. लोकरी कपडे परवडत नस�याने ते 
लोक रजईसारखे कपडे थंडीत घालत आिण शेकोटीवर भरवसा ठेवीत... �यांची घर े
�हणजे बांब व गवत यां�या झोपडया होत. धातची भांडी परवडत नस�याने मातीची भांडी ्ू ू
वापरली जात.” (पाटणकर रा. भा. १९९९, प. ३८)]ृ

[७] १९ �या शतकातील �यापारावर प�रणाम घडिवणा� या गो�ी :

१८७३-७४ : ग�हा�या िनया�तीवरील जकात माफ.

१८७६-७८ : दि�ण भारतात द�काळ.ु

१८६२-६९ : अमे�रकेचे य�. कापसाचा �यापार वाढला.ु

१८७९-८० : दशेातील क�टम जकाती माफ.
१८८०-८१ : राजपता�यात आगगाडीस �ारभं.ु
१८८१-८२ : आयातीला जकात माफ. 

१८७७-७८ : ��ी र�ेवेचा पिहला ट�पा

१८७४-७५ : िनजाम�या र�ेवेचा पिहला ट�पा पण�.ू

१८१३ : ई�ट इंिडया कंपनीची �यापारातील म� तेदारी सपं�ात, इतर ु
�यापा� यांसाठी खली �पधा�. ु

१८७५-७६ : कापसा�या कापडावरील आयातीवरील जकात माफ.

१८८६-८७ : ��दशेात र�ेवेचा िव�तार
१८८८-८९ : िनमाजची र�ेवे पण�ू

१८७८-७९ : िसधं खो� यात आगगडी स�. ू ु

१८९३-९४ : टांकसाळी बदं.

[८] “India had become an unequalled market for British 
manufactured goods, particularly cotton-ware, and by 1913, 60 per cent 
of all Indian imports came from Briton and it had absorbed #380 million 
pounds in British capital, one tenth of all the country’s overseas 
investments.” (Lawrence James, 1994, p. 217)

१८७०-७१ : मंबई-कलक�ा-लाहोर आगगाडीचा र�ता पण�.ु ू
१८७२-७३ : कापसाची िनया�त कमी झाली.

१८९४-९५ : आयात मालावर जकात; दशेांत तयार होणा� या कापसा�या मालावर कर.

१८६९ : सएझ कालवा स� झाला.ु ु

१८८९-९० : इंिडयन इं�लंड र�ेवे पण�.ू
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(९) “Bombay has long been the Liverpool of the East, and she is 
now become the Manchester also..In 1850 we question much if even 
the model of a cotton mill had found its way to Bombay; but now the tall 
Chimneys of half-a-dozen factories tower solemn and sombre above 
the surroundings buildings.”(Edwards S.M., 1902, p.265) (१०) “It was 
the British intruder who broke up the Indian hand-loom and destroyed 
the spinning wheel. England began with driving the Indian cotton from 
the European market; it then introduced twist into Hindustan, and in the 
end inundated the very mother country of cotton with cottons. In 1824, 
Briton exported 1 million yards of cotton to India; by 1837 it was 64 
million yards.”- Karl Marks, in the Led better James (ed.)(1853): 
Dispatches for the New York Tribute: Selected Journalism of Karl Marx, 
London p. 5)

(११) “.. the inception of cotton mills did not represent a structural 
transformation in the Indian Economy. Rather it was a defensive 
measure to spread the risk in view of the growing stranglehold of 
European firms in trade. This meant that the industry operated under 
several constraints. The narrow industrialization of the economy limits 
the purchasing power of the domestic market, exposing cotton mills to 
the fluctuations in international trade. The limited industrial base also 
ment that the mills were dependent on the import of expensive 
machinery from overseas.” (Chandavarkara Raj, p. 105)

(१२) There are some people who think that, as long as we have a 
heavy tribute to pay to England, which takes away nearly twenty Crores 
of our surplus Exports, we are doomed and can do nothing to help 
ourselves. This is, however, hardly a fair or manly position to take up. A 
portion of the burden represents interest on moneys advanced to, or 
invested in, our Country, and so far from complaining, we have reason 
to be thankful that we have a Creditor who supplies our needs at such 
a low rate of interest. Another portion represents the value of Stores 
supplied to us, the kind of which we cannot produce here. There 
remainder is alleged to be more or less necessary for the purpose of 
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 यथा अ�पा�पम अद��या� ं वाय� कोव�स षटपदा:।् ्

 उि�छ�द��ा�मनो मलमा�माने तां� पीडयेत।।्ू

 तथा वे�य नपो रा��े क�पयेत सतते करान।। ृ ्

 (मन�मती,अ�याय ७, �ोक १२८,१२९,१३९)ु ृ

Administration, Defence and payment of Pensions, and though there is 
good cause for complaint that it is not all necessary, we should not 
forget the fact that we are enabled by reason of this British connection 
to levy an equivalent tribute from China by our Opium Monopoly. I 
would not, therefore, desire you to divert and waste your energies in 
the fruitless discussion of this question of tribute, which had better be 
left to our Politicians.” [Inaugural Address of the First Industrial 
Conference, Poona 1890. सोवनी : ��तावना :१९६३, प.सहा-सात वर उद धत]ृ ृ्

[१४] या िववेचनातील शासक�य अथ�कारणाचा तपास १८९४ साली पाल�म�ट 
सभेस सादर झाले�या �रपोट�वर आिण १८९५ साली �िस� झाले�या ‘िहदं�थानची ु
रा�य�यव�था व लोकि�थती’ या प�तकावर आधा�रत आहे. उपल�ध झाले�या �तीवर ु
प�तका�या लेखकाचे नाव छापलेले नस�याने लेखकाचे नाव दतेा आले नाही. तसेच या ु
तपासातला मजकर एकाच प�तकावर आधारलेला अस�याने प�हा प�हा �यांचा ू ु ु ु
सदंभ�िनदश�  करणे टाळले आहे. 

[13] “The so-called ‘Home-charges’ brought India’s dollars and 
marks (the indirect dividend of imperial rule) to London and helped to 
make up its deficit with other parts of the world – a valuable prop to 
British financial supremacy”-Darwin,2012,p.188) 

 तथा अ�पापो �हीत�यो रा��ा�ा�ाि�दक: कर:।। 

[१५]  यथा फलेन य�येत राजा कता� च कम�णाम।्ु

(१६) “If in Politics and Social Sciences, time and place and 
circumstances, the endowments and aptitudes of men, their habits and 
customs, their laws and institutions and their previous history, have to 
be taken into account,it must be strange indeed, that in the economical 
aspect of our life, one set of general princples should hold good 
everywhere for all time and place and for all strange of Civilization.” 
(Ranade M. G. (1898), ‘Indian Political economy’, Essays on 

 नोिछ��ादा�मनो मले परषेां चाितत�णया।ृू
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qqq

(१७) “Dadabhai Naoroji prsented this theory at a time when people 
were engrossed in eulogising the blessings conferred by the British rule 
and indisputably proved that the rule is not only harmful, but is eating 
into the vitals of the nation and that if it continues, India is sure to go to 
the dust. This is the most valuable contribution of Dadabhai to Indian 
politics.” (Tilak, सम� लोकमा�य िटळक, खंड ४, प. २७९./ Sunthankar,1993, ृ
P. 532. ]

(१८) “Substantive economy do not follow universal rules, but vary 
from culture to culture...Money is not neutral and colourless, but ranked 
and codified, they are partial monies, limited in function and lacking in 
cultural sophistication.” (Davies 1994 : 23) 

(१९) Adam Smith wrote, ‘Merchants and manufacturers demanding 
a monopoly against their countrymen. But he argued strongly that this 
not only disturbed the invisible hand of market forces, but worked 
against the public interest as well. He recognised that the interests of 
merchants and sovereign rulers were different. Merchants secured 
profits by buying cheap and selling dear. Sovereigns, however, were 
concerned to keep prices for imported goods as low as possible, and 
prices for domestic goods as high. It is in the interest of sovereigns, he 
insisted, “to allow the most perfect freedom of commerce.” (Quoted in 
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
nations,1776, Chicago : University of Chicago Press,1976, Book 4, 
quotations on p.154. (136) 

Economics : A Collection of Essays and Speeches” : Thakkar & Co. pp. 
4-5)
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 १९ वे शतक हे �ाना�मक समाजा�या (Knowledge Society) जडणघडणीचे 
शतक �हणन ओळखले जाते. �ानसपंादन आिण �ानिवतरण यासाठी लागणार ेू
स�ंथा�मक जाळे या कालखंडात ��थािपत झाले. या कालखंडात शासक�य व �वयसेंवी 
�व�पा�या शाळा, िव�ापीठे, सशंोधनस�ंथा, �योगशाळा व सामािजक �बोधन मंडळे 
�थापन होऊन साव�जिनक पातळीवर �ानिनिम�तीचा आिण �ाना�मक दवेघेवीचा �वाह 
िव�तारला.

१ पव�कथन ू
 �ान हा एका �य� तीकडन दस� या �य� तीकडे स�ंिमत होणारा ‘�वाही साधन�ोत ू ु

‘ ( Flow resource ) अस�याने �ानाला साव�जिनक म�यही (Public value) आहे. ू
�ानाचे हे साव�जिनक �योजनम�य ल�ात घेऊन १९ �या शतकातील �ान�यवहारांचा ू
इथे तपास करावयाचा आहे. �ान हा ई�री �साद नसन अिज�त कौश�य आहे, ू
मानविनिम�त घिटत (Human artefact) आहे, हे गहीत ध�नच हा तपास करावयाचा ृ
आहे. �ानकौश�यां�या बळावर माणसाला भौितक साधनसपं�ीची वाढ करता येते, 
िनसगा�ला क�ात आणता येते आिण सामािजक �वा��याचा माग� �श�त करता येतो. 
जीवनात िनमा�ण होणा� या िविवध सम�यांवर मात कर�यासाठीचा बौि�क साधन�ोत 
(cognitive resources) �हणन �ानाचे मह�व सव�मा�य आहे. �ानाला सां�कितक ृू
अगंाबरोबरच बौि�क, आिथ�क, राजक�य काय�ही अस�याचे मॅिकयावलीने �हटले होते, ते 
याच अथा�ने.(मॅिकयावली, प. ६३) �ान�यवहारा�या अशा अनेक काया�पैक� धम�, ृ
सािह�य आिण कला�यवहारांचा �वतं� िवचार करावयाचा अस�याने हे �ांत वगळन इथे ू
तपास करावयाचा आहे. 

 १९ वे शतक हे शै�िणक �योगांचे शतक होते. नवे अ�ययनिवषय, नवी 
पाठयसाम�ी, नवी प�रभाषा, नवी अनदशेनप�ती अशा िविवध पात�यांवर शै�िणक ् ु
�योग स� होते, �यांचा धांडोळा घेणे, हाही या तपासाचा एक भाग असणार आहे. ु

शै�िणक ि�थ�यतरं

४
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 जागितक पातळीवर �ानभाषा �हणन इं�जीचे मह�व ��थािपत होणारा हा ू
कालखंड आहे. आतापय�त �यापाराची व वाङ मयाची भाषा �हणन ओळख�या जाणा� या ् ू
इं�जीचे केवळ भौगौिलकच न�हे तर सां�कितक वच��वही वाढले होते. िहदं�थान�या ृ ु

 केवळ भारतातच न�हे तर जगभरात�या सम� �ान�यवहारावर िव�ाना�या स�ेचे 
वच��व ��थािपत हो�याचा हा कालखंड आहे. याच कालखंडात जीवशा� (Biology) ही 
�ानशाखा न�याने उदयाला आली होती; भौितकशा� (Physics) ��थािपत होत होते. 
शालेय अ�यास�मात िव�ान हा स� तीचा िवषय केला जात होता. दशेोदशे��या 
रा�यशासनात िव�ान-तं��ानासाठी �वतं� खाते �थापन केले जाऊ लागले होते. 
�ाना�या �े�ात िवशेषीकरणाचे वार े वाह� लागले होते. समाजिचतंक िकंवा बि�वादी ु
त�विवमश�कापे�ा ‘शा��’ नावाचा एक नवा वग� उदयाला येत होता. आधी�या 
�ान�यवहारातील त�व� (Philosopher), िवचारवतं (Intellectual), यापे�ा ‘शा��’ 
(Scientist) अशी एक नवी स�ंा �ढ होऊ लागली होती. आतापय�त ‘बि�वतं’ ु
समज�या जाणा� या िवचारवतंांची िकंवा त�व�ांची बांिधलक� राजक�य, सामािजक, 
धािम�क अशा सम� जीवन�यवहारांना �यापणारी होती; पण ‘शा��’ या न�या सकं�पनेत 
गणला जाणारा बि�वतं भौितकशा�, जीवशा� अशा िविश� �ान�े�ापरताच आपली ु ु
बांिधलक� आहे असे मान लागला होता. �ान�यवहाराचे ‘िव�ान’ आिण ‘स�ंकती’ असे ृू
�वीकरण होत असतानाच िविवध �कित�यवहारांवर वै�ािनक म�य��ीचा �भाव वाढत ु ृ ू
होता. बौि�क जीवनात वै�ािनक प�ितशा�ा�या �भावातन िववेकवादाचा उदय झाला ू
होता. �यामळे या कालखंडात धम�,जात व िलंगभेदा�या पलीकडे जाऊन िश�णाचे ु
साव�ि�क म�य सवं िध�त होऊ लागले होते. ू

िश�णाचे साव�ि�क�करण कर�या�या �ि�येत सहभागी झाले�या शासक�य, धािम�क व 
�वयसेंवी स�ंथां�या काया�चा तपशीलही िवचारात �यावयाचा आहे. सामा�यत: सा�रता 
आिण साव�ि�क िश�ण�सारा�या मोिहमेत सरकारची सामीलक� मह�वाची असते. असे 
�हणतात, क� शासना�या िवषयपि�केत जे�हा साव�ि�क िश�णाला अ��थान असते 
ते�हा धम�स�ंथांना रिववार�या धािम�क �बोधन-वगा�पलीकडे फारसे काम नसते; मा� 
िजथे शासनाचे दल�� होते, ितथे धम�स�ंथा आघाडीवर असतात. लेखन-वाचना�या ु
मा�यमातन मलांवर नैितक स�ंकार घडिवणे, वाईट चाली�रत�पासन �यांचा बचाव करणे ू ु ू
हा धम�स�ंथां�या िश�णाचा �धान हेत असतो. तसा काया��मक कौश�ये िशकवन मानवी ू ू
भांडवल िवकिसत कर�यावर �यापारी िश�णस�ंथांचा भर असतो. नागरी समाजधारणा 
आिण शासनोपयोगी मन�यबळाचा िवकास कर�यावर सरकारी शाळांचा भर असतो. या ु
पा��भमीवर १९ �या शतकात शासन, धम�स�ंथा आिण अ�य �वयसेंवी स�ंथांनी कोणते ू
शै�िणक योगदान िदले याचा येथे तपास करावयाचा आहे. 
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रा�य�शासनात �ळलेली पिश�यन भाषा मागे पडन ितची जागा इं�जीने घेतली होती. ू
भाषा�यवहारात ‘दशेी भाषा’ आिण ‘िवदशेी’ भाषा असे �वतं� सबंोध �ढ करणारा हा 
कालखंड आहे. िश�णाचे मा�यम �हणन दशेी भाषांना �थान �ावे क� इं�जीला ू
मा�यमभाषा �हणन �वीकारावे यावर िभ�न िभ�न मत�वाह िनमा�ण करणारा हा कालखंड ू
आहे. �ान�यवहार आिण शासन�यवहारात इं�जी ही ‘जागितक भाषा’ �हणन ू
मह�व�थानी येत होती. १८६० �या दस� या अफ�या य�ानंतर �थमच िबिजगंम�ये ू ुु
पाि�मा�य धत�चे िश�ण दणेारी इं�जी शाळा स� झाली. इ. स. १८०० साली जपानी ु
लोकांना जपानी भाषेखेरीज इं�जी आिण रिशयन भाषेला मह�व �ावेसे वाटले. 
िहदं�थानातही मेकॉले�या िटपणानंतर िश�णाची भाषा दशेी क� इं�जी असा वाद स� ुु
झाला. १८३० साली भारतात इं�जी ही उ�च �यायालयाची �माणभाषा झाली. 
�ान�यवहारात भाषेचा म�ा क� ��थानी आला. अशा िविवध प�रमाणांतन १९ �या ु ू
शतकातील �ान�यवहारातील ि�थ�यतरांचा आिण चचा�िव�ाचा मागोवा �यावयाचा आहे. 
२. आधिनक िश�णाचा पव�रगंु ू

 ि�िटश अमदानीपव� भारतात ग�कल प�तीने ग�गही िकंवा आ�मात राह�न िव�ा ृू ु ु ु
सपंािदत कर�याची प�ती होती, गावपातळीवर पतंोजी�या शाळेत मले िशकत असत, ु
धम�िश�ण दणेा� या िहदं�ंया पाठशाळा आिण मसलमानां�या मदरसा असत. इं�जी ुू
अमदानीपव� ‘सरकारी शाळा’ हा �कार अि�त�वात न�हता. �ाथ�ना समाजाचे �वत�क ू
आ�माराम पांडरगं �ांचा मराठी अ�यास ता�या पतंोजी वगा�त�या एकिश�क� शाळेत ु
झाला होता. पतंोजी धळीवरील पाटयांवर िशकवत असत. �या काळात िश�णाला ्ु
साव�जिनक म�य होते. मराठी िलिहता वाचता येणा� याचास�ा सरकार दरबारात मोठा ू ु
मान राख�यात येत असे. आ�मारामदादा �हणत असत क�, “इं�ेजी सही व थोडेबह�त 
कसेबसे िलिहता वाचता येणा� या लोकांना सरकारने पाल�यांतन बसवन नेत असलेले मी ू ू
पािहले आहे.” (�ाथ�ना समाजाचा इितहास, भाग २, च�र�ा�मक लेख, प.५) मंबई ृ ु
इला�याचे त�कालीन ग�हन�र माउंट �टअट� एलिफ��टन यांनी १८२० ते १८३० या ु
काळांतील शै�िणक ि�थतीगतीची मािहती िमळिव�यासाठी सव��ण केले होते. �या 
अहवालानसार १९ �या शतका�या �ारभंी पेशवेकाळात महारा��ातील अनेक गावांत ु
�ाथिमक िश�णा�या शाळा अि�त�वात हो�या. या शाळांवर सरकारी िनय�ंण न�हते व 
सरकारी अनदानही न�हते. शाळा गावपातळीवर �वयसेंवी प�तीने चालिव�या जात. या ु
शाळांना �वत:�या �वतं� इमारती नसत. दवेळांत शाळा भरत. या शाळांतन सव� ू
जातीधमा��या मलांना व मल�ना िश�ण िदले जाई. दिलतांना दवेळात�या शाळांत िशकता ु ु
येत नसे. शाळांना सरकारी अनदान न�हते, तसेच �यां�यावर शासनाचे िनय�ंणही न�हते. ु
िश�कांना धा�य�पाने वेतन िदले जाई. धािम�क िश�णा�या शाळांसाठी जिमनी तोडन ू
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िद�या जात. अथा�त िशकणा� या िव�ा�या�ची स�ंया बेताचीच असे. सरदार, 
जमीनदारां�या मलांची �व�ी अ�रओळखीपे�ा अिधक न िशक�याकडेच असायची. ु ृ
शालेय िश�णात लेखन, वाचन, िहशेब-िटपण आिण �ाम�याने धािम�क िश�ण िदले जाई. ु
प�तक� िश�णात अ�रओळख, लेखन, वाचन, उजळणी, िहशेबापरते गिणत, भागवत, ु ु
रामायण, रामर�ािद �तो�े, किवता, �पावली, बखरी-तवा�रखा, प�लेखन असा 
अ�यास�म असे. म�लिव�ेत जोर, म�लखांब, लेझीम, क�ती, घोडयावर बसणे, ्ु
भालाफेक, तलवारबाजी, इ�याद�चे िश�ण िदले जाई. (भावे वा. क. १९७६, प. ४५-ृ ृ
४६) �यवसाय िश�णाची वेगळी �यव�था न�हती. शेतक� यांची व बलतेदारांची मले ु ु
आपाप�या �यवसायाची कािम�क कौश�ये घर�या घरी व कामा�या िठकाणी काम करता 
करता िशकत. 

 १७५७ �या �लासी�या लढाईनंतर ई�ट इंिडया कंपनी�या मा�यमातन बगंाल ू
�ांतात ि�िटशांची स�ा �थापन झाली. मा� कंपनी�या काय�सचीत िश�ण �साराचा ू
िवषय नस�याने शै�िणक उप�म घेणे वा िश�णािवषयी धोरण ठरिवणे याचा िवचार 
झाला नाही. �यानंतर १७८१ साली ग�हन�र जनरल वॉरन ह�ि�टं�ज यांनी कलक�यास 
फारशी भाषे�या उ�ेजनाथ� ‘मदरसा’ �थापन कर�यासाठी आिण �यानंतर दहा वषा�नी 
बनारसला स�ंकत कॉलेज स� कर�यासाठी िदलेले अनदान हा एकमेव अपवाद होता. ृ ु ु
१७९८ साली ई�ट इंिडया कंपनी�या सेवेतन िनव� झाले�या चा�स� �ट याने ृ ँू
कलक�याह�न लंडनला परत�यावर भारतवासीयांना इं�जी िश�ण द�ेयािवषयी िवचार 
स� केला. चा�स� �ट हा कलक�यास �यापार मंडळाचा सद�य होता. भारतात असताना ँु
�याने �ॉटे�टंट पथंाचा �सार कर�यासाठी पढाकार घेतला होता. भारतीयांवर इं�जी ु
िश�णा�या मा�यमातन ि��ती जीवन��ीचा स�ंकार कर�या�या उ�ेशाने �याने भारतात ू
िश�ण�सारा�या कामासाठी ि�िटश पाल�म�टची मा�यता िमळिव�याचे �य�न स� केले ु
होते. िहदंचें अ�ानांधकाराचे पटल दर कर�यासाठी ि��ती �ानाचा �काश �यां�यापय�त ू ू
पोहचिव�याचे मा�यम �हणन इं�जी िव�ेचा �सार करायला हवा अशी �याची भिमका ू ू
होती.िशवाय इं�जी भाषेतन िश�ण िद�यास भारतीयांना रा�यक�या�शी जळवन �यायला ू ु ू
मदत होईल. मोगल काळात जसे पिश�यन भाषेतन चालणा� या रा�य�शासनाशी ू
एत�ेशीयांनी जळवन घेतले, तसे इं�जी�याही बाबतीत जमेल, अशी �याची समजत होती. ु ू ू
या ि�टीश नीतीची अिधकत न�द ि�टीश पाल�म�ट पेपस�म�ये आढळते :ृ

 “The true care of darkness, is the introduction of light. The 
Hindoos err, because they are ignorant and their errors have never 
fairly laid before them. The Communication of our light and knowledge 
to them, would prove the best remedy for their disorders; and this 
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remedy is proposed from a full conviction that if Judiciously and 
patiently applied it would have great and happy effects upon them, 
effects honourable and advantageous for us.”(Parliamentary Papers, 
1831-1832, Vol. VIII (734), general appendix, 60)

“.. the understanding of the natives will begin to exert their powers; 
and their minds, once enlightened, will instinctively reject the profane 
absurdities of their theological, and the depraving vices of their moral 
system. Thus they will be prepared for the reception of Christianity.” 
(Parliamentary Debates, Vol. XXVI (1813),388-389) 

इतकेच नाही तर इं�जीचा �सार झा�यास एत�ेशीय शेतकरी आिण कारािगरांना 
नवी तांि�क कौश�ये िशक�याची सधंी �ा� होईल व �यामळे �यांचे उ�प�न वाढेल, अशी ु
�याची धारणा होती. परतं १७९३ साली ई�ट इंिडया कंपनी�या सनदचेे नतनीकरण ु ू
करताना �याने दाखल केले�या ��तावावर कठलाही िवचार झाला नाही. �याचा िम� ु
िव�बरफोस� यानेही भारतीयां�या आ�याि�मक उ�नतीसाठी चा�स� �ट�या ��तावाची ँ
पाठराखण कर�याचा �य�न केला, पण �याचाही उपयोग झाला नाही. १७९७ साली 
ई�ट इंिडया कंपनी�या कोट�  ऑफ डायर�ेटस�पढे �याने प�हा हा ��ताव ठेवला; १८०६ ु ु
साली �ट �वत: कोट�  ऑफ डायर�ेटरचा चेअरमन होता, तरीही �याला �या�या ँ
सहका� यांकडन हा ��ताव मंजर करवन घेता आला नाही. मा� १८१३ ला सनदचेे ू ू ू
नतनीकरण हो�या�या वेळेस चा�स� �टने आिण िव�बरफोस� यांनी दो�ही सभागहां�या ँ ृू
सद�यांना िनवेदन सादर क�न व बरीच मेहनत घेऊन आप�या ��तावास मा�यता 
िमळवली. िव�बरफोस�ने सभागहातील आप�या भाषणात ��तावाचे समथ�न करताना ृ
�हटले होते क�, 

“..it authorised the governor-general to spent a lac of rupees 
(10,000 pounds) annually on the “revival and improvement of literature 
and the encouragement of learned natives of India, and for the 

१८१३ �या ई�ट इंिडया सनद�ेया नतनीकरणात ४३ �या कलमात दोन मह�वा�या ू
तरतदी कर�यात आ�या. भारतवासीयांना धािम�क, नैितक आिण जीवनोपयोगी �ान ु
द�ेयासाठी कंपनीने यो�य ती काय�वाही करावी तसेच िमशन� यांना शै�िणक कामासाठी 
कायदशेीर परवानगी द�ेयात यावी. िहदं�थानांतील �जाजनांम�ये शा�ीय �ानाचा �सार ु
�हावा, िहदं�थानांतील �थंांचे पन��जीवन व सधारणा �हावी यासाठी कंपनीने दरवष� ु ुु
िकमान एक ल� �पये खच� करावेत, अशी अट घाल�यात आली. या कलमात नमद ू
कर�यात आले होते क�, 
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या सनदते नमद के�या�माणे िमशन� यांवर धम��सारासाठी घातलेली बदंी ू
उठिव�यात आली. �यामळे �कॉिटश िमशनरी सोसायटीला भारतात काम कर�याची ु
परवानगी िमळाली. आतापय�त कंपनी सरकारने एत�ेशीयां�या शै�िणक-धािम�क बाबतीत 
ह�त�ेप केला न�हता. या न�या धोरणामळे िहदं�थानात आधिनक िश�णाची मह�त�मेढ ु ु ुु
रोव�यासाठी अनकल प�रि�थती िनमा�ण झाली. तरीही �याला अपेि�त गती �ा� �हायला ु ू
एका दशकाह�न अिधक काळ वाट पहावी लागली. कारण �या काळात ि�टनची ससंद 
पिहले महाय�, �यातले तह, इ�यादीत �य�त होती आिण ई�ट इंिडया कंपनीचे ु
�यव�थापक �यां�या डो�यावर असलेला कजा�चा बोजा उतरव�यात �य� होते. न�या 
शाळा �थापन कर�यासाठी �यांना सवड न�हती. भारतीयांना दशेी भाषांत आधिनक ु
�ानिव�ानाचे िश�ण द�ेयासाठी या िवषयाची जाण असणा� या सिशि�त भारतीयांची ु
परशेी उपल�धी न�हती. िश�णाची उि��,े मा�यम, शाळा चालिव�यासाठी लागणारी ु
स�ंथा�मक य�ंणा, अ�यापनप�ती, पाठयप�तके याबाबतीत बरीच तयारी करावी ् ु
लागणार होती. एत�ेशीयांना पाि�मा�य िश�ण �ायचे तर ि��ती धमा�चेही िश�ण दणेे 
अप�रहाय� आहे असे मानणारा एक वग� होता; तर धम�िश�णाला म�ये न आणता 
आधिनक िव�ा िशकवा�यात असा दसरा मत�वाह होता. या मतमतांतरात एकवा�यता ु ु
होत न�हती. �यामळे १८१३ �या चाट�र ॲ�टमधील तरतद�ची काय�वाही होऊ शकली ु ु
नाही. 

introduction of knowledge of the sciences among the inhabitants of the 
British territories of India” (Parliamentary Papers 1831-32 VIII (734), 
London : H.M.S.O 1832, p.18) 

 कंपनी सरकार�या तलनेत िश�ण�सारात ि��ती िमशनरी मा� आघाडीवर होते. ु
पोत�गीजांनी िहदं�थानात शाळा स� के�या. इ. स. १५४८ साली वसई�या कॉलेजात ु ुु
३०० मलांना मोफत िश�ण िदले जाई. हे कॉलेज इंि�लश िव�िव�ालया�या तोडीचे ु
समजले जाई. इ. स. १५५६ साली ठाणे िज��ात�या िवहार तलावानजीक�या गावात 
�थापन केले�या अनाथगहात १३० मले िश�ण घेत होती.इ. स. १७३९ ला मराठयांनी ृ ु ्
पोत�गीजांचा पराभव क�न कॅथॉिलकांची हकालप�ी के�यानंतर या िश�णस�ंथा बदं ु
पड�या. (पानसे वेणताई,१९३४, प.१४) पोत�गीजां�या काळातच िमशन� यांनी मंबईत ृ ु ुू
��थान ठेव�यानंतर लगोलग धािम�क िश�णासाठी १५८० साली मंबईत जेझईट ु ु
कॉलेज, १६२० साली वां� याला ‘कॉलेज ऑफ स�ट ॲन’ काढले. िमशनरी, यरोिपयन व ् ु
अ�लो इंिडयन लोक हा �यांचा ल�यगट होता. १७१८ साली स�ट कॅथे�ीलचे धमा�िधकारी ँ
र.े कॉब यांनी मंबईत मंडपे�र (बो�रवली) येथे दसर े जेझइट कॉलेज काढले. गरीब-ु ुु

३. िमशन� याचे काय� :ं
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�ीमंतांतील भौितक साधन��यांमळे िनमा�ण होणा� या िवषमतेपाठोपाठ येणारा मानिसक ु
दरावा दर करणे, ग�रबांना साहा�य करणे, आ��याचा िवकास, आचारवत�नात सधारणा ुु ू
घडवन आणणे, बायबलचा �सार करणे अशी �यांची उ�ेशपि�का तयार होती. दर�यान ू
१८१० साली अमे�रकेतील �ॅडफोड� कॉलेजात�या काही िव�ा�या�नी सॅ�यएल िमल ू
या�या पढाकाराने आिशयायी लोकांना नैितक अधंारातन बाहेर काढ�याचा सकं�प केला. ु ू
या मोिहमेवर १८१३ साली अमे�रकेतन गाड�न हॉल आिण नॉट हे दोन त�ण भारतात ू
आले. या दोघांनी मंबईत येऊन बाजारपेठेत, मंिदरात व साव�जिनक लोक�थळांवर ु
जाऊन �थािनक भाषा अवगत क�न घेत�या. �यानंतर १८१५ पासन �यांनी अमे�रकन ू
िमशनचे काय� स� केले. या �ॉटे�टंट पथंीय ि��ती धम�पदशेकांचा धम��साराबरोबरच ु
मानवतावादी भिमकेतन िश�ण आिण सामािजक सेवा द�ेयावर भर होता. �यांनी पिह�या ू ू
वष�, �हणजे १८१५ साली एक इं�जी आिण दोन �हना��यलर शाळा काढ�या. इं�जी ु
शाळेत २५ आिण �हना��यलर शाळेत ४० मले होती. पढे १८१८ पय�त अमे�रकन ु ु ु
िमशन�या मंबईत ११ शाळा झा�या व ६०० िव�ाथ� िश�ण घेऊ लागले. या ु
उ�ेशपि�केनसार आच�िबशप बान�स यांनी गरीब मलांना मोफत िश�ण द�ेयासाठी ु ु
१८२० साली “द सोसायटी फॉर �मोिटंग द ए�यकेशन ऑफ द पअर िविदन द ग�हम�ट ु ु
ऑफ बॉ�बे’ ही स�ंथा �थापन केली. १८२४ पय�त िमशन� यांनी मंबई प�रसरात ि�िटश ु
प�ती�या २६ शाळा स� के�या. तसेच १८२४ साली मंबईत �थमच सव� जातीधमा��या ु ु
मल�साठी शाळा �थापन क�न शै�िणक सिवधा िनमा�ण केली.(Choksey R. D., pp. ु ु
391-92) १८२८ साली �कॉिटश िमशनरी र.े डॉ. जॉन िव�सन आिण मागा�रटे िव�सन 
यांनी मंबईस �वत:�या घरात मल�साठी मराठी शाळा स� केली. (िमसेस िव�सन या ु ु ु
पवा��मी�या िमस कक. �यांनी १८२१ साली पिह�यांदाच कलक�याला मल�ची शाळा ू ु ु
�थापन केली होती.) �यानंतर १८३२ साली �यांनी ‘द आ��ोली इंि�लश �कल’ हे बोिड�ग ू
�कल स� केले. १८३६ पय�त आ��ोली शाळेत सात वग� स� झाले होते. या शाळेचे ू ु ु
नंतर ‘स�ट कोलंबो �कल’ आिण ‘िव�सन हाय�कल’ असेही नामांतर झाले. तर १८३५ ू ू
साली �याचे ‘�� जनरल ए�यकेशन इि��टटयट’ असे नामकरण झाले. हाय�कलनंतर ्ु ू ू
उ�चिश�णाचे वग� जोडन यरोिपअन वाङ मय, िव�ान आिण ि��न अ�या�मिव�ेचे ्ू ु
िश�ण िदले जाऊ लागले. १८६१ साली या स�ंथेने िगरगावात कॉलेज स� केले. ु
िव�सन यां�या म�यनंतर �यांचे नाव या कॉलेजला द�ेयात आले. दर�यान १८३७ साली ृ ू
चच� िमशन सोसायटीने मंबईत ‘रॉबट�  मनी हाय�कल’ स� केले. १८३७ �या न�दीनसार ु ू ु ु
िमशनरी शाळांम�ये दाखल झाले�या १८९ िव�ािथ�न�म�ये �ोटे�टंट, कॅथॉिलक, �य, ू
मसलमान, �ा�ण, मराठा, भडंारी, कोळी, सोनार, कासार, माळी, धोबी, साळी, म�ासी ु
या सवा�चा समावेश होता. िमशन� यां�या या शै�िणक पढाकारामळे धम�-जात-ु ु
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प�याखेरीज अहमदनगरला १८३१ साली िमशनरी शाळा स� झाली. १८७९ ु ु
साली अिलबागला �� िमशन चच�चे हाय�कल िनघाले. नागपरला १८५८ साली र.े ू ू
ि�टफन िह�लॉप यांनी पिहली इं�जी शाळा काढली. याच वष� तेथे �कॉटलंड 

िलंगभेदापलीकड�या मानवतावादी म�य��ीचे मह�व पढे आले.(Gupchup, 1993, p. ू ु
4 8 )  र.े जॉन िव�सनने इं�जी मा�यमा�या िश�णा�या जोडीला दशेी भाषे�या 
अ�यासालाही िततकेच मह�व िदले. मातभाषेला टाळन इं�जीवर �भ�व िमळवता येणार ृ ुू
नाही असे िव�सनचे ठाम मत होते. (Report of the Bombay Auxiliary Church of 
Scotland’s Mission Society for 1836, II, 35-38,(Bombay, 1837) 
एलिफ��टन इि��टटयटनंतर मंबईत लंडन�या शाळां�या गणव�ेची बरोबरी करणारी ् ू ु ु
िव�ालये िव�सनचीच होती. १८६१-६२ सालातील एका उपल�ध आकडेवारीनसार ु
मंबईत िमशन� यां�या जवळपास १२०० शाळा हो�या; �यापैक� चच� िमशनरी मंडळ��या ु
७८१, लंडन िमशनरी मंडळ��या ३१९, वेसिलयन िमशन�या ५३ व ��चच� िमशन, 
बॅपिट�ट व इतर िमशन�या काही शाळा हो�या. चच� िमशनरी मंडळ��या शाळेत 
िशकणा� या िव�ा�या�ची पटावर स�ंया २७,००० होती, लंडन िमशनरी मंडळ��या 
शाळेत िशकणा� यांची स�ंया १५,०००; वेसिलयन िमशन�या शाळेत िशकणार े३,००० 
��चच� िमशन�या शाळेत ९,१३२, बॅपिट�ट िमशन�या शाळेत २५०० आिण इतर 
िमशनचे समार े४५३६८ िव�ाथ� िमशन� यां�या शाळेत िश�ण घेत होते. (वै�,१९२७, ु
प. ६) याव�न मंबईत�या िमशन� यांनी धम��सारा�या जोडीने िश�णावर िकती ल� ृ ु
क� ि�त केले होते याची क�पना येते. 

 १८६० : कॉ�व�ट हाय�कल फॉर ग�स�ू

 १८७३ : स�ट ॲन िमडल �कलू

 १८६६ : �� चच� िमशन इि��टटयट् ू

 १८५० : �� चच� िमशन ग�स� �हना��यलर �कलु ू

 १८६७ : स�ट मेरी ग�स� हाय�कल; स�ट ि�ह�स�ट रोमन कॅथॉिलक हाय�कलू ू

 १८७६ : ि�ह�टो�रया ग�स� हाय�कल; �� चच� िमशन बॉईज �कलू ू

 १८८२ : �कॉिटश ग�स� �कल; स�ट जॉन हाय�कल; झनाना िमशन ॲ�ंलो �कल.ू ू ू
 १८७९ : कॉ�फर�स िमडल �कल; िमशन ऑफ� नेज ॲ�ड ि��न बॉईज िमडल �कलू ू

 १८६४ : िबशप हाय�कल; पे�शनस� िमडल�कलू ू

 मंबईबाहेरही िमशन� यांनी शाळा उघड�यावर भर िदला. िमशन� यांनी १८३० साली ु
पणे शहरात मंगळवार पेठेत मल�ची पिहली शाळा उघडली. १८४० पय�त प�यात ु ु ु
िमशन�या आणखी ४ शाळा स� झा�या. १८५० नंतर पणे शहरात ि��ती िमशन� यांनी ु ु
खाली िनदश�  केले�या शाळा स� के�या :ु
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�ाथ�ना समाजाचा �ि�कोन :

िमशन� यांची स�ट उस�ला �ाथिमक शाळा �थापन झाली. (चौधरी, २०१५, प.१५०) ु ृ
िमशन� यांनी िश�णासोबत धम��सार आिण धमा�तराचेही काम स� केले होते. ु
धमा�तरामळे भारतीयांम�ये आधिनक स�ंकतीची �जवात होईल व ि�िटश मालाला नवे ु ु ृ
�ाहकही िमळतील अशी िमशन� यांची भिमका होती. (Lawrence James, 1994, p. ू
220) यासदंभा�त िबशप हेबर यांनी १८२४ साली न�दिवलेला एक अनभव ल�ात ु
घे�याजोगा आहे. िमशन �कलमधली भारतीय मले ि��ती धमा�चरण करीत, मा� तरी ू ु
�यांची शकंराची भ� ती काही सटत न�हती. भारतीय मलांचा हा धािम�क दट�पीपणा लपन ु ु ूु
रहात नाही, असे िनरी�ण िबशप हेबर यांनी न�दिवले आहे. पाि�मा�य िश�णाकडे काही 
िहदं त�छतेने पाहतात आिण एखा�ा गोणीसारखे आप�याच पारपं�रक ��ा आिण ुू
िव�ासांना कसे िचकटन बसतात, यािवषयीचा हा अनभव आहे. [१] या िनरी�णातील ू ु
दहेरी िन�ा (divided loyalties) िकंवा दांिभकता (hypocrites) हे म�े सां�कितक ु ृु
मानिसकते�या ��ीने मह�वाचे आहेत. ि�िटश िमशन� यांना हा एत�ेशीय मलांचा ु
दट�पीपणा खटकत असला तरी स�ंकती सघंष� आिण स�ंकती सम�वया�या ृ ृु
�ि�येत�या िहदं�ंया मानिसक ि�धाभावाचा �ाितिनिधक नमना �हणन तो ल�ात ु ूू
�यायला हवा. स�ंकती स�ंमणा�या काळात �य� त��या वत�न�यवहारात असा ृ
िवरोधाभास ��ययाला येणे �वाभािवक आहे. इं�जी भाषा आिण पाि�मा�य िश�णामळे ु
“Hinduism would wither away as western learning spread across the 
country” असे भाक�त मेकॉलेनेही केले होते. मेकॉले �भत��या भिमकेत िनरकंश वा ृ ुू
एकतं�ी पैतक व�ी (autocratic paternalism) होती का यािवषयी कदािचत ृ ृ
मतिभ�नता अस शकते; उदारमतवादी भिमकेतन लादलेली स� तीची शासननीती ू ू ू
(benevolent despotism) असे समथ�नही करता येऊ शकेल; परतं कठ�याही दशेाची ु ु
सां�कितक मळे सहजासहजी उखडन फेकता येत नसतात. [२] एत�ेशीयांना वळण ृ ु ू
लाव�याची िमशन� यांची ही नेम�त पैतक भिमका खरी असली तरी अशा बदलांमळे ृ ुू
भारतीय समाजात स�ंम आिण अ�व�थता िनमा�ण होत होती हेही या�कार�या 
अनभवातन अधोरखेीत होते. िश�णा�या मा�यमातन िमशनरी आप�या मलांचे धमा�तर ु ू ू ु
करतील, या भीतीने बरचे लोक िमशनरी शाळांपासन दर रहात व आप�या मलांसाठी ू ुू
पतंोजीची शाळा पसतं करीत. या पा��भमीवर सरकारी व स�ंथा�मक पातळीवर शै�िणक ू
नीती ठरिवताना एत�ेशीय स�ंकती आिण पाि�मा�य स�ंकतीचा सम�वया�मक ृ ृ
आकितबधं शोध�याचा काही �य�न या काळात झाला का याचाही तपास करायला हवा.ृ

 �ाथ�ना समाजाने िश�ण�सारासाठी केले�या कामात यासबंधंी िवचार झालेला 
िदसतो. िमशनरी शाळेतील धम�िश�णाबाबत �ाथ�ना समाजात�या मंडळ�चा �ि�कोन 
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“लहानपणी आम�या मलांस धम�िश�ण नस�यामळेच पढे त�ण वयात �यां�यात ु ु ु
पण� धम�दािस�य िदसन येते. िमशनर��या शाळेत िमळत असणार ेिश�ण एकतफ� असते ू ू
ही गो� खरी आहे व ती� ब�ी�या िव�ाथा�स कोण�याच धमा�चे िश�ण नस�यास �याचा ु
आप�या िश�का�या धमा�कडे ओढा लाग�याचा सभंव आहे, हेही खोटे नाही. पण, 
िमशनरी मलांस िश�ण िमळत असता �यास गभंीर िवषयावर िवचार कर�याची सवय ु
लहानपणीच लागन �यांची िववेचकश� ती वि�गंत हो�याचा सभंव नाही काय?.. ृू
(आप�याकडे) शाळेत धम�िश�ण नाही, घरीही तीच ि�थती. �यां�या सगंतीत मले ु
राहणार �यांनाही धम�िश�णाचा गधं नाही अशा ि�थतीतील मले त�ण वयात धमा�िवषयी ु
उदासीन झाली तर आ�य� काय?” (�ाथ�ना समाजाचा इितहास, भाग-२, च�र�ा�मक 
लेख, प. ७)ृ

४.एलिफ��टनची िश�णनीती : 

सकारा�मक होता. या समाजा�या इितहासा�या �थंातला पढील मजकर या��ीने ल�ात ु ू
घे�याजोगा आहे :

 शांताबाई भांडारकर यांनी पाि�मा�य िश�णा�या पा��भमीवर दशेी तकाराम, ू ु
रामदासांचे वाङ मय, रामायण-महाभारतादी दशेी �थंां�या अ�यासाची ��ततता िवशद ् ु
करताना �हटले होते क�, “इं�लंड दशेातील लोकां�याही सव�च चाली चांग�या असतात 
असा काही भाग नाही... आप�या चाली, आपली िव�ा वगैर े गो��चा यो�य अिभमान 
आ�हांस असला पािहजे. असा क�, �यामळे आ�ही जे जे इतर लोकांम�ये पाहतो ते ते ु
आप�याम�ये जे आहे, �या�याशी ताडन पाह�न यो�य रीतीने कोणते वाईट, कोणते चांगले ू
यांिवषयी िनण�य क�न, चांगले तेच घेऊ आिण आप�याम�ये जे काही वाईट आहे ते मा� 
टाकन दऊे. तो अिभमान आपणाम�ये ये�यासाठी आमचा आप�या िव�ेशी प�रचय ू
असला पािहजे.” (�ाथ�ना समाजाचा इितहास, भाग १, प. १६४-६५)ृ

 मंबई इला�यात एलिफ��टन�या कारिकद�त ई�ट इंिडया कंपनी�या शै�िणक ु
बांिधलक�चा पिहला �योग स� झाला. १८१८ साली मराठयांची स�ा सपं�ात ्ु ु
आण�यानंतर महारा��ात ग�हन�र माऊंट �टअट� एलिफ��टन यां�याकडे ि�िटश ु
�शासनाची स�े आली. सतत २० वष� ल�करी व राजक�य खा�यात काम केले�या ू
एलिफ��टनची उदारमतवादी �शासक अशी �याती होती. �याने आप�या कारिकद�त 
�थािनक बडें मोडन रा�यकारभाराची नवी रीत घालन िदली. आतापय�त कंपनीचा ू ू
�ि�कोन ‘live-and-let live’ असा काहीसा ताट��याचा होता; परतं एलिफ��टनचा ु

दोन िभ�न स�ंकतीतील म�यांचा सारासार िववेक क�न शै�िणक आशय ृ ू
ठरिव�याची गरज अ�वल इं�जी कालखंडात मळ ध� लागली होती, असे �थमदश� तरी ू
या अवतरणांव�न िदसते. 
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 इं�जी मा�यमातन िश�ण द�ेयािवषयीचा एलिफ��टनचा �ि�कोनही �यावहा�रक ू
होता. मंबई शहरातली इं�जीची गरज मंबईबाहेर�या �ामीण भागात नस�याने ितथे ु ु
मातभाषेतनच िश�ण �ायला हवे, अशी �याची भिमका होती. मंबई आिण त�सम नागरी ृ ुू ू
भागात काही लोकांना �यां�या �यापार-उ�ोगात मदत �हावी �हणन इं�जी िशकले�या ू
लोकांची गरज वाटत असे. �यामळे ‘बॉ�बे �कल बक सोसायटी’ने इं�जी िश�णात ल� ु ू ु

 एलिफ��टनला ि��ती धमा�तराला �व� करणारी िमशन� यांची िश�णनीती मा�य ृ
न�हती. िमशन� यां�या शाळांम�ये जाणारा वग� �ाम�याने िन�न�तरीय असतो, ु
उ�चवण�य वा म�यमवग�य िव�ाथ� �यांना िमळत नाहीत, ही गो� एलिफ��टनला 
खटकत होती. त�कालीन िवचारवतं रामक�ण िव�नाथ यांनीही इं�जी िश�णाकडे ृ
उ�चविण�यांपे�ा हल�या जातीतील लोक अिधक स�ंयेने वळत अस�याचे िनरी�ण 
न�दिवले आहे. या िश�णाची गणव�ा अगदीच बेताची अस�याने नविशि�तांना कंपनी ु
सरकारात चांग�या पदा�या जागा िमळत नाहीत, �यामळे िमळेल �या हल�या पगारावर ु
काम कर�याची �व�ी एत�ेशीयांम�ये वाढली आहे, अशी त�ारवजा न�दही �यांनी केली ृ
आहे. [४] िन�नजातीतन िशकन तयार होणारा हा नवा वग� आिण वर�या जातीतले इतर ू ू
लोक यात अतंर पडेल, ते लोक या हीन जातीत�या नविशि�त लोकांचा �ेष-म�सर 
करतील अशी भीती एलिफ��टनला वाटत होती. �यामळे आपली िश�णनीती ठरिवताना ु
�याने िमशन� यां�या िश�णिवषयक �ि�कोनापासन दर रहायचे ठरिवले. स�वाती�या ू ुू
पवा�त �याने वर�या वगा��या ल�यगटाला �ाधा�य दऊेन आप�या शै�िणक काया�ला 
�ारभं केला. सव��थम प�या�या �ा�णां�या िश�णाची �यव�था लावली. �यानंतर �ामीण ु
भागात�या लोकांना िलिहता वाचता येईल व �यांना रोज�या �यवहारात उपयोगी पडेल 
असे िश�ण द�ेयाची योजना आखली. धम� आिण िश�ण यांची ग�लत न करता 
शेतक� यांनाही आपले �� सोडिव�यासाठी िश�णाचा उपयोग होईल या ��ीने �याने 
शै�िणक िनयोजन केले. साव�ि�क िश�ण हा िवषय सरकारी कत��या�या िवषयसचीत ू
आण�याचे �ेय एलिफ��टनलाच जाते. 

�ि�कोन अिधक �यापक होता. �ा�य दशेात यरोिपयन राजनीती �जिव�यासाठी ु
�ारभंी�या ि�थ�यतंरा�या काळात येणा� या अनेक अडचणी ल�ात घेऊन, नेम�तपणा व 
सावधिगरी ठेवन �याने आपली �शासननीती आखली. पाि�मा�य धत�वर एत�ेशीयांम�ये ू
आधिनक जीवनम�ये �जिव�याची आपली जबाबदारी आहे अशी �याची धारणा होती. ु ू
[३] या धारणेतन एलिफ��टनने आप�या आठ वषा��या कारिकद�त महारा��ातील ू
ि�िटश �शासनाचा सवा�गीण पाया रचला. �याने केवळ कायदा आिण िनयमांचीच सिंहता 
िस� केली असे नाही, तर ि�िटश रा�य�शासनात �थािनक �जाजनांचा सहभाग 
वाढिवणे, �यां�यासाठी नवे क�याणकारी उप�म स� करणे यावर भर िदला.ु
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 पेश�यांकडन �ा�णांना �ावणमासात िद�या जाणा� या दि�णे�या रकमेचा िविनयोग ू
िश�णासाठी व मराठीत नवी प�तके िलह�न घे�यासाठी �हावा या हेतने एलिफ��टनने ु ू
‘दि�णा �ाईझ किमटी’ �थापन केली. या दि�णा फंडातन एलिफ��टनने सव��थम ू
१८२१ साली पणे येथे िव�ामबाग वाडयात स�ंकत पाठशाळा �थापना केली. (या ् ृु
स�ंथेचा उ�लेख ‘स�ंकत कॉलेज’ असाही कर�यात येतो. पढे या स�ंकत कॉलेजचे ृ ु ृ
‘डे�कन कॉलेज’ असे नामांतर झाले.) या पाठशाळेसाठी ५००० प�डांची तरतद ू
कर�यात आली. स�ंकत पाठशाळे�या िनिम�तीचा हेत व काय�प�ती यािवषयी जाहीरनामा ृ ू
�िस� कर�यात आला. या जाहीरना�यात िशकिवले जाणार े िवषय, शै�िणक वष�, 
िश�कांचे वेतन, िश�यव�या, इ�यादी बाब�चे तपशील घोिषत कर�यात आले.[५] ृ
महारा��ात ि�िटशांची सपंण� स�ा ��थािपत झाली असली, तरी कंपनी सरकारचा ू
�ि�कोन �थािनक परपंरा व स�ंकतीचे जतन-सवंध�न कर�याचाच राहील असा ृ
�ितका�मक सदंशे या उप�मांतन िदला गेला. कंपनी सरकारचे धोरण लोकसहभागाचे ू
असावे असा एलिफ��टनचा �ि�कोन होता. १८२२ साली थॉमस मनरो यांना 
एलिफ��टनने िलिहले�या प�ातन एत�ेशीयांकडे पाहा�याचा हा �ि�कोन �प� होतो :ू

घालावे आिण शासनाने �ामीण भागात�या �थािनक भाषेतन िश�ण दणेा� या शाळांचा ू
िव�तार कर�यासाठी िनधी खच� करावा असे शै�िणक धोरण होते. तसेच शै�िणक 
आशयही भारतीय �ानपरपंरांना जोडणारा असावा अशी �याची भिमका होती. निजक�या ू
भिव�यात मंबईसार�या िठकाणी यरोिपअन प�तीची कॉलेजेस स� होतील, ते�हा ितथे ु ु ु
पाि�मा�य िव�ानाचे िश�ण िदले जाईल, �याची पव�तयारी एलिफ��टन�या शै�िणक ू
िनयोजनात िदसन येते. (Minute of Honourable Mountstuart Elphinston, ू
Governor of Bombay, 519-520 )

�थािनक �जाजनांना आधिनक िश�णाचा लाभ �हावा या भिमकेला अनस�न ु ू ु
१८२१ साली एलिफ��टनने मंबईतील शेठ, सावकार व �िति�त �य� त�ची सभा ु
बोलावली. या सभेत �यांनी मंबईत शाळा स� कर�याचा ��ताव ठेवला व जनतेचा ु ु
सहभाग िमळावा यासाठी आवाहन केले. लोकांचा �यास उ�म �ितसाद िमळाला. 
�यानसार २१ ऑग�ट १८२२ रोजी एलिफ��टन यां�या अ�य�तेखाली “मंबई ह�द ु ु
िश�ण मंडळी” (‘बॉ�बे नेिट�ह �कल बक ॲ�ड �कल सोसायटी’ ) नावाची स�ंथा ू ु ू
�थापन झाली. नवीन शाळा स� करणे, शालेय पाठयप�तकांची िनिम�ती करणे ही या ्ु ु

“I hear you have instituted something like a Native Board of 
Madras, and I should be much obliged if you would inform me a door of 
the employment of natives in high and efficient situations... introduction 
of the natives to some share in the government of their own country.”
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स�ंथेची �ाथिमक उि�� ेहोती. स�ंथे�या िव��त मंडळात (��टी) मंगलदास नथभाई, ू
सोराबजी शापरजी बगंाली, रावसाहेब िव�नाथ मंडिलक, जमशेटजी जीजीभाई, भाऊ ू
दाजी, जग�नाथ शकंर शेठ या एत�ेशीय �िति�त �य� त�चा समावेश होता. सदािशव 
कािशनाथ छ�े व �यकंोबा सदािशव नाईक यांनी से�ेटरीपदाची जबाबदारी �वीकारली 
होती. मंबई�या इतर बेटांतही मराठी व गजराती िशकिव�यासाठी या म�यवत� ु ु
िश�णस�ंथेचा शाखािव�तार कर�यात आला. (या १५ शाळा पढे एलिफ��टन नेिट�ह ु
ए�यकेशन इि��टटयट’ म�ये व �यानंतर १८४० साली ‘बोड� ऑफ ए�यकेशन’म�ये ्ु ू ु
िवलीन झा�या.) गोिवदं नारायण माडगावकर या त�कालीन लेखकाने आप�या “मंबई ु
वण�न” (१८६३) या �थंात या घटनेची न�द पढील�माणे केली आहे :ु

लोकवग�णी व लोकसहभागातन शै�िणक-सामािजक काया�त लोकांची सामीलक� ू
कशी वाढवावी, याचा हा व�तपाठ आहे. या��ीने वरील व�ांताला ऐितहािसक मह�व ु ृ
आहे. एलिफ��टन यांनी एत�ेशीयांम�ये शै�िणक कत��यभावना िनमा�ण कर�यासाठी 
लोकमत स�ंका�रत करणा� या उ��ेरकाची (Catalyst Agent) भिमका िनभावली. ू

“सन १८२१ त मेहेरबान म�ट �टअट� एलिफ��टन साहेब मजकर यांन� पािहल� क�, ु ू
रा�यांत दसरा सव� बदंोब�त चालला आहे. परतं या दशेा�या लोकांस �वभाषेम�य� पण� ु ूु
�ान होऊन इं�जी िव�ा �ा� हो�याच� साधन� क�न ठेिव�यािशवाय �यां�या सपं�ीच� 
र�ण करण� िन�फळ आहे. तर सरकारी ना�यान� मंबईत एक िव�ालय �थापाव�, �यांत ु
स�ंकत, मराठी, गजराती, ऊद�, इ�यादी एत�ेशीय भाषा िशकवन �यांजकरवी इं�जी ृ ु ूू
भाषेचा अ�यास करवावा; �णजे �यांला यरोपखंडांतील अनेक िव�ांचे प�र�ान होऊन ते ु
यो�यतेस चढतील आिण ह�च क�य �यां�या वशंपरपंरनेे चालेल व जेण�क�न ते आप�या ृ
�भच� कत�तापव�क िचरकाल �मरण क�रतील. अस� मनांत आणन या दशेाच� अभी� ृू ू ू
िचतंणार ेमंबईतील शेट सावकार व दस� या सभंािवत लोकांची एक सभा िमळिवली आिण ु ु
आपला हा �त�य उ�ेश �यांस दश�िवला व आपण �वत: या कामास एक मोठी र�कम ु
भरली. मग इतर गह�थांनी क�णी पांच, कोणी दोन, कोणी हजार, असी आपाप�या ृ
श� �यनसार या उदार क�यास वग�णी िदली. अस� सांगतात क�, या �सगंी आम�या ु ृ
लोकांनी आपला उदारपणा व आनंद �दिश�त केला तसा कोण�याच वेळ� केला न�हता. 
या�माण� मंबईतील गह�थांकडन वग�णी जमली. एवढयान�च हे दयाळ व परोपकारी गह�थ ् ृु ृ ू ू
�व�थ रािहले नाहीत. मंबई इला�यांतील जे स�ंथािनक लोक होते �या सवा�स प�े िलह�न ु
हा आपला उ�ेश कळिवला आिण हे क�य िस�ीस ने�यास �यांजकडन मदत मािगतली ृ ू
आिण �यांनीही उदारपण� बरच�  ��य पाठवन िदल�. ��याची िवपळता झा�यानंतर १८२२ ू ु
ऑग�ट २१ या िदवशी नेिट�ह ए�यकेशन सोसायटी या नावाची एक मोठी शाळा ु
�थािपली. या शाळेसाठी कांपा�या मैदानांत एक इमारत बांिधली.”
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 ५. मातभाषेतन भौितकशा�े व नीितशा�ाची प�तके िस� करणे ृ ुू

�ाि�सस वाड�न या मंबई कौि�सल�या सद�याने एलिफ��टन�या या शै�िणक ु
धोरणास िवरोध क�न पया�यी आराखडा मांडला. वाड�न�या मते शासनाने दशेी शाळांचा 
िव�तार कर�यात आिण प�तके छाप�यात ल� घाल नये. तो िवषय ‘बॉ�बे ए�यकेशन ु ू ु
सोसायटी’ला हाताळ �ावा. शासनाने आपली साधनसपंदा भारतीयां�या नैितक व ू
मानिसक उ�नयनासाठी खच� करावी, असे �याचे मत होते. शासनाने मंबईत इं�जी ु
िश�णाची एक म�यवत� शाळा काढावी व ितथे तयार होणार े िश�क िज��ाला 
पाठवावेत; ते ितथ�या कले�टर�या सचनेनसार इं�जी िश�णा�या �साराचे काम ू ु

 १. दशेी भाषेतन साव�ि�क िश�ण उपल�ध करणेू

 ४. शालेय िव�ा�या�ना पाठयप�तके परिवणे ् ु ु
 ३. तळागाळात�या मलांना िश�णासाठी �व� करणेु ृ

एलिफ��टनला हे उि�� कंपनी सरकार आिण जनते�या पािठं�याने सा�य 
करावयाचे होते. आप�या १८२४ �या शै�िणक नीितिवषयक िटपणात �यांनी िलिहले 
होते क�,

महारा��ा�या शै�िणक व सामािजक ि�थ�यतंरांत पढे िनरतंर लोकसहभाग वाढत गेला ु
आहे, �याची ही नांदी �हणावी लागेल.

 कारकन वा शासक�य नोकरवग� िनमा�ण करणे, इतका मया�िदत हेत ठेवन ही ू ू ू
िश�णनीती आख�यात आली न�हती. १८२४ साल�या एलिफ��टन�या िटपणानसार ु
एत�ेशीयांम�ये �ान-िव�ाना�या िश�णा�या मा�यमातन पाि�मा�य दशेांची आधिनक ू ु
जीवन��ी �जिव�याचे उि�� होते. या िश�णनीतीत साधारणत: पढील सात स�ांचा ु ू
अतंभा�व होता:

 २. दशेी शाळांची स�ंया व गणव�ा वाढिवणेु

 ६. यरोिपअन शोधांचे �ान सपंादन क� इि�छणा� यांसाठी इं�जी िश�ण दणेा� या शाळा ु
�थापन करणे, तसेच उ�च िश�णा�या शाखांचा िव�तार करणे 

 ७. शै�िणक काया�त लोकसहभाग वाढिवणे. 

“The Government may take the education of the natives entirely on 
itself, or may increase the means and stimulate the exertions the Society 
already formed for that purpose. The best result will probably be produced 
by a combination these two modes of proceeding. Many of the measures 
for the diffusion of education must depend the spontaneous zeal of 
individuals; and could not be effected by any resolutions of the 
Government.”

(Minute on Education by Mountstuart Elphinstone, March 1824, PDF)
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करतील, असा पया�य �याने सचिवला. या पा��भमीवर मंबई सरकारने १८२४ साली ु ू ु
िज�हािधका� यांची एकि�त बैठक बोलावन िज�हािनहाय शै�िणक ि�थतीचा आढावा ू
घेतला. दर�यान ‘बॉ�बे ए�यकेशन सोसायटी’ला ��तािवत शाळा काढ�यासाठी २५०० ु
�. चे अनदान द�ेयात आले व सोसायटीने �याच वष� मंबईत शाळा स� केली.ु ु ु

 शालेय िश�णा�या �साराबरोबरच िश�णाची गणव�ा िटकिव�यासाठीही ु
एलिफ��टनने काही �ो�साहनपर तरतदी के�या. �या शाळांचा िनकाल चांगला लागेल, ु
�या शाळांम�ये �कॉलरिशप िमळवणा� या िव�ा�या�ची स�ंया अिधक असेल �या 
शाळेतील िश�कांना पा�रतोिषके द�ेयाची योजना काया�ि�वत केली. ��येक परग�यातन ू
एका िश�कास शेला, पागोटे िकंवा ३० �पयांपय�तचे सयो�य ब�ीस िदले जायचे. उ�म ु
�ेणी सपंादन करणा� या िव�ा�या�साठीही बि�से द�ेयाची योजना होती. सव�साधारण 
गणव�ाधारक िव�ा�या�स प�तक�पाने व उ�चतम गणव�ाधारक िव�ा�या�स मेड�स ु ु ु
दऊेन शाबासक� िदली जायची. ��येक गावी परी�ा न घेता परग�या�या म�य गावी ु
परी�ा घे�यात येत असे. ��येक परग�यासाठी पा�रतोिषकांची िवगतवारी ठरिव�यात 
आली होती : 

 एलिफ��टन�या १८२४ �या िटपणातील िश�णनीतीनसार कंपनी सरकार�या ु
�ारभंकालीन शै�िणक उप�मांना गती िमळाली. शालेय िश�णाचा �सार कर�यासाठी 
सरकारकडे परसेा िनधी न�हता; तरी एलिफ��टनने लोकसहयोगातन �यावर मात केली. ु ू
पेश�यां�या काळात कठ�याही िनयमावलीिशवाय होणारा �ामखच�, वषा�सने, नेमणका व ु ु
�ा�णांना िदली जाणारी दि�णा यांतन पैशाची जी उधळप�ी होत होती, तो सव� पैसा ू
�याने िश�णासार�या िवधायक कामांकडे वळवला. शै�िणक �यव�थापनाचा आिथ�क 
भार वाटन घे�याचे धोरण राबिवले. �यानसार धािम�क अन�ानांचा लाभ घेणा� या धम�ग� ू ु ु ु
व �योितषाचाया�नी अ�यापनाचा काही भार उचलावा, यरोिपअनांनी आप�या व�तीत ु
शाळा चालवा�यात, प�तक छपाईचा खच� शासन उचलेल पण िवतरणाची जबाबदारी ु
शै�िणक मंडळांनी �यावी, ज�र तेथे शाळाखच� भागिव�यासाठी िश�कांनी फ� �यावी, 
�ामखचा�साठी �ा� होणा� या रकमेतन, ह�क, वषा�सन, इनाम या मा�यमांतन िमळणा� या ू ू
पैशांतन िश�कां�या पगारासाठी र�कम बाजला काढावी अशा अनेक मागा�नी शै�िणक ू ू
खचा�चा भार वाटला जाईल, असे िनयोजन कर�यात आले. 

वग� पदकांची स�ंया ��येक पदकाचे म�यू प�तक-स�ंयाु ��येक प�तकाचे म�यु ू
१ १ ५ �. १ १० �.
२ ३ २ �. ३ ०६ �.
३ ३ २ �. ६ ०६ �.
४ ३ २ �. १० ०३ �.
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“�या वेळची सव� मराठी प�तके मलांस फकट वाचावयास दते असत. �या प�तकांत ु ु ु ु
(�हणजे) भगोलांत प�वी गोलाकार आहे, प�वी सया�भोवती िफरते, ती आकाशात ृ ृू ू
िनराधार असन िफरते, प�वी व च�ंाची छाया पडन सय� व च�ं�हणे होतात या गो�ी ृू ू ू
पराणािद मतां�या िवरोधी आहेत; तसेच इसापनीती वगैर ेप�तकांतील पशप�यािदकां�या ु ु ु
गो�ी बोलतात हे सव� खोटे आहे. .. आिण ही प�तके िशकवन सरकारने लोकांस ि��ती ु ू
क�न बाटव�याची तजवीज काढली आहे, या�तव या शाळेत मलांस पाठव नये, असे ु ू
�ाम�थ आिण शहरी �ाम�थ लोक सांगत.” आ�माराम पांडरगं यांनाही �यां�या शालेय ु
िश�णात असाच अनभव आला होता. इं�जी िश�काने सय� ि�थर असन प�वी व च�ं ु ू ू ृ
�मण करीत आहेत, असे िशकिवले होते. �ाच शाळेत पागोटे घालन िशकवणा� या मराठी ू
िश�कास त�ण आ�मारामने िवचारले, “मा�तर, आपली ही प�वी िफरते �हणतात आिण ृ
ती ना�रगंीसारखी वाटोळी आहे असे आमचे इं�जी मा�तर सांगत होते ते खर ेकाय हो?” 
हे ऐकताच �या िश�कास फार राग आला व रागा�या भरात �हणाला, “प�वी तर काही ृ
अ�ाप िफ� लागली नाही, ती आहे तेथेच आहे व नेहमी ितथेच रहाणार; मा� त�हा ु
सवा�ची आिण इं�जी मा�तरांची स�ा डोक� आता िफ� लागली आहेत!” (वै� ु
�ारकानाथ, १९२७, प. ५-६)ृ

द�ो वामन पोतदार यां�या श�दात सांगायचे तर “मराठयांचा िपडं शा�ीय न�हता; ्
इं�जां�या ��येक रोमारोमांत शा�ाचा �ाणवाय खेळत होता” (पोतदार, १९२२, प. ु ृ
२१). मराठी माणसा�या पारपं�रक धारणांना छेद दणेा� या या पाठयप�तकांनीच नंतर�या ् ु
काळात मराठी माणसाची आधिनक म�य��ी घडिव�यात मह�वाची भिमका िनभावली ु ू ू
होती. िव�णशा�ी िचपळणकरांनी इं�जीला ‘वािघणीचे दध’ �हटले होते ते या अथा�नेच. ू ू ू
या इं�जी िश�णानेच महारा��ाला �या. रानडे, दादोबा पांडरगं, दादाभाई नौरोजी ु
यांसारखे िव�ान िदले, हेही ल�ात �यायला हवे.

 १८२३ साली ‘बॉ�बे नेिट�ह ए�यकेशन सोसायटी’ची �थापना झाली. ु
सोसायटी�या �ाथिमक शाळांतन िद�या जाणा� या िश�णात लेखन, वाचन, गिणत, ू
भारताचा व इं�लंडचा इितहास आिण खगोलशा�, पदाथ�िव�ान, रसायनशा�, 
बीजगिणत, भिमती, ि�कोणिमती, इ�यादी िवषय िशकिवले जात. �ाथिमक शाळेनंतर ू
�हना��यलर फायनलपय�त�या तीन वषा�त भाषा िश�णाबरोबर मराठयांचा इितहास, ्ु
शरीरिव�ान, पदाथ�िव�ान, रसायनशा�, भगोल, इ�यादी िवषय िशकिवले जात. ू
मातभाषेतन पा�ा�य िव�ानाचा प�रचय क�न दणेारी पाठयप�तके तयार करवन घे�यात ृ ् ुू ू
आली होती. या आधिनक पाठयप�तकांिवषयी एत�ेशीय सनातन िवचारसरणी�या ्ु ु
लोकांची �यावेळी काय समजत झाली होती, �याचा नमना केशव िशवराम भवाळकर ू ु
यां�या आ�मव�ात वाचायला िमळतो:ृ
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 कंपनी सरकार�या कारिकद�त १८२२ साली दशेी भाषांत �थंिनिम�ती कर�यासाठी 
“िद नेिट�ह �कल ॲ�ड कॉलेज बक किमटी” �थापन कर�यात आली. यरोिपअन ू ु ु
िव�ान-तं��ाना�या िश�णासाठी १८२३ साली इंिजनीयर इि��टटयट तथा ‘गिणत ् ू
िश�प िव�ालय’ (‘A Seminary for an instruction of Natives in Engineering’) 
�थापन कर�यात आले. कॅ�टन जिव�स यांचे �यांत मह�वाचे योगदान होते. १८३३ साली 
ना. एलिफ��टन यांनी िवलायतेह�न पिह�यांदाच एका �ोफेसरला भारतात आणन मंबईत ू ु
कॉलेजची �थापना केली. पढे या कॉलेजची ि�थती परशेी समाधानकारक नस�याने ु ु
शाळा व कॉलेज एक� क�न �या एक�कत स�ंथेचे नामकरण ‘एलिफ��टन इि��टटयट’ ृ ् ू
असे कर�यात आले. १८३७ पासन प�या�या स�ंकत पाठशाळेत इं�जी िवभागाची ृू ु
�थापना कर�यात आली व �या िवभागाची जबाबदारी मेजर कडी यां�यावर टाक�यात ँ
आली. पणे कॉलेजात इं�जी आिण िव�ान िशकिव�यासाठी स�वातीला यरोिपअन ु ु ु
िश�क नेम�यािशवाय दसरा पया�य न�हता. तसे के�याने यरोिपअन िश�कांस �ा�ण ुु
िश�कांपे�ा थोडा अिधक मेहनताना दणेे �वाभािवक होते. परतं यामळे �ा�ण ु ु
िश�कांम�ये यरोिपअन िश�कांिवषयी म�सरभावना िनमा�ण होईल व आप�या कत��यात ु
ते कसर करतील अशी भीती होती. �यावर एलिफ��टनने िश�कांम�ये असतंोष राह� नये ू
यासाठी �यवहाय� तोडगा काढला. हळहळ मंबई िव�ापीठातन �थािनक प�रसरातील नवे ू ू ु ू
आ�ंलिव�ािवभिषत त�ण बाहेर पडतील ते�हा �यांचा उपयोग इं�जी व िव�ान ू
िशकिव�यासाठी होईल; तोपय�त वत�मान गरज भागिव�यासाठी यरोिपअन िश�कांची ु
नेमणक करावी व या िश�कांनी �थािनक �ा�ण िश�कांना या न�या िवषया�या ू
अ�यापनासाठी तयार करावे असा स�ला िदला. (Forest George W. ed., London, 
1884, p. 76-116) शै�िणक म�यांचे भान ठेवन, �थािनक प�रि�थतीचा व�तिन� ू ू ु
लेखाजोखा ठेवन शासन व लोकसहयोगातन शै�िणक स�ंथांची सामािजक जडणघड ू ू
कर�यातला हा ��पेणा हे एलिफ��टन�या शै�िणक धोरणाचे वेगळेपण होते.
एलिफ��टनचा वारसा

 १८२७ साली एलिफ��टनने ग�हन�रपदाचा राजीनामा दऊेन िवलायतेला 
परत�याचा िनण�य घेतला. �यावेळी एत�ेशीयांनी एलिफ��टनसाहेबां�या गौरवाथ� 
लोकवग�णीतन ‘एलिफ��टन �कल’ �थापन केले. २८ ऑग�ट १८२७�या मंबईत ू ू ु
झाले�या सभेत सभासदांनी उ��फत�पणे जमा केले�या िनधीची र�कम साठ हजार होती. ू
सातारचे छ�पती �तापिसहं यांनी १७,००० �. ची दणेगी िदली. या रकमेत भर 
घाल�यासाठी नंतर जमा झाले�या लोकवग�णीतन ४,४३,९०० �पयांचा िनधी उभा ू
रािहला. या फंडातन मंबईत एलिफ��टन यां�या नावाने कॉलेज स� कर�यात आले. ू ु ु
इं�जी भाषा, यरोिपअन कला व िव�ान िशकिव�यासाठी इं�लंडमधन तीन �ोफेसर ु ू
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नेम�याची योजना समंत झाली व एत�ेशीयांपैक� बाळशा�ी जांभेकरांची अिस�टंट 
�ोफेसर �हणन िनय� ती कर�यात आली. पढे या िव��त मंडळीचे एक बोड� �थापन ू ु ु
क�न �यामाफ� त एत�ेशीय �ान व इंि�लश िश�णा�या �साराचे काय� स� कर�यात ु
आले. 

 मंबई शहरात १८२८ साली आिण प�यात १८३२ साली इं�जी शाळा स� झाली. ु ु ु
�यावेळी लोकमानसात उमटलेली �िति�या लोकिहतवाद�नी शतप�ांत नमद केली आहे ू
: “पणे शहरांत �थम १८३२ साल� इं�जी शाळा घातली, ते�हां लोकांची अशी समजत ु ू
होती क�, इं�जांचा �पश� झाला तर �नान कराव� व इं�जी भाषा िशकली, तर �ा�णपणा 
जातो”. (१५ ऑग�ट १८४८ चे प�) �ारभंी�या काळातील या शै�िणक ि�थ�यतंराचे 
�वागत अशा मनोधारणेतन झाले. ू

 एलिफ��टननंतर १८२७ ते १८५७ या तीस वषा��या कालावधीत सर जॉन 
मा�कम हे मंबईचे ग�हन�र होते. एलिफ��टन�या िश�णिवषयक धोरणांना आकार द�ेयाचे ु

काम या काळात झाले. �थािनक भाषांतन िश�ण द�ेयाची व एत�ेशीय सां�कितक ृू
��ािव�ाला ध�का न लाव�याची एलिफ��टनची िश�णनीती कायम कर�यात आली. 
१८२९ साली मा�कमने खेडयांत िश�ण�सार हो�यासाठी प�तशीर �य�न केले. गावठी ्
शाळांची �ामीण �शासनाशी सांगड घालन एक �थायी �यव�था िनमा�ण केली. �िशि�त ू
िश�कांची स�ंया वाढिवली. या काळात कोकणात िश�णाचा चांगला �सार झाला. 
कॅ�टन जि�ह�स आिण कन�ल जि�ह�स यांनी �यासाठी िवशेष �य�न केले. दि�ण 
कोकणातील ‘नेिट�ह �कल सोसायटी’ने र�नािगरीत तीन मराठी व एक इं�जी शाळा स� ू ु
के�या. शाळेत �वेश घेणा� या मल��या स�ंयेत वाढ झाली.ु

 १८२७ ते १८५७ या काळात मंबई इला�यात ब� याच मोठया �माणावर शाळा ्ु

सर जॉन मा�कम 
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रा�शाळाचा �योग :ं

 मा�कमने ह�शार िव�ा�या�साठी प�रतोिषके द�ेयाची योजना स� केली. ु
अिभयांि�क� �ान सवा�साठी खले केले. उ�ानिव�ा (Horticulture) या िवषयात�या ु
िश�णाची सोय िनमा�ण केली; िशवाय १८३० साली ‘हॉिट�क�चर सोसायटी’ �थापन 
क�न शेतीत न�या िबयाणांची लागवड, प�पो�पादनासाठी �ो�साहन, कोबीसार�या ु
इं�जी भाजीपा�याची लागवड कर�यासाठी शेतक� यांना परक िश�ण द�ेयाची �यव�था ू
िनमा�ण केली. नवे िश�ण घेऊन �योग करणा� या शेतक� यांना पर�कार द�ेयाची योजना ु
आणली. सरकारी नोकरीत �थािनक लायक �य� त�ना सामील क�न घे�या�या ��ीनेही 
शै�िणक आशयाची फेररचना केली. 

स� कर�यात आ�या. ठाणे िज��ात १६ �ाथिमक शाळा िनघा�या. १८२७ साली ु
वसई येथे, १८३० साली क�याण, १८४५ साली पनवेल आिण माहीम, १८५१ साली 
ठा�यात पिहली इं�जी शाळा स� झाली. रायगड िज��ात महाडला १८४० साली ु
शाळा स� झाली. को�हापरला १८५१ साली १ मराठी व १ इं�जी शाळा िनघाली. ु ू
साता� याला १८२९ साली पिहली शाळा स� झाली. १८५१ साली �तापिसहं हाय�कल ु ू
स� झाले. नािशक िज��ात १८५५ पय�त १५ �ाथिमक शाळा स� झा�या. ु ु
खानदशेात धळे येथे १८२६ साली पिहली शासक�य मराठी शाळा �थापन झाली. ु
�यापाठोपाठ १८४३ साली एरडंोल, १८४६ साली जामनेर आिण सावदा येथे मराठी 
शाळा उघड�या. १८५३ साली ध�याला पिहली इं�जी शाळा स� झाली. ु ु
(चौधरी,२०१५,प. १५४-१५७)ृ

 ग�रबां�या मलांचा िश�णाचा �� सोडिव�यासाठी �ाथ�ना समाजाने मंबईत ु ु
रा�शाळांचे आयोजन केले होते. १८७६ साली चेऊलवाडी येथे रा. िभकोबा ल�मण 
च�हाण यां�या पढाकाराने पिहली रा�शाळा स� झाली. �यानंतर १८९० पय�त ु ु
िगरगाव(१८७९), गावदवेी(१८८१), खेतवाडी(१८८४), भायखळा(१८८६), मदनपरा ु
(१८९०) इथे रा�शाळा स� झा�या. “�ा शाळांतन �ा�ण, मराठे, भडंारी, वाणी, ु ू
लोहार, ि��ती, कोळी, अ�प�य मानलेले, मसलमान असे अनेक जात�चे व धमा�चे ृ ु
िव�ाथ� िशकत.. धदंवेारीने पािहले तर.. िशपाई, पो�टमेन, मोटार हाकणार,े िशपंी, पोट�र, 
दकानदार, टाइप जळिवणार,े फेरीवाले, बकबाइंडर असे िनरिनराळे धदं े करणार ेु ुु
असतात.”(�ाथ�ना समाजाचा इितहास, भाग १, प. ११४-१६) पैक� मदनप� याची शाळा ृ ु
अ�प�यांसाठी उघड�यात आली होती. या शाळे�या पिह�या वषा�चा खच� शेठ ृ
दामोदरदास यांनी केला, तर िशकव�याचे काम जोशी ग�ज�नी केले. जोशी ग�ज��या ु ु
धोरणी व दरदश�पणामळे िव�ा�या�तील �प�य-अ�प�य भेद न� झाला अशीही ु ृ ृू
इितहासात न�द आहे. (िक�ा, प. ११४) ृ



424   ।     शै�िणक ि�थ�यतंर - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ

५. मकेॉलेकत शै�िणक धोरणाचा मसदाृ ु

“..natives should be equally admissible to every office in India 
irrespective of religion, birth, descent or colour” (Parliamentary Papers 
1831-32, p. 35) 

 १८२८ ते १८३५ या काळात िहदं�थानचे ग�हन�र-जनरल �हणन लॉड� िव�यम ूु
बेि�टंग यांची नेमणक झाली. �यावेळी बेि�टंकचे �ाधा�य�म िनराळे होते. लटमार ू ु
करणा� या ठगांचा बदंोब�त करणे, ‘सती’�या �थेसार�या अिन� �थांवर बदंी आणणे, 
इ�यादी मह�वाची कामे �याला सा�य करावयाची होती. �यामळे �याला भारतीयां�या ु
शै�िणक ��ांत ल� �ायला परशेी सवड िमळाली नाही. १८३० साली इं�लंडचे ु
पतं�धान लॉड� गॅरी यांनी वसाहतीतील दशेी �जाजनांना केवळ कामचलाव ू
कौश�यिश�ण द�ेयाऐवजी उ�म नाग�रक�वाचे िश�ण �ावे अशी भिमका घेतली. �याच ू
वेळी राम मोहन रॉय यांनीही सनदी सेवांम�ये यरोिपअन आिण भारतीय यांत भेद न ु
करता समानतेचे म�य अनसरावे अशी मागणी केली होती. अथा�त �याबाबतीत काही ू ु

काय�वाही झाली नाही. �यानंतर २० वषा�नी १८३३ साली ई�ट इंिडया कंपनी�या 
सनदचेे प�हा नतनीकरण झाले. या न�या सनदतेले एक कलम एत�ेशीयां�या ��ीने ु ू
मह�वाचे होते. 

या कलमामळे एत�ेशीय सिशि�त नोकरांची शै�िणक पा�ता ठरिवणे �म�ा� होते. ु ु
�यामळे �वाभािवकच शै�िणक धोरणात काही ठोस िनण�य कर�याची वेळ येऊन ठेपली. ु
हे ल�ात घेऊन लॉड� ब�िटंकने िश�णिवषयक धोरण ठरिव�यासाठी थॉमस बॅिब�ंटन 

थॉमस बिॅब�ंटन मकेॉले 
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 मेकॉलेने आप�या िटपणात भारतात बोल�या जाणा� या िविवध �थािनक भाषां�या 
मया�दा �प� के�या. �या�या मते इं�जी भाषेत जेवढी सम�ी आहे, तेवढी या भाषांम�ये ृ
नाही. इं�लंड�या पाठयप�तकांत सकंिलत झाले�या �ाथिमक मािहतीतन जेवढे ् ु ू
ऐितहािसक �ान होते, तेवढेही स�ंकत�या बहत  �थंांतन िमळत नाही. �यामळे �या ृ ृ ् ुू
भाषांम�ये सम� वाङ मय व शा�ीय �ानाचा अभाव आहे, �या भाषांतन िश�ण दणेे ृ ् ू
�याला मंजर न�हते. जोपय�त इथ�या भाषा सम� होत नाहीत, तोपय�त या भाषांतन ृू ू
कठलेही मह�वाचे सािह�य भाषांत�रत करणे श�य नाही. �यामळे दशेी भाषांऐवजी इं�जी ु ु
भाषेतन िश�ण द�ेयाचा ��ताव �याने मांडला. [६] [राजा राममोहन रॉय हेही स�ंकत-ृू
पिश�यन भाषांपे�ा इं�जीसार�या आधिनक भाषांचे पर�कत� होते. भारतात�या ु ु
साचले�या �ानाला �वािहत कर�यासाठी पा�ा�य िव�ांची गरज आहे, अशी भिमका ू
�यांनी घेतली होती. यवकांना केवळ �याकरण आिण मीमांसाशा�ातील अ�यवहाय� ु
त�वचचा�पे�ा उपय� त िव�ा िशकव�या पािहजेत; स�ंकत�या अ�ययनभारापे�ा गिणत, ु ृ
नैसिग�क त�व�ान, रसायनशा�, शरीरिव�ान आिण �यवहारोपयोगी शा�े िशकवायला 
�ाधा�य िदले पािहजे असे �यांचे मत होते. स�य यरोिपअनांशी आपला िजतका सवंाद ु
जळेल िततक� आपली वाङ मयीन, सामािजक आिण राजक�य �े�ात �गती होईल असा ्ु

भारतीय �जाजनां�या िश�णाकडे पाहा�याचा �याचा �वत:चा वेगळा �ि�कोन 
होता. �थािनक स�ंकितिन� �ानापे�ा शा�त िव�ानिन� �ानाशी इथ�या लोकांचा ृ
सपंक�  झाला तरच एत�ेशीयांना भिवत�य आहे, अशी �याची धारणा होती. पाि�मा�य 
धत�वर भारताला नवे वळण लाव�याची व मागासले�या भारतीयांना सस�ंकत कर�याची ु ृ
मेकॉलेची भिमका होती. यरोिपअन �बोधनात आिण रिशया�या पीटर द �ेट�या काळात ू ु
िश�णाने जे सा�य झाले, तसेच काहीसे मेकॉलेला भारतातही अिभ�ेत होते. २ फे�वारी ु
१८३५ रोजी मेकॉलेने आपला िश�णिवषयक अहवाल सादर केला. या अहवालातन ू
�याने यरोिपअन िव�ां�या तलनेत पौवा��य �ानाचा परीघ मया�िदत अस�याने दशेी ु ु
भाषांतन िश�ण द�ेयाऐवजी इं�जी भाषेतन यरोिपअन िव�ांचे िश�ण द�ेयाची िशफारस ू ू ु
केली.

 १. इंिडयन िपनल कोड िलिह�याचे मह�वाचे काम �याने पण� केले.ू

मेकॉले यां�या अ�य�तेखाली किमटी नेमली. येथन पढे इं�जी आमदानीतले भारतीय ू ु
िश�णाचे दसर े पव� स� झाले. एत�ेशीय सां�कितक म�यधारणा ल�ात न घेता ु ृ ूु
िश�णाचे आ�ंलीकरण कर�याची नवी नीती �जिव�याचा घाट मेकॉलेने घातला. 

 कवी, इितहासत�� आिण ससंदपट असा मेकॉलेचा लौिकक होता. िश�ण आिण ू
कायदा या दोन �े�ांत थॉमस मेकॉलेने योगदान िदले :

 २. िश�णाकडे पाहा�याचा नवा �ि�कोन �ढ केला.
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�यांचा आशावाद होता. ( Desai Meghnad,2011, p.74, 88 )]

मेकॉले�या शै�िणक धोरणातला गाभा �या�या िटपणातील पढील अिभ�ायातन ु ू
�प� होतो : 

५. इं�जीमळे जगातील पढारले�या दशेांतील बौि�क सपं�ीचा साठा भारतीयांना ु ु
खला होईल, ते �ान �यांना थेट आ�मसात करता येईल अशी मेकॉलेची धारणा होती. या ु
�ाना�या सपंका�मळे इथ�या दशेी भाषाही उ�नत होतील असे �याचे मत होते. भाषे�या ु
सहा�याने माणसाला आपली �वत:ची ओळख िनमा�ण करता येते. �यामळे इं�जी िव�ा ु
सपंािदत केलेला नवा अिभजनवग� आपाप�या मातभाषांचा िवकास कर�यासाठी पढाकार ृ ु
घेईल, असा आशावादही मेकॉलेने �य� त केला होता. [७]

४. पाि�मा�य िश�णाचा �सार झाला तर िहदं�व सपेंल अशीही मेकॉलेची ु
भिव�यवाणी होती. [ “Mechallo predicted that Hinduism would wither away 
as western learning spread across the country” (strokes, ‘English 
Utilitarian and India, p. 46 quoted in Griffin, 1994, p. 22) ]

“We must at present do our best to form a class who may be 

१. भारतात�या स�ाधारी वगा�ची भाषा इं�जी आहे. शासक�य सेवेत असले�या 
एत�ेशीय उ�चपद�थांची भाषा इं�जी आहे. स�ंकत, अरिेबक िकंवा पिश�यन ृ
िशकणा� यांना नोक� या िमळत नाहीत, �यां�या िश�णावर केलेला खच� वा िश�यव�यांचा ृ
उपयोग होत नाही. िकंबह�ना अस�या िश�णाने �यां�या वाटयाला द:खच येते. �यांना धड ् ु
उपजीिवकेचे साधनही �ा� होत नाही आिण मानस�मानही िमळत नाही. (their 
education as an injury,.. their education procures for them neither 
bread nor respect.) असे असताना स�ंकत वा अरिेबक िशकणा� या लोकांवर खच� का ृ
करावा, असा मेकॉलेचा �� होता.

 मेकॉलेने आप�या िटपणात या अनषगंाने इतरही काही म�े पढे आणले. सार�पाने ु ु ु
हे म�े असे होते :ु

२. भारत आता यरोपशी जोडला गेला आहे. इं�जी ही यरोिपअनांची �यापाराची ु ु
भाषा आहे. भारता�माणेच आि�का, ऑ��ेिलयातही “इंिडयन-यरोिपअन” अ��थानी ु
आहेत. हा �यापक सदं भ� ल�ात घेता इं�जीतन िश�ण दणेेच शहाणपणाचे राहील. ू

३. या दशेा�या बौि�क िवकासासाठी शासनाचा िनधी आहे; ते�हा तो यथाथ�पणे 
कसा वापरावा हा खरा �� आहे. मेकॉलेचे �यावर उ�र आहे क�, �यांना आप�या 
मातभाषेतन सिशि�त होता आले नाही, �यां�यासाठी एखादी िवदशेी भाषा िशक�याची ृ ुू
गरज आहे. आपण ती पण� केली पािहजे. केवळ आप�याच मातभाषांचा आ�ह �हणजे ृू
माग�याचीच पनराव�ी होणार. ु ृ
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१. इंि�लश आिण पौवा��य अशा दो�ही �कार�या कॉलेजांना शासक�य अनदाने ु
िदली जातील.

interpreters between us and the millions whom we govern; a class of 
persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in 
morals, and in intellect. To that class we may leave it to refine the 
vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of 
science borrowed from the Western nomenclature, and to render them 
by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of 
the population. (McCaulley’s minute of Feb. 1835,clause 38, 41,42 
Meghnad Desai,2011,p. 90,p.)

उ�चवण�य सिशि�तांमाफ� त पढे तळागाळात�या लोकांत िश�ण�सार होईल, हे ु ु
गहीत ध�न उ�च िश�णा�या सधंी मया�िदत करणार े हे धोरण होते. (Nurullah and ृ
Naik, p. 156) या िस�ांतानसार उ�चवण�यांना नवे िश�ण उपल�ध क�न िद�यानंतर ु
या नविशि�तांमाफ� त ते अ�प खचा�त आम जनतेपय�त िझरपत जाईल, अशी अपे�ा 
ठेव�यात आली. नंतर�या काळात वॉड�न या ि�िटश कौि�सल सद�याचा हा ‘पाझर 
िस�ांत’ महारा��ा�या िश�ण�यव�थेचे अिध�ान होऊन बसला. ि�िटश शासना�या 
िश�णनीतीत तळागाळात�या लोकांपय�त थेट िश�णाची �यव�था उपल�ध क�न 

 इं�जी व दशेी िश�णाचा अनबधं  कसा साधावा यािवषयी या काळात ब� याच चचा� ु
झा�या. १८३९ साली त�कालीन ग�हन�र जनरल Lord Auckland यांनी आप�या 
शै�िणक धोरणात याबाबत सम�वयाचे धोरण पसतं केले. यरोिपअन �थं, त�व�ान, ु
शा�ीय �थं यांचे अ�ययन इं�जी भाषेत आिण �ा�य िव�ा पव�ि�थत भाषेत ठेवा�यात ू
आिण �यांना सरकारचा आ�य पव��माणेच चाल ठेवावा, अशी तडजोड या धोरणात ू ू
कर�यात आली. (1895, p.346) यानसार �यांनी दोन मह�वाचे िनदश�  जारी केले.ु

२. िश�णा�या साव�ि�करणासाठी “पाझर िस�ांता’चा (the downward filtration 
theory) �योग केला जाईल.

 मेकॉले�या या िटपणाला अनस�न ७ माच� १८३५ रोजी लॉड� ब�िटंकने भारता�या ु
शै�िणक धोरणांिवषयीचा अ�यादशे काढला. या अ�यादशेापासन दशेी अथवा ू
पौवा��यवादी िश�णनीतीचा �व यरोक� �ी म�य��ीकडे झकला. यापढे सपंण� भारतात ु ु ू ु ु ू
िश�णाचे मा�यम इं�जी राहील असा मह�वपण� िनण�य काया�ि�वत झाला आिण भारतात ू
इं�जी िश�णाचे नवे पव� स� झाले. आधिनक भारता�या जडणघडणी�या ��ीने हा ु ु
िनण�य अितशय मह�वाचा होता. मळात �ाथिमक िश�ण मातभाषेतन द�ेयाकडे ब�िटंकचा ु ृ ू
कल होता, परतं �या�या कारिकद�त तो िनण�य अमलात येऊ शकला नाही.(८) ु
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 दर�यान�या काळात सरकारी �य�नांखेरीज खाजगी �व�पात िश�ण �सारासाठी 
साव�जिनक स�ंथा �थापन होऊ लाग�या. एि�फ��टन�या िव�ा�या�नी आप�या 
दशेवासीयांना िश�ण द�ेयासाठी स�ंथा �थापन करणे, लोकजागरणासाठी चचा�-सवंाद 
आयोिजत करणे, मािसकपि�कांतन लेखन करणे, मंबईत व मंबईबाहेर�या शाळांना दशेी ू ु ु
भाषेतील प�तके पोहचिवणे अशा �कारचे उप�म राबवन िश�ण�सारा�या कामाला गती ु ू
आणली. (McCaulley, 1966, p.112) १८४८ साली मंबईत ‘िलटररी ॲ�ड ु
सायिंटिफक सोसायटी’ आिण ‘मराठी �ान�सारक सभा’ या स�ंथा �थापन झा�या व 
�यांनी शाळा स� के�या. १८४९ साली मराठी िहदं मल�साठी ३ आिण पारशी मल�साठी ु ु ुू
४ शाळा स� झा�या. १८४८ साली प�यात म. फले यांनी बधवार पेठेतील िभडयां�या ्ु ु ु ु
वाडयात अ�प�यांसाठी शाळा स� केली.् ृ ु

 सर अि�क� न पेरी १८४४ ते १८५२ या काळात बोड� ऑफ ए�यकेशनचे अ�य� ु
होते. �यां�या कारिकद�त १८४५ साली सरकारी �ेिनंग कॉलेज स� कर�यात आले. ु
इं�जी भाषेचे िश�ण, �यावसाियक व वै�क�य िश�ण�मांची योजना आख�यात आली. 
�यानसार १८४४ साली एलिफ��टन महािव�ालयात अिभयांि�क� िश�णाचे वग� स� ु ु
झाले. १८४५ साली मंबईत ग�हन�र सर रॉबट�  �ट यां�या नावाने �ट मेिडकल कॉलेज ँ ँु
�थापन झाले. जमशेटजी िजजीभाय यांनी �यासाठी १,६४,००० �पयांची भरीव दणेगी 

दणेा� या एलिफ��टन�या िवचारांपे�ा िभ�न मत�वाह ��थािपत होत अस�याचे हे िच�ह 
होते.

 एत�ेशीयां�या िश�णा�या िनयोजन व �यव�थापनासाठी सरकारने १८४० साली 
‘िश�ण मंडळा’ची (“बोड� ऑफ ए�यकेशन’’) �थापना केली. नवीन शाळा �थापन करणे, ु
इय�ावार अ�यास�म तयार करणे, मराठी भाषेतन पाठयप�तके तयार करवन घेणे ही ्ू ु ू
या बोडा�ची कामे होती. �यानसार बोडा�ने पढे अनेक िज��ांत नवीन शाळा काढ�या. ु ु
३००० िव�ा�या�ची िश�णाची सोय केली. ‘बॉ�बे नेिट�ह ए�यकेशन सोसायटी’�या ु
�ाथिमक शाळांची स�ंया ११५ पय�त पोहचली होती. कॅ�टन कडी, जग�नाथ शकंर शेठ, ँ
बाळशा�ी जांभेकर, दादोबा पांडरगं, लोकिहतवादी, क�णशा�ी िचपळणकर यांनी या ु ृ ू
शाळांतन काम केले. १८२७ ते १८४२ या काळात एलिफ��टन इि��टटयटमधन ्ू ू ू
िश�ण घेतले�या १५२ उ�च िशि�तांपैक� ९४ जण शासक�य काया�लयांत लेखिनक, 
िहशेबनीस व भाषांतरकार �हणन नोकरीस लागले. १६ जण �यापारी काया�लयात म�य ू ु
कारकन झाले, १३ जण िश�ण�े�ात, ५ जण व�प� �यवसायात िशरले, १६ जण ृू
�यापारी झाले. (उव��रत ८ जणांची मािहती उपल�ध होत नाही). (दीि�त राजा, २००९, 
प. १९)ृ

बोड� ऑफ ए�यकेशनची �थापनाु
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पेरी याचा िश�णिवषयक व�ात:ं ंृ

 पेरी यां�या अहवालात एत�ेशीयां�या शै�िणक ि�थितगतीिवषयीची काही िनरी�णे 
न�दिव�यात आली होती. या अहवालानसार १८२७ ते १८४२ या कालावधीत ु
एलिफ��टनमधन उ�ीण� झाले�या १५२ िव�ा�या�पैक� ६१% लोक सरकारी नोकरीत ू

िदली. (यापव� १८२९ साली मॅकॉलेने ‘मेिडकल �कल ऑफ द नेिट�ह �ॅि�टशनस�’ ही ू ू
वै�क�य �यावसाियकांसाठी स�ंथा स� केली होती.) डॉ. भाऊ दाजी लाड यांनी याच ु
कॉलेजातन वै�क�य िश�ण घेतले होते.ू

िज�हा आिण गावपातळीवर इं�जी शाळा स� करा�यात असा ��ताव दि�ण ु
�ांताचे िश�णिवभागाचे पय�वे�क मेजर कडी यांनी ठेवला होता. �यावेळी तो प�रपण� न ँ ू
वाट�याने मागे पडला. १८४५ साली अि�क� न पेरी याने ��येक िज��ा�या गावी एक 
आदश� इं�जी शाळा स� कर�याची योजना आणली. �या िज��ातन अशा शाळेची ु ू
मागणी येईल ितथे शाळे�या इमारतीचा अधा� खच� शासन उचलेल व अधा� खच� लोकांनी 
�ावा अशी योजना मांडली व �यानसार सव� िज�हािधका� यांना सचना पाठिव�यात ु ू
आ�या. स�वातीला र�नािगरी आिण अहमदाबाद इथे इं�जी शाळा स� झा�या. �यानंतर ु ु
१८४५ ते १८५३ या काळात ठाणे, सरत आिण इतर आठ िठकाणी इं�जी शाळा स� ु ु
झा�यात. (McCaulley Bruce, 1966, p. 108) १८५० सालापासन खेडेगावांतन ू ू
शाळा स� कर�यात येऊ लाग�या. शहरी भागांतील शाळांचा खच� सरकारांतन होत ु ू
असे. �ामीण भागांतील शाळांचा खच� भागिव�यासाठी मा� जमीनबाबीवर एक ट�का कर 
जमीनदारां�या खषीने बसिव�यात आला. अि�क� न पेरी यांनी १८५२ साली ु
लोकवग�णीतन मंबई शहरात काय�ाचे िश�ण िमळावे यासाठी ‘िवधी अ�यासन’ िनमा�ण ू ु
केले. या शै�िणक स�ंथां�या सोबतच मंबईत गिणत, पदाथ�िव�ान, रसायनशा�, वै�क, ु
अिभयांि�क� व शेतीसबंधंी�या इं�जी प�तकांची मराठी भाषांतर ेकर�याची मोहीम हाती ु
घे�यात आली.

 १८५०-५१ साली सर अि�क� न पेरी यांचा िश�णिवषयक व�ांत �िस� झाला. या ृ
व�ांतानसार १८५०-५१ साली मंबई इला�यात दशेी मा�यमा�या सव� �ामीण ृ ु ु
शाळांम�ये एकण १०,९६५ िव�ाथ� िशकत होते आिण �यां�यासाठी बोडा�कडन ू ू
४१,५८९ �पयांचे अनदान द�ेयात आले होते. �ामीण भागातील ७ इं�जी शाळांम�ये ु
७६८ िव�ाथ� िशकत होते व �यां�यासाठी ५२,०९८ �पयांचे अनदान द�ेयात येत असे. ु
(दीि�त राजा, २००९, प. ५९) १८५४ साल�या उपल�ध आकडेवारीनसार ि�िटश ृ ु
सरकारने िश�णासाठी २५ ल� �पये खच� केले होते. १८५४ साली ३९२० शाळा, 
५३००० िव�ाथ�, व�र� दजा��या शाळांवर १८ ल� �पये व किन� िश�णा�या 
शाळांवर ४५००० �पये खच� होत होता. (1895, p. 348)
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आले व ९ % लोक इतर खा�यात नोकरीस लागले. ही त�कालीन इं�जी िश�णाची 
फल�ती होती. समाजात�या सव� घटकांतील मले एलिफ��टनम�ये िशकत होती. ु ु
१८२७ ते १८४८ या काळात या इि��टटयटम�ये िशकले�या १५२ िव�ा�या�पैक� ७१ ् ू
�भ, २८ पारशी, १६ �ा�ण, १२ सार�वत आिण इतर २५ मले समाजात�या किन� ू ु
वगा�तले होते. मा� त�कालीन धनाढय �यापारी वगा�त िकंवा जमीनदारांम�ये ्
िश�णािवषयी फारशी आ�था नस�याचे एक िनरी�ण न�दिव�यात आले होते. 
उदाहरणाथ�, �यापार हा पारशी लोकांचा म�य �यवसाय होता. परतं �या पारशांची ु ु
सांपि�क ि�थती यथातथाच होती, अशा गरीब पारशांची मलेच फ� त इं�जी िश�णाकडे ु
वळली होती. दादाभाई नौरोज�सार�या पारशी िव�ानांची आिथ�क पा��भमी ग�रबीचीच ू
होती. �यांचे वडील उ�ोजक िकंवा �यापारी न�हते; एक सामा�य जीवन जगणार े साधे 
धम�ग� होते. �यामळे गरीब, म�यमवग�यांचीच मले इं�जी िश�णाकडे आकिष�त होत ु ु ु
होती. १८४५ म�ये �थापन झाले�या �ट मेिडकल कॉलेजमधील बह�स�ंय िव�ाथ� ँ
पारशी होते, पण �यांची सांपि�क ि�थती समाधानकारक न�हती. ि�िटश अमदानीत 
िनवा�हव�ी आिण नादारीवर िश�णाची सोय होत अस�यामळेच हे िव�ाथ� इं�जी ृ ु
िश�णा�या �वाहात आले. (Dobbin,1972, pp. 33-47) िव�नाथ नारायण मंडिलक 
यां�या च�र�काराने यासदंभा�तली हिकगत सांगताना िलिहले आहे क�, “बह�श: 
रावसाहेबां�या काळी जहागीर, इनामदार, वतनदार यांसार�या �ीमंत लोकांच� मले ु
इं�जी िव�ा िशक�या�या भरीस पडली नाहीत. पधंरा सोळा वषा�ची झा�यावर �या 
मलांचे पोषण कर�यास �यांचे आईबाप ग�रबीमळे असमथ� असत, तीच मले इं�जी ु ु ु
िशकावयास घर सोडन येत. �यास उ�ेजन �हणन प�कळ िश�यव�या ठेवले�या असत. ृू ू ु
�यांस िश�यव�या िमळत नसत ती मले म�येच ग�रबीमळ�  िश�ण सोडन जातात... या ृ ु ु ू
मलांकडे टपालहशील नस�याने प�लेखन करता येईना, �िमक प�तकांचा सचंही ु ु
नसायचा.” (प. ११९१)ृ

 १८५६ साली एलिफ��टन कॉलेजात िशकणा� या िव�ा�या�साठी�या िश�यव�यांची ृ
स�ंया ४५ व�न १० कर�यात आली, ते�हा लगोलग ३५ िव�ाथ� िश�णा�या 
�वाहाबाहेर फेकले गेले. १८५९ साली एलिफ��टन कॉलेजात ७१ िव�ाथ� होते, 
�यापैक� फ� त २२ िव�ाथ� श�क भरणार ेहोते, उव��रत ४९ िव�ाथ� नादारीवरच िशकत ु
होते. थोड�यात सांगायचे तर शै�िणक श�कमाफ� आिण िनवा�हव�ी िमळत अस�यामळे ु ृ ु
गरीब व म�यमवग�यांना न�या सधंी �ा� झा�या. कोकणातील गरीब कटंबातील मले ु ु ु
मंबईसार�या दर�या शहरात येऊन िश�ण घेऊ शकले. अशी िनवा�हव�ी घेऊन ु ृू
िशकले�या मलांम�ये क�णशा�ी िचपळणकर, गोपाळ गणेश आगरकर, ध�डो केशव कव�, ु ृ ू
ह�र नारायण आपटे, कवी केशवसत अशा कोकणातन मंबईत िशकायला आले�या ु ू ु
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या काळातली शाळांची स�ंया व िव�ाथ�स�ंया पढील�माणे होती :ु

नामवतं िव�ा�या�चा समावेश होता. बडोद े स�ंथानातही िश�णासाठी अशा �कार�या 
िनवा�हव�ीची योजना होती. िव�ल रामजी िशदं ेयांचे िश�ण �यामळेच पण� होऊ शकले. ृ ु ू
१८९२ साली जमशेटजी टाटा यांनीही बि�मान गरीब िव�ा�या�ना परदशेी िश�णास ु
जा�यासाठी मदत द�ेयाक�रता ��ट �थापन केला होता.

इतर �ांतातली पढील आकडेवारी पाहता मंबई�या शै�िणक ि�थतीगतीची क�पना ु ु
येते. 

६. वडचा खिलता व �यानतरचा शै�िणक व�ातं ंु ृ
 १८५४ साली िवलायत सरकारने एक खिलता (ए�यकेशनल िड�पॅच ऑफ द कोट�  ु

ऑफ डायर�ेटस�) काढन िश�ण�सारासाठी काही काय��म सचिवला. ‘वडचा ू ु ु

या आकडेवारीव�न िश�णा�या बाबतीत अ�य �ांतां�या तलनेत महारा��ाची ु
ि�थती काय होती याचा अदंाज येतो. �यावेळी व� हाड आिण म�य �ांत मंबई इला�यात ु
येत न�हता; पण मंबई इला�यात आजचा गजरात �ांत, िसधं यांचाही समावेश होता, हे ु ु
ल�ात घेऊन ही आकडेवारी वाचली पािहजे. 

 (िहदं�थानची रा�य�यव�था आिण लोकि�थती, १८९५, प. ३५१)ृु

�ांत वष� शाळा िव�ाथ�
१.मंबईु १८५५-५६ २८७५ १,०६.०४०
२.म�य �ांत १८६२-६३ ११६९ २१,३५३
३.व� हाड १८६६-६७ २४७ ८,६४४

४.म�ास १८५६-५७ १३७६६ २,०४,८५६
५.बगंाल १८५४-५५ २५३७८ ५,२७,७३१
६.पजंाब १८५५-५६ ५६२१ ४४,२९१

चा�स� वडु
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३. िश�क �िश�णासाठी �िश�ण शाळा �थापन करा�यात.

१०. शाळा खा�यात जागा भरताना सिशि�त लोकांचीच नेमणक होईल याकडे कटा�ाने ु ू
ल� �ावे. (िहदं�थानची रा�य�यव�था व लोकि�थती, १८९५, प. ३४९- ३४९)ृु

१८५९ चा खिलता : 

िश�णिवषयक खिलता’ या नावाने तो �चिलत आहे. िहदं�थानातील “िश�णाची सनद” ु
(मॅ�नाचाटा�) असे या खिल�याचे वण�न केले जाते. िश�ण�सारा�या उि��पत�साठी ू
कोणती साधने िनमा�ण करावीत �यािवषयीची माग�दश�क त�वे �यात नमद कर�यात आली ू
होती, �यांचा सारांश येणे�माणे :

२. ��येक इला�यांत�या म�य शहरांत िव�िव�ालये (यिन�हिस�टया) �थापन करावीत.्ु ु

४. स�या स� असलेली शाळा-कॉलेजे कायम ठेवन नवी उघडावीत.ु ू
५. म�यमवगा��या शाळा स� करा�यात.ु

७. सरकारी मदतीने शाळा चालिव�याची प�त स� करावी. िजथे धम�िश�ण िदले जात ु
नसेल अशाच शाळांना अनदान �ावे व हळहळ सरकारने िश�णापासन आपले अगं ु ू ू ू
काढन �यावे. मा� सरकारी आ�य न िमळा�याने शाळांचा � हास होणार नाही, याची ू
काळजी �यावी.

९. �ी िश�णास सरकारने म� त ह�ते मदत करावी. िव�ा�या�ना िश�यव�या �ा�यात.ु ृ

६. �ाथिमक िश�णा�या शाळांकडे अिधक ल� परवावे.ु

या खिल�याला अनस�न १८५५ साली ि�िटश �शासनाने मंबई इला�यात �वतं� ु ु
“िश�ण खाते” (डायर�ेटर ऑफ पि�लक इ����शन) �थापन कर�यात आले. 
िश�णखा�यात आता पाच गटातली िश�ण�यव�था समािव� झाली-
 (१) िव�ापीठे व कॉलेजेस,
 (२) साव�जिनक व खाजगी मा�यिमक शाळा,

१. िश�णाची �यव�था लाव�याक�रता एक �वतं� खाते �थापन कर�यात यावे.

८. व�र� �ती�या शाळांमधन इं�जी भाषेचे व खाल�या �ती�या शाळांतन दशेी भाषांचे ू ू
िश�ण �ावे.

 (३) �ाथिमक शाळा,
 (४) िश�क �िश�ण िव�ालये,
 (५) धदंिेश�णा�या शाळा. 

 िश�णासबंधंी दसरा खिलता १८५९ साली िनघाला. या खिल�यात मागील ु
खिल�या�या काय�वाहीब�ल समाधान �य� त केले होते; परतं �ाथिमक िश�णा�या ु
बाबतीत दशेी लोकांचा पढाकार समाधानकारक नस�याने �ाथिमक िश�ण द�ेयाची ु
जबाबदारी सरकारने �वत:कडे �यावी व �यासाठी जिमनीवर प�ी बसवन फंड जमा ू
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कर�यात यावा, अशी िशफारस कर�यात आली. १८५९ नंतर मंबई इला�यात पढील ु ु
िठकाणी शाळा स� झा�या :ु
१८६१ : अिलबाग, पिहली क�याशाळा
१८६४ : धळे, पिहली क�याशाळाु
१८६५ : सातारा, पिहली क�याशाळा
१८६७ : ठाणे, पिहली क�याशाळा, को�हापरला हाय�कल (नंतरचे राजाराम हाय�कल)ू ू ू
१८७० : म�ड (जिंजरा स�ंथान),पिहली शाळा. ु

 यापव��या िश�णिवषयक दोन खिल�यांची फल�ती अजमाव�यासाठी लॉड� �रपन ू ु
यांनी १८८२ साली वइ�यम हटंर यां�या अ�य�तेखाली सव��ांतीय २२ सद�यांचा ु
समावेश असलेले किमशन नेमले. �याचे सिचवपद यरोिपयन साहेबाकडे ठेव�यात आले. ु

या किमशनवर �या. तेलंग, सर स�यद अहमद, आनंद मोहन बोस या भारतीय 
िव�ानांचाही समावेश होता. या किमशनने दशेभर िफ�न �थािनक लोकांशी चचा� क�न 
१८८३ साली आपला अहवाल िहदं�थान सरकारकडे सादर केला. ु

७. हटर किमशन : ं

१८६३ म�ये डे�कन कॉलेजचा दोन िवभागात िव�तार कर�यात आला. एक इं�जी 
िश�ण दणेार े ‘डे�कन कॉलेज” आिण दसर े सव� िवषयांचे अ�यापन मराठीतन ूु
करणार े “�हना��यलर कॉलेज”. १८६५ म�ये ‘�हना��यलर कॉलेज’चे �पांतर ु ु
‘�ेिनंग कॉलेज फॉर मेन’ असे कर�यात आले. १८६६ साली सर ‘अले�झांडर 
�ांट यांचा िश�णिवषयक अहवाल’ िस� झाला. १८८० साली को�हापरला ू
राजाराम कॉलेज �थापन झाले व प�यात “�य इंि�लश �कल”ची �थापना झाली. ु ू ू
महारा��ातील रा��ीय िश�णाचा हा �ारभंिबदं होता.ू

वइ�यम हटंर ु
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 हटंर किमशनसमोर एत�ेशीयां�या �या सा�ी झा�यात �यात महारा��ातील पढील ु
समाजध�रणांचा समावेश होता :ु

वा. िश. आपटे यांनी आप�या सा�ीत पढील दोन म�े उपि�थत केले :१. �ाथिमक ु ु
व मा�यिमक िश�ण लोकिनयिं�त असावे २. िमशनरी शाळांना सरकारी अनदान दऊे ु

नये. याचे कारण �यां�या िश�ण�मात एत�ेशीय लोकस�ंकतीला वा उप�मांना मह�व ृ
िदले जात नाही. शाळा चालिव�यामागचा �यांचा हेत िनखळ शै�िणक नसतो, बायबल ू
िशकिव�यावर �यांचा �ाम�याने भर असतो, �यामळे िमशनरी शाळांना शासक�य अनदान ु ु ु
दऊे नये. अ�प�यांना शासक�य शाळांत �वेश द�ेयासबंधंी एत�ेशीय ृ
सधारणावा�ांमाफ� त व काही अिधका� यांनी उपि�थत केले�या सवेंदनशील म�ांबाबत म. ु ु
मो. कंटे यांनी आपले िभ�न मत मांडले. सधारक मंडळ�चे यि� तवाद व�तिन� नसन ु ु ु ु ू
िनराधार असतात, असा कंटे यांचा अिभ�ाय होता. ु

 २. सदािशव ह�र िचपळणकर, से�ेटरी, साव�जिनक सभा, पणे.ू ु

 म. फले यांनी मंबई इला�यात �ाथिमक िश�णा�या साव�ि�क�करणाकडे कमालीचे ु ु
दल�� होत अस�याची त�ार किमशनपढे मांडली. उ�चविण�यांची िश�णातील म� तेदारी ुु

 ३. म. मो. कंटे, म�या�यापक, ग�हम�ट हाय�कल, पणेु ु ू ु
 ४. महा�मा जोितराव फले, पणे ु ु

 १. वा. िश. आपटे, सप�र�टेडे�ट,�य इंि�लश �कल, पणे.ु ू ू ु

 ५. पिंडता रमाबाई, मंबईु

महा�मा जोितराव फलेु
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 किमशनचे अशासक�य सद�य कािशनाथ ि�ंबक तेलंग यांनी किमशन�या 
अहवालास आपली िभ�न मतपि�का जोडली होती. �यात �यांनी �जाजनांना �व�तात 
िश�ण उपल�ध क�न द�ेयाचे सरकारला आवाहन केले. जा�तीत जा�त लोकांपय�त 
पाि�मा�य िवचारांचा लाभ पोहचवायचा असेल तर सवा�ना परवडेल इत�या खचा�त 
िश�णा�या सधंी ख�या कर�याची गरज आहे. जोपय�त लोकांना उ�च िश�ण घे�याची ु
सधंी �ा� होत नाही, तोपय�त �यांना िश�णापासन �ा� होणारी फळे चाखता येणार ू

व किन� वग�यांची विंचतता यावर �यांनी �काशझोत टाकला. शासन उ�च िश�णासाठी 
मोठया �माणावर िनधी उपल�ध क�न दते असले तरी �याचा लाभ फ� त �ा�णांना व ्
उ�चवण�यांनाच िमळतो. दा�र� य आिण अ�ाना�या खाईत सापडलेले िन�नवग�य लोक ्
मा� उ�च िश�णापासन विंचत राहातात, याकडे �यांनी शासनाचे ल� वेधले. महार-मांग ू
व अ�य िन�नवग�य जात�साठी �वतं� शाळा काढा�यात अशीही �यांनी मागणी केली. 
��येक खेडयांत श�ांसाठी शाळा असावी आिण �यावर �ा�ण म�या�यापकाची नेमणक ् ू ु ू
क� नये, अशी भिमका �यांनी मांडली. �ाथिमक िश�क �िशि�त असावेत आिण िविवध ू
जातीसमहातन आलेले असावेत, �हणजे ते सव� मलांशी िमळन िमसळन वागतील. तसेच ू ू ु ू ू
�ाथिमक िव�ा�यासात जोडधदं े आिण शेती यांची सांगड घालणार े िश�ण �ावे. 
शेतक� यां�या मलांना आधिनक अवजार ेआिण य�ें वापर�याचे कौश�य िशकवावे, �यांना ु ु
परदशेी पाठवन पढारले�या दशेांतील आधिनक शेतीचे �योग दाखवावेत, दशेी भाषेतन ू ु ु ू
शेतीिवषयक प�तके उपल�ध क�न �ावीत अशी मागणी केली. ि�यांसाठी मबलक ु ु
शाळा उघड�याचे व आरो�यिश�णाचा अतंभा�व कर�याचे म� त धोरण सरकारने राबवावे ु
अशी मागणी केली. नागरी शाळा आिण �ामीण शाळा यांचे अ�यास�म वेगळे असावेत, 
अशी प�रसरल�यी अ�यास�माची गरज �प� केली. मंबई िव�ापीठाने सकाळचे वग� बदं ु
के�याने क�करी गरीब मलांना िश�णापासन विंचत राहावे लागत अस�याचेही �यांनी ु ू
किमशन�या िनदश�नास आणन िदले. आधी वर�या वगा�तील लोक िशकले तर ते ू
िशकलेले लोक खाल�या वगा�ला िशकवतील हा त�कालीन पाझर िस�ांत �यांना मा�य 
न�हता. स� तीचे �ाथिमक िश�ण आिण �ीश�ांना िश�ण द�ेयासाठी सरकारने पढाकार ू ु
घे�याची िवनंती �यांनी हटंर किमशनकडे केली.

 पिंडता रमाबाई यांनी आप�या सा�ीतन �ी-िशि�का आिण मिहला डॉ�टरां�या ू
िनकडीचा �� उपि�थत केला. पैक� मिहला डॉ�टरांचा �� किमशन�या 
काय�क�ेबाहेरचा होता; परतं तरी ि�ह�टो�रया राणीने �याची दखल घेतली व �यां�या ु
सचनेनसार सरकारने “The National Association for Supplying Female ू ु
Medical Aid to the Women of India” या नावाची स�ंथा �थापन केली. १८८५ 
साली लॉड� डफ�रन यां�या ह�ते या उप�माचे उद घाटन झाले.्
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नाहीत; �यामळे सरकारने ही आपली नैितक जबाबदारी समजन �ाथिमक व मा�यिमक ु ू
पातळीवरील िश�ण�सारासाठी सपंण� पाठबळ परिव�याचे आवाहन �यांनी केले. ू ु
िश�ण�सारक मंड�यांना जाचक अटी न घालता िव�साहा�य केले पािहजे; तसेच या 
स�ंथांना वेळोवेळी माग�दश�न व साहा�य �ा� हो�यासाठी सरकारने �ांतिनहाय िश�ण 
सचंालनालये �थापन करावीत, अशीही सचना �या. तेलंग यांनी केली होती. ू
(Sunthankar, 1993, pp. 54-56)

 हटंर किमशनने सरकारास िश�णिवषयक धोरण ठरिव�यास व �या धोरणाची 
अमंलबजावणी कर�या�या सदंभा�त अनेक मह�वा�या िशफारशी के�या. �यापैक� काही 
ठळक िशफारशी अशा हो�या :

६. िश�क व परी�क यां�या कामांम�ये भेद क�न या दो�ही कामांची सरिमसळ न 

२. धम�क� �ी िश�ण दणेा� या िश�णस�ंथांना सरकारी अनदान योजना लाग क� ु ू
नयेत, असे सरकारचे धोरण असले, तरी याचा अथ� शाळांम�ये नीितिश�णाला �थान 
दऊे नये असा होत नाही. हे ल�ात घेऊन सरकारी व इतर शाळांसाठी नीितिश�णाचे 
एक सव�मा�य होणार े प�तक तयार करावे, �यात सव� धमा�त समान आढळणारी ु
सव�साधारण मते, त�वे यांचे सकंलन-सपंादन करावे. सरकारने किमशनची ही सचना ू
�वीकारली व �यानसार सव� �थािनक सरकारांस अशा �कारचे सव�धम�य नीितिश�णाचे ु
प�तक तयार करवन घे�याचे आदशे िनग�िमत केले.ु ू

१. �ाथिमक िश�णास जा�त मदत करावी. �ाथिमक िश�ण अिधक 
�यवहारस�मख बनिव�यासाठी �यात िहशेब, शेती, आरो�य व कलाकौश�यां�या ु
�यवहारोपयोगी अ�यास�मांचा समावेश करावा. 

३. मसलमान मले अ�य जातीधम�य मलां�या तलनेत व�र� िश�णात मागे ु ु ु ु
असतात. �यांना इतरां�या बरोबर आण�यासाठी सरकारने िवशेष िश�ण �यव�था िनमा�ण 
करावी. किमशनची ही िशफारस सरकारने मा�य केली नाही. सरकारी शाळांतन इतर ू
मलांबरोबरच मसलमान मलांना िश�ण िमळाले तरच जगातील चढाओढीत �यांचा िनभाव ु ु ु
लागेल, असे सरकारचे मत अस�याने सांगन मसलमान मलां�या िश�णासाठी वेगळी ू ु ु
�यव�था कर�याची किमशनची िशफारस अमा�य कर�यात आली.

४. शासक�य िश�णस�ंथांनी मागासवग�यांना �वेश नाकारता कामा नये, �यांना 
खला �वेश �ावा; तसेच आिदवासी जमात�ना िश�णा�या �वाहात आण�यासाठी ु
उ�ेजन द�ेयात यावे.

५. िश�णाची गणव�ा िटकिव�यासाठी थोडया पगारावर त�ण लोकांची नेमणक ्ु ू
क�न काम करवन घे�याची प�त अिजबात बदं करावी. किमशनची ही िशफारस ू
शासनाने �वीकारली.
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८. लोकल बोड� व �यिनिसपािलटया यांना �ाथिमक व मा�यिमक शाळांची ्ु
जबाबदारी सोपिव�यात यावी. किमशनची ही िशफारस सरकारने �ा� मानली व 
�यानसार हळहळ शाळांचे �यव�थापन लोकल बोडा�कडे ह�तांत�रत कर�याची �ि�या ु ू ू
स� केली. तसेच अनदानीत स�ंथां�या अतंग�त �यव�थापनात ह�त�ेप न कर�याची ु ु
भिमका घे�यात आली.ू

९. िहदं�थानातील म�य �यापारा�या िठकाणी �यापारव�ीसाठी उपय� त िश�ण ु ृ ुु
दणेा� या शाळा स� करा�यात. िव�ा�या�चे ल� �यापार व उ�ोगाकडे लागावे या ��ीने ु
असे िश�ण हाय�कलापासनच द�ेयाची स�वात करावी ही किमशनची सचनाही ू ू ु ू
सरकारने मा�य केली.

११. नोकरीसाठी मा� �वतं� पा�ता परी�ा घे�याची योजना काया�ि�वत कर�यात 
आली. 

१०. िश�णाचे मा�यम इं�जी क� दशेी भाषा हा ितढा मा� सटला नाही. दशेी ु
भाषेतन �ारभंीचे िश�ण �ा� झा�यास मलांना पढचे िश�ण इं�जी भाषेतन घे�यास क� ू ु ु ू
पडत नाहीत; िकंवा दशेी भाषेतन इितहास, गिणत, भगोलाचे �ान �ा� क�न घे�यास ू ू
कमी वेळ लागतो. वेळेची अशी बचत झाली तर इं�जी भाषा िशक�यासाठीही परसेा ु
अवधी �ा� होतो, अशी अनेकिवध मते मांडली गेली होती. पण सरकारने याबाबत 
कोणताही वेगळा िनण�य न करता “जैसे थे” ची नीती अमलात आणली.

हटंर किमशन�या या िशफारशी अमलात आण�यानंतर �ाथिमक िश�णाचा अपवाद 
सोडला तर महारा��ातील शै�िणक काया�ला गती �ा� झाली. १८८२ साली लॉड� 

करता �यासाठी वेग�या �य� ती नेमा�यात. किमशनची ही िशफारस मा�य कर�यात 
आली. परी�कां�या यादीतन �मा�माने यरोिपअन लोक कमी क�न एत�ेशीय परी�क ू ु
नेम�याचेही धोरण ठरिव�यात आले.

७. महािव�ालयांना गणव�ा व खच� ल�ात घेऊन अनदान �ावे. शै�िणक इमारती, ु ु
�थंालय, फिन�चर, इ�याद�साठी िवशेष अनदानाची तरतद करावी. यरोिपअन ि�ि�सपल ु ू ु
व �ोफेसर यां�याऐवजी एत�ेशीय लोक नेमावेत. मा� याबाबतीत किमशनपे�ा सरकारचे 
मत वेगळे होते. एत�ेशीयां�याच नेमणका कर�याची अजन वेळ आलेली नाही, अशी ु ू
सरकारची समजत होती. मा� िव�ा�यासगंी व नीितमान िश�क नेम�यासाठी �य�नशील ू
राहा�यासाठी ज�र �या सधारणा कर�याचा सरकारचा मनोदय अस�याचेही नमद ु ू
कर�यात आले होते. गणव�ाधारक िश�कवग� तयार कर�यासाठी �ेिनंग कॉलेजेस ु
काढ�याचेही शासनाने ठरिवले. तसेच िश�णािवषयी सिशि�तांम�ये िन�य िवचारमंथन ु
होत राहावे यासाठी पर�पर िवचारांची दवेघेव होईल अशा सभा, समेंलने, प�रषदा 
आयोिजत कर�याचेही धोरण शासनाने मा�य केले.
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 १९ �या शतका�या पवा�धा�त उ�च िश�णा�या सदंभा�त ल�ात घे�याजोगी घटना ू
घडली नाही. या शतका�या उ�राधा�त मा� उ�च िश�णासाठी बरचे काम झाले. �याचा 
धावता व�ांत आता पाह�. ृ

८. उ�च िश�णात�या घडामोडी :

लॉ कॉलेजची �थापना
 १८५२ साली मंबईत नाग�रकांची एक सभा झाली. या सभेला जग�नाथ शकंर शेठ, ु

कावसजी जहांगीर, जीवनदास माधवदास, दादाभाई नौरोजी, डॉ. भाऊ दाजी लाड, 
डेि�हड ससन, बैरामजी िजजीभाई, महमंद इ�ािहम मखवा, �ाझ फना��डीस, इ�याद�चा ू
समावेश होता. या सभेने ‘बॉ�बे असोिसएशन’ नावाची एक �वतं� स�ंथा �थापना केली व 
लंडन�या धत�वर ‘मंबई िव�ापीठ’ �थापन कर�याची मागणी केली. या िश�णामळे ु ु
उ�पादनप�तीत नवे बदल होतील अशी अपे�ा �य� त कर�यात आली होती. िशवाय 
यासाठी होणा� या खचा�चा बोजा सरकारवर पडणार नाही, कारण सरकार वाढीव 
महसलातन तो भ�न काढ शकेल असेही या अजा�त नमद कर�यात आले होते. बॉ�बे ु ू ू ू
असोिसएशनची दसरी सभा १८५३ साली झाली व ि�िटश पाल�म�टकडे दसरा अज� ु ु
पाठिव�यात आला. या अजा�त �यावसाियक िश�ण आिण �यायशा�ाचे िश�ण द�ेयाची 
मागणी कर�यात आली. या अजा�त �हटले होते क�,”... नेिटव लोक सरकारी ह��ांस 

�रपन�या सधारणांमळे अनेक िठकाणी न�या शाळा स� झा�या. व� हाडात नागपर, आव�, ु ु ु ू
िहगंणघाट, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, इ�यादी िठकाणी शासना�या अ�लो-ँ
�हना��यलर शाळा िनघा�या. िश�ण �सारासाठी अनेक खाजगी स�ंथा पढे आ�या ु ु
आिण �यांनी न�या शाळा व महािव�ालये स� केली. सरकारनेही अनेक शाळांचे ु
�यव�थापन लोकल बोडा�कडे वग� केले. खाजगी आ�थापनांतील बह�तांश शाळा-
महािव�ालयांम�ये दशेी िश�क नेमले गेले. �ीिश�ण आिण मसलमान मलां�या ु ु
शै�िणक सोयी-सिवधांम�ये वाढ झाली. �ाथिमक िश�णा�या िव�तारात मा� ु
समाधानकारक �गती झाली नाही. सरकारने हटंर किमशन�या िशफारशी �वीकार�या; 
परतं पािहजे �या �माणात �ाथिमक िश�णासाठी िव�ीय तरतद केली नाही. दशे ु ू
पातळीवर वाढीव एक लाख िव�ाथ�स�ंयेक�रता दहा लाखांची नाममा� तरतद कर�यात ू
आली. �ीमंतांना कमीअिधक शै�िणक सोयी-सिवधांमळे फारसा फरक पडला नाही. ु ु
म�यमवग�यांनीस�ा केवळ सरकारी नोक� या पटकाव�यापरते िश�णाकडे पािहले. ु ु
म�लीम मलां�या िश�णासाठीही काही ठोस �य�न झाले नाहीत. �ीिश�णाला वाव ु ु
द�ेयाचे धोरण आिण ��य� वा�तव यांत बरचे अतंर होते. सरकार�या या उदासीनतेमळे ु
विंचतांना शै�िणक �वाहात आण�याचे �व�न पण� होऊ शकले नाही. महा�मा फले यांनी ू ु
हटंर किमशनसमोर मांडलेली कैिफयत अजनही कायमच होती.ू
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१. एत�ेशीयांना आधिनक भाषांतन �सत होणार ेभौितक व नैितक लाभ िमळवन दणेे. ु ू ृ ू

मबई िव�ापीठाची �थापना :ंु
 चा�स� वड�या खिल�यातील िशफारश�नसार १८५७ साली लंडन यिन�हिस�टी�या ु ु ु

धत�वर मंबई िव�ापीठाची �थापना झाली. (िहदं�थानात इतर� कलक�ा व म�ास येथे ु ु

िव�ापीठे �थापन झाली.) मंबई इला�यातील आिण िहदं�थानातील इतरजेनांनाही ु ु
उदारमतवादी िश�णाचा लाभ िमळावा हा िव�ापीठ �थापनेचा �धान हेत होता. ू
िव�ापीठा�या उ�ेशपि�केत िव�ापीठाची सव�साधारण उि�� े नमद कर�यात आली ू
होती, ती अशी - 

लायक होत अस� कर�यासाठ�, तस�च जडजांच� काम� करावयास जे उमेदवार असतील 
�यांस चांग�या रीतीन� कायद ेिशकिव�याक�रतां आिण नेिटव विकलांची अ� चढे अशे, व ू
मलखांत चांगला इनसाफ चालावयास ते उपयोगी पडत अशा रीतीचे वक�ल तयार ु
कर�याक�रतां एक पाठशाळा िकंवा िव�ालय �थापाव�.” िशवाय या अजा�त विकली 
िश�ण�मात िहदं�थानची रा�यरीती आिण अवा�चीन इितहास, दोन एत�ेशीय भाषा, ु
िहदंी आिण मसलमानी काय�ांची प�तके, मलक� कायद ेआिण दशेा�या रीितभाती यांचा ु ु ु
समावेश करावा, अशी मागणी कर�यात आली. तसे झाले तर िज�हा �यायाधीशांची व 
�याह�न मोठाली कामे करावयास लायक चाकर सापडतील असा यि� तवाद या अजा�त ु
कर�यात आला होता. (बॉ�बे असोिसएशन,१८५३, प. २०-२१) यानंतर १८५५ साली ृ
मंबईत लॉ कॉलेजची �थापना झाली.ु

मबंई िव�ापीठ इमारत (छायािच� : इ.स.१८७७)ु
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 िव�ापीठा�या �यव�थापनासाठी अिधकारमंडळांची चॅ�सलर (मंबई इला�याचे ु
ग�हन�र हेच चॅ�सलर असत), �हाईसचॅ�सलर, फेलोज आिण सेनेट (�यव�थापक मंडळी) 
अशी सरंचना कर�यात आली. फेलो �हणन मंबईचे म�य �यायाधीश, मंबईचे िबशप, ू ु ु ु
बॉ�बे कौि�सलचे सभासद, िश�ण सचंालक, िश�ण िनरी�क, शासक�य महािव�ालयांचे 
�ाचाय� हे पदिस� सद�य असत. नामिनय� त फेल�म�ये सर जमशेदजी िजजीभॉय, ना. ु
जग�नाथ शकंर शेठ, बोमनजी होरमसजी, डॉ. भाऊ दाजी लाड, मोह�मद यसफ मरगे या ु ू ु
मा�यवरांचा समावेश होता. िवधीसभेतन िव�ापीठाचा दनैंिदन कारभार पाहा�यासाठी ू
आठ �य� त�चे ‘िसिंडकेट’ (‘काय�कारी मंडळ’) िनवडले जाई. िव�ापीठ काय�क�ेत 
येणा� या कॉलेजांसाठी अ�यास�म ठरिवणे, परी�ा घेणे, िहशेबाची दखेरखे ही कामे 
‘िसिंडकेट’माफ� त होऊ लागली.

वाङ मय, िव�ान आिण कला शाखेतील िविवध �ानशाखांत �ावी�य सपंािदत ्
करणा� या �य� त��या गणव�ेचे म�यमापन क�न �यांना पद�या व स�मान �दान करणे हे ु ू
िव�ापीठाचे काय� अस�याचे घोिषत कर�यात आले. 

२. शासक�य सेवेसाठी आव�यक असणार ेबि�मान व काय��म मन�यबळ तयार करणे.ु ु

४. आधिनक �ान-िव�ाना�या आशयाने भारतीय भाषांची सम�ी करणे व िव�ापीठीय ु ृ
िश�ण घेतले�या िव�ा�या�माफ� त जनसामा�यांपय�त �ानाचा �वाह पोहचवन �यांचे ू
�बोधन करणे.

 िश�ण आिण सशंोधन ही केवळ शासनाचीच जबाबदारी रािहली नसन समाजाचेही ू
�यासाठी उ�रदािय�व असणे आव�यक आहे, असे एक नवे वातावरण आता तयार झाले 
होते. �यामळे मंबई िव�ापीठा�या उभारणीत शासक�य �य�नांना �थािनक उ�ोगपत�नी ु ु
भरीव दणे�या दऊेन हातभार लावला. १८६३ साली कावसजी जहांगीर या पारशी 
उ�ोगपतीने िव�ापीठा�या वा�तिनमा�णासाठी एक ल� �पयांची दणेगी िदली. �यानंतर ु
लगेचच १८६४ साली जैन उ�ोगपती �ेमचदं रायचदं यांनी �थंालया�या इमारतीसाठी 
दोन ल� �पये आिण आप�या मातो���या �मरणाथ� �थंालयाशेजारी भ�य घडयाळ ्
असलेला मनोरा उभार�यासाठी दोन ल� �पयांची दणेगी िदली. फोट�मधला मंबई ु
िव�ापीठातला �िस� राजाबाई टॉवर हा या दणेगीतन साकार झाला आहे. मंबई ू ु
िव�ापीठा�या सकंि�पत वा�तचे आराखडे लंडनचे जग�िस� वा�तशा�� सर िग�बट� ू ु
�कॉट यांनी तयार केले. १८७४ साली इमारत बांधकाम पण� झाले. शै�िणक इमारत��या ू

३. िहदं�थानची आिथ�क प�रि�थती सधारणे.ुु

५. िव�ापीठात स�ंकत, अरिेबक, पिश�यन या दशेी भाषां�या उ�ेजनासाठी आिण ृ
कायदा, अिभयांि�क� अशा िवशेषोपयोगी िवषयांतील �गत िश�ण-�िश�णासाठी 
काही अ�यासने िनमा�ण करणे. 
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 मॅि��यलेशन परी�ाही मंबई िव�ापीठच घेत असे. या परी�ेसाठी भाषा, गिणत ु ु
आिण सामा�य �ान असे तीन अ�यास�म असायचे. भाषे�या अ�यास�मात इं�जी 
स� तीचे व स�ंकत, �ीक, लॅिटन, िह�, अरिेबक, पोत�गीज, मराठी, गजराती,कानडी, ृ ु ुू

बांधकामातन यरोपीय वा�तशैलीचा मंबईकरांना जवळन प�रचय झाला. ू ु ु ु ू
 िव�ापीठात स�वातीला मान�यिव�ा (िव�ान याच िव�ाशाखेत अतंभ�त ु ू

होते),कायदा, अिभयांि�क� व वै�कशा� या चार िव�ाशाखा हो�या. िव�ापीठात �वेश 
िमळिव�यासाठी िव�ाथा�स एक �वेश परी�ा �ावी लागे. या परी�ेस इं�जी, दशेी िकंवा 
�ाचीन भाषा, इितहास, भगोल, गिणत व स� पदाथ�िव�ान हे िवषय असत. �वेश परी�ा ृू
उ�ीण� झा�यानंतर पढील िश�ण कॉलेजांतन द�ेयात येई. आट�स  कॉलेजात िश�ण�म ्ु ू
पण� झा�यावर अन�मे बी. ए. (बॅचलर ऑफ आट�स ) व एम. ए. (मा�टर ऑफ आट�स ) ् ्ू ु
पदवी �दान कर�यात येई. �यावसाियक िश�ण दणेा� या कॉलेजात कायद,े वै�क, 
इंिजनीय�रगं आिण शेतक� िश�णाची कॉलेजेस असत. या �यावसाियक िश�णा�या 
परी�ा उ�ीण� झा�यावर ‘लायसेन िश�ट’ पदवी द�ेयात येई. िव�ापीठात �ारभंी�या ्
काळात मान�यिव�ा शाखेत उपल�ध झाले�या अ�यास�मांत भाषा, गिणत, 
भौितकशा� (नॅचरल िफलॉसॉफ�), त�व�ान (मॉरल िफलॉसॉफ�), इितहास, तक� शा�, 
अलंकारशा� (� हेटॉ�र�स), समी�ाशा�, गितक� आिण ��यि�थितक� (डायनॉिम�स 
आिण हाय�ॉ�टॅिट�स), �कािशक� आिण खगोलशा� (ऑि�ट�स आिण ॲ��ॉनॉमी), 
रसायनशा�, औि�णक�, िव�तशा�, वन�पितशा�, �ािणशा�, भौितक�य भगोल ु ू
(िफिजकल जॉ�फ�) या िवषयांचा समावेश होता. एकंदर यरोपातील िव�ान-ु
तं��ानात�या �ानिवषयांचा �भाव न�याने �थापन झाले�या मंबई िव�ापीठातही ु
पहायला िमळाला. �ाचीन भारतात गिणत आिण भाषा िवषयातील �ानपरपंरा सम� ृ
होती; पण ि�िटशांनी �थापन केले�या िव�ापीठामळे िव�ानातले नवे िवषय एत�ेशीयांना ु
िशक�याची सधंी �ा� झाली, हे या िव�ापीठाचे िवशेष योगदान रािहले आहे. तसेच 
पाि�मा�य िव�ानांनी पौवा��य िव�ांम�ये रस दाखिव�यामळे स�ंकत, पिश�यन या ु ृ
भाषां�या अ�यासाला िव�ापीठा�या सरंचनेत िवशेष �थान �ा� झालेले िदसते. भगोल ू
आिण खगोलिव�ेला िव�ापीठीय अ�यास�मात िमळालेले �थानही ल�णीय �हणावे 
लागेल. मा� त�व�ाना�या अ�यास�मात भारतीय त�व�ानाला �थान िदले गेले नाही. 
मंबई�या अथ��यव�थेवर औ�ोिगक�करणाचा �भाव अस�याने अिभयांि�क� ु
िव�ाशाखेबरोबरच िव�तशा�, औि�णक�शा�ासारखे िवषय अ�यास�मात आलेले ु
िदसतात. १९ �या शतकाची वाटचाल कषीक� �ी समाजाकडन भांडवलशाही समाजाकडे ृ ू
होत होती. �यामळे िव�ानािधि�त औ�ोिगक जगताला अनल�न शै�िणक ु ु ू
अ�यास�मांची रचना कर�याकडे न�या िव�ापीठाचा कल झकलेला िदसतो.ु
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िसधंी, िहदं�थानी, पिश�यन, यापैक� दोन भाषा िनवडा�या लागत. भािषक कौश�यां�या ु
परी�ेत मराठीतन इं�जीत व इं�जीतन मराठीत भाषांतर कर�यासबंधंीचे �� असत. ू ू
१८५९ साली या परी�ेला १३२ उमेदवार बसले, �यातले फ� त २२ उ�ीण� झाले. 
�यापैक� १५ उमेदवार १८६२ साली बी. ए. पदवी परी�ेला बसले आिण �यातले फ� त 
चार िव�ाथ� पदवी परी�ा पास झाले. या चार िव�ा�या�पैक� �थम �ेणीत महादवे गोिवदं 
रानडे आिण रामक�ण गोपाळ भांडारकर व ि�तीय �ेणीत बाळ मंगेश वागळे आिण वामन ृ
आबाजी मोडक हे पदवीधर झाले. िव�ापीठातन बाहेर पडले�या या पिह�या पदवीधर ू
तकडीने महारा��ाला आिण सपंण� भारताला रानडयांसारखा अथ�िव�ेषक आिण ्ु ू
भांडारकरांसारखा �ा�यिव�ांचा सशंोधक िदला; महारा��ातील बौि�क चचा�िव�ात 
प�ितशा�ीय िव�ेषण कर�याची, धम�िनरपे� म�य��ीतन इितहास व वत�मानाचा वेध ू ू
घेणारी नवी परपंरा मंबई िव�ापीठातील न�या पदवीधरांनी स� केली, याची ही नांदी ु ु
�हणायला हवी. 

 मंबई िव�ापीठातील अ�यास�मािवषयी �या काळात�या बि�वतंांनी केलेले ु ु
भा�यही इथे ल�ात �यायला हवे. िश�णा�या सव�साधारण उ�ेशपि�केत 
मािहतीसा�रतेखेरीज बरचे छपे हेत दडलेले असतात. म�यिनिम�ती आिण ु ू ू
म�यसवंध�नासाठी िश�ण असे �हणता कोणती म�ये असा �� उपि�थत होतो. लोकांना ू ू
नैितक अधंारातन दर ने�याक�रता धािम�क म�यांचे िश�ण असा अतंह�त दडलेला असतो. ू ू ूू
�जाजनांची भौितक उ�नती आिण आिथ�क सपं�नता यासाठी कौश�य िश�ण या 
उ�ेशामागे सा�ा�यिव�तारासाठी र�ेवे, सडका, पल, ताराय�ें, इमारती वगैर ेू
बांधकामासाठी कशल कामगारांची व अिभय�ंयांची उपल�धता �हावी हा अतं�थ हेत अस ु ू ू
शकतो. रा�यशा�, अथ�शा�, इं�जी िव�ा व मान�यिव�ांचे िश�ण मानवी ह�क, 
�वातं�य, समता आिण अि�मता जागरणासाठी िदले जावे हे खर ेअसले, तरी काय��म 
शासक�य नोकर तयार कर�याचा कारखाना असाही िव�ापीठ िनिम�तीचा हेत अस ू ू
शकतो, अशी शकंा उपि�थत करणा� या चचा� १९ �या शतकातील बि�वतंांम�ये ु
झाले�या िदसतात.

 आधिनक जािणवांची �ेरणा जागिव�यासाठी, िव�ापीठीय िश�णातन चांगले ु ू
नाग�रक तयार �हावेत या��ीने अ�यास�मांची आखणी �हावी, हा एत�ेशीय 
बि�वतंां�या चच�तला म�य म�ा होता. िव�ापीठीय �ान�यवहारात अ�ययनिवषयाचे ु ु ु
प�तशीर िन�पण, नवे �ान �ा� कर�याचा एक स�यक कित�क�प आिण समाजात ृ
�ानिवतरण करणारी एक िश�तब� य�ंणा अपेि�त असते. परतं ि�िटशांनी �थापन ु
केले�या िव�ापीठांचा भर सा�ा�यवादी स�ेचे �भ�व ��थािपत करणे आिण आ�ंल ु
िव�ेतन यरोिपअनांचे सामािजक ध�रण�व िनमा�ण करणे यावर अस�याचा आरोप ू ु ु
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“What can we expect from a system under which our students read 
more of Milton, Racine, and Goethe than of Ramdas and Tukaram? 
However much we may deplore it, it is an undeniable fact that the gulf 
is widening by slow degrees between the educated classes and the 
masses in the country. While our university-men, trained under a 
system of linguistic studies, at once exclusive and a historical, 
disconnect themselves from the history of the country, the vernacular 
masses, who have little else to stand upon except the traditions of the 
past, set their faces firmly against the abstract lectures we read to 
them, feel no sympathy with our unhistorical descents on national 
degeneracy, and give us little help in our theoretical projects of reform.” 
[८]

 �या. कािशनाथ �यबंक तेलंग यांनीही चांगले नाग�रक घडिव�यासाठी िव�ापीठाने 
अ�यासात िवशेषीकरणावर भर द�ेयापे�ा �ाना�या क�ा िव�तार�यावर भर �ावा, अशी 
भिमका मांडली होती. दनंैिदन जीवनात उपय� त ठरतील अशा िविवध िवषयांना ू ु

एत�ेशीयांकडन होऊ लागला होता. िव�ापीठ ही �वाय� स�ंथा अस�याचे भासिवले ू
जात असले तरी िव�ापीठीय अ�यास�मां�या मा�यमातन सामािजक िनय�ंणाचा माग� ू
अ��य�पणे चोखाळला जात होता. नविशि�त त�णां�या मनात पाि�मा�य समाजातील 
जीवनशैलीची छाप पाडन �यां�या मानिसकतेत बदल घडवन आण�याचा प�तशीर ू ू
�य�न होत होता. उदाहरणाथ�, मंबई िव�ापीठाचा �शासिनक आराखडा आिण घटना ु
लंडन िव�ापीठासारखी असली, तरी अ�यास�मांची आखणी मा� ऑ�सफड�-क� ि�ज 
िव�ापीठां�या धत�वर कर�यात येत होती. ही दो�ही िव�ापीठे इं�लंड�या चच��या 
अिधप�याखाली चालत होती. या िव�ापीठाम�ये िश�ण�साराला अ��थान आिण 
सशंोधनाला द�यम �थान होते. (Ganachari,2008,p. 78-79) मंबई िव�ापीठातही ुु
हीच ि�थती होती. इं�लंडचा इितहास, इं�लंडची रा�यप�ती, इं�जी वाङ मय आिण आ�ंल ्
स�ंकती�या अ�यासावर भर होता. १८६७ �या एम. ए. �या इितहास व त�व�ाना�या ृ
परी�ेत इं�लंडचे घटना�मक ह�क, दस� या हे�ी राजा�या कारिकद�तले रा�याचे, चच�चे व ु
जहागीरदारांचे �थान, इं�लंडमधील व�प��वातं�य व से�सॉरसबंधंीचे �� िवचारले गेले ृ
होते. �हणनच १८८१ साली प�या�या साव�जिनक सभे�या पि�केतन मंबई ू ु ू ु
िव�ापीठा�या अ�यास�मावर टीका कर�यात आली व एत�ेशीय भारतीय समाज व 
स�ंकतीला क� ��थानी ठेवन अ�यास�मांची आखणी करावी अशी मागणी कर�यात ृ ू
आली :
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अ�यास�मात �थान �ावे. इितहास िवषय स� तीचा करावा व �यात मराठयांचा इितहास ्
िशकिवला जावा, अशी आ�हाची भिमका घेतली. �या. तेलंग हे मंबई िव�ापीठाचे ू ु
भारतीय वशंाचे पिहले कलग� होते. डॉ. रा. गो. भांडारकर यांनीही �हटले होते, क� ु ु
“िव�ापीठातन िशकन जे�हा िव�ाथ� ��य� जीवनातील उलाढाल�म�ये भाग घेऊ ू ू
लागतो ते�हा �याला नैितक, सामािजक, आिथ�क व राजक�य ��ांबाबत मते बनवावी 
लागतात, �यािवषयी िनण�य �यावे लागतात. �हणन पदवीपय�तचे �याचे िश�ण असे ू
असायला हवे, क� �या�या साहा�याने तो आपली मते �यवि�थतपणे बनव शकेल. ू
�यासाठी �या िश�ण�मात इितहास, अथ�शा�, नीितिवषयक त�व�ान या िवषयांचा 
समावेश अव�य केला पािहजे.” (पाटणकर रा. भा.,१९९९, प. १३८)ृ

 यरोिपयन िश�णािवषयी िनरिनरा�या �तरांतील लोकां�या उंचावले�या अपे�ा ु
ल�ात घेता महािव�ालयांचे �ाचाय� आिण �ा�यापकांची गणव�ा िटकवणे हा मह�वाचा ु
�� �यावेळी िश�णखा�याचे सचंालक सर अले�झांडर �ट यां�या ल�ात आला होता. ँ
२२ ऑ�टोबर १८६६ रोजी �यांनी मंबई सरकार�या से�ेटर�ना प� िलह�न ही िचतंा ु
�य� त केली होती. आप�या प�ात �यांनी िलिहले होते :

“On the learning of the professors in the colleges of the Presidency 
the success of the Bombay University depends, and how much 
depends on the success of the University. Little else than the 
regeneration of the minds of people. When it is reflected that the native 
University students furnish, or will ere long furnish, the school teachers, 
the pleaders, the practitioners of European medicine, the subordinate 
revenue and judicial officers, the overseers of public works, and above 

 �या. कािशनाथ �यबंक तेलगं 
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 भारतीय स�ंकतीत ि�िटश अमदानीपव� िविहरी, पाटबधंार,े तलावबांधणीचे ृ ू
तं��ान, गटार े व सांडपाणी �यव�थापन, बांब आिण पोलादाचे झलते पल, इमारती व ू ु ू
िक�ले बांध�याचे तं��ान, काच, सगंमरवर व तां�या-िपतळाची भांडी व व�त तयार ू
कर�यासाठी लागणारी कौश�ये; रगं तयार करणे, कापड रगंिवणे, इ�यादी रगंकामाचे 
�ान; कापस िपजंणे, सत कातणे व कापड िवण�याचे तं��ान; मातीची भांडी, ू ू
सो�या��याचे दािगने घडिव�याचे कौश�य; तेला�या घा�या, उसाची ग� हाळे, आयव�दीय ु ु

 १८५७ साली मंबई िव�ापीठ �थापन झा�यानंतरही मंबई-प�याबाहेर ु ु ु
महािव�ालयांची स�ंया वाढली नाही. िव�ापीठ �थापन झाले ते�हा मंबईत एलिफ��टन ु
कॉलेज व �ट मेिडकल कॉलेज अशी दोन महािव�ालये होती आिण प�यात डे�कन ँ ु
कॉलेज �थापन झाले होते. १८५९ साली पिहली मॅि�कची परी�ा झाली; �यानंतर 
१८६० साली मंबईस लॉ कॉलेज, १८६१ साली मंबईस िव�सन कॉलेज �थापन झाले. ु ु
१८६२ साली मंबई िव�ापीठातन बी. ए. आिण वै�क�य िश�णा�या पदवीधरांची पिहली ु ू
तकडी बाहेर पडली. �यानंतर १८६५ साली प�यास िव�ान महािव�ालय, १८६९ ु ु
साली मंबईस स�ट झेिवयस� कॉलेज आिण १८८० साली को�हापरला राजाराम कॉलेज ु ू
स� झाले. १८८४ साली नागपरला िह�लॉप कॉलेज आिण १८८५ साली मॉ�रस ु ू
कॉलेज �थापन झाले. �ारभंी�या काळात िश�ण�े�ात िमशन� यांनी आघाडी घेतली 
होती, आता दशेी स�ंथांनी �यावर मात केली. १८८५ साली डे�कन ए�यकेशन ु
सोसायटीचे फ�य�सन महािव�ालयही प�यात �थापन झाले. १८६६ साली काय�ाची, ु ु
१८६९ साली अिभयांि�क�ची १८८२ साली बी.ए�सी.ची, १८९२ साली शेतक� 
पदवीधरांची पिहली तकडी बाहेर पडली. १८८९ साली शासक�य सेवेत नोक� या ु
द�ेयासाठी पा�ता परी�ा घे�यात आली. 

महािव�ालये :

अिभयाि�क� व त�िश�णं ं

all, the newspaper writers, who are constantly disseminating, wise or 
foolish, disaffected or loyal, criticisms on the acts of Government, it 
cannot be felt that it is of the utmost importance that the fountainhead 
of all the stream of influence, namely, the professors and principals of 
colleges, should be as high and as pure as possible. Without solid and 
special learning in the professors there is no saying what subversive 
sentiments may become associated with European teaching.” 
(Parliamentary Papers, 1870, Vol. LII (397), 185. See, McCully, 1966, 
p. 158)
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औषधां�या रसशाळा अशा �ि�या उ�ोगांचे �ान; तसेच शेतीशा�, खगोलिव�ा, गिणत, 
भिमती, इ�यादी िवषयांचे �ान परपंरनेे चालत आलेले होते. खरा म�ा १९ �या शतकात ू ु
औ�ोिगक �ांतीनंतर य�ंो�ोगां�या अनषगंाने तं��ाना�मक िश�णाचा िव�तार ु
कर�यासाठी नेम�या काय हालचाली झा�या याचा तपास कर�याचा आहे. 

 औ�ोिगक�करणानंतर ि�िटशां�या वसाहतवादी धोरणामळे भारतातले पारपं�रक ु
उ�ोग न� झाले होते व �यामळे जना कारागीरवग�ही नामशेष होऊ लागला होता. उलट ु ु
मोठया शहरात, िवशेषत: मंबईसार�या औ�ोिगक नगरीत य�ंश� ती, िवपल भांडवल ् ु ु
आिण भाडो�ी मजर यां�या जोरावर कारखाने व नवे उ�ोग�े� ज�माला आले होते. या ू
य�ंािधि�त उ�ोग�े�ात कशल कारागीर व उ�चिव�ापारगंत मन�यबळाची कमतरता ु ु
होती. या न�या औ�ोिगक िव�ात सामावन घे�यासाठी पारपं�रक कारािगरांना न�या ू
यांि�क उपकरणाचा व तं��ानाचा प�रचय �हावा असे कौश�यिश�ण द�ेयाची पया�यी 
य�ंणा िनमा�ण होणे गरजेचे होते. उ�पादनप�तीत�या बदलांबरोबर न�या उ�पादनतं�ांचे 
िश�ण दणेारी �यापक �यव�था उभी रहायला हवी होती. औ�ोिगक �ांतीनंतर इं�लंड, 
अमे�रका, जम�नी, जपान इथे जशा िव�ान-तं��ाना�या िश�णा�या �यव�था उ�या 
रािह�या तशा भारतात उभार�या गे�यात का हा खरा �� आहे. 

 इं�लंडला औ�ोिगक �ांतीपव� भारतात�या�माणेच िश�णापासन विंचत रािहलेला ू ू
मजरवग� अि�त�वात होता. िव�ानातील त�वांचे �यांनाही �ान न�हते. �यामळे औ�ोिगक ू ु
�ांतीनंतर तेथेही बदलले�या उ�पादनतं�ांचे व न�या यांि�क� कौश�यांचे िश�ण दणेा� या 
�यव�था उ�या कर�याची िनकड होती. या पा��भमीवर १८२५ ते १८३५ या दशकात ू
डॉ. जॉज� बक� न यां�या पढाकाराने लंडनला Mechanic Institute �थापन झाली व ु
लंडन शहरात २६ आिण इतर� एकण २२० औ�ोिगक शाळा स� झा�या. १८७९ ू ु
साली टेि�नकल आट�चे साऊथ लंडन �कल स� झाले. �यात मॉडेिलंग, �ॉईगं, चायना ू ु
प�िटंग, घर रगंिवणे, वड ए��ेि�हगं वगैरच� े िश�ण िदले जाऊ लागले. १८८३ साली ु
िफ�सबरी टेि�नकल कॉलेज स� झाले. लंडन पॉिलटेि�नक इि��टटयटम�ये ५० िवषय ्ु ू
िशकिवले जात. यािशवाय नािवक कॉलेजे, ल�करी िश�ण, ह��नर कलाकौश�यांचे िश�ण 
दणेा� या स�ंथा काढ�यात आ�या. धदंिेश�णा�या १२५ शाळा स� झा�या. इं�लंड�या ु
पाठोपाठ जम�नीनेही १८४७ पासन अिभजात वाङ मय आिण त�व�ाना�मक ्ू
िश�णाकडन धदंिेश�णाकडे ल� �ायला स�वात केली. खाणी, जगंलसवंध�न, शेती ू ु
आिण �यापाराचे िश�ण दणेा� या �यव�था िनमा�ण कर�यात आ�या. अमे�रकेने १८६२ 
सालापासन यांि�क िश�ण आिण शेती िश�णात आघाडी घेतली. ितथे शाळेपासनच ू ू
मलांना ह�तकौश�ये, �ॉइंग, पेपरवक� , काड�बोड� वक� , �ले मॉडेिलंग, चाकसरीची कामे, ु ू ु
िवणकाम, बक बाइंिडंग, मेटल वक� ची �ाथिमक कौश�ये िशकवली जाऊ लागली. १६ ु
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 िहदं�थानात मा� १९ �या शतका�या पवा�धा�त कंपनी सरकारने आिण १८५८ ूु
नंतर ि�िटश सरकारने िव�ान, तं��ान आिण अिभयांि�क� शाखेतील िश�णाचा 
�विचतच िवचार केलेला िदसतो. वसाहतीचे सा�ा�य ��थािपत कर�या�या गरजेतन ू
कंपनी सरकारला इथ�या भौगोिलक सरंचनांचे (Topography) सव��ण कर�यासाठी 

एत�ेशीयांना �िश�ण दऊेन भसव��क मदतनीस तयार कर�याची गरज होती. �या��ीने ू
�थमत: १८९४ साली म�ासला असे �िश�ण द�ेयाची �ाथिमक �यव�था िनमा�ण 
कर�यात आली. ि�िटशांची दसरी मह�वाची गरज र�ते, पल, इमारती, र�ेवे, पाटबधंार,े ूु
गोदी, इ�यादी बांधकामासाठी अिभयतें व िम�ी उपल�ध हो�याची होती. या गरजेपोटी 
�यांनी �थाप�य अिभयांि�क� (Civil Engineering) या िव�ाशाखेतील �िश�णाची 
�यव�था िनमा�ण केली. १८४७ साली उ�राखंडात �रक�स, १८५६ साली बगंाल 
�ांतात कलक�ा येथे �थाप�य अिभयांि�क� व यांि�क� िव�ेचे िश�ण दणेारी कॉलेजेस 
काढली. अिभयांि�क� पय�वे�कांसाठी १८५४ साली पणे येथे ‘इंिजनीअ�रगं �लास ॲ�ड ु

�या वषा�पय�त मलांना तं��ानाचे प�कळच िश�ण �ा� होत असे. १८८० साली ु ु
वॉिश�ंटन यिन�हिस�टीने स�ट लईस येथे हातकामा�या िश�णा�या शाळांचे नवे �ा�प ु ु
तयार केले. थोड�यात शालेय िश�णापासन धदंिेश�णाची पायाभत कौश�ये ू ू
िशकिव�यावर अमे�रकेत भर िदला जाऊ लागला. जपाननेही १८७३ साली २५० 
िव�ा�या�ना परदशेात यांि�क िश�ण घे�यासाठी पाठिवले व �यानंतर जपानी भाषेत 
य�ंिश�णा�या �यव�था िनमा�ण कर�यात आघाडी घेतली. 

पण ेइंिजिनअ�रगं कॉलेजु
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 वा�तिवक मोठया यांि�क उ�ोगात शेकडो पोटधदं ेअतंभ�त असतात व �यासाठी ् ू
अनेक �कारचे तं��ाना�मक कौश�य लागते. खाणउ�ोग, जहाजबांधणी, कापडउ�ोग, 
म�णतं��ान अशा िविवध उ�ोगांसाठी लागणा� या तं��ाना�मक कौश�यां�या ु
�िश�णाचे जाळे िव�तारले असते तर मंबई इला�यात यांि�क लघ�ोगांचे जाळे उभे राह� ु ू
शकले असते आिण मोठया कारखा�यांचाही िव�तार झाला असता आिण �याअनषगंाने ् ु
सव�जातीय लोकांना आपला आिथ�क �तर उंचाव�याची सधंी िमळाली असती. (काळे, 
१९२९,प. ३०७) किष�धान अथ��यव�थेतही यांि�क उपकरणांचा व न�या ृ ृ

मेकॅिनकल �कल’ (‘Overseers Training School’) �थापन झाले. �याचे पढे ‘साय�स ू ु
कॉलेज’ व १८५८ साली ‘पणे अिभयांि�क� महािव�ालय’ असे नामांतर झाले.पढे ु ु
१८६६ साली हे कॉलेज मंबई िव�ापीठाशी सलं�न कर�यात आले. १८८७ साली ु
मंबईस VJTI (Victoria Jubilee Technical Institute) हे अिभयांि�क� महािव�ालय ु
स� झाले. या स�ंथेत िव�त अिभयांि�क� (Electrical), यांि�क�(Mechanical) आिण ु ु
कापडिनिम�तीिव�ा (Textile) या तीन िव�ाशाखेत�या तं�िश�णाची सोय कर�यात 
आली. इलेि��कल इंिजनीअ�रगं या �वतं� िव�ाशाखेची स�वातच मळी १८८२ साली ु ु
झाली असताना १८८७ साली मंबईत या िव�ाशाखे�या िश�णाची �यव�था िनमा�ण ु
�हावी, हे ल�णीय �हटले पािहजे.

 अिभयांि�क� व तं�िश�णाचे हे तरळक �योग सोडले तर ि�िटशांची १९ �या ु
शतकातील िव�ान-तं��ान व सशंोधन �े�ातील कामिगरी जवळपास श�यच होती, असे ू
�हटले तरी वावगे ठरणार नाही. िहदं�थानातले पारपं�रक उ�ोग न� झा�यावर प�हा ुु
ज�या प�तीचे पन��जीवन न करता नवे यांि�क� िश�ण दणेा� या शाळा �थापन झा�या ु ु
अस�या तर न�या औ�ोिगक �ानाचा व यांि�क साधनांचा वापर क�न आप�याकडे नवे 
लघ�ोग उभे राह� शकले असते. परतं तसे झाले नाही. पाि�मा�य रा��ांत गावोगावी वीज ू ु
आिण गॅसची ऊजा�श� ती उपल�ध झा�याने व औ�ोिगक िश�णाचा �सार झा�याने 
अशी लघ�ोगांची साखळी तयार झाली होती. आप�याकडे मंबईसार�या उ�ोगनगरीतच ू ु
न�या कारखानदारीचे क� �ीकरण झाले, ितथे �ाम�याने कोकणातली व दशेावरची माणसे ु
कामाला जाऊ लागली. �यांचे औ�ोिगक �िश�ण झालेले नस�याने कमी पगारा�या 
मजरीचे कामच �यां�या वाटयाला येई. शेती�या हगंामात यात�या ब� याच मजरांना ्ु ु
गावाकडे परत यावे लागे. शेती आिण कारखाने अशा दोन �े�ात�या र�सीखेचीमळे ु
दो�ही �े�ांत�या उ�पादकतेवर नकारा�मक प�रणाम झाला. खानदशे, व� हाड, म�य 
�ांतात सरक� काढणे, कापसाचे ग�े बांधणे असे हगंामी कारखाने अस�याने ितकडेही 
वेग�या तं�िश�णाची गरज िनमा�ण झाली नाही आिण य�ंकशल कामगारांचा वग�ही ु
उदयाला आला नाही. 



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - शै�िणक ि�थ�यतंर     ।  449 ृ

एिशयािटक सोसायटी

उ�पादनतं�ांचा वापर कर�यासाठी आधिनक शेती िश�णा�या शाळा िनघा�या नाहीत. ु
महा�मा फले यांनीही शेतक� यांसाठी शेतीत यांि�क उपकरणे वापर�याचे िश�ण उपल�ध ु
क�न द�ेयाची मागणी केली होती. पण १८५७ पय�त कंपनी सरकारने आिण �यानंतर 
ि�िटश साव�भौम सरकारनेही तं�िश�णा�या साव�ि�क �साराकडे दल��च केले. भारतीय ु
दा�र� याचे तेही एक मह�वाचे कारण होते. ्
सशोधन स�था :ं ं

 िव�ान-तं��ाना�या रोजगारािभमख तांि�क कौश�यांइतकाच िकंबह�ना �याहीपे�ा ु
अिधक मह�वाचा म�ा िनरिनरा�या िव�ाशाखांतील पायाभत सशंोधनाला अवकाश �ा� ु ू
क�न द�ेयाचा होता. यासदंभा�त�या घडामोड�चाही येथे मागोवा �यावयाचा आहे. १९ 
�या शतका�या �ारभंी मंबईचे जीवन आज�यासारखे गितमान न�हते. १८५३ पय�त र�ेवे ु
सेवाही न�हती आिण िवमानांची दळणवळणसेवा उपल�ध न�हती. �यामळे रोजची ु
वत�मानप�े िकंवा िनरिनरा�या िवषयांतील िनयतकािलके सहजासहजी वाचायला िमळत 
नसत. प�तकांची दकाने अपवादालाच होती. मन �रझवणारी साधनेही न�हती. �यामळे ु ुु
सिशि�त वगा�च बौि�क जीवन स�तावलेल होत. सर जे�स मॅिक�टॉश, माउंट �टअट� ु ु ु
एलिफ��टन यांसार�या �यासगंी लोकांना हवा असणारा बौि�क खराक उपल�ध ु
हो�याची साधने न�हती. ही बौि�क उपासमार टाळ�यासाठी �यावेळ�या अिभजनांनी 
एक� येऊन चचा�सवंादासाठी स�ंथा-मंडळे �थापन कर�यासाठी पढाकार घेतला. ु
बा�याव�थेतील अशा काही मंडळांतनच दीघ�कालीन सशंोधन-अ�यासाची परपंरा िनमा�ण ू
करणा� या स�ंथांचा पाया रचला गेला. 

 सशंोधना�या �े�ात पायाभत काम करणारी िलटररी सोसायटी १८०४ साली ू
मंबईस �थापन झाली. २६ नो�ह�बर १८०४ रोजी िवचारिविनमयासाठी जमले�या १७ ु
�य� त�नी ‘िलटररी सोसायटी ऑफ बॉ�बे’ हे स�ंथेचे नाव िनि�त केले व दर मिह�या�या 
शेवट�या सोमवारी सभा घे�याचा ठराव पा�रत केला. पौवा��य दशेांतले �ान िमळवणे 
आिण पाि�मा�य दशेांचा �ानकोश वाढिवणे हे स�ंथेचे सव�साधारण उि�� ठरिव�यात 
आले. मंबई उ�च �यायालयाचे �यायाधीश आिण त�व� सर जे�स मॅिक�टॉश हे ु
स�ंथापक अ�य� होते. यापव� दोन दशके आधी कलक�यास िव�यम जो�स या ू
�ा�यिव�ा सशंोधका�या पढाकाराने याच उ�ेशाने एिशयािटक सोसायटी �थापन झाली ु
होती. मॅिक�टॉशने सात वष� स�ंमरणीय राहील असे काम केले आिण १८११ साली 
िनव� झाले. १८१९ साली मंबईचे ग�हन�र माउंट �टअट� एलिफ��टन या स�ंथेचे ृ ु ु
अ�य� झाले. �यानंतर�या काळात सर अि�क� न पेरी यांनी सोसायटीची धरा सांभाळली. ु
मंबई�या टाऊन हॉलम�ये या स�ंथेचे �थंालय, सभागह व सशंोधनाचे उप�म स� ु ृ ु
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३. एत�ेशीय अिभजात सािह�याची इं�जी भाषांतर ेकरणे. 

(क) भारतातील वन�पती, �ािणजात, मानववशं, वा�तकला यांची मािहती िमळवणे.ु

१. मंबई शहराची व इला�याची सांि�यक� मािहती, ह�तिलिखते, नाणेस�ंह, उ�पादनाची ु
साधने यांची मािहती सकंिलत करणे.

(घ) धािम�क गट, जनजाती यांची सामािजक-आिथ�क बाज तपासणे, ग�हे आिण ू ु
अपराधांचा तपास करणे.

झाले. स�ंथेने स�वाती�या काळात तीन �े�ांत काम स� केले :ु ु

२. भारतात बोल�या जाणा� या िविवध भाषा आिण बोली यांचा तौलिनक श�दस�ंह 
सपंािदत करणे.

ि�िटश सा�ा�याचा पाया िव�तार�यासाठी आिण वसाहतवादी राजवटीचे �भ�व ु
��थािपत कर�यासाठी अ��य�पणे या अ�यासाचा फायदा होणार होता. एत�ेशीय 
लोकस�ंकती�या इितहासाची साधने जमा करणे, �यांचे वग�करण, िव�ेषण व म�यमापन ृ ू
कर�या�या या बह��क�पात खालील बाब�चा समावेश होता :ृ

(ख) �थािनक लोकेितहास, लोकभाषा आिण चाली�रत�ची मािहती िमळवणे.
(ग) जमीन अिध�हण आिण महसला�या आधार ेयेथील लोकसमहाचे सामािजक-आिथ�क ु ू

सदंभ� �प� करणे,

परात�वीय सशंोधनासाठी उ�खनन क�न परावे जमा करणे, ह�तिलिखते, नाणी, ु ु
व��ावरणे, भांडी, ह�यार े यांची मािहती िमळिवणे. यासाठी छायािच�कार, नकाशा 

एिशयािटक सोसायटी व टाऊन हॉल 
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 १८२६ साली कलाबा वेधशाळा �थापन झाली. सम�ात भर घालन तयार केले�या ु ु ू
जागेवर वेधशाळेची इमारत बांध�यात आली. वेधशाळेचे पिहले सचंालक �हणन क�ह�न ू
(Curwen) यांनी काम पािहले. या वेधशाळेत स�वातीला आयात क�न बसवलेली ु
उपकरणे नीट काम करीनात, ते�हा क�ह�न यांनी जगातली खगोलिव�ेतली अ�यावत 
आिण सव��म य�ंसाम�ी व उपकरणे आणन बसिवली. भारतात म�ास आिण मंबई या ु ू ु
दोन वेधशाळांतली य�ंसाम�ी �यावेळी सवा�त अ�यावत अस�याचे मानले जाई. या ु
वेधशाळेमळे खगोलिव�े�या अ�यासासाठी आिण �यापारासाठी खप मोठी मदत झाली. ु ू
वेधशाळेत�या दीपगहामळे जगात�या सव� भागातन मंबई बदंरात येणा� या जहाजांना माग� ृ ु ुू
दाखिव�याचे काम सा�य झाले होते. िशवाय बदंरात दाखल होऊ पाहणा� या जहाजांवर 
पाळत ठेव�यासाठी, आप�ीत सापडले�या जहाजांना मदत कर�यासाठी जहाजां�या 
हालचाल�वर नजर ठेव�यासाठी कायम�व�पाची य�ंणा उभी कर�यात आली. १८३५ 
साली क�ह�न यां�याजागी एलिफ��टन कॉलेजातील गिणत आिण पदाथ�िव�ानाचे 
�ा�यापक ओल�बर (Orlebar) यांची िनय� ती झाली. डॉ. एन. ए. मस, �ी. च�बर, डॉ. ु ू
बई�ट �भत�नी १९ �या शतकात या वेधशाळेत आपले योगदान िदले. ही वेधशाळा ु ृ
लोकां�या कतहलाचा िवषय बनली होती. अनेक लोक बाहेर जमन या वेधशाळेचे िनरी�ण ु ु ू
करत. िदनशा वा�छा यांनी आप�या आ�मकथनात या वेधशाळे�या गणव�ेिवषयी ु
िलिहले आहे क�, 

आरखेक, जनगणना अिधकारी, भसव��क यांचा चम उभा कर�यात आला. या सव� ू ू
मािहतीचे प�ितशा�ीय सपंादन कर�या�या िनिम�ाने भारतिव�ा (Indology), 
नाणकशा� (Numismatics), िलिपिव�ान (Epigraphy), भाषाशा� (Philology), 
मानववशंशा� (Anthropology), परात�विव�ा (Archaeology), भरचनाशा� ु ू
(Geology), त�व�ान (Philosophy), ��िव�ा (Theology), इितहास (History) 
अशा िविवध �े�ांतील आधिनक भारतीय सशंोधनपरपंरचेा पाया रचला गेला. एिशयािटक ु
सोसायटीने मराठी लोकजीवन आिण लोकस�ंकती�या प�तशीर सशंोधनासाठी आपले ृ
योगदान िदले आहे. १८२६ साली रॉयल सोसायटी ऑफ �ेट ि�टन या स�ंथेबरोबर 
सलं�नीकरण झा�याने रॉयल एिशयािटक सोसायटीची शाखा �हणन ही स�ंथा ओळखली ू
जाऊ लागली. १८४१ साली एिशयािटक स�ंथेत�या सशंोधन�क�पांवर आधा�रत 
शोधिनबधं �िस� कर�याक�रता सशंोधनपि�का स� कर�यात आली. डॉ. भाऊ दाजी, ु
डॉ. रामक�ण भांडारकर, �या. तेलंग यांनी या स�ंथेची धरा वािहली. र.े �टी���सन, डॉ. ृ ु
�ॅडली, र.े डॉ. िव�सन �भत�नी या सशं ोधनात आपले योगदान िदले. ृ
कलाबा वेधशाळाु

“.. it may truly said that no observatories in India is maintained in a 
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 १८८३ साली मंबईस बॉ�बे नॅचरल िह��ी सोसायटी �थापन झाली. १८८६ साली ु
ॲ��ॉपॉलॉिजकल सोसायटी ऑफ बॉ�बे ही स�ंथा �थापन झाली.

 रा��ीय अि�मते�या �ेरणेतन २४ ऑ�टोबर १८८४ रोजी प�यात डे�कन ू ु
ए�यकेशन सोसायटी �थापन झाली. १९ �या शतकातील महारा��ा�या साव�जिनक ु
जीवनाचा पोत घडिव�यात या स�ंथेतील घडामोड�चा मह��वाचा वाटा आहे. ‘�य इं�लीश ू
�कल’ हा या स�ंथे�या उभारणीतला पिहला �योग. १ जानेवारी १८८० रोजी प�या�या ू ु
बधवारपेठेतील मोरोबादादा�या वाडयाम�ये ही शाळा स� झाली. िव�णशा�ी ्ु ु ु
िचपळणकर, बाळ गगंाधर िटळक आिण महादवे ब�लाळ नामजोशी हे �य इंि�लश ू ू
�कल�या �थापनेतले पिहले ि�कट. डे�कन ए�यकेशन सोसायटी�या पायाभरणीत ू ू ु
योगदान दणेा� या पिह�या ७ आजीव सभासदांम�ये प�यातील �येयवादी कोकण�थ ु
त�णांचा समावेश होता; �यांची नावे अशी - १. बाळ गगंाधर िटळक (१८५६-१९२०) 
२. महादवे ब�लाळ नामजोशी (१८५३-१८९६) ३. वामन िशवराम आपटे (१८५२-
१८९२) ४. गोपाळ गणेश आगरकर (१८५६-१८९५) ५. वासदवे बाळक�ण केळकर ु ृ
(१८६०-१८९५) ६. महादवे िशवराम गोळे (१८५९-१९०६) ७. नारायण क�ण धारप ृ
(१८५१-१८९४) यानंतर १८८६ साली अन�मे परशराम नारायण पाटणकर (१८६०-ु ु
१९२९) आिण गोपाळ क�ण गोखले (१८६६-१९१५) यांना आिण १८८७ साली ृ
िचतंामण गगंाधर भान (१८५६-१९२९) यांना आजीव सभासद�व द�ेयात आले. डे�कन ू
ए�यकेशन सोसायटी�या �वत�कांपैक� िव�णशा�ी िचपळणकर, लोकमा�य िटळक, म. ु ु ू
ब. नामजोशी, वा. िश. आपटे आिण गो. ग. आगरकर यांचा उ�लेख �या काळ�या 
सामािजक जीवनात ‘�ा�वेट पचंायतन’ असा केला जात असे. (फडके य. िद., १९७७, 
प. १२८) डे�कन ए�यकेशन सोसायटीतले हे त�ण दशे�ेरणेने भारावलेले होते. ृ ु
साव�जिनक कामासाठी �यि� तगत �वाथ� आिण मह�वाकां�ा यांचा ‘�याग’ कर�याची 
�ित�ा घेऊन स�ंथे�या उभारणीसाठी किटब� झाले होते. “दशेाची बौि�क, नैितक व 
शारी�रक ��या पनिन�िम�ती करावयाचा सवा�त प�रणामकारक व शांततामय माग� �हणजे ् ु
िश�ण दणेे हा अस�याने �व�त व सलभ रीतीने िश�ण द�ेया�या उ�ेशाने आ�ही शाळा ु
काढली” अशी आगरकरांनी या स�ंथा �थापनेमागची भिमका �प� केली होती. (फडके ू
य. िद. िक�ा, प. १६७)ृ

higher state of efficiency and most modern equipment than those of 
Bombay and Madras.” ( Wacha, 1920, p 313)

९. डे�कन ए�यकेशन सोसायटीु

िचपळणकर ‘�य इं�लीश �कल’चे वेगळेपण सांगताना �हणत क�, या शाळेत ू ू ू
“िव�ाथ� व िश�क यांना �वातं�य राहील; वगा�व�न पाहणी कर�यासाठी कोणीही 
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िफरणार नाही; पोषाख आिण िव�ा�या�ची वागणक यांम�ये फेरफार हो�याची धा�ती ू
नको; वेळाप�काचा धाक बाळग�याचे कारण नाही; या शाळेत वेताची छडी िदसणार 
नाही, तथािप िव�ा�या�नी िश�त मोड�यास �यांची गयही केली जाणार नाही; �यां�या 
�गमनशीलेतेला सदवै उ�ेजनच िमळेल; इ��पे�टरा�या बटा�या खटपटीने िश�क ु
आिण िव�ाथ� यांवर थरथर�याचा �सगं येणार नाही.” (फाटक न. र. २०१२, प. २४)ृ

स�ंथेतील सव�च सभासदांची आिथ�क पा��भमी सारखी न�हती. बह�तांश ू
सभासदां�या वाटयाला आिथ�क ताण होता. तरीही केवळ ७५ �पये िनवा�ह वेतन घेऊन ्
पण� वेळ स�ंथेचे काम कर�याचे �त �यांनी अिंगकारले होते. या ७५ �पयांपैक� केवळ ू
४० �पये दरमहा िदले जात व वषा�खेरीस उव��रत ४०० �पये िदले जात. जेसईट ु
धम�पदशेकांनी चालिवले�या स�ंथांचा नमनादश� डो�यांसमोर ठेवन ही काय�प�ती ु ू
�वीकार�यात आली होती. िटळकांनी ही भिमका �प� करताना �हटले होते क�, “िनवा�ह ू
वेतनावर सतं� राह�न आप�या सव� श� ती, लाभ आिण वेळ स�ंथेला अप�ण करणे हे ु
आमचे �येय आहे असा िव�ास मी नेहमी बाळगीत आलो आहे आिण तो यो�य आहे असे 
मला वाटते.” (िटळक, १९७६, प. ५७-५८)ृ

डे�कन ए�यकेशन सोसायटीचा �येयवाद आिण �यव�थापनात �वीकारावा ु
लागणारा �यवहारवाद यामळे स�ंथा �थापनेनंतर�या पिह�या दशकातच अनेक ताण-ु
तणाव िनमा�ण झाले. या ताणतणावांमळे स�ंथे�या �यव�थापनात अनेक पेच�सगं उभे ु
रािहले. साव�जिनक कामातला �येयवाद आिण �यि� तगत �यागाचे म�य, सभासदांचा ू
पर�परांवरील िव�ास आिण परमतसिह�णता, कामकाजातला पारदश�पणा, शासन आिण ु
आ�यदा�यां�या सदंभा�त करावया�या �यावहा�रक तडजोड��या मया�दा हे म�े डे�कन ु
ए�यकेशन सोसायटीत�या �यव�थापनात कसाला लागलेले िदसतात. स�ंथा�मक ु
जीवनात �यि� तगत �व�पाची िनंदा व आरोप-��यारोप झा�याने वैमन�य वाढत जाते व 
�याचा स�ंथे�या कामावर िवप�रत प�रणाम होतो, याचाही अनभव या स�ंथेत आलेला ु
िदसतो. उदाहरणाथ�, िटळकांना गिणत िशकवता येत नस�याचा आगरकरांनी सभेत 

शाळे�या �येयात िव�ा�या�साठी �वतं� पाठयप�तके कर�याचे कलम होते. ् ु
�यानसार िटळकांनांनी ‘य�ंशा�ा’वर, आगरकरांनी ‘वा�यमीमांसा’, गोख�यांनी ु
‘अकंगिणत’ या िवषयांवर प�तके िलिहली. जडब�ी�या िव�ा�या�साठी िटळक शाळेबाहेर ु ु
ि�परटेरी’चे (पव�तायारीचे) वग� चालवीत. शाळा काढ�यानंतर दोन वषा�तच ू
िश�णखा�याचे तपासणी पथक आले व �यांनी शाळेची िशफारस केली. डे�कन 
ए�यकेशन सोसायटी �थापन झा�यानंतर दोनच मिह�यात कॉलेज चालिव�यासाठी मंबई ु ु
िव�ापीठाकडे परवानगी माग�यात आली. जानेवारी १८८५ म�ये मंबई इला�याचे ु
ग�हन�र फग�सन यां�या नावाने कॉलेज स� झाले.ु
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केलेला आरोप िटळकांना झ�बले आिण �या दोघांतली तेढ वाढायला ते एक िनिम�कारण 
झाले. साव�जिनक िश�णस�ंथां�या �यव�थापनातले हे मह�वाचे सां�कितक पैल ृ ू
अस�याने डे�कन ए�यकेशन सोसायटी�या अशा अनभवांना ऐितहािसक मह�व आहे. ु ु
�यामळे स�ेंपाने या ��येक पैलचे मोजके तपशील इथे न�दिवणे आव�यक आहे. सव��थम ु ू
�येयवाद आिण �यागा�या म�याबाबत िनमा�ण झालेले पेच पाह� या. �येयपत��या �व�नाने ू ू
येणारी िझगं �यावहा�रक िन�यकमा�ची तमा बाळगत नाही हे खर े असले, तरी दनंैिदन 
उपजीिवका आिण सांसा�रक जबाबदा� यांचे �� सहजासहजी बाजला ठेवता येत नाहीत. ू
�यागालाही �यावहा�रक प�रमाण असते, हे ब� याचदा ल�ात घेतले जात नाही. �यामळे ु
अपे�ांचे ओझे वाढत जाते, सहनशीलते�या मया�दा सपंतात, आिण �याग व �येयवादा�या 
कसोटया पणाला लागतात. डे�कन ए�यकेशन सोसायटीत�या अतंग�त कलहाचे हे एक ् ु
म��वाचे कारण होते. स�ंथे�या आजीव सभासदांपैक� काह�ची आिथ�क बाज अ�यतं ू
दबळी होती. आगरकरांना िकमान सांसा�रक जबाबदा� या िनभाव�यासाठी दरमहा ४० ु
�पये िनवा�हभ�यावर अवलंबन रहाताना सतत आिथ�क ताणाखाली वावरावे लागत असे. ू
स�ंथे�या कामात �य�यय न आणता परक कामे क�न अथा�ज�न कर�याचा माग� ू
अवलंबला तर स�ंथा�मक िन�ांिवषयी शकंा िनमा�ण हो�याची भीती असायची. �यामळे ु
आजीव सभासदां�या वेतनात पाच �पयांची मािसक वेतनवाढ कर�याचा ��ताव 
मांड�याचा रा�त पया�य आगरकरांनी पसतं केला. परतं काही सद�यांनी �यागाचा म�ा ु ु
ताणन धर�याने कट �सगं उद भवले. िटळकांनी पाच �पयांनी सवा�चा सरसकट पगार ू ू ्
वाढिव�याऐवजी आगरकरांनी आप�या वैयि� तक अडचणी सभेत पटवन �ा�यात व ू
�यासाठी स�ंथेकडन उपदान (�ॅ�यटी) �यावे असा यि� तवाद केला. पढे या ��ाला फाटे ू ु ु ु
फटत गेले आिण �यातन स�ंथा�मक जीवनातले त�वाचे ��, सभासदांचे �यि� तगत ु ू
सबंधं, सभासदां�या भाविनक ��ोभामळे सभे�या कामकाजात िनमा�ण होणार े पेच, ु
स�ंथे�या िनयमावल�चा डावपेचा�मक वापर क�न पोटिनयमांम�ये द���या, प��या ुु
सचवन िनण�य�ि�या रखडव�याचे �सगं िनमा�ण झाले. आगरकरांनी �यव�थापनमंडळाचे ु ू
कामकाज चालिव�यासाठी १२ कलमी योजना सचिवली. यावर िटळकांनी सिचवांना प� ु
िलह�न कळिवले क�, “तांि�क मद�ांवर भांड�याचा व आप�यापैक� कांही जणांनी जे ु ्
बदल घडवन आणावयाचा िनधा�र केला आहे, ते घडवन आण�यासाठी तांि�क मद�ांची ू ू ु ्
मदत घे�याचा उपयोग होणार नाही... �यागा�या म�य त�वावर आप�या स�ंथेची ् ु
�थापना झाली आहे आिण या घटकेस हे त�व बदलणे �हणजे घातक चक कर�यासारखे ू
होईल. .. �वधम��� लोक व �यांचे अनयायी यां�यािवषयी मा�या भावना काय आहेत हे ु
ठासन सांग�याची माझी इ�छा असनही औिच�या�या क�पनेमळे �या मला येथे न�दवता ू ू ु
येत नाहीत.” (फडके य. िद., िक�ा. प. १५२-१५३) यावर वामनराव आपटयांनी “जे ृ ्
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बदल सचिवतात ते �वधम��� आहेत असे िटळकांनी �हणणे हा अनाव�यक व अ��य ु
�व�पाचा िश�ाचारभगं” अस�याची �िति�या न�दवली. आगरकरांनी आपली �िति�या 
न�दिवताना �हटले क�, “.. आप�यापैक� काह�नी बह�स�ंय सभासदां�या अिधकाराला न 
जमान�याचा िन�य केला आहे. िनयम धा�यावर बसवन व स�ंथा सोडन जा�या�या ु ू ू
धम�या दऊेन सव� िवरोधकांना दबकाव�याचा �यांनी �य�न चालवला आहे आिण 
आप�या आवड�या क�पना ते जबरद�तीने इतरां�या गळी उतरवीत आहेत असे 
आप�यापैक� काह�चे वत�न पाह�न वाटते. .. पण अिवचारी आडमठेपणा, िवजय ु
िमळिव�याची सकंिचत व�ी, �वत:च एक शहाणे आहोत असे मान�याची �व�ी, ु ृ ृ
स�यतेचा भगं कर�याची व�ी, इतर माणसांिवषयी बेपवा�ई या सा� या गो�ी सहन करणे ृ
मला िदवस�िदवस श�य होत नाही �हणन मा�या िम�ां�या परवानगीने �यव�थापक ू
मंडळा�या सभांना गैरहजर रहा�याची माझी इ�छा आहे.” (फडके य. िद., िक�ा, प. ृ
१५५-१५६) 

 आजीव सभासदां�या िनवा�हवेतनाखेरीज डे�कन ए�यकेशन सोसायटीत इतरही ु
बरचे वादाचे �सगं िनमा�ण झालेले िदसतात. आधिनक महारा��ा�या शै�िणक ु
जडणघडणी�या न�या पवा�त िनमा�ण झाले�या या वादिववादांना स�ंथा�मक 
काय�स�ंकतीचे नीितशा� आका�रत हो�या�या ��ीने ऐितहािसक म�य आहे. हे अनभव ृ ुू
पढील काळात िश�ण स�ंथांना पथदश�क ठ� शकतात. �यामळे सार�पाने यात�या ु ु
काही ठळक अनभवांची इथे न�द करणे आव�यक आहे. काटकसर आिण काय��मता या ु
त�वांना अनस�न केसरी व मराठा व�प�ा�या सपंादकांनी मोबदला �यावा का, �यायचा ु ृ
अस�यास �याचे �व�प काय या ��ाव�न वाद झाले; शाळे�या ितजोरीतन आय�भषण ू ू
छापखा�यास कज� द�ेया�या �सगंाव�न स�ंथेने एका उप�मातला िनधी दस� या ु
उप�मासाठी वळवावा का या ताि�वक मद�ाव�न वाद झाले; स�ंथेने ठरिवले�या ु ्
उि��पत�त �ाधा�य�मां�या ��ाव�न मतभेद होऊ नयेत �हणन छापखाना व व�प�े ृू ू
यांपासन िश�णस�ंथेची फारकत कर�याचा �� ऐरणीवर आला. आगरकरांनी �वत:�या ू
जबाबदारीवर स�ंथेसाठी फिन�चर खरदेी कर�या�या घटनेव�न खरदेी�ि�येतील 
पारदश�कता आिण िव�ासाह�ता यासबंधंी �� उपि�थत कर�यात आले. स�ंथे�या 
फाय�ासाठी बनावट खच� दाखवन शासक�य अनदानाची जा�तीत जा�त र��म ू ु
िमळवावी का या ��ाव�नही डे�कन ए�यकेशन सोसायटीत वैचा�रक मतभेद झाले. ु
साव�जिनक स�ंथां�या कामकाजातली साधनशिचता आिण सरकारी िनयमातला ु
आडमठेपणा या दो�ही अगंांनी या अनभवांना ऐितहािसक म�य आहे. मंबई �ांताकडन ु ु ू ु ू
स�ंथेस ३,००० �पयांचे अनदान िमळत असे. एकण खचा��या १/३ र�कम सरकार ु ू
सहायक अनदान �हणन दते असे. ‘�यागा’�या त�वावर चालव�या जाणा� या स�ंथांम�ये ु ू
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अ�पवेतनावर काम करणार ेिश�क अस�यामळे पगारावरचा ��य� खच� कमी होत असे. ु
मा� अशा स�ंथां�या बाबतीत काय�भारानसार नेमले�या िश�कां�या सेवेची िकंमत ु
सरकारमा�य वेतना�या िकंमतीशी समत�य मानन तेवढी र�कम स�ंथे�या खचा�त गिहत ु ू ृ
ध�न अनदान िदले जात असे. १८८८ सालापासन या अनदान सिंहतेत बदल कर�यात ु ू ु
आला. ��य� खचा�चीच र�कम अनदानासाठी पा� खचा��या िहशेबात धर�याचा िनयम ु
झाला. �यागा�या त�वावर िनवा�हापरते वेतन घेऊन चालणा� या डे�कन ए�यकेशन ु ु
सोसायटीचा पगारावरचा ��य� खच� कमी अस�याने सरकारी अनदानात कपात ु
हो�याचा �सगं िनमा�ण झाला. या पेचातन माग� काढ�यासाठी िश�कांचे पगार वाढवन ू ू
दाखवायचे व िश�कांनी ही वाढीव र�कम स�ंथेला परत करावयाची असा पया�य पढे ु
आला. िश�कांकडन स�ंथेला परत िमळणा� या रकमेचा िविनयोग िश�कांसाठीच ू
‘भिव�यिनवा�ह व आकि�मकता िनधी’ (Provident and contigency fund) �हणन ू
करावयाचा. या पया�यामळे स�ंथेतील िश�कां�या भिव�यिनवा�हिनधीचा �� सटत ु ु
अस�याने �यात आ�ेपाह� असे काही न�हते. परतं काही हजार �पये पदरात पाडन ु ू
घे�यासाठी आडमागा�चा उपयोग कर�यास िटळकांनी कडाडन िवरोध केला. िनयमा�माणे ू
कमी र�कम िमळाली तरी चालेल, पण त�वात तडजोड नको अशी िटळकांची भिमका ू
होती. �यामळे अखेर खच� वाढवन दाखवन अनदानाची जा�त र�कम िमळिव�याचा ु ू ू ु
पया�य सोडन �ावा लागला. स�ंथा�मक जीवनात�या साधनशिचते�या म�यादशा�चा ू ु ू
नमना यातन ��थािपत झाला. परतं �याचबरोबर सामािजक बांिधलक�चे म�य �माण ु ू ु ू
मानन �यि� तगत �याग क�न चालिव�या जाणा� या िश�ण स�ंथा आिण कठलीही ू ु
�यि� तगत झळ न सोसता �यापारी त�वावर चालिव�या जाणा� या िश�णस�ंथा सरकारने 
एकाच मापाने मोजा�यात का हाही �� उपि�थत होतो. �येयवादाने चालिव�या जाणा� या 
स�ंथां�या पायाभरणी�या काळात सरकारने इतर स�ंथां�या तलनेने अिधक आिथ�क ु
पाठबळ द�ेयाची गरज असते; परतं सरकारी िनयमां�या पोलादी चौकटीला ‘�यागा’ची, ु
‘बांिधलक�’ची भाषा वाचता येत नाही, हेही कट स�य या अनभवातन आधोरिेखत होते. ू ु ू
सब घोडे बारा ट�के या �यायाने चालणा� या शासन�यवहारां�या िनयमब�तेलाही यातन ू
बरचे काही िशकता ये�याजोगे आहे.

 साव�जिनक स�ंथांना आिथ�क मदतीसाठी शासन आिण समाजातील धिनक 
आ�यदा�यांवर अवलंबन रहावे लागते. शाळा चालवायची तर �यासाठी इमारत लागते. ू
म�यमवग�य �येयवादी त�णांकडे �वत:चा पैसा घाल�याची कवत नस�याने ु
आ�यदा�यांचा शोध घेणे, �यां�याबरोबर सहानभावाचे सबंधं िनमा�ण करणे यासाठी नाना ु
कसरती करा�या लागतात. डे�कन ए�यकेशन सोसायटीत�या या �येयवादी ु
िश�कांनाही हा माग� अनसरावा लागला. स�ंथे�या िहतासाठी आगरकर आिण िटळक ु
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यांनी इंदर�या होळकरांशी सौहादा�चे सबंधं ��थािपत केले होते. होळकरांनी स�वातीला ुू
�य इं�लीश �कलसाठी आपला प�यातला वाडा नाममा� भाडयाने उपल�ध क�न िदला ्ू ू ु
होता व आगरकरां�या श�दाखातर नंतर �यांनी तो स�ंथेला कायम�व�पी दऊेन टाकला 
होता. तकोजीराव होळकरांनी आगरकर व िटळक यांना �यि� तगत बि�सी �हणन ७०० ु ू
�पये िदले होते. �याव�नही डे�कन ए�यकेशन सोसायटीत नैितक पेच�सगं िनमा�ण ु
झाला. केसरी-मराठाचे सपंादक �हणन होळकरांकडन मानाची िबदागी घे�यास या ू ू
दोघांनी आधी �प� नकार िदला होता. तसे करणे प�का�रते�या आचारसिंहतेचा भगं 
करणार ेराहील, याची �प� जाणीव �यांनी महाराजांना क�न िदली होती. पण या दोघांनी 
ही र�कम डे�कन ए�यकेशन सोसायटीसाठी �वीकार�याचा िनण�य घेतला. �ा रकमेत ु
शाळेतन ५० �पयांची भर घालन सदर र�कम सव� सभासदांम�ये ��येक� ७५ ू ू
�पयां�माणे वाटन घे�याचा पया�य िटळकांनी सचिवला. आगरकरांनी मा� ट�भस �वत:चे ू ु ू
घर बांध�यासाठी यात�या रकमेचा वापर करता येईल या उ�ेशाने दोघांना बि�स �हणन ू
िमळाले�या रकमेतली िन�मे र�कम आप�याला िमळावी असा िवचार केला होता. 
दर�यान होळकर महाराज प�तके िवकत घेत अस�याचे कळ�याने आगरकरांनी आपली ु
प�तके िवकत घे�याचा ��ताव महाराजांकडे पाठिवला. महाराजांनी आगरकरां�या ु
‘वा�यमीमांसे’�या ५०० �ती घेऊन यापव� िदले�या ७०० �पयांपैक� ४०० �पये ू
आगरकरांना प�तकां�या खरदेीपोटी वग� करावेत व उरलेले ३०० �पये डे�कन ु
ए�यकेशन सोसायटी�या सव� सभासदांत वाटन �ावेत असे कळिवले. याव�न डे�कन ु ू
ए�यकेशन सोसायटीत वाद िनमा�ण झाला. िटळक वा आगरकर यापैक� कणीही ही ु ु
र�कम �वत:कडे घेतली नाही व ती सव��या सव� सोसायटीकडे जमा कर�यात आली, हे 
खर े असले तरी यामळे िनमा�ण झाले�या वादातन आगरकर आिण िटळक या दोघांनी ु ू
स�ंथेतन बाहेर पड�याचा माग� अनसर�याची तयारी स� केली. २७ िडस�बर १८८८ ला ू ु ु
आगरकरांनी राजीनामा िदला. प�हा एकदा स�ंथा�मक जीवनात ‘�यागा’�या म�याची ु ू
�या�या िकतपत ताणावी याचा िववेक कर�याचा �� आधोरिेखत झाला. 

 एकाच वेळी दस� या स�ंथेसाठीही काम केले तर ती स�ंथेशी �तारणा ठरले या ु
मद�ाव�नही डे�कन ए�यकेशन सोसायटीत मतभेदाचे �सगं िनमा�ण झाले. गोपाळक�ण ु ् ु ृ
गोखले यांनी साव�जिनक सभेचे सिचवपद �वीकार�यावर असेच वादळ उठले. �याची 
प�रणती १५ िडस�बर १८९० रोजी िटळकां�या रािजना�यात झाली. अथा�त, िटळक वा 
आगरकर या दोघां�या राजीना�याचे एकच एक कारण होते असे नाही. ‘कारणानाम  ्
अनेकता’ हा �याय इथेही लाग होतो. परतं स�ंथा�मक जीवनात �याग आिण �येयवादाने ू ु
झपाटले�या �य� त��या बाबातीतही असे �सगं यावेत, ही गो� साव�जिनक स�ंथां�या 
काय�सकंती�या ��ीने िवचार करायला लावणारी आहे. य. िद. फडके यांनी डे�कन ृ
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१०. �ीिश�ण
 १९ �या शतकात महारा��ा�या साव�जिनक जीवनात आधिनक िश�णाने नवे ु

चैत�य आणले. या काळात सामािजक नीितधारणा, म�यक�पना यांत जे नवे िवचार�वाह ू
आलेत, �यात आधिनक िश�णाने मह�वाची भिमका िनभावली. सनातनी आिण सधारक ु ू ु
यांनी पर�परिवरोधी भिमका घेत�या. या म�यसघंषा�तनच महारा��ात सधारणावादाची ू ू ू ु
बीजे रोवली गेली. या काळातील �ी िश�णाचा सदंभ� हा केवळ सा�रता आिण बौि�क 
िवकासापरता मया�िदत न�हता; सामािजक �ित�े�या पारपं�रक सकं�पनांना छेद दणेारा ु
होता. प�षस�ाक समाजरचनेत �ी-प�ष समानतेचा म�ा �थमच उपि�थत झाला. या ु ु ु
��ीने १९ �या शतकातील �ी-िश�णा�या शै�िणक �ेरणा-�वाहांचा तपास करणे इथे 
अिभ�ेत आहे. 

ए�यकेशन सोसायटी�या सभांची इितव�े, प��यवहार, च�र�कार व इितहासकारां�या ु ृ
न�दी तपासन स�ंथे�या वाटचालीचा सिव�तर व�ांत िलिहला आहे. �यात �यांनी ृू
यािवषयावर जे भा�य केले आहे, ते ल�ात घेत�यास हा म�ा अिधक �प� होईल : ु
“पव��ह बाजला सा�न श�य ितत�या िनल�पपणाने व िन:प�पातीपणाने परावा पािहला ू ू ु
तर जे घडले �याचे खापर एकटया िटळकां�या मह�वाकां�ी, एकांगी �वभावावर फोडणे ्
जसे अ�यायाचे होईल तसेच आगरकरांना िटळकांिवषयी वाटणा� या �ेषभावनेमळे ु
िटळकांना डे�कन ए�यकेशन सोसायटी सोडावी लागली असे �हणणेही अ�यायाचे ु
होईल. याउलट उपल�ध परावा तट�थपणे पािह�यानंतर अ�यासकास जाणवते ती या ु
�यागी व कत��ववान माणसां�या समहात चाललेली एक अटीतटीची झझं! ही लढत चाल ृ ुू ू
असताना त�विवषयक व �येयिवषयक मह�वाचे �� कधी कधी उपि�थत कर�यात आले, 
वा कधी अगदीच ��लक कारणाव�न पर�परांवर �हार कर�यात आले. (फडके य. िद. ु
िक�ा, प. १४५) ृ

 मल��या िश�णाला �यावेळ�या समाजाचा िवरोधच होता. मली िशक लाग�यात तर ु ु ू
समाजाची �गती हो�याऐवजी नकसानच अिधक होईल अशी एक मानिसकता �या ु
काळात नांदत होती. त�कालीन िवचार�ि�येतील काही �ाितिनिधक मते ल�ात 
घेत�यास या �ढी��त सामािजकतेचा अदंाज येईल :

 १. ि�यांनी िव�ा�यास करणे आिण प�षां�या बरोबरीने वागणे हा िहदंनंा अधम� ु ू
वाटत असे; तर धमा�तरासाठी इं�ज �ीिश�णाचा �सार करीत आहेत, असा ठपका 
ये�याची भीती अस�याने ि�िटश स�ाधारीही याकडे दल�� करीत.ु

 २. ि�या िशक�या तर अ�पवयात िवधवा होतील अशी भीती घाल�यात येई. 
(रानडे रमाबाई, १९३५, प. २९)ृ

 ३. �ीला घर �यवि�थत सांभाळता आले, मलांचे सगंोपन करता आले, �हणजे पर ेु ु
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असते; ते�हा �यांना वेग�या िश�णाची गरजच काय, असा �� िवचारला जात असे. 
(आठवले पाव�तीबाई, १९२८, प. १) �या लहान आहेत तोपय�त उंदरामांजरा�या गो�ी ृ
वाचतील. पढे एकदा �या ससंारास लाग�या �हणजे मग �यास �यांचा काय उपयोग, अशी ु
समजत होती. (पदमनजी, १८५२, प. २६)ृू

 ४. ि�या िशक�या तर श� बोल लागतील, �या आपली पातळी सोडन वागतील व ु ू ू
�यामळे घरातील विडलधािज��या लोकांचा अपमान होईल. (कािनटकर काशीबाई, ु
१९८०, प. ७५, २३५) �या नव� यापे�ा शहा�या होऊन �यांस उलटा उपदशे क� ृ
लागतील. �यांची �या भीड मया�दा राखणार नाहीत; �यां�या अगंी उ�टपणा येईल व �या 
आप�या ससं ाराकडे दल�� दऊेन बकेच वाचत बसतील. (पदमनजी, १८५२, प. ११)ु ृु

 ७. प�यात कसिबणीिशवाय दस� या बायकांनी िव�ा िशक�याची गरज नाही, अशी ु ु
समजत �ढ होती. कसिबण�ना लाव�या वगैर े िशक�याक�रता िव�ेची गरज लागते. ू
�या�माणे आप�या मलीस िव�ा िशकवन कळास ब�ा लावन �यावा काय? असा �ित�� ु ू ु ू
केला जाई. (पदमनजी, १८५२, प. ११)ृ

 ६. नोकरी िमळ�याचे साधन अशी िश�णाची एक ढोबळ �या�या या काळात �ढ 
झाली होती. ि�यांनी नोकरी करायची नस�याने िश�णाचे �योजनच नाही, अशी धारणा 
होती. िशवाय ि�या िशक�या तर प�षां�या बरोबरीने ह�क माग लागतील असा ु ू
कांगावाही केला जाई. 

 ५. प�तके वाचता आ�याने ि�या कोकशा� वाचन िबघडतील अशी एक ु ू
�िति�या त�कालीन तैलंगी �ा�णाने �य� त केली होती. ‘ि�या िशक�या तर आप�या 
याराला प�े पाठवन, ससंार सोडन िनघन जातील” (कािनटकर काशीबाई, १८८९, प. ृू ू ू
२८)

 अशा सनातनी म�यधारणा असणा� या महारा��ात �ी िश�णासाठी सव��थम ू्
ि��ती िमशनरी पढे आले. अमे�रकन िमशन, चच� िमशनरी सोसायटी, �कॉिटश िमशन ु
यांनी सव��थम मल��या शाळा काढ�यात पढाकार घेतला. १८२४ साली मंबईत ु ु ु
अमे�रकन िमशनने मल�ची शाळा स� केली. मंबई इला�यातली ही पिहली मल�ची शाळा ु ु ु ु
होती. १८२६ साली चच� िमशनरी सोसायटीने मंबईत शाळा स� केली आिण �यानंतर ु ु
मल��या शाळांची �या�ी वाढिव�यात िमशनरी स�ंथांनी आघाडी घेतली. मंबईत १८२९ ु ु
पय�त ९ शाळा �थापन झा�या. �यानंतर पणे, अहमदनगर, नािशक, ठाणे, कोकण, गोवा ु

 ८. स�वातीला समाजातील सधारकांनी ि��न िमशन� यां�या शाळेत मल�ना ु ु ु
पाठवले; पण या मली झगा घातले�या व हातात बायबल घेऊन येणा� या मडमांपाशी ु
िशकत, �यामळे �या नाि�तक, धम�बड�या होतील असा सनात�यांचा समज होता. ु ु
(कमलाबाई िटळक,१९४०, प. ११३)ृ
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२. आप�या लोकांत खचा�चा उधळेपणा फार होतो. तर ि�यांचे िव�ेपासन ू
कटंबातील खचा�ची चांगली �यव�था राहील. (प. ४७)ु ु ृ

३. ि�यांचे योगे दशे सधारतो. यरोपखंडाचे उदाहरण पहा... ते शरीराने स�ढ, ु ु ु
मनाने बि�वतं, धमा�चरणांत नैि�क, िव�ेत प�रपण�, कलाकौश�यांत िनपण, य�ांत शर, ु ू ु ु ू
�यवहारांत �ामािणक, ऐ�या�ने सपंि�वान, असे का आहेत? �यातील म�य कारणांत ु
�यां�या ि�यांची उ�म ि�थती हे एक आहे. .. �या �पाने सदंर, �वभावाने सद गणी, ु ् ु
ब�ीने �कािशत व लोकांत स�मा�य अशा आहेत. �यां�या कटंबात.. क�जा भांडण ु ु ु
िदसणार नाही. िजकडे ितकडे �ीित, शांती व एकोपा. .. तस�च तम�या कटंबात िजकडे ु ु ु

 १८५१ साली �ीसधारणािवषयी उ�म मराठी �थं िलिह�याक�रता दि�णा �ैज ु
किमटीने आवाहन केले होते. �यास �ितसाद �हणन बाबा पदमनजी यांनी ू
‘�ीिव�ा�यास’ नावाचा िनबधं िलिहला. �यात �यांनी िमशन� यां�या िश�णिवषयक 
भिमकेची �यापक �व�पात मांडणी केली. मल��या िश�णाचा पर�कार कर�यासाठी ू ु ु
�यांनी केले�या यि� तवादातले ठळक म�े असे होते ;ु ु

१. कोणतेही कसब िकंवा चाकरी क�न पोट भर�यापरताच िव�ेचा उपयोग असतो; ु
आिण ि�यांना ‘दाराबाहेरचे काम’ करावयाचे नस�याने �यांना िश�णाची गरज नाही, ही 
समजत फोल आहे. “िव�ा िशक�या �हणजे �यांस घरांतील �यवहारापरतेच �ान �ा� ू ु
होईल असे नाही; तर सां�त �या दा�यात �या आहेत, �यापासन मोक�या होतील. ू
�यां�या अगंी �ौढता, न�ता, स�मा�यता, हे सद गण येतील, �यां�या मनास िव�ेचा ् ु
�यासगं लागला �हणजे �या जो आपला फरसतीचा वेळ िनज�यांत, आळसांत, ु
वेणीफणीची चाकपाक� कर�यांत, कहा�या सांग�यात िकंवा लोकां�या घरची कळकट ु ु
काढन कोणाची िनंदा, कोणाचे गहिछ� उघडे कर�यात घालिवतात, तो सदंर, मनोरजंक, ृ ुू
बोधकारक व उपय� त अशा िव�े�या अ�यासात खच�तील.” (प.39)ु ृ

अशा सव� भागांत िमशन� यांनी मल��या शाळा आिण वसितगहे स� केली. शाळेत ु ृ ु
िशकायला येणा� या मल�ना िव�ाव�ी िदली. यामळे िमशनरी शाळेत िशकणा� या मल��या ु ृ ु ु
स�ंयेतही हळहळ वाढ होत गेली. १८२९ साली ४०० मली िशकत हो�या, १८५० म�ये ू ू ु
ही स�ंया २००० पय�त गेली. १८५३ �या समारास �कॉिटश िमशनने प�यात मल�साठी ु ु ु
बोिड�ग �कल काढले. सव� जाती�या गरीब मल�ना �वेश द�ेयाचे िमशनचे धोरण होते. या ू ु
शाळेत समार े प�नास मली िशकत. पिंडता रमाबाईनंी ि��ती धम� �वीकार�यानंतर ु ु
िवधवांसाठी ‘मि� तसदन’ अथा�त शाळा व वसितगह काढले. १८५१-५२ नंतर प�यात ु ृ ु
म. फले यांनी अ�प�य व विंचत वगा��या मल�साठी शाळा स� के�या. पढे या शाळा ु ृ ु ु ु
िमसेस िमशेल या िमशनरी �ीनेच चालवायला घेत�या. विंचत गटात�या गरीब मल�ना ु
िश�णाची सधंी उपल�ध क�न द�े याचे पिहले �ेय अथा�तच िमशन� यांना �ावे लागते. 
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ितकडे कलह, �ेष, वैरभाव, हेवा, म�सर हे ��ीस पडतात; व �यांत अ�ानी बायकांचे 
मख��वाने तर अिधकच िव�वसं होत असतो. .. तमची दद�शा, तम�या अिशि�त ु ु ुु
ि�यांपासन आहे व �या सिशि�त झा�या तरच तमचा ऊिज�त काळ येईल. (प. ५५-ृू ु ु
५६)

 �िति�तां�या मल�ना मा� िमशनरी शाळांमधले िश�ण �यायला आवडायचे. ु
आप�या मल�ना िमशनरी शाळेत घात�याने �यांची भाषा, वागणे-बोलणे यात कमालीचा ु
बदल होतो, �यामळे पारशी, गजराती व मराठी उ�च� लोकांचा कल िमशनरी शाळांकडे ु ु ू
अिधक असायचा. या शाळांमधन यरोिपअन िशि�का मल�ना नेहमी�या लेखन, वाचन, ू ु ु
गिणता�या अ�यासाखेरीज िशवण-िटपण, लोकरीचे �ोशा�या सईचे िवणकाम िशकवत ु
असत. �यामळे या उ�च वगा�त�या मल�ना िमशनरी शाळेत िशकणे अिभमाना�पद वाटत ु ु
असे. (रानडे �ितभा, १९९२, प. ३८)ृ

 शा�परपंरांनसार चालणारी जीवनप�ती, ि�यां�या उ�कषा�ब�ल उदासीनता ु
यामळे त�कालीन समाजात मल�ना शाळेत न घाल�याचीच सव�साधारण �व�ी होती. ु ु ृ
(मंबई�या �कॉिटश िमशन�या १८३९ �या अहवालात याची चचा� कर�यात आली आहे.) ु
असे असनही िमशन� यां�या �य�नांना यश िमळत होते. या शाळांम�ये जाणा� या बह�तांश ू
मल�ची घरची आिथ�क प�रि�थती बेताचीच असायची. िमशनरी शाळेत गे�याने ु
पोटापा�याचा �� सटायला मदत �हायची, �यामळे मल�ना अशा शाळेत घाल�याकडे ु ु ु
सव�सामा�य लोकांचा कल असावा. प�या�या �कॉिटश िमशन�या शाळेत ��येक मलीला ु ु
शाळेत ये�याब�ल पैसे िदले जात असत. दरमहा तीन �पये, अ�नव� व राहा�यास 
जागा िदली जात असे. िमसेस मेरी िमचेल यांनी यासदंभा�तला �यांचा अनभव न�दवताना ु
�हटले आहे क�, “आठवडया�या शेवटी, जण काही आपण पोटपा�याचा उ�ोग ् ू
के�यासारखा, ती आपली िकंमत वसल करीत असे.” (जोशी ना. िव. १८६५, प. ९२; ृू
मोटे ह. िव. १९७२, प. ५१; उद धत : रानडे �ितभा, १९९२, प. २७)ृ ृ ृ्

 असे असले तरी ब� याच कटंिबयांना िमशनरी शाळेत गे�याने आप�या मली ु ु ु
बाटतील, �यांचे धमा�तर केले जाईल अशी भीती वाटत असे. १८३९ �या दर�यान दोन 
पारशी मले ि��न झा�याने पालकांनी आपली मले िमशन�या शाळेतन काढन �यायला ु ु ू ू
स�वात केली. शाळेतील मलां�या अशा �कार�या धमा�तरा�या घटनांमळे १८४० साली ु ु ु
मंबईत�या �िति�त मंडळ�नी ग�हन�रना लेखी िनवेदन पाठवन या �कारांना आळा ु ू
घाल�यासाठी ह�त�ेप कर�याबाबत िवनंती केली. या िनवेदनावर मंबईतील �ामजी ु
कावजी, जमशेटजी जीजीभाय, नौरोजी जमशेटजी, धाकजी दादाजी, मोह��द अली, 
मोह�मद इ�ाहीम मकबा, जग�नाथ शकंर शेठ यां�या स�ा हो�या. (ओ�रएटंल ि��न 
�पे�टेटर, १८४०, प. ७ उद धत : रानडे �ितभा, १९९२, प. ३८)ृ ृ ृ्
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 “१८४८ म�ये सदािशव ब�लाळ गवडें हे अहमदनगर येथे ज�जा�या कचेरीत 
नोकरीस लागले. ते�हा �यांनी �योती गोिवदं फले या आप�या िम�ाला नगर येथे नेले ु
होते. एके िदवशी हे दोघे िमस फरारा�या चालक�वाखाली असलेली मल�ची शाळा ु
पहावयास गेले. तेथील �यव�था पाह�न �यांना आप�या दशेात बायकांना िश�ण दतेा येत 
नाही, याची खंत वाटली. फले प�यास गेले व �यांनी आपले िम� सखाराम यशवतं ु ु
परांजपे यांना �ीिश�णाचा �� हाती घे�याचा आपला बेत सांिगतला. �योती गोिवदं फले ु
यांची प�नी िहला िश�ण द�ेयास परांजपे यांनी �ारभं केला. अशी मल�ची शाळा िनघाली. ु
मग प�यातील महार मांगांसाठी शाळा काढली. या शाळेतील मलांसाठी लागतील ती ु ु
प�तके गवडें हे नगरह�न पाठवीत. पण पढे सहाच मिह�यात दद�व ओढवले. लोकां�या मख� ु ु ूु
पव��हांचा �भाव पडन फले यां�या विडलांनी �यांना घराबाहेर काढले व शाळा बदं पडली. ू ू ु
गवडें आजारपणाचे िनिम� होऊन प�यात आले, ते�हा �यांनी शाळेची अव�था पािहली. ु
सािव�ीबाईचें िश�ण धडपणे चाल नाही हे पािहले. �यांनी सािव�ीबाईस नगरला नेले. ू
पावसा�या�या �ारभंी �या परत आ�या. मग केशव िशवराम भवाळकर यांनी �यांना 
िश�ण द�ेयाची जबाबदारी आप�या िशरावर घेतली. शाळांतन िशकिव�यास उपयोगी ू
होतील अशा त�ण �ीिशि�कांचा वग�ही तयार कर�याचे ठरले. भवाळकरांनी खटपट 
क�न प�यात ि�या जमवन �यांना िश�ण िदले. याबाबत केशव भवाळकर खपच प�र�म ु ू ू

 िमशन� यांखेरीज एत�ेशीयांनीही नंतर मल��या शाळा स� कर�यात पढाकार ु ु ु
घेतला. बाबा पदमनजी यांनी ‘�ीिव�ा�यास’ या िनबधंात यांनी िलिहले आहे : “आम�या 
मंबईत िक�येक उदार व परोपकारी गह�थांनी मल��या शाळा �थािप�या आहेत. तेथ� �या ु ृ ु
चांग�या �कार � अ�यास क�रतात. िक�येक सभंािवत लोक �यांची परी�ा घेऊन िजचा 
अ�यास चांगला झाला असेल, ितला प�तक� , चो�या िकंवा परकर दतेात व ितन� पढ� ु ु
अिधक िशकावे �हणन उ�ेजन दतेात.” (पदमनजी, १८५२, प. ९) १८४८ साली मंबईत ृ ुू
‘�टडंट िलटररी ॲ�ड सायिंटिफक सोसायटी’ �थापन झाली. �यात डॉ. भाऊ दाजी, ु
रावसाहेब िव�नाथ मंडिलक, दादाभाई नौरोजी, इ�यादी मराठी माणसांचा पढाकार होता. ु
िमशन� यांखेरीज एत�ेिशयांनी चालिवलेली ही पिहलीच शाळा. १८४९ साली मंबई�या ु
लोहार चाळीत स� झालेली ही शाळा स�वातीला भाऊ दाजी �वखचा�ने चालिवत होते; ु ु
पढे १८६० पय�त या शाळांची स�ंया पाचपय�त पोचली.ु

 ३ जलै १८५१ रोजी महा�मा फले व प�यात�या त�णांनी वग�णी क�न बधवार ु ु ु ु
पेठेत मल�ची शाळा स� केली. २२ नो�ह�बर १८५१ �या बॉ�बे गािड�यनम�ये या ु ु
शाळे�या �थापनेची �ेरणा व पा��भमी सांगणारा मजकर �िस� झाला होता, �यानसार ू ू ु
अहमदनगर�या िमसेस फरार या िमशनरी बाईकंडन �ेरणा घेऊन फ�यांनी मल�साठी ू ु ु
शाळा काढ�याचा िनण�य घेतला. ‘बॉ�बे गािड�यन’मधला मजकर असा होता :ू
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करीत आहेत.” (बॉ�बे गािड�यन, २२ नो�ह�बर, १८५१, प. ५९७-९८; भाषांतर : मालशे ृ
स. ग.ं  १९८७, प. १२) ृ

 प�यात १८८४ साली मल�साठी हाय�कलचे िश�ण दणेारी ‘ह�जरपागा शाळा’ ु ु ू ू
(हाय�कल फॉर नेिट�ह ग�स�) स� झाली. शासक�य पढाकाराने केवळ मल��या ू ु ु ु
िश�णासाठी स� झालेली ही मंबई इला�यातील पिहली आिण सपंण� दशेातील दसरी ु ु ू ु
शासक�य शाळा होती. पेश�यां�या घोडयां�या पागा िजथे हो�या, �या जागेवर ही शाळा ्
झा�याने ‘ह�जरपागा हाय�कल’ �हणन ती ओळखली जाऊ लागली. िव�यम वेडरबन� ू ू ू
यां�या �ेरणेतन ही शाळा स� झाली. ि�यांचे अ�ान दर झा�यावाचन िहदं�थानची ू ु ूू ु
ि�थती सधारणार नाही, असे वेडरबन� यांचे मत होते. �यामळे �यांनी �या. रानडे यांना प� ु ु

स�वातीला या शाळेत �ा�ण, सार�वत व �भ जातीत�या ८ मली दाखल झा�या ु ू ु
हो�या, हळहळ ही स�ंया ४८ पय�त वाढली. पाठोपाठ वष�भरात एक �यव�थापक मंडळी ू ू
नेमन प�यातील अन�मे रा�ता पेठेत (१७ नो�ह�बर १८५१) आिण वेताळ पेठेत (१८ ू ु ु
माच� १८५२) शाळा काढ�या. या �यव�थापक मंडळीत ७ सभासद होते. �वत: 
�योितराव फले, जग�नाथ सदािशव (काय�वाह), अ�णा सह�ब� े (सरकारी मराठी ु ु
शाळेतील िश�क), िव�ण मोर�ेर िभडे (पना कॉलेजातील इं�जी भाषेचे िश�क), बाप ू ू ू
रावजी मांडे (इनाम किमशन�या कचेरीतील कारकन), क�णशा�ी िचपळणकर यांचा ृू ू
सहभाग होता. सािव�ीबाई फले या िचपळणकर वाडयात�या शाळेत म�या�यािपका ्ु ू ु
हो�या.दशेी शाळांचे सप�रटं�ड�ट दादोबा पांडरगं यांनी या शाळांतील िव�ािथ�न�ची परी�ा ु ु
घेऊन �शसंा केली होती. तसेच िश�णमंडळीचे अ�य� अि�क� न पेरी, पना कॉलेजचे ू
ि�ि�सपॉल मेजर कडी यांनीही फ�यांना शालजोडी दऊेन �यां�या या काया�चा गौरव ँ ु
केला होता. (मालशे स. ग.ं उिन. प. १३-१४) सरकार�या दि�णा फंडातन दरमहा ७५ ृ ू
�पयांची मदत मंजर केली होती.ू

 �ीिश�णा�या बाबतीत�या उदासीनतेची क�डी फोड�याचे काम १८५४ साली 
चा�स� वड�या खिल�यानंतर लॉड� डलहौसीने केले. शासनाने �ीिश�णाची जबाबदारी ु
घे�याचे धोरण आणले. �यावेळी महारा��ात मल��या शाळांची स�ंया ६५ होती आिण ु
३५०० मली �याचा लाभ घेत हो�या. ई�ट इंिडया कंपनी�या या बदलले�या धोरणामळे ु ु
मल��या िश�णासाठी काही अनकल वातावरण तयार �हायला मदत झाली. पढे साव�भौम ु ु ू ु
सरकार�या काळात १८६७ साली ठा�यात, १८६८ साली वसईत मल��या शाळा स� ु ु
झा�या. १८८९ साली प�यात गरीब मल�ना िश�ण दऊेन �यांचे िवमोचन कर�यासाठी ु ु
‘शारदासदन’ शाळा स� झाली. �यानंतर १८९६ साली अनाथ, प�र�य� ता व ु
बालिवधवांसाठी �वावलंबनाचे धडे दणेारा ‘िहगंणे आ�म’ स� झाला.ु
हजरपागा शाळा :� ू
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िलह�न �ीिश�णासाठी दणेगी द�ेयाचा ��ताव मांडला. रानडयांनी अ�य िहतिचतंकांशी ्
�ाथिमक चचा� क�न िव�यम वेडरबन� यां�या ��तावावर िवचारिविनमय कर�यासाठी 
१९ जलै १८८४ रोजी प�या�या िहराबागेतील टाऊनहॉलम�ये पणे शहरातील सिशि�त ु ु ु ु
व वजनदार लोकांची सभा बोलावली. सभेस �वत: सर िव�यम वेडरबन�, �या. रानडे, डॉ. 
भांडारकर, ि�. वामन िशवराम आपटे,फलटणचे �ीमंत बापसाहेब नाईक िनंबाळकर, ू
सरदार बळवतं पटवध�न, सरदार बाबा महाराज, सरदार नात, रा. ब. नलकर, िम. स�यद ू ू
याकब, इ�यादी मा�यवर उपि�थत होते. िव�यम वेडरबन� यांनी आपली भिमका िवशद ू ू

करताना �हटले क�, “�ीिश�णा�या ��ाचा धािम�क समजत�शी सबंधं अस�यामळे तो ु ु
�� अ�यतं नाजक झाला आहे... याबाबतीत सरकारने �वीकारलेले तट�थ धोरण रा�त ू
आहे यात शकंा नाही. इ. स. १८५४ चा सर चा�स� वड यांचा खिलता अ�यतं मह�वाचा ु
आहे. �यां�या मते मलां�या िश�णापे�ा मल��या िश�णाकडे ल� दणेे अिधक ज�र ु ु
आहे. गे�या तीस वषा�त मलां�या िश�णाची �गती प�कळ झालेली आहे. �यामळे ु ु ु
मलां�या व मल��या िश�णात एका िपढीचे अतंर पडले आहे. सामािजक ��या ही ि�थती ्ु ु
�पहणीय नाही. साव�जिनक काया�त त�पर अशा प�या�या िव�ान पढा� यांनी या ��ास ृ ु ु
चालना िदली हे यो�यच आहे. िवशेष आनंदाची गो� �हणजे प�या�या आय�मिहला ु
समाजाची या काया�स पण� सहानभती आहे ही होय.” (पानसे वेणबाई,१९३४, प. २१)या ृू ु ू ू
सभेत १९ जलै १८५४ चा ई�ट इंिडया कंपनी�या कोट�  ऑफ डायर�ेटस�कडन ु ू
िहदं�थान सरकारला आले�या खिल�यातील पढील मह�वाचा भाग वाचन दाखिव�यात ु ूु
आला :

“The importance of female education in India cannot be overrated, and 
we have observed with pleasure the evidence which is now afforded of an 
increased desire on the part of many of the natives of India to give a good 

िव�यम वेडरबन�
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३. �ीजाती�या उ�नतीसाठी व बालिवधवांची अनकंपनीय ि�थती सधार�यासाठी ु ु
�ीिश�णा�या ग�िक�लीवाचन दसरा माग� उरला नाही.ु ू ु

४. बगंाल�माणे महारा��ात पड�ाची चाल नस�याने प�यात�या मल�ना र��याने ु ु
शाळेत जाताना फारसा �ास होणार नाही.

१. उ�च िश�णा�या बाबतीत मलामल��या िश�णात दोन �वांचे अतंर आहे. ु ु ु
सिशि�त त�ण व �यां�या अिशि�त प�नी व भिगनी यां�यातील बौि�क अतंर हे ु
दशेो�नती�या मागा�तील भयकंर सकंट आहे.

education to theirs daughters. By this means a far greater impulse is 
imparted to the educational and moral tone of the people than by the 
education of men. We have already observed that schools for females are 
included among those to which grants-in-aid may be given and we cannot 
refrain from expressing our cordial sympathy with the efforts which are 
being made in this direction. Our Governor-General-in-Council has 
declared in a communication to the Governor of Bengal, that the Governor 
ought to give to native female education in India its frank and cordial 
support. In this we heartily concur, and we especially approve the bestowal 
of marks of honour upon such devoted Rs. 20,000 to the foundation of our 
native female schools in Ahmedabad, as by such means our desire for the 
extension of female education becomes generally known.” 

याव�न सरकारची मदत नवीन योजनेस िमळ�याची श�यता �प� झाली. या सभेत 
झाले�या इतर चच�चा सारांश असा:

२. एकांगी िश�णाचे द�प�रणाम टाळ�यासाठी सव� जाती�या व सव� धमा��या ु
मल��या उ�च िश�णासाठी पणे शहरी हाय�कल �थाप�याची आव�यकता आहे.ु ु ू

५. गाग�, मै�ेयी यां�यासार�या िव�ान ि�या जर �ाचीन काळी होऊन गे�या तर 
अवा�चीन काळात �ी. बाळ गगंाधरशा�ी, �ी. भाऊ दाजी, �ी. केरो ल�मण छ�े यां�या 
तोडीची एकादी जानक�बाई, सािव�ीबाई अथवा रमाबाई िनमा�ण होणे िबलकल अश�य ू
नाही. (पानसे वेणबाई, िक�ा, प. २०-३२) ृू

 शाळा �थाप�यात रमाबाई रानडे, पिंडता रमाबाई, �या. रानडे, डॉ. भांडारकर, 
शकंर पांडरगं पिंडत यांचा पढाकार होता. िव�यम वेडरबन� यांनी िदलेली एक हजारांची ु ु
दणेगी, �ीमंत जयिसगंराव आबासाहेब घाटगे, कागलचे चीफसाहेब व को�हापरचे रीजटं, ू
लेडी माईसाहेब डफळे यांनी ��येक� दहा हजारांची दणेगी िदली. एकण ५८,००० ू
�पयांची दणेगीची र�कम जमा झाली. स�ंथे�या िश�मंडळाने ग�हन�र साहेबांची भेट 
घेऊन िनवेदन िदले. �याच िदवशी बडो�ा�या सयाजीराव गायकवाडांनी तारनेे दरमहा 
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 �ाथ�ना समाजाने “ि�यांचे �ान वाढावे, �यांस कोण�याही िवषयाचा िवचार 
कर�याची व आपले िवचार बोलन दाखिव�याची सवय लागावी; नीित, स�माग� व धम� ू
यांचा यि�कंिचत तरी बोध �हावा आिण कांही नाही तरी िनदान पर�पर प�रचय, 
दळणवळण व �नेह �हावा, सारांश कोणीकडन तरी आम�या ि�यांची ि�थती ू

 १८८१-८२ आिण १८९१-९२ या साल�या आकडेवारीनसार महारा��ात ु
�ाथिमक िश�णात अन�मे १९,९१७ व ६३,१५५ मली िश�ण घेत हो�या. मा�यिमक ु ु
शाळेत १८८१-८२ साली २५८१ आिण १८९१-९२ साली ४,०७० मली िश�ण घेत ु
हो�या. कॉलेजात िशकणा� या मल�ची स�ंया तर अगदीच नाममा� होती. १८९१-९२ ु
साली केवळ एक मलगी महािव�ालयीन िश�ण घेत होती; नंतर�या दहा वषा�त ही स�ंया ु
७५ पय�त पोहचली. (Sunthankar, 1993, p.59) रा�यभरातील मागासवग�य 
जनजात�त�या आिदवासी मला-मल�ची एकण स�ंया १८८१-८२ साली फ� त २७३४ ु ु ू
होती. एकण पटावरील िव�ाथा�पैक� केवळ दहा ट�केच मल�ची स�ंया असे. (Dodwell, ू ु
p. 350) मल�ना िश�णासाठी �ो�सािहत कर�याक�रता काही शाळांकडन �यांना ु ू
प�तके, खण, खाऊ िदला जा�याची योजना राबिवली गेली. उदाहरणाथ�, वसई�या ु
शाळेत रा. दामोदर िकसनदास हे गजराती �यापारी ��येक मलीस सलग तीन मिहने दोन ु ु
ब�ासे ब�ीस दते असत. (रानडे �ितभा, १९९२, प. २८) महा�मा फले यांनीही ृ ु्
�ीिश�णास उ�ेजन द�ेयासाठी जातीबांधवांनी जातफंडास महादि�णा �ावी असे 
आवाहन केले होते. (िकर-मालशे, प. ३३३५) मल�ना शाळेत जा�यासाठी उ�ेजन ृ ु
द�ेयाक�रता हळदी-कंक समारभंा�या वेळी �यांना काही अ�प�व�प बि�से �ावीत असा ु ू
िवचार रमाबाई रानडे मिहला मेळा�यात मांडत असत. (रानडे रमाबाई, प. ७४-७९)ृ

२० हजारांची िश�यव�ी द�ेयाचे कबल केले. स�ंथािनक व अ�य दानशर �य� त��या ृ ू ू
योगदानातन स�ंथेचे काम स� झाले. २९ स�ट�बर १८८४ रोजी िवजयादशमी�या ू ु
मह�ता�वर ग�हन�र सर जे�स फग�सन यां�या ह�ते ‘हाय�कल फॉर नेिट�ह ग�स�’ या नावाने ु ू
ह�जरपागा शाळेचे उद घाटन झाले. पिह�याच िदवशी ४५ मल�ची नावे न�दवली गेली. ू ् ु
स�वातीला दाणेआळीतील वाळवेकरां�या वाडयात वग� भ� लागले. पढे ४ माच� १८८५ ्ु ु
रोजी शाळे�या न�या इमारतीची कोनिशला सर जे�स फग�सन यां�या ह�ते बसिव�यात 
आली व ह�जरपागेत शाळा भ� लागली. �ाथ�ना समाजाचे सभासद रावबहादर शकंर ू ू
पांडरगं पिंडत हे हाय�कल किमटीचे पिहले से�ेटरी होते. सर िव�यम वेडरबन�, �या. ु ू
रानडे, डॉ. रामक�ण गोपाळ भांडारकर, वामन आबाजी मोडक, डॉ. िव�ाम रामजी घोले ृ
हे स�ंथेचे �वत�क होते. १८८५ साली मल��या हाय�कलचा ब�ीस समारभं बडो�ाचे ु ू
�ीमंत सयाजीराव महाराज यां�या ह�ते झाला. ह�जरपागा शाळे�या मा�यमातन ू ू
महारा��ात मल��या उ�च िश�णाचे नवे पव� स� झाले. ु ु
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सधार�याचा �य�न करावा” या हेतने �ीिश�णासाठी पढाकार घेतला. (�ाथ�ना ु ू ु
समाजाचा इितहास, भाग १, प. १६५) आप�या िहदं भिगन�ना यरोिपयन वळणावर ृ ुू
�यायचे नसले, तरी �यांना आहे �याच ि�थतीत िखतपत पड दऊे नये यासाठी ू
�ीिश�णाचा माग� �श�त करायला हवा अशा भिमकेतन सबोधपि�केतन समिवचारी ू ू ु ू
मंडळ�कडन सचना मागव�यात आ�या. [९] �यानंतर बाब �तापच�ं मजमदार यांनी डॉ. ू ू ू ु ु
सखाराम अज�न यां�या साहा�याने ि�यां�या सभा बोलवन िश�णाचे काम स� केले. या ु ू ु
शाळेत शा�ीय िवषय, �यावहा�रक �ान आिण वत�मान प�रि�थतीचे �ान, इ�यादी 
िवषयांवर भर द�ेयात येई. पढे ि�या �वत: िनबधंवाचन क� लाग�या. ‘�ीिश�णा�या ु
अडचणी’ यावरील िनबधंातन ‘मल�ना िशकव�यास �या दमा�गा�ला लागतील, प�तके ू ु ुु्
वाचन �यांचे मन िबघडेल, अनेक जात��या मलीत िमसळ�याने आपली मलगी िबघडेल’ ू ु ु
अशा अनेक कारणांनी ि�यांना िश�णापासन विंचत ठेव�यात येत असे. या पा��भमीवर ू ू
ि�यांना िव�ा का िशकवावी, या�या समथ�नाथ� िवचार मांडले जाऊ लागले. रमाबाई 
रानडे यांनी �याची प�तशीर मांडणी करताना �हटले होते, “िव�ा �हणजे �ान असा एक 
अथ� होतो. तर �ान हे सव�च माणसास आव�यक आहे. ते�हा ते ि�यांस पािहजेच.. जर 
आईस चांगली िव�ा अगर िश�ण नसेल तर मलास कोठन येईल? �हणन �थम ि�यांस ु ू ू
चांगली िव�ा येणे अव�य आहे. मल चांगले िकंवा वाईट िनपजणे हे आई�या ू
सिशि�तपणावर अवलंबन आहे. �हणन ि�यांस उ�म त� हेचे िश�ण असणे हे यो�य ु ू ू
आहे” (�ाथ�ना समाजाचा इितहास, भाग १, प. १६२-६५). ृ

 १९ �या शतकात �ीिश�णाला कमीअिधक �माणात चालना िमळत होती. १९ 
�या शतका�या उ�राधा�त मिहलांनी वै�क�य िश�णात �वेश िमळवला. मंबईत १८४५ ु
साली �ट मेिडकल कॉलेज �थापन झाले होते. पण मिहलांना वै�क�य िश�णाकडे ँ
वळायला �यानंतर चार दशकांह�न अिधक काळ जावा लागला. १८८१ पासन �ट ँू
मेिडकल कॉलेजात ि�यांना डॉ�टरक�चे नसले तरी सइणी तयार कर�याचे िश�ण िदले ु
जाऊ लागले. मिहलांनी वै�क�य िश�णाकडे वळावे यासाठी १८८४ साली पारशी 
लोकां�या पढाकारातन डफ�रन फंडाची �थापना कर�यात आली. �यातन मंबईखेरीज ु ू ू ु
नािशक, अहमदनगर, सातारा, सोलापर येथे दवाखाने उघड�यात आले. याच फंडातन ू ू
ब� याच पारशी ि�यांना वै�क�य िश�णासाठी िश�यव�या �ा� झा�या. १८८६ साली ृ
पारशी समाजातील सोराबजी बगंाली यांनी पढाकार घेऊन पे�तनजी कामा यांचेकडन ु ू
एक लाखाची दणेगी िमळवन कामा हॉि�पटलची �थापना केली. १८८७ साली दोन ू
यरोिपअन मली आिण �यानंतर १८८८ म�ये दोन �ा�ण मली या इि�पतळातन निस�गचे ु ु ु ू
िश�ण घेऊ लाग�या. १८८९ साली तख�डकर नावा�या शेणवी कटंबातन पिह�या िहदं ु ु ू ू
त�णीने वै�क�य िश�णासाठी �ट मेिडकल कॉलेजात �वेश घेतला. इ. स. १९०० पय�त ँ
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कामा हॉि�पटलातन १२८ मिहलांनी आिण �ट मेिडकल कॉलेजातन १२२ मिहलांनी ँू ू
निस�गचे िश�ण घेतले. प�र�य� ता, िवधवा ि�या �ाम�याने निस�ग िश�णाकडे वळ ु ू
लाग�या. (रानडे �ितभा, १९९२, प. ६२-६४)ृ

 परदशेात जाऊन वै�क�य िश�ण�म पण� क�न भारतात परतले�या दोन ू
मिहलां�या कत��वाने १९ �या शतकातील महारा��ा�या शै�िणक इितहासात एक मानाचे ृ
पान िलिहले गेले. अन�मे डॉ. आनंदीबाई जोशी (१८६५-१८८७) यांनी १८८६ म�ये ु
आिण डॉ. रखमाबाई (१८६४-१९५५) यांनी १८९४ म�ये अमे�रकेतन वै�क�य ू
�यवसायाची पदवी सपंादन केली. को�हापर�या शाह� महाराजांनी डॉ. आनंदीबाई जोशी ू
यांना आिण बडो�ा�या सयाजीराव गायकवाड महाराजांनी या उ�चिव�ािवभिषत ू
मिहलांचा स�मान केला व आप�या स�ंथांनातन वै�क�य सेवा द�ेयाची सधंी उपल�ध ू
क�न िदली.

 वै�क�य िश�णाबरोबरच इं�लंड�या ऑ�सफड� िव�ापीठातन काय�ाचे िश�ण ू
घेणारी पारशी समाजातली पिहली मिहला कान�िलया सोराबजी िहने १९ �या शतकातील 
मिहलां�या शै�िणक �गतीत असेच एक सवण�पान िलिहले. ितचे वडील बेळगावला ु
पो�टमा�तर होते. १८७५ साली �यांनी बॉ�बे यिन�हिस�टीला प� पाठवन आप�या मलीस ु ू ु्
मॅि�क�या परी�ेला बस�याची अनमती मािगतली. मल�ना मॅि�क�या परी�ेस बस�याची ु ु
तरतद नस�याने १८८३ साली िव�ापीठ काय�ात बदल क�न कान�िलयाला मॅि�क�या ू
परी�ेस बस�यास परवानगी द�ेयात आली. १८८७ साली ितने �थम �ेणीत बी. ए. पदवी 
सपंादन केली व महारा��ातली पिहली मिहला पदवीधर हो�याचा मान िमळवला. �यानंतर 
लंडनला विकली िश�ण पण� केले. मा� लंडनला आिण भारतातही ितला विकलीची सनद ू
नाकार�यात आली. जोपय�त इं�लंडम�ये �ी-वक�ल नाही तोपय�त भारतात�या �ीला 
विकलीची सनद दतेा येणार नाही, अशी भिमका घेतली गेली. एत�ेशीयांना द�यम ू ु
लेखणा� या वण�भेदवादी वसाहतवादी राजवटीचा हा एक दाखला �हणायचा. 

 �ीिश�णामळे १९ �या शतकात एक मह�वाचे सामािजक ि�थ�यतंर घडन आले. ु ू
मराठी सवेंदन�वभावाला आिण पारपं�रक म�य��ीला ‘�ीिश�ण’ हा िवषय सव��वी ू
नवीन होता. �यामळे या िवषयावर सभा-समेंलने, व�प�े व नाटय�योगांतन अनेक ्ु ृ ू
उलटसलट �िति�यांचे मोहळ उठले. यातन ि�यांसबंधंी�या पारपं�रक समाजधारणांना ु ू
आ�हान िमळाले. आधिनक महारा��ा�या सधारणावादी चळवळ�ना गती �ा� झाली. ु ु
मराठी सवेंदन�वभावात आिण िवचार कर�या�या प�तीत मलगामी बदल झाले. ू
त�कालीन चचा�िव�ात �ीिश�णाचा िवषय कोणकोण�या अगंांनी हाताळला गेला याचा 
तपास कर�यासाठी �या काळातील व�प�े, अनभवकथने, नाटक-कादबं� यािद लिलत ृ ु
सािह�यातील चचा�चे कांही तपशील ल�ात �यायला हवेत :
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 �ीिश�णाची एकण आकडेवारी पािह�यास अ�वल इं�जी कालखंडातील ू

 याच प�ांत�या आणखी एका �िति�येत �हटले होते क�, “ ि�यांक�रता �या 
शाळा �थापावया�या, �यां�याशी सरकारचा कोण�याही �कारचा सबंधं अस नये. किन� ू
जात��या �पशा��पशा�ने िवटाळ होतो हा िनब�ध �यानात ठेवन व शाळेत वे�यादी नीच ू
जाती�या ि�या न येतील अशी तजवीज ठेवन पाकशा�, वै�कशा�, �वधम�, मलांचे ू ु
सगंोपन, िहशेब, �याकरण वगैर ेिशकवावे.”(‘िलह�न आलेला मजकर’, ‘नेिट�ह ओिपिनयन’, ू
१४ स�ट�बर १८८४) �ी-श�ांिवषयी�या त�कालीन समाजधारणांचा हा एक ू
�ाितिनिधक नमना आहे. ु

१. मल�ना उ�च िश�ण कशासाठी यािवषयी�या चचा� : प�यात १८८४ साली ु ु
िफमेल हाय�कल स� झाले �यावेळी ि�यांना उ�च िश�ण द�ेयाची गरज नाही, असा ू ु
एक मत�वाह होता. मंबई�या ‘इंद�काश’ने मल��या हाय�कलची मळीच आव�यकता ु ु ू ुू
नसन, अशा शाळा काढणे �हणजे सामािजक पैशाचा अप�यय अस�याची भिमका ू ू
मांडली. या प�ात �हटले होते : “मल��या हाय�कलची मळीच आव�यकता नाही. कारण ु ू ु
�या �माणात भराभर शाळा िनघत आहेत, �या �माणात मली शाळेत जात नाहीत. .. ु
�यापारी वग� मल��या िश�णाकडे ल�ही दते नाही. �ीमंत वगा�तील लोक �ढीभया�तव ु
दोन-तीन वषा�पे�ा जा�त काळ आप�या मल�ना शाळेत घालत नाहीत. मग एवढा ु
खटाटोप, पैसा फकट का घालवायचा?” ( ‘पणे येथे ि�यांक�रता हाय�कल’, इंद�काश ु ु ू ू
१८ ऑग�ट १८८४) पाव�तीबाई आठवले आप�या आ�मव�ात िलिहतात, ृ
“�ीिश�णाचा ��च ते�हा फारसा उ�प�न झाला न�हता. लहान मल�ना पजेची तयारी ु ू
करता आली, तांदळ कांडता येऊ लागले, उ�खेरकटे काढता येऊ लागले, लहान मलांना ुू
आघंोळ घालन �यांची खा�यािप�याची �यव�था करता येऊ लागली, �हणजे आ�हांला ू
िमळायचे ते सव� िश�ण िमळाले, असा �यावेळी समज असे.” मंबई�याच ‘नेिट�ह ु
ओिपिनयन’ मधन या िवषयावर ‘िफमेल हाय�कल’�या �थापनेिवषयी बरचे अिभ�ाय ू ू
आले. �यापैक� एका अिभ�ायात �हटले होते क�, “स�याची सामािजक ि�थती ि�यांना 
इं�जी िशक�या�या नादी लावन �यांना गहससंारोपयो�यते�या पलीकडे नेऊन ृू
पोचिव�या�या हेतस अनकल नाही ही गो� या उ�ल �ीिश�णे�छंस खरी वाटायची ू ु ू ू ू
नाही.” (‘नेिट�ह ओिपिनयन’, ३ ऑग�ट १८८४).

 ि�यांना उ�च िश�ण िदले तर �यांची नीितम�ा घसरले, अशी �िति�या ‘पणे ु
वैभव’ व�प�ातन उमटली. इतकेच नाही तर या व�प�ाने िशकले�या यरोिपअन ि�यांचे ृ ृ ुू
चा�र�यहनन करणारा मजकर �िस� केला. या�कार�या लेखनाबाबत सरकार�या ू
नापसतंीचा ती� सर ल�ात घेऊन अखेर ‘पणे वैभव’ला आप�या व�प�ातन जाहीर ृू ु ू
माफ� मागावी लागली. (फाटक न. र. १९६६, प. २२८)ृ
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(सदंभ� : Sunthankar, 1988, p582)

�ीिश�णा�या वाटचालीचा अदंाज येतो. १८७७-७८ साली एकण ६६,६१५ मली ू ु
िश�ण घेत हो�या, १८८२-८३ साली ही स�ंया १,६२,३०७ इतक� वाढली. पढ�या ु
दहा वषा�त यात आणखी �गती होऊन १८९१-९२ साली िशकणा� या मल�ची स�ंया ु
३,३१,०४३ पय�त पोहचली; �यात�या ७६ मली कॉलेजचे िश�ण घेऊ लाग�या हो�या. ु
१८८६ साली मंबई�या १८ मली वै�क�य िश�ण घेत हो�या, तर १८९१-९२ साली ु ु
४६१ मल�नी तं�िश�णासाठी �वेश घेतला होता. एत�ेशीय िश�णाची ही �गती ु
उ�लेखनीयच �हणायला हवी. तसेच १८३५ �या मेकॉले�या िटपणा�माणे इं�जी 
मा�यमातन िवलायती िश�ण स� झाले, �यामळे दशेी भाषांऐवजी इं�जीचे मह�व वाढले. ू ु ु
परतं इं�जी िश�णातन तयार झाले�या नविशि�त िपढीने मराठी भाषेतन अिभजात व ु ू ू
शा�ीय वाङ मयाची व�ी हो�यासाठी जो पढाकार घेतला, �यातन महारा��ात ् ृ ु ू
उदारमतवादी िश�णाचा पाया घातला गेला, धािम�क-सामािजक सधारणांना �ारभं झाला, ु
न�या स�ंथा �थापन झा�या व एकण सामािजक जीवनात आधिनकतेचा व ऐिहक ू ु
म�यांचा पाया घातला गेला, ही अ�वल इं�जी कालखंडातील शै�िणक ि�थ�यतंराची ू
मह�वाची फल�ती �हणायला हवी.ु

१९ �या शतकात शासक�य व �वयसेंवी स�ंथां�या मा�यमांतन िनरिनरा�या ू
समाजगटांतील मलांना िश�णा�या �वाहात आण�यासाठी �य�न स� होते. मसलमान ु ु ु
समाज मा� तलनेने िपछाडीवर होता. धािम�क िश�ण दणेा� या शाळा सोड�या तर अ�य ु
साव�जिनक शाळांत मसलमान िव�ा�या�ची उपि�थती तरळक असायची. १८२२ �या ु ु
िश�ण आयोगा�या न�दीनसार म�लीम शाळांत िशकणा� या िव�ा�या�ची स�ंया २२,२८४ ु ु
होती. मेकॉले�या िश�ण�णालीनंतर धम� आिण िश�ण यांची फारकत झा�यापासन ू
मसलमान िव�ा�या�ची स�ंया आणखीन रोडावली. १८८० पय�त सपंण� मंबई �ांतात केवळ ु ू ु
४३ उद� शाळा हो�या. मंबई शहरात िश�ण घेणा� या मसलमान िव�ा�या�ची पढील ु ु ुू
आकडेवारी मसलमानां�या शै�िणक उदासीनतेवर �काश टाकायला परशेी आहे ;ु ु

११. मसलमानाची शै�िणक ि�थती :ंु

स�ंथा
१८६० १८८०

मलुे मलीु मलुे मलीु
�ाथिमक शाळा ६६ - १८५ ८
मा�यिमक शाळा १९ - १६४ ५

हाय�कलू १५ - ७० -
�पेशल �कलू २६ - ७० -
महािव�ालये ३ - ६ -
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मसलमान समाजात नवीन इं�जी िश�णाचा �सार करणार े एकिजनसी नेत�व ु ृ
न�हते. रा�या�या िश�ण मंडळाचे एक म�लीम सद�य महमद इ�ािहम मकबा यांनी ु ु
१८४० साली काळाची पाउले ओळखन १८४० साली मंबईत उद� शाळा �थापन केली ू ु ू
व उद�तन पाठयप�तक िनिम�ती कर�यासाठी �य�न केला. सर स��द अहमद खान या ्ू ुू
मसलमान पढा� या�या मा�यमातन िश�णािवषयी मसलमानांम�ये जाणीवजागती ु ु ू ु ृ
कर�याचा �य�नही िन�फळ ठरला. अखेर १८७० साली शासनानेच या कामात पढाकार ु
घेतला. १८७१ साली लॉड� मेयो याने मसलमानां�या िश�णािवषयी शासनाचे धोरण ु
जाहीर केले. या धोरणानसार सव� शासक�य शाळा-महािव�ालयांत मसलमान भाषांचे ु ु
िश�ण द�ेयाचा व �यासाठी पाठयप�तकिनिम�ती व पा�ताधारक मसलमान िश�क ् ु ु
नेम�याची योजना आली. उद�ला िश�णाची मा�यमभाषा �हणन �थान �ा� झाले. ूू
सरकार�या या धोरणामळे मसलमान ने�यांना बळ �ा� झाले व �यांनी म�लीम समाजात ु ु ु
िश�ण�सारासाठी चळवळ स� केली. मंबईत गलाम मोहमद म�शी यांनी लहान ु ु ु
मलांसाठी शाळा स� के�या. बद��ीन त�यबजी व �यां�या बधंनंी आप�या समाजातील ु ु ूु
िशकणा� या िव�ा�या�ना कपडे आिण खाऊ परिव�यास �ारभं केला. मसलमानां�या ु ु
िश�ण�सारासाठी १८७६ साली मंबईत ‘अजंमान -इ-इ�लाम’ नावाची स�ंथा �थापन ु ु
केली व शासनाने मसलमानां�या िश�णासाठी ॲ�लो-उद� शाळांना इंभरीव अनदान ु ुू
द�ेयाचा आ�ह धरला. शासनाने �यास अनकल �ितसाद िद�यामळे अजंमान- इ-ु ू ु ु
इ�लामने २० स�ट�बर १८८० रोजी मंबईत शाळा स� केली. या शाळे�या िवकासासाठी ु ु
महापािलकेचे अनदान व इतर दणे�या िमळवन �गतीची घोडदौड स� केली. १८८४ ु ू ु
साली शाळेची पटस�ंया ५९५ पय�त नेली. १८८२ साली शासनाने आणखी एक पाऊल 
पढे टाकन मसलमान िश�णािधका� याचे पद िनमा�ण केले, अरिेबक व पिश�यन या ु ू ु
अिभजात भाषांखेरीज उद�ला मा�यमभाषा घोिषत केली.ू

इं�ज शासनाने अशा �कार ेमसलमानांना इं�जी िश�णा�या �वाहात आण�यासाठी ु
पढाकार घेतला; पण उद� मा�यमा�या शाळांचा सवता सभा िनमा�ण झा�याने अ�य ु ुू
धिम�यांपासन �यांचा नविशि�त गट दरच रािहला. धम�िनरपे� िश�णाचे एक पाऊल पढे ू ुू
पडले, मा� सव�धम�य मलांसोबत सहिश�णाची सधंी दराव�याने हा वग� बहत ु ृु
समाजगटांपासन तटलेलाच रािहला, व �याची प�रणती भिव�यकाळात मसलमानांची ू ु ु
सािमलक� सपं�यात झाला असेह काही अ�यासकांचे िनरी�ण आहे. [१०]
१२. बडो�ाची शै�िणक कामिगरी

 १९ �या शतकात स� तीचे व मोफत �ाथिमक िश�ण करणारा �गमनशील राजा 
�हणन जगा�या शै�िणक इितहासात महाराजा सयाजीराव गायकवाड यां�या कत��वाची ृू
न�द झाली आहे. आधिनक �गत स�ंकती असले�या िवलायतेतही जे�हा नकताच कठे ु ृ ु ु
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स� ती�या �ाथिमक िश�णाचा िवचार पढे येत होता, �याच वेळी बडो�ात स� ती�या व ु
मोफत �ाथिमक िश�णाची मह�त�मेढ झाली होती. िवलायतेत अन�मे जपानला १८७२ ु ु
साली, इं�लंडला १८८० साली, �ा�सला १८८१ साली, पोत�गालला १८८४ साली ु
आिण १८८५ साली �पेन व डे�माक�  इथे स� ती�या �ाथिमक िश�णाचा कायदा पा�रत 
झाला. लंडनला ग�रबांना मोफत िश�ण द�ेयाचा िनण�य झाला �या�या एक वष� आधी 
�हणजे १८७९ साली बडोद े स�ंथानात १२८ खेडेगावात शाळा उघड�यात आ�या 
हो�या. �या गावात सोळा िव�ाथ� िन�य हजर राहतील �या गावी िश�कास मदत 
कर�याचे व िव�ा�या�स पाटयापेि�सली व प�तके यांसारखी साधने परिव�याचे धोरण ् ु ु
होते. बडोद े स�ंथानातील सोनगडसार�या आिदवासी भागात महाराजांनी ग�रबांना 
मोफत िश�णाची व वसितगहाची सिवधा उपल�ध क�न िदली होती. सव� �जेला गरीब-ृ ु
�ीमंतीचा भेद न करता िश�ण िमळाले पािहजे, ही �ाथिमक िश�ण स� तीचे 
कर�यामागची �यांची भिमका होती. भारतीय समाजातील �ढी परपंरांतन आलेले दा�य ू ू
आिण शोषण केवळ �ानोदयानेच सपेंल या धारणेतन �यांनी आप�या रा�यात �ाथिमक ू
िश�ण स� तीचे कर�याचा कायदा केला. िश�णासाठी होणा� या एकंदर खचा�पैक� पाऊण 
भागाइतक� र�कम �ाथिमक िश�णासाठी ते खच� करीत. िव�ा एकाच �य� तीला, वगा�ला 
िकंवा समाजाला िमळन फायदा नाही, ती साव�ि�क असली पािहजे या भिमकेतन �यांनी ू ू ू
आप�या रा�यात आिदवासी व उपेि�त घटकांसाठी िव�ालये काढली. �थं�सारासाठी 
गावोगावी वाचनालये �थापन केली. १८९१-९२ साली ना. गोपाळक�ण गोखले यांनी ृ
पाल�म�टम�ये ‘ि�िटश भारता’साठी स� ती�या व मोफत �ाथिमक िश�णाचा ठराव मांडला 
होता, �यावेळी आप�या ��तावाचे समथ�न करताना �यांनी बडो�ा�या स� ती�या व 
मोफत �ाथिमक िश�णाचा आदश� डो�यांसमोर ठेवन हा कायदा पा�रत करावा, असे ू
पाल�म�टपढे िनवेदन केले होते. अथा�त, ि�िटश सरकारने हे िवधेयक पा�रत होऊ िदले ु
नाही, हे अलािहदा. सयाजीराव गायकवाड महाराजांची स� ती�या व मोफत �ाथिमक 
िश�णाची ही ��ी जगात�या अ�ेसर असले�या शासन�णाल�नाही मागे टाकणारी होती, 
हे याव�न िदसन येते. ू

 १८८६ साली टी. के. ग�जर यांचे किमशन नेमन महाराजांनी बडोद ेरा�यासाठीचा ू
शै�िणक िनयोजनाचा आराखडा तयार करवन घेतला. समाजातील पव�परपंरातन ू ू ू
आले�या कािम�क कौश�यांना औ�ोिगक �े�ातील यांि�क कौश�यांची जोड दणेा� या 
कौश�यिश�णा�या कम�शाळा स� करा�यात ही महाराजांची भिमका किमशन�या ु ू
अहवालात �प� कर�यात आली आहे. �या��ीने िच�कला व आरखेन कौश�यांचे िश�ण 
�ाथिमक शाळेपासनच अिनवाय� कर�यात आले होते. सतारकाम, लोहारकामात ह�यार ेू ु
वापर�याचा सराव शालेय िश�णापासनच होईल अशी तरतद कर�यात आली होती. ू ू
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शेती, आरो�य आिण उ�ोग�े�ात उपयोगात आणता येईल असे भौितक व नैसिग�क 
शा�ांचे अ�ययन �ाथिमक शाळेत ितस� या-चौ�या वगा�पासनच अ�यास�मात अतंभ�त ू ू
कर�याची किमशनची िशफारस होती व �यानसार काया�नभवावर आधा�रत पाठय�म ्ु ु
िवकिसत कर�यात आले. (Gajjaar, 1888, p. 1-5) जम�नी�या ‘�रअल �कल’�या ू
धत�वर पॉिलटेि�नक िव�ापीठा�या िश�णाची पव�तयारी शालेय िश�ण�मांतन करवन ू ू ू
घे�याची अिभनव क�पना बडो�ा�या शै�िणक आराखडयात होती. शालेय िश�णात ्
उ�ोगधदं,े �यापार आिण शेती िश�णाचे िवभाग अतंभ�त क�न �थािनक ू
उ�ोग�यवसायांना व न�याने स� होणा� या उ�पादक कंप�यांना लागणार े तांि�क ु
मन�यबळ िवकिसत कर�याची योजना या न�या आराखडयात अतंभ�त होती. आप�या ्ु ू
िश�णप�तीची पनर�चना करताना शा�ीय िवषयांना यो�य ते �थान दणेे आव�यक ु
अस�याची भिमका �यांनी घेतली होती; तं�िश�ण मराठी आिण गजराती भाषेतन ू ु ू

द�ेयाचाही सकं�प या आराखडयात नमद कर�यात आला होता. भौितक शा�े, इितहास ् ू
आिण त�व�ान यां�या पर�पर साि�न�यातन मनाचे िववेकवादी, स�या�वेषी भरण-पोषण ू
होईल या ��ीने भारतीय िश�णाची पनर�चना �हायला पािहजे, अशी सयाजीराव ु
गायकवाड महाराजांची धारणा होती. 

१८८५ साली �यांनी �ी िश�णाचा ह�कम काढला. आप�या ह�कमात सयाजीराव ू ु
�हणतात, “यवकांना नैितक िश�ण द�ेयाची जशी आव�यकता आहे, �याह�न अिधक ु
िनकड मल�ना िश�ण द�ेयाची आहे. भावी िपढी�या सव�तोपरी सवंध�नाची जबाबदारी ु
ि�यांवर आहे. �या िशक�या नाही तर उ�म नाग�रक कसे िनमा�ण होतील. िशकलेली 
आईच मलांवर उ�म स�ंकार क� शकते. एवढेच नाही तर िशकलेली �ी समाजातील ु
अिन� चाली, �ढी दर कर�याचे कामही करील. िशकलेली गिहणी सहचरीचे नाते यथाथ� ृू

कलाभवन, बडोदे 
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क�न दाखिवते. या बरोबर मल�ना शारी�रकचे िश�णही द�ेयात यावे. यातन ितची िहमंत ु ू
वाढेल, याक�रता शाळा व �यायामशाळा स� करीत आहे. “ (ह�जरह�कम २० ऑग�ट, ु ू ू
१८८५). बायकांना शा�ीय �ि�कोनातन ससंारिवषयक िश�ण िमळाले पािहजे यासाठी ू
गहिश�णाचा अ�यास�म �यांनी आप�या रा�यात स� केला.ृ ु

 िश�णा�या बाबतीत केवळ आिथ�क िनधीची तरतद परशेी नसन िश�णा�या ू ु ू
उ�चतेला मह�व दणेे कसे आव�यक आहे हे महाराजांनी �यां�या एका भाषणात सोदाहरण 
िवशद केले होते. “एक हजार �पये खच� क�न िश�ण िदलेली एक िहदंी �य� ती ही 
समाजा�या सवा�गीण �गतीला �या फार मोठया �माणात उपकारक होते, �या मानाने ्
पाहता माणशी तीन �पये या दराने िततकेच एक हजार �पये खच�न िकंिचत िकंवा ू
वरकरणी िश�ण िदले�या ३३३ िहदंी �य� त�ची सामािजक कामिगरी ��च ठरते.” (८ ू
जाने. १८७९) 

 िश�ण�े�ात बडोद े स�ंथान सपंण� भारतात अ�ेसर होते. १९ �या शतका�या ू
अखेर�या पवा�त बडो�ात शै�िणक सधारणांचे जे पव� स� झाले, �याचा िव�तार ु ु
िवसा�या शतकात झालेला आहे; �याचा परामश� पढ�या खंडात येणार आहेच. तथािप िव. ु
का. राजवाडे यांनी बडोद े स�ंथानातील १८७५ ते १९०७ या काळातील सधारणांचा ु
आढावा घेताना ‘�हावगडंी सधारणा’ अशा श�दांत बडो�ा�या सधारणांचा उपहास केला ु ु
होता. इथे महाराजां�या स� ती�या �ाथिमक िश�णा�या काय�ा�या सदंभा�त 
राजवाडयांनी �य� त केले�या अिभ�ायाची चचा� करणे आव�यक आहे. शेतकरी वगा��या ्
व मजर वगा��या िश�णािवषयी सयाजीराव गायकवाड यां�या धोरणािवषयी राजवाडे ू
�हणतात : “�ा क�ाळ वगा�ला स� तीने मोफत िश�ण िदले, तर तोटाही होईल व ू
फायदाही होईल... �ाथिमक िश�णाने एक, मा� फायदा कण�याला, िन:सशंय होईल. ु
कोण�याही द�ताइवजावर �याला �वद�तर करता येईल. �याजबरोबर तोटेही अनेक ु
होतील. सवगं थोतांडी वत�मानप�े �याची मती �� करतील. आतापय�त कण�ि�यान�च 
तेवढी फस�याची �याची लायक� होती. �ापढे ने��ि�यान�ही तो नविशका फस लागेल. ु ू
�ाथिमक िश�णाने शेतकरी वगा��या सामािजक, राजक�य िकंवा औ�ोिगक ि�थतीत 
मोठासा फरक पडेल, असा अदंाज करवत नाही. अ�प�ानाने �या�या ठायी काही काल 
िकंिचत उम�टपणा येईल...बावन मातका िशकिव�यात लाखो �पये दरवष� खच��यापे�ा ृ
शेतक� याला शेतक�त सधारणा कर�याची मािहती व मदत द�ेयाकडे पैसे खिच�ले असता ु
शेतकरी जा�त राजिन� बनेल.” “अितश�ािदवगा�त उ�च िश�णाचा फैलाव करणे, बडोद ेू
स�ंथानांत स�या इ� आहे, असे �हणवत नाही. आधी �ा�ण�ि�यािद वग� राजक�य��या ्
सव� अथवा ब� याच �कार ेसमथ� होऊ �ा आिण मग अितश�ािदवगा�ला समथ� कर�या�या ू
खटपटीला लागा. नाही तर राजक�य��या स�ंथान�थ समाजाचे खाली डोके वर पाय ्
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 बडो�ा�या आधी तंजावरला सरफोजी राजांनीही िश�णात �योग केले होते. ू
सर�वती महाल लाय�री हे �याचे उ�म उदाहरण. सरफोजीने �वत: इं�जी, जम�न, �� च 
भाषेत �ावी�य सपंािदत केले होते. या राजाने रसायनशा�, िव�तशा�, गिणत, ु
औषिधिव�ान, पशवै�क अशा िविवध िवषयांवरील पौवा��य व पाि�मा�य �थंांचा स�ंह ु
केला होता. �थािनक िव�ानांना आ�य दऊेन �याने किषिव�ाना�या िश�णासाठी ृ
मराठीतन प�तके तयार करवन घेतली होती. इं�जी शरीरशा�ाचा मराठी आिण तमीळ ू ु ू
भाषांत अनवाद करवन घेतला होता. ु ू

होऊन सव�� नाश व उपहास हो�याचा सभंव आहे.”(राजवाडे, १९९८,प. ६२३-६२६) ृ
सयाजीराव गायकवाडांचा �यापक शै�िणक �ि�कोन अजन एत�ेशीय सनातन ू
िवचारां�या मशीत काम करणा� या सिशि�त बि�वतंां�या पचनी पडला न�हता याचे हे ु ु ु
उदाहरण आहे.

१३. पाठयप�तके व अ�ययनसािह�य :् ु
 १९ वे शतक हे महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक जीवनात सवा�गांनी बदल ृ

घडवन आणणार ेशतक होते. या सवा�गीण बदला�या �ि�येतला उ��ेरक घटक �हणन ू ू
शै�िणक घटनांना कळीचे �थान �ा� झाले होते. धािम�क-सामािजक सधारणे�या ु
�बोधनपवा�त लोकमानस स�ंका�रत कर�याचे काम िश�णा�या मा�यमातन साधले जात ू
होते. सामािजक पनघ�टने�या �ि�येला म�या�मक आशय परिव�याचे काम �या काळात ु ू ु
पाठयप�तकातन आिण परवणी वाचनसािह�यातन साधले जात होते. परपंरा आिण नवता ् ु ू ु ू
यांची सांगड घालन महारा�� स�ंकतीत नवे मानदडं ��थािपत कर�याची �ि�या ृू
पाठयप�तके आिण �बोधन व रजंनपर सािह�यातन स� झाली होती. शै�िणक ् ु ू ु
पाठयसाम�ीतन सामािजक पनघ�टनेसाठीचा बौि�क साधन�ोत कसा उ��ांत होत गेला ् ू ु
याचा येथे तपास करावयाचा आहे.

ि�िटश अमदानीपव� मराठीत शालेय पाठयप�तके अस�याचा उ�लेख सापडत ्ू ु
नाही. म�णस�ंथा नस�याने मि�त पाठयप�तके तर मळीच न�हती. �यामळे छापील ्ु ु ु ु ु
पाठयप�तकांची सकं�पना ही १९ �या शतकातील एक मह�वाची घटना आहे. पा�ा�य ् ु
दशेात म�णकलेचा शोध लागेपय�त लाकडी प�यांचे प�तक तयार करीत. �यास ‘हान� ु ु्
बक’ (Horn Book) �हणत. लाकडी प�ीवर कागद िचटकवन �यावर मजकर िलहीत. हा ु ू ू
मजकर पसला जाऊ नये �हणन िशगंांपासन तयार केले�या प�या लावत. इं�ज ू ु ू ू
िमशन� यांनी सव��थम महारा��ात शालेय िश�णात पाठयप�तके, श�दकोश व ् ु
�याकरणा�या प�तकांचा वापर कर�याची योजना काया�ि�वत केली. पाठयप�तके ्ु ु
कशासाठी यािवषयीचा �ि�कोन १८८१ साली �िस� झाले�या ‘भतलिवषक िव�ा’ या ू
प�तकात पढील�माणे िवशद कर�यात आला आहे : “ सव� स�ी पदाथा�चे �ान ु ु ृ
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 एत�ेशीय स�ंकतीतला शै�िणक वारसा ि�िटश अमदानीत�या म�णयगात कसा ृ ु ु
आिण िकतपत बदलला याचाही इथे तपास करावयाचा आहे. माणसा�या जीवनात 
“बालपण” ही एक मह�वाची अव�था आहे, याची जाणीव म�णपव� कालखंडातील मराठी ु ू
स�ंकतीने जोपासली होती. मलांचे उ��वल भिव�य घडिव�यासाठी �या�यावर ृ ु
म�यस�ंकार घडिवणे, �या�या आचार-िवचारांवर, वत�न�यवहारावर सि�चारांचा आिण ू
सामािजक मानदडंांचा स�ंकार �हावा अशा प�तीचे मौिखक बालसािह�य �या काळात 
अि�त�वात होते. दनैंिदन जीवनात सभािषतांसारखी ही बोधवचने मलांना ऐकवली जात. ु ु
काटकसरीची जीवनरीत �जिव�यासाठी ‘थ�बे थ�बे पाणी साचे’ यासार�या �हणी, 
�वावलंबनाचे मह�व िबबंव�यासाठी दस� या�या �मावर ड�ला मार�या�या �व�ीचा ृु
िनषेध करणारी “आय�या िबळावर नागोबा”, “आयजी�या जीवावर बाईजी उदार” अशा 
�हणी व वा��योगांचे भािषक चलन �चिलत होते. पालक�वाचा ठसा घेऊन अवतरलेली 
ही समाजभाषा मलांवर नीितबोधाचे स�ंकार करणारी होती. भािषक अलंकरण, �पके, ु
��ांत, अन�ासा�मकता हे सार ेवाङ मयीन गणिवशेष दनंैिदन बोलीत सहजपणे िमसळन ्ु ु ू
बालमनाचे भरण-पोषण करीत होते. शाळेत िशकणा� या मलांना मळा�रांची ओळख ु ु
क�न दतेाना जी िच�े दाखिवली जात �यावर सामािजक सकेंतांचा आिण सां�कितक ृ
समहमना�या धारणांचा ठसा उमटलेला असायचा. उदाहरणाथ�, मळा�र े िशकवताना ू ु
धळपाटीवर �थम �ीगणेशाचा ‘ग’ िशकवला जायचा. सामािजक सरंचनातील �ित�े�या ु
व�त (ध > धन�य, त>तलवार, भ> भाला, � > य� ), सामािजक �ित�ेचे वग� (� > ू ु
�ि�य, भ >भटजी), प�रसरातील फळे, िपके (अ > अननस, फ >फणस, म > मका) 

अवलोकन व �योग यां�या सहा�याने होते. प�तकांचा उपयोग इतकाच क� जे काही ु
आप�या पाह�यात आले नाही �याचे अवलोकन दस� याने कसे केले आहे व �यािवषयी ु
�यांनी िवचार कसे केले आहे, हे समजन घेऊन आपण �या�माणे करावे...” (गरसोळे ू
सरशे, २००७, प. ४३) ही पाठयप�तके तयार करताना मराठीत परसेे पा�रभािषक श�द ्ु ृ ु ु
उपल�ध नस�याने अडचण िनमा�ण होत असे. बडोदा स�ंथानांतन ‘�ी सयाजी ् ू
�ानमंजषा’ नामक �ानिव�ानाची प�तकमाला �कािशत कर�यात येई. या मालेतील एक ू ु
लेखक �ी. धनधा�री आप�या “िहदं�थानचे �यापारी भवण�न” या प�तकांत िलिहतात, ु ू ुु
“मराठी भाषेत ल�करी श�दांचा भरणा िवपल आहे, तसा �यापारी श�दांचा नाही. कारण ु
महारा�� दशे कधीच वािणज  व�ीचा न�हता. �यामळे बरचे पा�रभािषक श�द इतर ् ृ ु
भाषेतन उसनवार �यावे लागले आहेत व िक�येक नवेच घडवावे लागले आहेत.” ू
(धनधा�री, १८९७) ��येक िवषया�या िवशेष सकं�पना (Indigenous concepts) ु
आिण अ�य �े�ातन उसनवारी केले�या परक वा सािधत सकं�पना (Derivative ू ू
concepts) यांची िनवड क�न पाठयप�तकांची शा�ीय प�रभाषा घडिवली जात होती. ् ु
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ओळखीचे �ाणी (ह> ह�ी, ब > बदक ), इ�यादी िच��ितमांचा वापर केला जाई. 
मलांसमोर नमनादश� ठेव�यासाठी पराणप�षां�या च�र�कथांना �ाधा�य�म असायचा. ु ु ु ु
िशवाजी महाराजां�या च�र�ात जीजाई िशवबांना झोपवताना रामायण-महाभारतात�या 
गो�ी सांगत अस�याचा इितहास या ��ीने परसेा बोलका आहे. �ा पव�परपंरते ि�िटश ु ू
राजवटीने नेमक� सव� जातीधमा�साठी समान अ�यास�म असले�या औपचा�रक 
�व�पात�या साव�जिनक शाळा स� क�न नवे म�वतंर घडवन आणले आिण ु ू
�याचबरोबर नवे अ�ययनसािह�य तयार क�न शालेय िश�णात �थमच छापील 
प�तकांचा वापर स� केला. गोिवदं आबाजी वसईकर यांनी १८४६ साली वसई�या ु ु
मराठी शाळेतन िश�ण पण� केले, ते�हा �या शाळेत कोणती प�तके होती याची यादी ू ू ु
िदली आहे, �याव�न त�कालीन शालेय पाठयप�तकांचा सव�साधारण ढाचा काय होता ् ु
याची क�पना येते. (वसईची सरकारी मराठी शाळा १८२७ साली �थापन झाली होती) :

१. लघिहतोपदशे २. बाळिम� ३. नीितकथा ४. पचंोपा�यान ५. इसापनीती ६. ु
मलांसाठी लहान धडे ७. सारस�ंह ८. िलपीधारा ९. बाल�याकरण १०. महारा�� भाषेचा ु
कोश ११. महारा�� बखर १२. शाळा प�ती १३. सरकारी कायद े१४. उपयोगी �ान 
१५. रिेशम िपकिव�याचे बक १६. भगोल १७. पणा�क व अपणा�क १८. कत��यभिमती ु ू ू ू ू
(जोशी गोिवदं बाबाजी,१८९६,प.१ ते ८)ृ

 १९ �या शतका�या उ�राधा�त मंबई इला�यात िश�ण�सारा�या मोिहमेने ु
ब� यापैक� प�ला गाठला होता; िश�णा�या साव�ि�क�करणात शाळा, �िशि�त िश�क 
यां�या जोडीला चांगली पाठयप�तके व परक अ�ययन सािह�य अस�याची गरज असते, ् ु ू
हे ि�िटश अमदानीत�या न�या कारभा� यांनी ओळखले होते. पण छापील पाठयप�तकांची ् ु
कमतरता होती. �थंछपाईसाठी लागणारी म�णिव�ा आिण म�णालयांची स�ंया अ�ाप ु ु
बा�याव�थेतच होती. १९ �या शतकातील पाठयप�तकां�या िनिम�तीची पा��भमी ् ु ू
समजावन घे�यासाठी स�ेंपाने भारतीय म�णाची वाटचाल ल�ात �यायला हवी. १७८० ू ु
साली भारतात छापखाने स� झा�यावर पिहले इं�जी कॅल�डर छापले गेले. १७९० साली ु
‘बॉ�बे क�रअर’ आिण १७९१ साली ‘बॉ�बे गॅझेट’ ही पिहलीविहली इं�जी व�प�े �िस� ु ृ
झाली. (ि�योळकर,१९५८, िद ि�िंटंग �ेस इन इंिडया, प. ७०-७१) या क�रयर �ेसम�ये ृ ु
काम करणा� या जीजीभाई छापघर यांनी २९ जानेवारी १७९७ रोजी गजरातीतन ु ू
जािहरात �िस� क�न इं�जीखेरीज भारतीय भाषेतन मि�त मजकर �िस� कर�याची ू ु ू
मह�त�मेढ रोवली. मराठीतील म�णसािह�याचा �ारभं �हायला मा� १९ वे शतक ु ु
उजाडायला लागले. ‘बॉ�बे क�रअर’ मधन १७ जलै १८०२ रोजी सव��थम ‘मराठी’तन ु ू ु ू
जािहरात �िस� झाली. मराठी भाषेत मि�त मजकर �िस� हो�याची ही पिहलीच वेळ ु ू
होती. अथा�त हा मजकरही आज�या�माणे दवेनागरी िलपीतन न�हता. १३ �या ू ू
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शतकापासन मराठी भाषे�या लेखनासाठी वापर�यात येणा� या मोडी िलपीतन हा मजकर ू ू ू
मि�त झाला होता. दवेनागरी िलपीतले ठसे तयार होऊन �यांचा ��य� छपाईत वापर ु
स� झालेला न�हता. �यामळे नवी छापील प�तके यायला बराच िवलंब झाला. १८०५ ु ु ु
साली तंजावरचे राजे सफ�जी भोसले यांनी तंजावरला ‘नविव�ाकलािनिध’ या नावाचा ू ू
लाकडी छापखाना काढला. दवेनागरी टाईपात शालेय िव�ा�या�साठी मराठीतन प�तके ू ु
छाप�यासाठी या छापखा�याचा उपयोग केला जात असे. 

 कलक�याजवळ सेरामपर येथील छापखा�यातन िव�यम कॅरी यांनी वैजनाथ शमा� ू ू
यां�या सहकाया�ने १८०५ साली मराठी �याकरण �िस� केले. छापील मराठी प�तकांचे ु
हे पिहलेविहले अवतरण होते. या प�तकाचे लेखक िव�यम कॅरी आिण वैजनाथ शमा� हे ु
कलक�याला िव�यम फोट�  कॉलेजात मराठी िशकवायचे. वैजनाथ शमा� हे नागपरकर ू
भोस�यांचे वक�ल �हणन कलक�यात �थाियक झाले होते. अशा �कार े मराठीत�या ू
मि�त सािह�याचा �ारभं कलक�यापासन झाला. महारा��ाबाहेर तंजावरला सरफोजी ु ू ू
राजे यांनीही १८०६ साली ‘बालबोध म� तावली’ हे प�तक छापन घेतले. ते इं�जी ु ु ू
भाषेतील ‘इसापनीती’चे भाषांतर होते. सरफोजी राजांनी स�खन पिंडत यां�याकडन व ू
डॅिनश िमशनरी र�ेहरडं �ाट�झ यां�या सहकाया�ने हे भाषांतर करवन घेतले होते. (सरदार ् ू
ग.ं बा., अवा�चीन मराठी ग�ाची पव�पीिठका, पणे, प. ७) �यानंतर १८१० साली िव�यम ृू ु
कॅरी आिण वैजनाथ शा�ी यांचा दहा हजार न�द�चा मराठी-इं�जी श�दकोश �िस� 
झाला. १८१४ साली सेरामपरह�न ‘िसहंासनब�ीशी’ आिण १८१५ साली पचंोपा�यान’ ू
अथा�त ‘पचंतं�’ व ‘िहतोपदशे’ ही वैजनाथशा�ी यांची दोन प�तके �कािशत झाली. ही ु
दो�ही प�तके बगंालीतन मराठीत भाषांत�रत झालेली होती. मराठीतन मलांसाठी ु ू ू ु
भाषांत�रत वाचनसािह�य �िस� हो�याची ही स�वात होती. ु
िमशन� याची प�तकिनिम�ती :ं ु

 याखेरीज १९ �या शतका�या पवा�धा�त अमे�रकन िमशनने ि��ती धम��साराचा हेत ू ू
क� ��थानी ठेवन मलांसाठी नीितबोधा�मक, परतं बालरजंक �व�पाची प�तके �िस� ू ु ु ु
केली. १८१७ साली अमे�रकन िमशन या स�ंथेने बायबलमधील येश ि��ताची िशकवण ू
असलेली “स�ट मॅ�यची सवाता�” (गो�पाल ऑफ स�ट मॅ�य) ही मराठी पि�तका �िस� ू ु ू ु
केली. पाठोपाठ एत�ेशीयां�या िश�णासाठी मराठी भाषेतन प�तके छाप�याची योजनाही ू ु
आखली. (William Hazen, 1913, A Century in India : The American 
Marathi Mission, pp. 8-10) या प�तकांचे धािम�क �योजन �यां�या नावातच दडले ु
आहे : ‘लेकराची पिहली पोथी’, ‘लेकराची दसरी पोथी’, ‘सदाचरणा�या गो�ी’, इ�यादी ु
शीष�कांची नीितबोधा�मक प�तके अमे�रकन िमशनने �िस� केली.ु

गाड�न हॉल यांनी धािम�क प�तकांखेरीज िश�णिवषयक ३ प�तके िलिहली :ु ु
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 २. इंि�लश भाषणाचे �ान िमळवायासाठी सा�कारी (१८१९)

“ि��ती शके १००० �या वष�, महमंदी लोक इं�ा दशेांत येऊन िजकं लागले आिण ु
तेराशा�या वष� दि�ण दशे िजकंन घेऊं लागले. �यांनी आपला धम� वाढवायास आिण ं ू
िहदंचंा धम� मोडायास, बह�त बळा�कार केला. या दशेांत आतां जे महमंदी लोक आहेत, ू
�यांचे पव�ज बह�त क�न िहदं लोक होते. आिण बळा�कारान� महमंदी धमा�त ओढले गेले. ू ू

 ३. खगोलिव�ा (आकितसह) १८२४ृ

 १. लेकराची पिहली पोथी (१८१८)

ही प�तके िश�णिवषयक असली, तरी जमेल ितथे ि��ती धमा�चा �चार कर�याची ु
सधंी घेतलेली िदसते. उदाहरणाथ�, ‘खगोलिव�ा’ प�तकात ‘िहदं�थानचे वण�न’ नावाचा ु ु
एक धडा आहे. �यात िहदं�थानची मािहती दतेाना धािम�क �ि�कोन कसा पेरला आहे, ते ु
पहा :

आई आिण बाई, १८३८
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“ह�ी सव� जनावरांह�न मोठा, बळकट व बि�मान आहे. तो सात फटीपासन पधंरा ु ु ू
फटपय�त उंच आहे. �याचे डोळे लहान, व कान सपासा�रखे आहेत. �यांस दोन लांब दांत ू ु
असतात. ते दांत लोकां�या फार कामास येतात. ह�ीला नाका�या िठकाण� लांब स�ड 
असती, ती फारच चम�का�रक व तो ित�या योगान� बह�त काम क�रतो. आि�का खंड, 
भरत खंड, िसयाम दशे आिण ��ीदशे या िठकाण� ह�ी फार आहेत. �याला पािळले 
असतां तो गरीब होऊन ध�या�या �वाधीन राहतो. थोर लोक �यांवर बसन िफरत असत ू
व पव� लढाईम�य�िह �यांचा उपयोग पडत असे. परतं आतां �यांचा कांह� िवशेष उपयोग ू ं ु
नाह�; केवळ गजांतल�मी �हणावयासाठ� बाळगतात आिण �यासाठ� �यथ� खच� 
क�रतात.” (िपगें,१९६०. प. २७४ म�ये उद धत) ृ ृ्

 अमे�रकन िमशन�या अहमदनगर शाखेत काम करणा� या ि��ती िमशन� यांनी १९ 
�या शतकात मराठी भाषेतन शै�िणक प�तके िलिह�यात मोठा पढाकार घेतला होता. ू ु ु
र.ेॲबट, हे�ी जे�स �स, र.े सॅ�यअल बी. फेअरबक यांनी गिणताची प�तके िलिहली. ँू ु ु
र.ेॲबट यांनी १८४६ साली पदाथ�िव�ा (Natural Philosophy) आिण १८५५ साली 
र.े रॉयल जी. वाइ�डर यांनी ‘िहदंशा�ांतील पदाथ�िव�ान’ ही प�तके िलिहली. ुु
पदाथ�िव�ानाची मराठीत आलेली ही पिहलीविहली प�तके होती. िव�ानाची तक� श� ु ु
भाषा आिण मराठी प�रभाषा घडिव�या�या कामात या प�तकांचा मह�वाचा वाटा होता. र.े ु
ॲबट यां�या प�तकात पदाथ�िव�ेची �या�या “पदाथ�मा�ाचे जे धम� िकंवा िनयम ु
�यांिवषय� जी िव�ा ितला पदाथ�िव�ान �हणतात” अशी द�ेयात आली असन ू
पदाथ�िव�ेचे िश�पिव�ा, जलिव�ा, दश�निव�ा, नादिव�ा, िव��लतािव�ा आिण ु
चबंकिव�ा असे सात भाग सांिगतले आहेत. ग��व(Gravity), जड�व(Inertia), वेग ु ु
(Velocity), जोर (Momentum), व�तसांघात (Collision of bodies), पाहार (The ू
Lever), चाक,आस आिण कपी (Wheel, Axle and Pulley), क�थन�े� (The 
Inclined plane), मळस� (The Screw), पाचर (The Wedge) अशी इं�जी श�दांना ू
मराठी �ितश�द दणेारी िव�ाना�या मराठीची पायाभरणी या शै�िणक प�तकातन होत ु ू
होती. िव�ान व शा�ीय मािहती दणेा� या प�तकांची भाषाशैली घडिव�याचे �ारिंभक ु
�ेयही िमशन� यांनी िलिहले�या प�तकांना �ावे लागेल. उदाहरणाथ�,र.े रॉबट�  ड�ल �म ु ू ू
यां�या ‘पश�ान�काश’ (१८५१) या प�तकातील ह�ीची मािहती पाहा :ु ु

असी ि��ती धमा�ची रीत नाह�. या धमा�चा उपदशे अव�यां लोकांस करावा; परतं ु
कोणावर बळा�कार न करावा. जो कोणी �वे�छेने या धमा�त येईल, �याला िनरतंर सख ु
�ा� होईल. आिण जो कोणी यांत न येईल, �याला दवेच िस�ा करील.” (िपगंे, १९६०, प. ृ
२४२)

 अ�ाप मराठी भाषेतन �वतं� शालेय पातळीवरील बालसािह�यिनिम�तीला �ारभं ू
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 १८१९ साली एलिफ��टनने मंबई�या ग�हन�रपदाची स�े हाती घेत�यानंतर जे ु ू
शै�िणक धोरण अमलात आणले, �यात शाळा स� कर�याबरोबर प�तकिनिम�ती�या ु ु
�क�पालाही �याने अ��थान िदले. प�यात पेश�यांकडन �ा�णांना िद�या जाणा� या ु ू
दि�णे�या रकमेचा िविनयोग मराठीत नवी प�तके िलह�न घे�यासाठी कर�याक�रता ु
‘दि�णा �ाइझ किमटी’ �थापन केली. तसेच १८२२ साली �थापन झाले�या “मंबई ह�द ु
िश�ण मंडळी” या स�ंथेनेही शालेय िव�ा�या�साठी मराठीतन प�तके उपल�ध क�न ू ु
द�ेयाचा �क�प हाती घेतला व �यासाठी “नेिट�ह �कल बक किमटी” �थापन केली. ू ु
�यात मो�सवथ�, मेजर कडी हे इं�ज त�� आिण रामशा�ी जानवेकर, बापशा�ी श�ल, ँ ू ु
गगंाधरशा�ी फडके, परशरामशा�ी गोडबोले, जग�नाथशा�ी, या क�कण आिण पणे ु ु
प�रसरातील मराठी भािषक शा�ी-पिंडतांचा समावेश होता. मंबई�या वाळके�र िनवासी ु
सदािशव कािशनाथ उफ�  बाप छ�े यांची नेिट�ह सिचव �हणन िनय� ती कर�यात आली. ू ू ु
पिह�या ट��यात पायाभत �याकरण, गिणताचे पाढे, दशेी भाषेतील उतार े सपंािदत ू
कर�याचे ठरिव�यात आले. याखेरीज गजराती व मराठी भाषेतन इसाप�या नीितकथा ु ू
भाषांत�रत क�न घे�याचे ठरिव�यात आले. म�णासाठी दवेनागरी िलपीतले लाकडी ठसे ु
करवन घे�यात आले. या योजनेनसार १८२२ साली वगा�त िभतंीवर लावता येतील असे ू ु
मराठी व गजराती मळा�र,े छोटया वा�यरचनांचा सचं आिण नीितकथांचा मजकर छापन ्ु ु ू ू
घे�यात आला. मराठी भाषेतले प�रपण� �व�पातले ‘पचंोपा�यान’ हे मंबईत छापले गेलेले ू ु
पिहले प�तक �कािशत झाले. पाठोपाठ १८२३ साली ‘िवदरनीती’ हे दसर े आिण ु ू ु
१८२४ साली ‘िसहंासनब�ीशी’ हे ितसर े प�तक �िस� झाले. या प�तकांबरोबरच ु ु
यापव� १८१५ म�ये �िस� झाले�या वैजनाथशा���या उप�रिन�िद�� प�तकाचाही ू ु
पाठय�मात समावेश झाला.्

कपनी सरकारची कामिगरी:ं

झाला न�हता; परतं भाषांत�रत का होईना मराठीत गिणत, तक� शा�, पदाथ�िव�ान, ु
भगोल, शरीरशा�, पाऊस, प�ी, �याकरण अशा िविवध िवषयांवर िमशन� यांनी प�तके ू ु
िलिहली. आ� बालसािह�य िनिम�तीला चालना िमळाली. याचे बरचेसे �ेय अमे�रकन 
िमशनकडे जाते. 

 १८२४ साली मो�सवथ� आिण पणे येथील पाठशाळेचे सप�रटं�ड�ट कडी यांनी ँु ु
पिहला इं�जी- मराठी श�दकोश �कािशत क�न मराठीतील प�तकिनिम�तीसाठी ु
लागणार ेपायाभत साधन उपल�ध केले. मेजर कडी यां�या दखेरखेीखाली शालेय प�तके ँू ु
तयार केली जाऊ लागली. पाठयप�तके तयार करताना मराठी भाषेला िनयमांची चौकट ् ु
दऊेन िलिखत भाषेत एक�पता आण�याचे काम कडीने केले. मराठीत लेखनात ँ
िवरामिच�हांचा वापर �हावा, �हणन �याने िवरामिच�हां�या वापराची शैलीपि�तका तयार ू ु
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केली. कडी�या या योगदानािवषयी १९ �या शतकातील पाठयप�तकिनिम�तीत सहभागी ँ ् ु
असलेले लेखक िवनायक क�डदवे ओक यांनी आपला अनभव न�दवताना िलह�न ठेवले ु
आहे क�, “मी �ांजलपण� आिण मोठया कत�ताभावान� कबल क�रत� क�, मला मराठी ् ृ ू

िलिह�यास मेजर �यांडीसाहेबांन� िशकिवल�, वा�तिवक पािहल� असतां, �यांच� ��य� 
दश�न मला कध�च झाल� नाह�. परतं �यांचे जे अिभ�ाय लेख पाह�यास शाळाखा�या�या ु
अिधका� यांन� मजकड� पाठिवले, �यांव�न प�कळ चांग�या सचना मला िमळा�या, आिण ु ू
मा�या चका कळ�या.” (िविवध�ानिव�तार, प�तक ३६, अकं १, १९०५, प. ३; िपगें ु ु ृ
�ी. म. १९६०, प. ७ वर उद धत ) �वत: मेजर कडी यांनी शालेय मलांसाठी ृ ृ ँ ु्
“नीितबोधकथा’ हे प�तक सपंािदत केले. हे प�तक तयार करताना बगंाली भाषेतील ु ु
“नीितकथा” आिण “बोधकथा” या दोन प�तकांतील २६ वेचे िनवड�यात आले. या ु
वे�यांचे मराठी भाषांतर क�न “नीितबोधकथा” हे प�तक िस� झाले आहे. मलांना ु ु
गो�ी�पाने नीितिश�णाचे धडे दणेार े प�तक अशी या प�तकाची थोड�यात ओळख ु ु
क�न दतेा येईल. िव�ा�यास, क�ाळ व�ी, �ामािणकपणा, सयंम, इ�यादी सद गणांमळे ृ ु ुू ्
होणार े लाभ आिण लोभ, अहकंार, कत�नपणा, आळस ,इ�यादी दग�णांमळे होणार ेृ ु ुु

बालबोध म� तावलीु
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 सदािशव कािशनाथ छ�े उफ�  बाप ��े (१७८८-१८३०) हे अ�वल इं�जी ू
कालखंडातील एक आरभंीचे मराठी �थंकार. ‘ह�दशाळा शाळाप�तक मंडळी’ चे नेिट�ह ु
से�ेटरी या पदावर असताना �यांनी शालेय पाठयप�तकांची गरज भागिव�यासाठी ् ु
बाळिम�—भाग पिहला (१८२८), इसाप नीितकथा (१८२८) आिण वेताळ पचंिवशी 
(१८३०) ही प�तके िलिहली. या दो�ही प�तकांना िश�णखा�याने अन�मे एक हजार व ु ु ु

द�प�रणाम समजावन सांगणे हे या प�तकाचे �योजन आहे. ‘द�र�ी िव�ान आिण धनवान ू ुु
मख�’, ‘थोरपणा आिण कत�नपणा’, ‘खरपेणा आिण �ामािणकपणा’ या शीष�कांव�न या ृू
गो���या अतंरगंाची क�पना येईल. चांग�या सवयी �जिव�यासाठी मेहनत �यावी लागते, 
बालपणापासनच चांग�या िम�ांची सोबत लागते, कटंबात आिण साव�जिनक जीवनात ू ु ु
वागताना मलांना सामािजक सकेंतांचे आिण िश�ाचारांचे भान बाळगावे लागते; तसेच ु
खोटी �व�ने रगंवणे, �यथ� बडबड करणे, िशवीगाळ व अपश�द वापरणे अशा दग�णांपासन ु ूु
दर राहावे लागते. गो�ी�पाने अशा स�ंकारांचा सलभ अथ�बोध क�न दणेे हे या ुू
प�तकाचे म�य �योजन होते. या छोटेखानी कथांची भाषाही मलांना सहज समजेल अशी ु ु ु
�ासािदक आहे. दनंैिदन जीवनातले व रोज�या अनभवातले दाखले दऊेन स�ंकारबोध ु
कर�याची योजना हेतपव�क राबव�यात आली. उदाहरणाथ�, व�तचा उपयोग कसा केला ू ू ू
जातो याव�न �याचे बर-ेवाईट म�य ठरत असते, हे सांग�यासाठी लेखकाने शेणाचा ू
दाखला िदला आहे : “शेणाची एक रास केली असता ती दग�ध दतेे, तेच शेण भईवर पातळ ुु
क�न पसरले असता शोभा दतेे.” अहकंारी माणसाला �ान�ा�ी होत नाही; �यासाठी 
न�ता अगंी असावी लागते, हे सांगताना लेखक �हणतो, “जसे उंच ड�गरावर पाणी जात 
नाही, तसे अहकंारी मन�यास �ान �ा� होत नाही. परतं जसे खोलवट जिमनीस पाणी ु ु
सहज िमळते, तसे िनरहकंारी मन�यास �ान सहज �ा� होते.” दस� या�या मनाला बोचेल ु ु
असे बोल�याने िकती अनथ� घड शकतो, हे ल�ात ये�यासाठी लेखक अ�नीचे उदाहरण ू
दतेो : “ अि�न �थम लहानसा असतो, पण कोपला �हणजे मोठे अर�य जाळन टािकतो. ू
तशी जीभही कोणी आग आहे, ही कदािचत सा� या शरीराचा नाश क�न टािकतो.” 
शक� रावगठंीत भाषा वापर�याने कट बोधही सलभपणे पचवता येतो, याचे भान ठेवन ु ू ु ू
मलांसाठी वाचनसािह�य िलिह�याचा व�तपाठ अशा प�तकांनी घालन िदला. ु ु ु ू
स�ंकत�चर पिंडती वळणाची भाषा टाळन लोकभाषेतील सहजलयीत कथन करणा� या ृ ू ू
गो�ीवे�हाळ दशेी भाषेचा नमना �हणनही या लेखनाला ऐितहािसक म�य �ा� झाले आहे. ु ू ू
‘गोडीगलाबी’, ‘चगली’, ‘िज�नस’, ‘पैका’, ‘खातर’ अशा खास मराठमो�या श�दांचा वापर ु ु
हे या कथनाचे ल�ात राहाणार े वेगळेपण आहे. उ�ाची स�ंकारशील िपढी घडिव�याची 
जबाबदारी िनभाव�या�या कत��यभावनेतन ही �ारभंीची मि�त व भाषांत�रत प�तके ू ु ु
तयार कर�यात येत होती. 
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“हा �थं मलांस पढिव�यान� �यांस लहानपणापासन अनायासान� बोलायचा अ�यास ु ू
होईल. �यांचा श�दस�ंह वाढेल. �यांस अनेक �यवहार, अनेक रीित, नीित समजतील, 
ब�ी सद सद िवचार�म होईल, �यांचे �दय कोमल होईल. माता-िपतरां�या ठाय� �याचे �ेम ु ् ्
वाढेल, बहीणभावडंा�या ठाय� �यांची �ीती वाढेल, ई�री भ� ती वाढेल, पढे मोठमोठया ्ु
िव�ा िशकावयास सगम होतील. सां�त �यांचे हात� जे �थं पडतात ते �यांचे ब��त ु ु
भरावयास अवघड आहेत. या �थंापासन जसा उपदशे मनांत भरले तस� अ�य �थंापासन ू ू
होणार े नाह�. ते समजतीस खोल, अिभ�चीस ��, उपदशेास ती�ण, मलांचे िच�ांत ु ु
वाच�यािवशी तसी �ीित उ�प�न करणार नाह�त. या �थं� तस� नाह�. येथ� �यांची भाषा, 
�यांचे खेळ, �यांचे उ�ोग, �यांची अपेि�त� सांिगत�यामळ�  �यांस वाचतां वाचतां आवड ु
उ�प�न होऊन इकडे �यांस नकळत सहज चांगले गण लागावे �हणोन �यास ‘बाळिम�’ हे ु
नांव िदले आहे.” (छ�ेकत बाळिम�, ��तावना. उद धत, दांडेकर मालतीबाई, १९६४, प. ृ ृ ृ्
५)

“तं आप�ये उदार बापाची �ितमा आहेस �हणन माझे अ�यतं ि�ितपा� आहेस जसा ू ू
तो मला ग��थानी होता” अशा �कारची इं�जी स�ंकारांतन येणारी वा�यरचना ही ु ू

दोन हजार अशी घसघशीत बि�से दऊेन �यांचा गौरव केला. पाठोपाठ बाप छ�े यांची ू
आणखी दोन प�तके शाळाखा�याने �कािशत केली. १८३० साली ‘वेताळपचंिवशी’ हे ु
स�ंकत �थंाचे भाषांतर �िस� झाले. वेताळाने सांिगतले�या पचंवीस कथा �ा �थंात ृ
आहेत. १८३८ साली ताराचदं द� या बगंाली लेखका�या ‘Pleasing Tales’ चे 
‘बोधकथा’, हे भाषांतर �िस� झाले. छ�यां�या याही प�तकांचा पाठयप�तकांत समावेश ्ु ु
कर�यात आला. �यापैक� बाळिम� (१८२८)हे ‘बि�व��स िच���स �� ड ‘ या �� च 
कथा�थंाचा मराठी अनवाद होता. �या काळात तो सवा�िधक वाचकि�य झाला. दादोबा ु
पांडरगंांनी “मराठीतील ‘ग�ा�मक �थंांचे जनक’�हणन छ�यांचा काया�चा गौरव केला ु ू
आहे.” बाळिम�ाला जोडले�या ��तावनेतन छ�यांची शा�ीय शै�िणक ��ी आिण ू
बालमनाचे मािम�क आकलन ��ययास येते :

“माझे लाडके मलांनो! काय सखाचा िदवस आजचा होता जर पोराचे �ाड गण याला ु ु ु
िवरजण नसते! पण नाही. मला �याचा खेद होऊं नये. ई�रान� मला तं हा एक दसरा लेक ू ु
िदला आहे. मा�या गणा�या गोिवदंा, तं पोटचा नह�स खरा पण तझा थोरपणा पाह�न माझे ु ू ु
मनाने तला पोट�याह�न अिधक केले आहे.” (बाळिम�, भाग १,प. ५६, १८४९ ची ु ृ
आव�ी; उद धत : दांडेकर मालतीबाई, १९६४, प. १७)ृ ृ ृ्

 ‘बाळिम�’�या भाषेबाबत काही �ितकल अिभ�ायही �यावेळी �य� त झाले आहेत. ू
िवशेषत: या भाषेचा इं�जी वळणाचा त�डवळा खटकणारा होता. उदाहरणादाखल पढील ु
उतारा पाहा :
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भाषांतरकारांनी श�दश: केले�या छायानवादामळे आलेली आहे. भावानवादाची क�पना ु ु ु
�यावेळपय�त �जलेली नस�याने हे दोष �वाभािवकपणे राह�न गेलेले िदसतात. मराठीचे 
प�तशीर �याकरण अ�ाप तयार न झा�याने ‘तो मल’, ‘ही मल’, ‘माझी िम�े’ असे ू ू
श�द�योग आलेले िदसतात. मेजर कडी यां�या दखेरखेीखाली मराठी भाषेत�या या ँ
भाषांत�रत प�तकांत कांही द���या के�या गे�या. “बाळिम�” �या १८४९ �या ु ु
आव�ीला मेजर कडी यांची ��तावना असन �यात �यांनी �हटले आहे क�, “छ�े यांनी ृ ँ ू
भाषांतर केल� ह� फार चांगल� आहे. परतं �यां�या रचन�त कोकणी श�द फार व कोठे ु
दरा�वय व कोठे िवरामिच�हांची अ�यव�था व िक�येक िठकाण� �याकरणाचे दोष होते ू
�यामळ�  ही आवि� शोिधली.” १९ �या शतकातील या मराठी ग�ा�या �ायोिगक ु ृ
अव�थेचे वण�न ‘�याकरणपव� मराठी’ असे कर�यात येते, ते यथाथ�च �हटले पािहजे.ू

 ‘वेतालपचंिवशंितका’ हा स�ंकतातील एक �ाचीन कथास�ंह. वेताळाने ृ
सांिगतले�या पचंवीस कथा �ा �थंात आहेत. या कथा अनेक भारतीय व परदशेी भाषांत 
भाषांत�रत अथवा �पांत�रत झा�या आहेत. सदािशव कािशनाथ छ�े �ांनी �ा कथा 
‘वेताळपचंिवशी’ (१८३०) �ा नावाने मराठीत आण�या. �ा कथांचा काळ ११ �या 
शतकातला आहे. �ेम��कत ‘बह�कथा मंजरी’ आिण सोमदवेा�या ‘कथास�र�सागर’ या ृ ृ
काि�मरी �थंांत तसेच गणाढया�या ‘बह�कथां’म�ये या कथांचे मळ सापडते. ् ृु ू
‘वेतालपचंिवशंितका’ या िशवदासकत स�ंकत सिंहतेचे �व�प ग�ा�मक असन तीत ृ ृ ू
अधनमधन काही प�रचनाही आले�या आहेत. राजा िव�म आिण वेताळ ही या ू ू
कथांतील म�य पा�े असन कथा वेताळा�या मखातन कथन के�या गे�या आहेत. या ु ू ु ू
कथनरा��ची पा��भमी अशी आहे : राजा िव�मसेनाला �ांितशील नावाचा एक कापािलक ू
बारा वष� िन�यनेमाने रोज एक िब�वफळ भेट दते असे. �यात पाच मौ�यवान र�ने 
ठेवलेली असत. फळांम�ये दडवले�या या र�नांचे ग� राजा�या ल�ात आ�यावर �याने ु
�या कापािलकास आप�या भेटीस बोलावले व �याची काय इ�छा आहे, असे िवचारले. 
कापािलकाने राजाकडे िशस�या झाडावर टांगलेले �ेत मािगतले. दवैी िस�ी �ा� क�न ू
घे�यासाठी मं�तं�ा�मक �व�पाचा यातिवधी कर�याक�रता �याला ते �ेत हवे असते. हे ु
�ेत भा�पद मासा�या क�णप�ातील चतद�शी�या काळो�या रा�ी आणायचे असते. हे ृ ु
काम पण�तः मौन पाळन करावयाचे असते. राजा कापािलकाची िवनंती मा�य करतो आिण ू ू
झाडावर लटकलेले �ेत आण�यास िनघतो. परतं भतनाथ वेताळाने आधीच या �ेता�या ु ू
सांगाडयात �वेश केलेला असतो. वेताळाने राजाला एका अटीवर �ेताचा ताबा सोडायचे ्
कबल केले. ती अट अशी क�, वेताळ राजाला गो� सांगेल आिण �याला अनषगंन एक ू ु ू
कट �� िवचारले. या ��ाचे राजाने अचक उ�र िदले तर भतनाथ �या �ेताचा ताबा ू ू ू
सोडन िनघन जाईल. राजाने अट मा�य केली. भतनाथाने गो� सांिगतली आिण �� ू ू ू
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शालोपयोगी नीित�थं
 मलां�या नीितिश�णाची गरज भागिव�यासाठी शाळाखा�याने १८३६-३७ साली ु

िव�णशा�ी बापट यां�याकडन ‘नीितदप�ण’ हे आणखी एक भाषांत�रत पाठयप�तक ्ु ू ु
तयार करवन घेतले. तसेच १८४६ �या दर�यान हरी केशवजी पाठार े यां�याकडन ू ू
‘मॉरल �लास बक’ या इं�जी प�तकाचे �पांतर करवन घेतले. ते ‘शालोपयोगी नीित�थं’ ु ु ू
या नावाने �िस� झाले. अशा �कार े भाषांत�रत सािह�या�या मा�यमांतन शालेय ू
प�तकांची गरज भागिवली जाऊ लागली.ु

 वेताळपचंिवशीत�या �ा सव� कथा वैिव�यपण� असन ��येक कथे�या शेवटी ू ू
िवचार�यात आलेला �� आिण �याचे उ�र अ�यतं मािम�क आहे. या कथांची 
िनवेदनशैली उ�कंठावध�क आहे. बापसाहेब छ�े यांनी मराठीत अनवाद केले�या या कथा ू ु
अथा�तच शालेय पाठय�मात समािव� झा�या. मलांना वाचनाची गोडी लाग�यासाठी ् ु
काहीशा रह�यमय, गढ वळणा�या, उ�कंठावध�क गो�ी परिव�याचा उप�म �हणन या ू ु ू
कथा पाठय�मात आले�या िदसतात. मलांचे वाचनसािह�य अथवा बालसािह�य कसे ् ु
असावे हे जोख�याचाच अ��य�पणे केलेला हा �योग आहे. पढे चांदोबा मािसकातन ु ू
िव�म-वेताळा�या गो�ी िकती बालि�य झा�या हा इितहास ल�ात घेत�यास त�कालीन 
पाठय�मिनिम�ती सद�यांचा बालसािह�या�या आकितबधं ािवषयीचा ��पेणा ल�ात येतो.् ृ

 ि�िटश अमदानी�या �ारभंकाळी लहान मलांम�ये नीितबोधाचा स�ंकार करणे हीच ु
शै�िणक �ेरणा क� ��थानी होती. गो�ी ऐकन, प�तके वाचन, अ�यास क�न मलांची ू ु ू ु
जडणघडण होत असते. वाचनातन मलां�या आय�याला वळण लागत असते. मलांना ू ु ु ु
�यांचे जग प�तकांत सापडते आिण वा�तवातले जग प�तकांम�ये साठवलेले असते, या ु ु
धारणेतन �या काळात शालेय पाठयप�तकांची िनिम�ती होत होती. या काळात �िस� ्ू ु
झाले�या बह�तांश प�तकांचा आशय स�ंकार �जिव�यावर भर दणेारा होता. जागितक ु
पातळीवरही शालेय अ�यास�मात स�ंकारकथांना सव�मा�यता होती. जगातील बह�तांश 
िश�क, धम�पदशेक, �वचनकार इसाप�या कथांचा आप�या िन�पणासाठी उपयोग 
करीत. इसाप हा इ. स. प. सहा�या शतकातला �ीक दशेातला गलाम होता. पण �ाचीन ू ु
�ीक भाषेत गो�ी सांगणारा कथक �हणन �याची �याती होती. �लेटो, ॲ�र�टॉटल, ू
सॉ�ेिटस अशा �ीक त�व�ांनी �या�या गो��चे िचतंन केले होते. या गो��ची जगातील 
लॅिटन, इं�जी, �� च, जपानी, चीनी अशा अनेक भाषांत भाषांतर ेझाली होती. आिशयायी 

िवचारला. राजाने ��ाचे उ�र िदले; पण �यामळे �याचे मौन सटले. कापािलकाने ु ु
घातलेली मौनाची अट मोडली. राजा प�हा पढ�या रा�ी या �योगाला सामोरा जातो ु ु
आिण एकापाठोपाठ राजाचे मौन सटते. वेताळा�या गो�ी चाल रहातात. अशा २५ ु ू
मािलकाकथांचा ग�छ �हणजे वेताळपचंिवशी. ु
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 इसाप�या नीितकथांना ‘फेबल” �हटले जाते. फेबल �हणजे कथन केलेली गो�. 
�यामळे कथकाची भाषाच फेबलची कथनशैली घडिवत असे. कथकागिणक �या �या ु
�दशेाची भाषा घेऊन ‘फेबल’ साकार होत असे. भारतीय स�ंकतीतील गो�, कहाणी, ृ
आ�याियका, �पककथा, ��ांत हे कथन�कारही �याने गो� सांिगतली �याची भाषा 
घेऊनच साकार झाले होते. इसापकथा, पचंतं�, जातककथा या सवा�ची भाषा आिण 
कथनशैली ही अप�रहाय�पणे �या �या �दशेातील मौिखक स�ंकतीतन आलेली होती. ृ ू
लोकभाषेसाठी ‘vernacular’ श�द�योग वापरला जातो. �याची �य�प�ी लॅिटन ‘verna’ ु
या धातपासन झाली असन �याचा अथ� घरात�या चाकरमाणसांची भाषा असा आहे. ू ू ू

आिण यरोपीय वाङ मयीन स�ंकतीत इसाप�या कथांना सव��यापी �वीकती �ा� झालेली ् ृ ृु
होती. ब�ा�या समकालीन असले�या इसाप�या नीितकथांची कथनशैली बौ� ु
जातककथा आिण स�ंकत पचंतं�ांतील कथांना जवळ जाणारी होती. या गो��म�ये ृ
बोलके �ाणी, बोल�या वन�पती अशी �पका�मक पा�े होती. दनंैिदन जीवनात�या 
कठ�या तरी िन�यप�रिचत अनभवाचा सदंभ� दऊेन गो�ीचे कथन स� �हायचे. छोटी ु ु ु
छोटी वा�ये, बोली भाषेत येणार ेवाक �योग, �हणी, अनगड श�द�योग अशा अनौपचा�रक ्
वळणा�या शैलीतन गो� पढे सरकत जायची. गो�ीतले घटना-�सगं इतके वा�तवदश� ू ु
असायचे क�, या गो�ी स�य घटनांवर आधारले�या आहेत असा भास �हावयाचा. �यामळे ु
इसापला हटकन ही गो� का�पिनक अस�याचे सांगावे लागे. गो�ी�या शेवटी ू
ता�पय�बोधही सांिगतलेला असे. माणसाने काय करावे आिण काय क� नये इत�या 
ढळढळीत श�दांत हा बोध सांिगतला जाई. एखा�ा सभािषतासारखा िकंवा ु
धम�वचनासारखा या ता�पय�बोधाचा वाचकां�या मनावर स�ंकार होत असे. या 
कथनशैलीमळे लहान मलांना वाचनाची व �वणाची आवड िनमा�ण कर�यासाठी या ु ु
कथांची उपय� तता �वयिंस� होती. जॉन लॉक या त�ववे�याने शालेय िव�ाथा�साठी ु
इसाप�या नीितकथांची उपय� तता िवशद करताना या कथांचे गणिवशेष िवशद केले होते, ु ु
‘इसाप�या कथांम�ये मलांचे रजंन कर�याची आिण �यांचा आनंद वाढिव�याची यो�यता ु
आहे, �ौढांकडन मलांनी िशक�याजो�या आिण आय�यभर �मरणात राहतील अशा अनेक ू ु ु
म�या�मक गो��चा खिजना आहे. भावी आय�यात कठीण पेच�सगं सोडवताना सोबत ू ु
कर�याची िकमया या कथांम�ये दडलेली आहे. [११] लॉकने सांिगतले�या या शै�िणक 
��ीतनच अनेक दशेां�या शालेय अ�यास�मांत इसाप�या नीितकथांना �थान �ा� झाले ू
होते. या जागितक �वाहाशी आपले नाते जोडन मराठीतही इसाप�या नीितकथांनी व ू
आप�याकडील त�सम पचंतं�, िवदरनीती, िसहंासनब�ीशी या शालेय वाचनसािह�याची ू
पायाभरणी झाली. अशा �कार े१९ �या शतकातील मराठी िश�णाचा आशय जागितक 
प�र�े�यातन व स�ंकतीक� �ी दशेी म�य��ीतन आकार घेत होता, हे ल�ात येते. ृू ू ू
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इसाप�या िकंवा मराठी लोकसािह�यातील नीितकथांची भाषा ही अशी विंचतांची, 
दासांची, िन�नवग�यांची भाषा आहे. या पा��भमीवर मराठीत शालेय िव�ा�या�साठी तयार ू
केले�या पाठयप�तकांतन महारा��ात�या बह�जनां�या व िन�नवग�यां�या दशेी भाषांचा ् ु ू
वापर होणे हे �म�ा� होते. मा� या काळातील बरीच पाठयसाम�ी स�ंकत िकंवा इं�जी ् ृु
भाषेतन भाषांत�रत झालेली होती. ही पाठयप�तके तयार करणारी मंडळी शा�ीपिंडत ्ू ु
वगा�तली अस�याने ब� याच पाठयप�तकांतली भाषा बाळबोध वळणाची न राहाता ् ु
स�ंकत�चर वा �ौढ भाषेकडे झकलेली आहे. यातली बह�तांश प�तके भाषांत�रत, ृ ु ु ु
अनकरणा�मक व अ�तर�य धाटणीची होती; �यातला आशय आिण शैलीही थेट मराठी ु ु
वळणाची न�हती. परतं घटना-�सगं लोकजीवनाशी नाते सांगणार े अस�याने मराठी ु
ग�ाचे वळण काही अशंी दशेी धाटणीचेही होऊ पहात होते. िशवाय महारा�� स�ंकतीत ृ
�जले�या कथनपरपंरचेा कठ�या ना कठ�या �व�पात या भाषांत�रत सािह�या�या ु ु
लेखनशैलीवर �भाव पडणे �वाभािवक होते.

 १९ �या शतकातील सां�कितक स�ंमणा�या खणा या काळात तयार झाले�या ृ ु
शालेय वाचनसािह�यात उमटले�या िदसतात. �या��ीने नम�यादाखल काही िनवडक ु
प�तकांचा मागोवा येथे �यावयाचा आहे. मराठीत स�खन पिंडतांनंतर सदािशव ु
कािशनाथ उफ�  बाप छ�े यांनी १८२८ साली ‘इसापनीित’ चा अनवाद केला. �यातली ू ु
भाषा ज�या वळणाची असली तरी बाळबोध होती.ु

“ एका घारीचा प� फार िदवस दखणाईत पडन पार पीडला. �यासमयी तो आपली ु ूु
पव�कम� आठवन मोठे भय पावला. ते�हां तो मातेस �हणतो, आई कांह�तरी �त� उपोषण� ू ू
दवेभ� ती क�न दवेापाश� मला आरो�य माग. आई �यास उ�र करते, बाबा, दवे तला ु
आरो�य करील याचा भरवसा मला िदसत नाह�. जो तं, दवेास अप�ण केलेले पदाथा�चे ू
हरण कर�यािवषय� माग�पढ� पािहले नाह� आिण �या कमा�चा तला कध�ही प�ाताप झाला ु ु
नाही, �या त�या आरो�यािवषय� मी तरी दवेांकडे कोण�या त�डान� �ाथ�ना क�ं?” (छ�े- ु
इसापनीित : १८५६, प. ४४; उद धत : दांडेकर, १९६४, प. १५)ृ ृ ृ्

‘इसापनीती’ �या �ारिंभक अनवादांमधन त�कालीन भािषक �योगांचे कांही अनोखे ु ू
नमने आढळन येतात. उदाहरणाथ�, आज सव�प�रिचत असले�या पढील श�दांसाठी ु ू ु
अ�वल इं�जी कालखंडातील मराठी ग�ांत येणार ेपया�यी श�द पाहा :सलगीचा > ल�या; 
धनगरपेशा > म�ढकेपणा; कोयता > खर�या; व� > �ख. पाठयसािह�या�या गरजेतन ृ ् ू
स� झाले�या भाषांतर�ि�येमळे आतंरभािषक दवेघेव वाढली व मराठीचा श�दकोश ु ु
सम� हो�याचे नवे पव� स� झाले. ृ ु

दखणाईत घार : इसापनीतीचा एक भािषक नमनाु ु

 इसाप�या नीितकथां�माणेच ‘पचंतं�’ या �थंाचाही पाठयप�तकांत समावेश ् ु
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कर�यात आला होता. पचंतं� हा स�ंकत भाषेतील अ�र बोधकथांचा स�ंह आहे. या ृ
�थंाचा काळ िनि�त सांगता येत नाही. मा� हा �थं इ. स. प. पाच�या शतका�या आधीचा ू
आहे अशी सव�साधारण मा�यता आहे. महानभाव सािह�यात ‘पचंोपा�यान’ या नावाने या ु
पचंतं�ाचे मराठी �पांतर झाले आहे. पाली, अरबी, िह�, �पॅिनश, लॅिटन अशा अनेक ू
भाषांतन पचंतं�ातील कथांची �पांतर े झालेली आहेत. बौ�ां�या जातककथांत, ू
महाभारतात�या �ािणकथांत, मराठी सतं व पिंडतां�या का�यांत या कथांचे सदंभ� आलेले 
आहेत. िव. िभ. कोलते यांनी महानभाव सािह�यातील पचंोपा�याना�या सपंािदत ु
प�तका�या ��तावनेत �हटले आहे क�, “या सव� कथा लेखकाने �हणजे िव�णश�या�ने ु ु
आप�या �वत:�या क�पनेतन िनमा�ण के�या असतील असे �हणता येणार नाही. ू
लोकमानसांत परपंरनेे दीघ� काळ �ळले�या कथा नीितशा�ांत गफं�याचे अपव� काय� ु ू
�याने आप�या �ितभेने केले, असे �हणावे लागेल.. पचंतं�ातील कथा मळात ‘लोककथा’ ु
अस�या पािहजेत.”(कोलते, प. २) भारतीय स�ंकतीत �ळले�या “पचंतं�” या मळ ृ ृ ू
स�ंकत �थंाचे वैजनाथशा��नी १८१५ साली मराठीत भाषांतर केले. ‘पचंतं�ा’तील ृ
कथांचे �व�प �ाणी व मानव यां�या सिंम� कथांचे असले तरी �यात �ािणकथांचीच 
स�ंया मोठी आहे. ‘चतर को�हा’, ‘कावळा आिण सप�’, ‘बडबडया कासव आिण हसं’, ्ु
‘िसहंाला िजवतं करणार े पव�ज’, ‘िसहंाची मावशी शेळी’, ‘ढ�गी बगळा व खेकडा’ ही या ू
कथांची नावे पािहली �हणजे या कथा मलांचे रजंन कर�या�या यो�यते�या हो�या याची ु
क�पना येते. ‘पचंतं�ा’ची कथनशैली आिण रचनाबधं खास भारतीय िम�यकथां�या 
परपंरतेन िस� झालेला होता. पचंतं�ाचे एकण पाच भाग आहेत :ू ू

 (१) िम�भेद, (२) िम�स�ंा�ी, (३) काकोलक�य िकंवा सिंध-िव�ह, (४) ल�ध�णाश ू
(िमळालेले घालिवणे) आिण (५) अप�रि�तका�र�व (घाईने केलेली कती)ृ

या ��येक भागास ‘तं�’ अशी स�ंा आहे. आरभंी ��येक तं�ाचे नाव आिण म�य ु
कथेचे सचन करणारा एक ‘नांदी �ोक’ िदलेला असतो. या लहानशा ‘कथामखां’तन �ा ू ु ू
स�ंहातील कथा कोण�या िनिम�ाने सांिगत�या गे�या, �याची मािहती येते. उदाहरणाथ�, 
दि�ण दशेी, मिहलारो�य नगरीत अमरश�� नावाचा एक राजा रा�य करीत होता. �याला 
वसश��, उ�श�� आिण अनेकश�� असे तीन राजप� होते. हे ितघेही िववेकश�य आिण ु ु ू
शा�िव�मख होते. �यांची बि� जागत करावी अशी राजाची इ�छा होती; �हणन �याने ु ु ृ ू
समती नावा�या एका मं�या�या स��याव�न िव�णशमा�नामक एका िव�ान �ा�णाला ु ु
पाचारण केले व �यांस आप�या मलांना राजनीती व �यवहार�ान िशकिव�याची िवनंती ु
केली. िव�णश�या�ने �या कथां�ार ेराजप�ांना उपदशे क�न शहाणे केले; �याच �ा कथा” ु ु
असा कथेचा उपोद घात “आमख” या नांदी�व�प �ोकातन कर�यात येतो व �यानंतर ् ु ू
गो�ी�या िन�पणास �ारभं होतो. सामा�यत: बह�तांश भारतीय कथनसािह�यात ही 
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पचंतं�ात�या �ािणकथा मलांना आवडणा� याच हो�या. परतं या कथा मळात केवळ ु ु ु
बालकांसाठी �हणन िलिह�या गे�या न�ह�या. �ौढांना �पका�मक भाषेतन जीवना�या ू ू
त�व�ानाची स�े सांग�यासाठी या कथांचे िन�पण झाले आहे. उदाहरणाथ�, कावळा ू
आिण उंदीर या �ािणकथेत लघपतनक नावाचा कावळा िहर�यक नावा�या उंदराशी ु
ल�चेिगरी क�न मै� जोड पाहातो. एकमेकांचे वैरी जे�हा असा मै�ीचा आव आणतात, ु ू
ते�हा सामा�य वाचका�या मनात स�ंम िनमा�ण होतो. कथक हे िनिम� साधन मै�भाव ू
आिण वैर यांतला सनातन भेद सांग�याची सधंी घेऊन पढील�माणे सवंाद रचतो :ु

उंदरा�या त�डन कारक वैर आिण सहज वैर यांतला भेदिववेक कथन करणारा हा ू
पिंडती वळणाचा मजकर बालकांपे�ा �ौढांसाठीच अिधक आहे. बालकां�या ��ीने फ� त ू
ती कावळा आिण उंदरात�या सलगीची गो�! न�या शै�िणक धोरणानसार पाठयप�तके ्ु ु
तयार करताना बालवाचक हा ल�यगट असला, तरी मराठीत बालसािह�याची �हणन ू

िहर�यक : वैर दोन �कारच�. एक सहजवैर, दसर � कांही कारणान� उ�प�न झालेल�. ु
सहजवैर मरणान�च सपंत� आिण आपल� सहजवैर आहे. �वाभािवक वैर कध�िह नाह�से 
होत नाह�. साप-मंगस, पाणी-अ�नी, दवे-द�ैय, मख�-पिंडत, सवती-सवती, गरीब-�ीमंत ु ु ू
यांपैक� कोणी कोणाला मारलेल� नसत�, पण �ाण जाईपय�त ते पर�परांच� वैर करतात.

कपणशमा� �ा�ण (पचत�ातील कथनाचा नमना)ं ंृ ु

िहर�यक : अर,े मी मा�या श�श� कशी मै�ी क�ं? घ� सबंधं असले तरीिह ू
श�बरोबर मै�ी क�ं नये. पाणी िकतीही तापल� तरी त� िव�तवाला िवझवनच टाकणार!ू ू

लघपतनक : अर,े आपली ��भेटस�ां झाली नाह�, मग वैर कठल�?ु ु ु

िनवेदनप�ती आढळते. नाटकात ‘नांदी’ असते, ‘म� तामाला’ सार�या पिह�या मराठी ु
कादबंरीतही ��येक �करणाची स�वात नांदी�ोकाने केली गेली आहे. क�त�न-ु
�वचनातही सम� िन�पणाचे स�वा�य नांदीका�यातन सांग�याची �था आहे. ू ू
कथनप�तीची ही परपंरा मराठी स�ंकतीत वाढले�या मलां�या प�रचयाची होती. ृ ु
कथनाचा िवषय समजणे, कथनिवषयाची उ�कंठा वाढवणे व कथे�या िवकासाचे म�यवत� 
स� आधीच सांगन टाकणारी ही िन�पणशैली सबोध वळणाची अस�याने बालवाचकांना ू ू ु
सहजग�य होती.

“अयो�या नगर�त च�ंसेन राजाचे प�ास वानरांसी खेळ�याचा बह�त छंद असे. �हणन ु ू
�यान� वानर पागेत पाळन ठेवले होते. तेथ� सैपा�यासी व एड�यासी दावा पडला तो पाह�न ू
एक चतर वानर बोलला येथ� कलह उ�प�न जाहला या�तव ह� �थान सोडन अर�यांत ु ू
जावे. ते ऐकन सपंण� वानर �हणाले, त व� जाहालास या�तव तझी ब�ी जाऊन तं ृ ु ुू ू ू ू
नाना�कारचे कतक�  क�ं लागलास.” (पचंोपा�यान : १९८३ �या आव�ीतील उतारा : ु ृ
उद धत : दांडेकर मालतीबाई, १९६४, प. १५)ृ ृ्
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 शालेय वाचनासाठी िनवड�यात आलेला िसहंासनब�ीशी (१८०२) हा आणखी 
एक कथास�ंह. वैजनाथशा�ी पिंडतांनी १८०२ साली बगंालीतील म�यजंय ृ ु
िव�ालंकारिलिखत ‘बि�स स�हासन’चे “िसहंासनब�ीशी” या नावाने मराठी भाषांतर 
केले. हे भाषांतर �थम १८१४ साली मोडी िलपीतन �िस� झाले. दवेनागरी िलपीतली ू
आव�ी १८२४ साली �िस� झाली. या प�तकावर म�ययगीन मराठीचे भािषक वळण ृ ु ु
आिण धािम�क पो�या-पराणां�या ‘कोणे एके काळी’ शैली�या कथनप�तीचे ठसे कायम ु
रािहलेले िदसतात. उदाहरणाथ�,

वेगळी पव�परपंरा नस�याने असे म�यममाग� सािह�य िनवड�याचे �योग �या काळात ू
झालेले िदसतात. �यामळे आधिनक मराठीतील बालसािह�याची �वतं� परपंरा स� ु ु ु
हो�यापव��या सधंीकाळातील �योग �हणनच या शालेय पाठय�मासाठी िनवडले�या ्ू ू
सािह�याकडे पाहायला हवे. 

“ िव�मराजा रा�य करीत असतां अवतंीचे ठायी कोणीएक भ�सेननामक सावकार 
मरण पावला. ते�हां �याचा प� परदंरनामक िवचार करता झाला क�, हे सव� नाशवतं आहे. ु ु
जी बापाची अव�था झाली तशीच माझी होणार असे िव�या�न तो �प�ंयावर िनः�पह ृ
होऊन घर�या सव� सपंि� �ा�ण दीन अधं इ�यािदकांस दतेा झाला.” 

मराठी ग�ाचा आधिनक अवतार भाषांत�रत सािह�या�या मा�यमांतन होत ु ू
अस�याने पव�कालीन भािषक वळण व िन�पणशैलीचे पौरािणक वळण या �ारिंभक ग�ात ू
�वाभािवकपणे िटकन रािहलेले िदसते. ‘िवदरनीती’ हे आणखी एक प�तक �यावेळी ू ुु
शालेय अ�यास�मात अतंभ�त कर�यात आले होते. िवदर हे महाभारतातले एक पा� ू ु
असन �या काळातील महाबि�वान, नीितमान व समंजस �यि�म�व अशी या पा�ाची ू ु
ओळख होती. महाभारताम�ये उ�ोगपवा�त ३३ ते ४० अ�यायांत िवदराने ��ो�र�पी ु
सवंादातन धतरा��ाला केलेला उपदशे “िवदरनीती” �हणन �िस� आहे. उदाहरणाथ�, ृू ूु
पिंडत कोणास �हणावे, असा �� धतरा��ाने िवदरास िवचारला, ते�हा िवदराने �यास ृ ु ु
पिंडताची ल�णे सांिग़तली.याच प�तीने मखा�ची ल�णे काय असे िवचार�यावर िवदर ू ु
मखा�ची ल�णे सांगतो. िवदराचे हे िन�पणही अ�यतं स�ब� व जीवनात�या अनभवांवर ु ू ुु
बेतलेले असते. उदाहरणाथ�, �याने सांिगतले�या पिंडता�या ल�णांचा नमना पाहा :ु

“िवपल सपं�ी, िव�ा अथवा ऐ�य� ही �ा� झाली असता जो उ�टपणे वागत नाही, ु
�यास पिंडत �हणतात. जो स�मानाने आनंिदत व अपमानाने िख�न होत नाही व गगें�या 
डोहा�माणे �याचे मन शांत असते, �याला पिंडत �हणतात. �याची वाणी अ�खिलत 
असते व �या�याजवळ चम�कितजनक कथानकांचा स�ंह असतो आिण �या�या अगंी ृ
तक�  व समयसचकता असन जो �थंाचे शी� �ितपादन क� शकतो �यास पिंडत ू ू
�हणतात.”
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‘बालबोध’ मािसक :

ि�िटश अमदानीत िव�ानिश�णाची �जवात झाली असली, तरी हे िश�ण फार 
िव�ानिवषयक लेखनाची �रेणा :

 �य� तीला आपले भिव�य घडिव�यासाठी ही ��ो�र ेपथदश�क अस�याने �यांना 
शालेय पाठय�मांत �थान िदले गेले असावे. मा� िव�ा�या��या ��ीने १८२४ साल�या ्
िवदरनीती�या आव�ीतील भाषा तेवढी सबोध नाही. या भाषेचा एक नमना पाहा :ृ ु ुु

 मलांसाठी मािसक पि�का चालिव�याचा उप�मही या काळात न�याने स� झाला. ु ु
िवनायक क�डदवे ओक यांनी ‘बालबोध’ नावाचे खास मलांसाठी मािसक स� केले होते. ु ु
मलां�या शै�िणक गरजांना क� ��थानी ठेवन या मािसकातील लेखांचे िवषय व आशय ु ू
ठरिव�यात येत. इितहास, भगोल, िव�ान, सामा�य �ान अशा िविवध िवषयांतील ू
मािहतीपर लेखन छाप�याकडे या अकंाचा कल होता. ��येक अकंात एका कत��ववान ृ
�य� तीचा प�रचय क�न दणेार े च�र�ा�मक �व�पाचे लेख समािव� केले जात. �यात 
केवळ भारतीय �य� त�चाच नाही, तर िवदशेी �य� त��याही कत��वाचा प�रचय क�न ृ
िदला जाई. भारतीय �य� त�म�ये महाराणी ल�मीबाई यांचेपासन समकालीन सधारक ू ु
दयानंद सर�वती, गोपाळ गणेश आगरकरांपय�त अनेक �य� त�ची च�र�े �िस� झाली. 
पा�ा�य �य� त�म�ये शा�� व इितहासप�षांची च�र�े �िस� झाली आहेत. रॉबट�  �स, ु ू
टॉमस हे�ी ह��ले, िव�यम िव��फोस�, लॉड� डलहौसी, लॉड� कॅिनंग, इ�याद�ची च�र�े या 
मािसकातन �िस� झाली. िव�ान व सामा�य �ानात प�वी�या प�भागाचा इितहास, ृ ृू
धरणीकंप, वन�पत�चे उपयोग, िमठा�या अगंचे गण, प�यांिवषयी काही गो�ी, जपानचा ु
अ�यदय, इ�यादी िवषयांवर लेख �िस� झाले.ु

“जो श�ंशी िम��व ठेवतो व िम�ांचा �ेष क�न नाश क�रतो व द� कमा�स �व� ृू ु
होतो, �यास मख� �हणतात. जो ससंारात कामे �यथ� वाढिवतो, सव� कामांत शकंा ध�रतो ू
व �व�रत होणा� या कामास िवलंब लािवतो, �यांस मख� �हणतात.” (अ�याय ३३)ू

“हे राजा, काम�ोधािदक आहेत ससर जीम�ये �ो�, �वक , च�, िज�हा, �ाण हे ्ु ु
पचं�ि�य�प जल आहे जीम�ये, अशी जे ससंारनदी, ितचे ठायी धैय��प नौका त�न जा.” 
(िवदरनीती : प. ६४-६५)ृु

याच प�तीने तो मखा�ची ल�णे सांगतो :ू

अ�वल इं�जी कालखंडात�या मराठी ग�ाने अजन डौलदार �प धारण न के�याने ू
त�कालीन शालेय सािह�यात अधन मधन असा भािषक दब�धतेचा दोष आढळन येतो. या ू ू ूु
िवदरनीतीचा समारोपही असाच पौरािणक धाटणीचा आहे : “ही नीित िन�य वाचन िकंवा ूु
ऐकन एकेएके गो�ीचा जो अनभव येईल �याचे सव� दोष जातील.” पौरािणक सािह�याह�न ू ु
बालसािह�याचा �वतं� घाट अजन िस� झालेला न�हता, याचा हा परावा आहे.ू ु
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�ाथिमक पातळीवरचे होते. मंबई�या ग�हन�रपदी रािहले�या �रचड� ट�पल�या मते १९ �या ु
शतकात भौितकशा�ां�या तलनेत वाङ मय आिण त�व�ाना�या िश�णावर अित�र� त ्ु
भर िदला गेला होता. वै�कशा�ाचा अपवाद सोडला तर िव�ान-तं��ाना�या 
िश�णाकडे परसेे ल� िदले गेले नाही. प�रणामत: �शासन, कायदा व �याय�यवहार या ु
�े�ांत नविशि�तांची गद� झाली; उलट अिभयांि�क�, रसायनिव�ा, वन�पितशा�, 
किषिव�ानाची �े�े उपेि�त रािहली. या �े�ात �यामळे कायम िशि�त मन�यबळाची ृ ु ु
चणचण भासत रािहली. (Temple,1882, Pp. 432-433) याच कारणामळे १९ �या ु
शतकात वाङ मय व मान�यिव�े�या तलनेने मराठीत िव�ानिवषयक प�तकां�या ् ु ु
िनिम�तीचे �माण अ�य�प रािहलेले िदसते. 

�या. रानडे यांनी १८९८ साली १८१८ ते १८९६ या काळात मराठीत �िस� 
झाले�या प�तकांची मोजदाद क�न ‘मराठी वाङ मया�या अिभव�ी’िवषयी एक अहवाल ् ृु
�िस� केला होता. �यात िव�ानिवषयक प�तकांची स�ंया १६५ अस�याचे नमद ु ू
कर�यात आले आहे. यातील ७३ प�तके १८६७ पय�त �कािशत झाली असन �यानंतर ु ू
१८९६ पय�त उव��रत ९२ प�तके �कािशत झाली आहेत. याव�न मराठी लेखकांचा ु
िव�ानिवषयक प�तकिनिम�तीकडे कल झक लागला होता याची क�पना येते. ु ु ू

बाळाजी �भाकर मोडक हे १९ �या शतकातील एक मह�वाचे िव�ानिवषयक 
प�तकांचे लेखक. �यांनी रसायनशा� (१८७६), सि�शा�ाची मलत�वे (१८८१) ु ृ ू
पदाथ�िव�ानशा� (१८८१), य�ंशा� (१८८७), आरो�यमाग� (१८८८), बालबोध 
य�ंि�थितशा� (१८९७) इ�यादी प�तके िलिहली. �यांनी १९ �या शतकातील ु
िव�ानिवषयक प�तकिनिम�ती�या �ेरणांची चचा� केली आहे. ते �हणतात, “ शा�ीय ु
िवषया�या �ानाची ह�ली फार आ��यकता भास लागली आहे. �वदशेी चळवळीने ह�ली ू
बरीच उचल खा�ली आहे. �वदशेी िज�नस उ�प�न कर�याचे कारखाने िनघाले पािहजेत. 
दशेी िगर�यांतील कापड �वदशेी �हणन आपण वापरतो. परतं ते कापड काढ�यास ू ु
लागणारी य�ें अ�ाप परदशेीच आहेत. साबण, मेणब�या, आगकाडया वगैर ेकाही िज�नस ्
येथे िनपजतात. परतं �यांचीही सव� उ�प�ी दशेी साधनांनी होत नाही. सव� लोखंडी ु
सामान परदशेांतन येते. लोखंड, तांबे, िपतळ, ज�त, कथील वगैर े धात परदशेांतन ू ू ू
येतात. �यां�या खाणी येथे असन आ�हास सधारले�या रीतीनी गाळता येत नाही. ू ु
शा�ीय िवषयांचा फैलाव झा�यािशवाय �ा गो�ी िस�ीस जाणार नाहीत.” (खानोलकर 
ग.ं द.े, १९६३, प. ३१-३२) या �ेरणेमळे एत�ेशीय सिशि�त िव�ान िश�णाकडे आिण ृ ु ु
िव�ानिवषयक लेखनाकडे वळले. बाळाजी �भाकर मोडक यांनी याच ‘�वदशेी’�या 
�ेरणेतन �ेरणेतन िव�ानिवषयक लेखनही केले आिण �याला परक �हणन १८८३ ू ू ू ू
सालापासन को�हापर स�ंथानात िव�ान�दश�ने भरिव�याचा उप�म स� केला. ू ू ु
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 वाचनाचा इितहास हा िश�णाचाही इितहास असतो. �यामळे १९ �या शतकात�या ु
पाठयसािह�याचे शै�िणक सदंभ�म�यही ल�ात घेतले पािहजेत. मलांना सकं�पना ् ू ु
समजावन सांगणे, �यासाठी ज�र तेथे उदाहरणे, सवंाद वा गो�ी सांगन िन�पण ू ू
कर�याची अनदशेनप�ती व बालसािह�याची शैली घडिव�यात या काळातील शै�िणक ु
बालसािह�याचे योगदान मह�वाचे आहे. उदाहरणाथ�, �ािणज पदाथ� (मध), खिनज पदाथ� 
(नवसागर), उि�ज पदाथ� (ताड, िचनी गवत) असे पदाथा�चे शा�ीय वग�करण करणे; 
स�ि�य रसायनशा�ात �ािणज आिण उि�ज कोट��या पदाथा�पासन रासायिनक �ि�या ू
क�न तेले, मेणब�या, रगं कर�याचे �ान यािवषयी पाठयप�तकांतन व परवणी वाचना�या ् ु ू ु
प�तकांतन मािहतीपर मजकर द�ेयात येई. ‘भांडवल’, ‘नफा’ अशा सकं�पनांचा बोध ु ू ू
क�न द�ेया�या िनिम�ाने न�याने स� झाले�या आगगाडयां�या उ�ोगाचे उदाहरण ्ु
दऊेन सकं�पना �प� करणारा लेख ‘बालबोध’ मािसकात �िस� झाला होता. �यात 
१८५३ साली लॉड� डलहौसी ग�हन�र जनरल असताना सव��थम मंबई ते ठाणे अशी वीस ु
मैल लोखंडी सडकेव�न आगगाडी कशी धावली याचा इितहास दऊेन या उ�ोगात िकती 

 या लेखांचे �योजन वाचकां�या मनातली िज�ासा जागत क�न �यांना या अ�त ृ ु
दिनयेतले �ानिव�ान समजावन सांगावे, हेच होते.ूु
िव�ानिवषयक पाठयसािह�य : ्

३. स�मदश�क य�ं (िद�दश�न, १८४०)ू

 अथा�त या काळातली िव�ानिवषयक प�तके ही �ाम�याने िव�ा�या�साठी ु ु ्
अस�याने �यातील आशयिववेचनही �ाथिमक पातळीचे रहाणे �वाभािवक होते. पा�ा�य 
प�तकांची भाषांतर े करताना मराठी वळणाची िव�ानाची प�रभाषा घडिव�यास मा� ु
�यामळे चालना िमळाली व या अनभवाचा पढे िवसा�या शतकातील वै�ािनक लेखनाला ु ु ु
न�क�च फायदा झाला. पाठयप�तकांखेरीज मािसक-पि�कांतनही या कालखंडात ् ु ू
िव�ानसा�रता वाढिव�याचे �य�न झालेले िदसतात. बाळशा�ी जांभेकरांनी ‘दप�ण’ व 
‘िद�दश�न’ प�ातन िलिहले�या लेखांची शीष�के पहा :ू
१. वाफय�ंा�या व�ांतापासन मनांत आले�या गो�ी (२ माच� १८३२)ृ ू

थोड�यात, सम� भारता�या नविनमा�णा�या �यासातन �ाना�मक पनघ�टनेचा �क�प ृ ् ुू
�हणनच मराठी िव�ानलेखक वै�ािनक पाठयसािह�यिनिम�तीकडे वळले होते, असे ्ू
�हणायला बराच वाव आहे. याच �ि�कोनातन हटंर किमशनपढे सा� दतेाना महा�मा ू ु
फले यांनीही िश�णात यांि�क� िश�णाचा समावेश कर�याची मागणी केलेली िदसते.ु

२. कांही परभ बानकोटास मौजेक�रता आगीची नाव क�न गेले �यािवषयी (१४ माच� ू
१८३४)

४. कांचेची कती (िद�दश�न, १८४०)ृ
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भांडवल गतंिवले गेले याची आकडेवारी द�ेयात आली आहे. �यात एकण २३० कोटी ु ू
�पयांचे भांडवल गतंिव�यात आले. ही र�कम सरकार व िनरिनरा�या लोकांकडन “शेर’’ ु ू
(िह�सा) गोळा क�न जमिव�यात आली. �यात आप�या स�ंथािनकांनीही आठ कोट�चा 
िह�सा उचलला. याबदली िह�सेदारास �याज िदले जाते पण या उ�ोगावर�या 
जमाखचा�चा तपशील दतेाना मलांना समजेल अशा भाषेत या उलाढालीची मािहती िदली ु
आहे :

“�ा सग�या र��यांवर िमळन २,८०,६०० नोकर आहेत. �यांत २,५०,०३६ लोक ू
�ा दशेांतले आहेत आिण बाक�चे परदशेातले आहेत. �ा आकडयांव�न पािहल� तर अस� ्
िदसत� क�, �ा दशेांत�या लोकांस �ा आगगाडीचा मोठा आ�य आहे; आिण �यां�या 
घरांत �यांपासन प�कळ पैसा येतो. परतं तो �म आहे. �ा नौकरांत साधारण ू ु ु
िशपायापासन तो एजटंापय�त सवा�ची गणती केलेली आहे. एकटया एजटंा�या पगारांत ्ू
तीनश� िशपायांचा पगार भागतो; तो एजटं यरोिपअन असतो, आिण िशपाई एत�ेशीय ु
असतात.. िकतीएकांचे �हणणे असे पडत� क�, ह� सगळ�  भांडवल परदशेांतन येऊन ू
खरचल� आहे, �ांपासन आप�या रा��ास फायदा झाला आहे. परतं हा �म आहे. एखा�ा ू ु
मोठया सावकारान� एक ल� �पये खच�न एक मोठी हवेली एका मोठया शहरांत बांिधली ् ्ू
आिण ती हवेली, दरसाल ४,००० �पय� भाडयान� िदली, तर �यापारी ��ीन� पािहल� ्
असतां अस� िदसन येईल क�, ती लाख �पयांची �याची र�कम पचंवीस िकंवा फार तर ू
तीस वषा�त भ�न येईल. आिण �यानंतर �याला ज� काय िमळेल त� सगळ�  �याला 
न�यासरख� होईल. आिण तो नफा तो आप�या गांव� खरचील, �यापासन लाभ �या ू
गांवक� यांस िचरकाल लाभ होत राहील..” (पाटणकर, १९९९, प. २३२-३३) अशा ृ
�कार�या लेखनामळे अथ�शा� कळले क�, सपं�ी �हणजे केवळ सोने-�पे नसते हे ु
कळते. पैसा िकंवा सोने प�न ठेव�याने वाढत नाही; �यापारात गतंव�याने वाढतो असा ु ु
अथ�शा�ीय बोध मलांना होतो. पाठयप�तकां�या भािषक जडणघडणीचा हा कालखंड ्ु ु
असन वै�ािनक आशया�या प�तकांसाठी मराठी वळणा�या कथनशैलीचा घाट या ू ु
मा�यमातन शोधला जात होता. शालेय वाङ मयाची ही मह�वाची सां�कितक फल�ती ् ृू ु
�हणायला हवी.

इं�जी अमदानीत शालेय िश�णात भगोल िवषयाचा प�रचय �हावा या��ीने �यास ू
अ�यास�मात �थान द�ेयात आले होते. १८५५५-५ �या िश�णखा�या�या 
अहवालानसार हाय�कलम�ये दस� या वष� मंबई �ांताचा, ितस� या वष� भारत आिण ु ू ुु
इं�लंडचा आिण चौ�या वष� राजक�य व �वाभािवक भगोल िशकिव�यात येत असे. ू
१८७०-७१ �या िश�णखा�या�या वािष�क अहवालानसार ३ रीसाठी मंबईचा भगोल, ४ ु ु ू

भगोलाची पाठयप�तके्ू ु
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१. १८३२ : मेनवेअ�रगं व जान�हेकर रामशा�ी : भगोल खगोल इ�यािदिवषयक सवं ाद ू

६. १८५९ : िलमये -सोमण : मराठी नकाशांचे प�तकु

थीसाठी सामा�य भगोल, ५ वीसाठी आिशया व यरोप खंदाचा भगोल आिण ६ वीसाठी ू ु ू
जगाचा भगोल िशकिव�यात येई. इं�जी प�तकांचे मराठी भाषांतर क�न पाठयप�तके ्ू ु ु
िस� केली जाऊ लागली. या काळात �िस� झालेली ठळक पाठयप�तके पढील�माणे :् ु ु

२. १८३६ : बाळशा�ी जांभेकर : भगोलिव�ाू

४. १८३६ : दादोबा पांडरगं : मराठी नकाशांचे प�तकु ु
५. १८५७ : अहमदनगर िमशन : भगोलिव�ाू

३. १८३६ : िमस बड� व नाना नारायण : इं�लंड दशे ाचे वण�न

७. १८६१ : मेजर कॅडंी : ॲन अकाउंट ऑफ इंिडया
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पिंडत : िव�ंा�ी �हणन एक पव�त नम�द�ेया उ�र तीरास आहे. हा िहदं�थानामधन ू ूु
बहार �हणजे मगध �ांतापासन गजरात �ांतापय�त गेला आहे. �यापासन शोण आिण ू ु ू
नम�दा या न�ांचा उगम झाला आहे. तसाच पि�म सम�ापासन समार े साडेबारा ु ू ु
कोशांअवर स�ाि� या नामे एक पव�त आहे. तो िहदं�थानचे दि�न टोलापासन उ�रसे ूु
सरा�� दशेपय�त गेला आहे. �याची लांबी ३९० कोश, उंची २००० हात. बह�त क�न ु
असे होते क� �या पव�ताचे पव�कडन जे मेघ येतात, �यांचे गतीस �याचा �ितबधं होऊन ते ू ू
पव�कड�या बाजस मा� पज��य पाडतात. तसेच पि�मेकडचे मेघ पि�मेस पज��य ्ू ू
पाडतात. दि�णेस स�ाि�चा एक भाग आहे. �यास नीळिग�रस �हणतात. �याची उंची 
४५०० हात आहे. तेथील हवा फार थंड आहे. यावाचन दसरहेी लहान लहान पव�त ू ु
आहेत.” (गरसोळे सरशे, २००७, प. ३२)ु ृ

१८६९ �या बाप प�षो�म जोशी यां�या ‘िहदं�थानचा भगोल’ या प�तकात ू ु ू ुु
भारताचे ४ भाग केले आहेत. (क) ि�िटशांचा अमंलाचा भाग (ख) सरंि�त रा�ये (नेिट�ह 
�टेटस ) (ग) �वतं� रा�ये - का�मीर व नेपाळ, (ड) यरोिपयन वसाहती�या ता�यातील ् ु
�दशे. यानंतर पव�त, न�ा, तलाव, खाडी, आखात, हवामान, जमीन, खिनजे, जगंले, 

१०. बाप प�षो�म जोशी : िहदं�थानचा भगोलू ु ूु

८. १८६३ : बाळशा�ी जांभेकर : �डीम�टस ऑफ जॉ�फ�
९. १८६४ : मेजर कॅडंी : जॉ�फ� ऑफ िहदं�थान; िडि���शन ऑफ अ व�ड�. ु

११. १८८४ : केशव िचटको कलकण� व नारायण वासदवे जवेकर : भगोला�या �या�या ु ु ु ू
व नकाशांची सामा�य मािहती

१२. १८९७ : धनधा�री : िहदं�थानचे �यापारी भवण�न.ु ूु
१८३२ �या मॅनवेअ�रगं व जान�हेकर रामशा�ी यांचे ‘सवंादप�ती’ने िलिहलेले 

प�तक हा शा�ीय मािहतीपर मजकर सबोध शैलीत कसा मांडावा याचा एक व�तपाठ ु ू ु ु
आहे. उदाहरणाथ�,

��कता� : िहदं�थानात दसर ेकोणकोणते ड�गर आहेत?ु ु

१८३६ चे बाळशा�ी जांभेकरांचे प�तकही ��ो�रप�तीचे आहे. यात ��कांनी ु
िशकवताना िभ�ी नकाशाचा वापर कर�याची सचना केली आहे. प�तक मराठीत असले ू ु
तरी ��ेट, चॅनल अशा इं�जी श�दांचा वापर आहे. पिह�या धडयात भौगोिलक स�ंांचा ्
वापर, �टे, खंड, ि�पक�प, पव�त, सागर, सम�, आखात, सम�धनी, बदंर, न�ा, तळी ु ु ु
यां�या �या�या िदले�या आहेत. दस� या धडयात आिशया खंदाची सिव�तर मािहती ्ु
आहे. �यानंतर यरोप, आि�का, उ�र आिण दि�ण अमे�रका, ऑ��ेिलया आिण ु
पोिलनेिशया या खंडांची मािहती दणेार ेधडे आहेत. व प�तका�या अखेर�या भागात इतर ु
मह�वा�या दशेांची मािहती द�ेयात आली आहे.
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िपके, �ाणी, शेती यािवषयी मािहती द�ेयात आली आहे. महारा��ाचे सिव�तर वण�न 
द�ेयात आले आहे.

१९३७ पय�त भारतातील कोण�याच िव�ापीठात भगोल िवषय िशकिवला जात नसे. ू
१९३७ साली मंबई िव�ापीठाने बी. ए. �या पिह�या वषा�साठी भगोल हा वैकि�पक िवषय ु ू
ठेवला. भगोलाची पाठयप�तके तयार कर�यासाठी रॉयल किमशन, परात�विवभाग, ्ू ु ु
जगंल खा�याचे अहवाल, �होलकर यांचा शेतीसबंधंीचा अहवाल यांचा उपयोग क�न 
घे�यात आला.
१४. सक�ण� न�दी :ं

 १९ �या शतकातील मराठी शाळांतील िश�णा�या ि�थतीगतीचा सव�साधारण 
धांडोळा घेताना त�कालीन िश�क, �यांची अ�यापनप�ती, िश�क-िव�ाथ� नाते, मलांचे ु
आपापसातील वत�न या�या काही न�दी पािह�यावर त�कालीन शै�िणक पया�वरणाचा 
अदंाज येतो. गोिवदं आबाजी वसईकर यांनी १८४६ साल�या �यां�या वसई�या 
शाळेतील अनभवांचा व�ांत िलिहला आहे, �यात�या काही न�दी यासदंभा�त परशेा ु ृ ु
बोल�या आहेत. या काळात�या शाळात मले िकतीही असली तरी िश�क बह�तक�न ु
एकच असे. वसई�या शाळेत ८० मले होती, पण िश�क एकच होता. मोडी कागद वाचणे ु
आिण अ�र िलिहणे यास �ाधा�य असे. यािशवाय �ैरािशक, पचंरािशक, अपणा�क, ू
भगोल, �याकरण पाठ करणे असा अ�यास असे. मलांना अ�यासाची प�तके िवकत ू ु ु
�यावी लागत नसत. सरकारांतन एक िकंवा दोन �ती शाळेक�रता येत असत, �या पतंोजी ू
वाचीत असे व कधी कधी मलांना वाच�यास दते. अ�यासात�या वा शालेय वत�नात�या ु
खोडयांसाठी पतंोजी मलांना िनरिनरा�या �कार ेिश�ा करीत असत. उदाहरणाथ�,् ु

१. वेता�या बारीक छडया मारणे २. उठबशा करिवणे ३. अगंठे धरिवणे ४. घोडीवर ्
चढिवणे ५.मानेवर गजं अथवा खडा ठेवणे. गजं अथवा खडा पडला तर प�हा मार बसे. ु ु ु
�यामळे मले मानेला िचकट पदाथ� लावन येत. ६. कोलदांडा घालणे. �हणजे दो�ही हात ु ु ू
बांधन हातात गडघे आणावयाचे आिण हात गडघे यांचेमधील भोकांत आडवी काठी ू ु ु
घालन ठेवावयाची. नंतर �यास �या ि�थतीत जिमनीवर उताणा ठेवायचा. ७. पाणम�ी ू ु
मारणे. �हणजे म�ये भोके पाडलेली झा� यासार�या आकतीची छडी. िव�ा�या��या ृ
हाताची बोटे जरा वाकवन तळहातावर आठदहा वेळा मारीत.ू

मलां�या अ�यासावर नजर ठेव�यासाठी एखा�ा िव�ा�या�वर जबाबदारी सोपिवली ु
जाई. मले �यास िचचंा-बोर ेदऊेन िफतिव�याचा उ�ोग करीत. या नमना उदाहरणाव�न ु ु
त�कालीन शालेय स�ंकतीची क�पना येते. (जोशी गोिवदं बाबाजी,१८९६) ृ

मंबई�या शाळेतही दि�णी व गजराती मलांम�ये आपापसात बरीच चरस असायची; ु ु ु ु
�यातही पारशी मले �वाभािवकच �ाड असत; गजराती व बरीच दि�णी मले बह�धा ु ु ु
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२. १८३५ नंतर िव�यम ब�िटंगक�या काळात मेकॉले�या शै�िणक मस�ाला �माण ु
मानणार ेशै�िणक धोरण आले. येथन पढे वसाहतवादी िश�णाचा �व पाि�मा�य �ानाची ू ु ु
सां�कितक स�ा ��थािपत कर�या�या िदशेने झकला. एत�ेशीय इितहासापे�ा जे�स ृ ु
िमल�िणत पाि�मा�य स�ंकतीचे गौरवीकरण आिण एत�ेशीय स�ंकतीचे मागासलेपण ृ ृ
िबबंवणारा इितहास िशकवला जाऊ लागला. ही �भ�ववादी सां�कितकरणाची भिमका ु ृ ू
‘�हाइटस मॅन बड�न’ या श�द�योगाने ओळखली जाते. परतं �यामागचा छपा हेत ु ु ू
सां�कितक उ�नयनापे�ा सां�कितक वच��ववादाचा होता. सा�ा�यवादी स�ेचे ृ ृ

 १९ �या शतकातील शै�िणक घडामोड�चा तपास के�यानंतर जे �मख िन�कष� ु
हाती लागतात, ते असे :

१५. इितकथन :

 १. या शतका�या पवा�धा�त १८१३ �या चाट�र ॲ�टपय�त ई�ट इंिडया कंपनी�या ू
काय�सचीत ‘िश�ण’ या िवषयाला �थान न�हते. १८१३ साली कंपनी�या सनदचेे ू
नतनीकरण करताना ि�िटश पाल�म�टने कंपनीने दरवष� िश�णासाठी एक ल� �पये खच� ू
कर�याची अट घातली; पण १८१८ साली मराठयांचा पाडाव झा�यावर १८१९ साली ्
माऊंट �टअट� एलिफ��टन मंबईचा ग�हन�र होईपय�त पव��या ि�थतीत काहीही फरक ु ु ू
पडला नाही. ि�िटश �शासनाचे मंबई इला�यातील शै�िणक धोरण ठरिव�यात माऊंट ु
�टअट� एलिफ��टनने सव��थम ल� घातले. खेडयात साव�जिनक शाळांचा प�तशीर ्ु
िव�तार होईल असे िनयोजन �यांनी केले. आिथ�क िववचंनेमळे िश�णा�या �वाहापासन ु ू
दरावणा� या मलांना िश�णात िटकन राहा�याक�रता नादारी�या िश�यव�यांची योजना या ु ू ृु
काळात पढे आली. एत�ेशीय सां�कितक परपंरा आिण म�ये यांना ध�का न लावता ु ृ ू
शै�िणक आशय ठरिव�याला �ाधा�य िदले गेले. जॉन मा�कमने एलिफ��टनची ही 
िश�णनीती पढे चाल ठेव�याने स�वाती�या काळात िश�ण�साराला ब� यापैक� वेग ु ू ु
आलेला िदसतो. िकंबह�ना, १९ वे शतक हे िश�णाला साव�जिनक म�य �ा� क�न दणेार ेू
शतक आहे, असा सव�साधारण िन�कष� िनघतो. िश�णाचे साव�ि�क�करण कर�या�या 
�ि�येत धम�स�ंथा,शासन, सामािजक स�ंथा आिण आधिनक िव�ा सपंािदत केले�या ु
सधारकांचा अिभजनवग� या सवा�चा वाटा रािहला आहे. पतंोजी�या शाळेची मया�िदत ु
वत�ळात ब� झालेली िश�णप�ती लोप पावन साव�जिनक िश�णाची �यापक स�ंथा�मक ु ू
�यव�था िनमा�ण झाली, हे या काळातले फार मह�वाचे सां�कितक ि�थ�यतंर �हणायला ृ
हवे.

�ीमंतांची असत. यामळे तेथे शाळेतील पोरांचे तंटेबखेडे, चरशी आिण िश�कांशी ु ु
दांडगाईचे वत�न या गो�ी थोडया जा�त �माणात चालत. (वै� �ारकानाथ, १९२७, प. ् ृ
८३) 
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अनपालन कर�यासाठी एत�ेशीयांची मानिसकता तयार कर�यावर भर दणेारा होता. ु
�यामळे �वाभािवकच भौितकशा�े, तं�िव�ांचे िश�ण द�ेयापे�ा कारकन तयार करणार ेु ू
िश�ण द�ेयावर भर िदला गेला. १८५४ �या कोट�  ऑफ डायर�ेटर�या खिल�यात 
एत�ेशीयांना �ावया�या िश�णासबंधंी पढील माग�दश�क त�व िदलेले होते :ु

“The Government of India should consider how useful and practical 
knowledge suited to every station in life might be best conveyed to the 
great mass of people who in our opinion, are utterly incapable of 
obtaining any education worthy of the name by their own unaided 
efforts.”

आप�या �वत:�या बळावर िहदं�थानातील सव� �तरातील जनसमहाला शा�ीय व ुु
बौि�क िश�ण िमळवता येणार नाही; या�तव असे िश�ण कोण�या रीतीने दतेा येईल 
याचा िहदं�थान सरकारने िवचार करावा, अशी �प� िशफारस कोट�  ऑफ ु
डायर�ेटरकडन कर�यात आली होती. परतं या सचनेनसार यो�य ती काय�वाही झाली ू ु ू ु
नाही. १८८० साली द�काळिनवारण किमशननेही द�काळ�ितबधंाक�रता एत�ेशीयांम�ये ु ु
औ�ोिगक, शा�ीय व यांि�क िश�णाचा �सार करावा अशी सचना केली होती, ू
ित�याकडेही दल��च झालेले िदसते. १८८४ �या िश�णिवषयक किमशनने ु
हाय�कलपासनच यिन�हिस�टी िश�ण घेऊ इि�छणा� या आिण �यापार�ोगातले ू ू ु
धदंिेश�ण घेणा� या िव�ाथा�चे वेगळे गट कर�याची सचना केली होती. १८८६ साली ए. ू
पी. मॅ�डोना�ड�या खिल�यातही धदंिेश�णाचे मह�व ल�ात घेऊन या �कार�या 
िश�णात ज�र �या सधारणा कर�याचे माग� सचिव�यात आले होते. १८९५-९६ साली ु ु
सर इ. सी. बक किमशननेही �ाथिमक िश�णात धदंिेश�णा�या �ाथिमक कौश�यां�या 
िश�णाचा समावेश कर�याची सचना केली होती. पण ��य�ात या सचनांनसार ू ू ु
धदंिेश�णा�या �यव�थांची मा�ा वाढिव�यात आली नाही आिण �यामळे तांि�क ु
िश�णामळे � हास पावले�या पारपं�रक ध�ंातली खोट भ�न काढन आपला आिथ�क ु ू
�तर उंचाव�याची सधंी िमळाली नाही. उ�च व म�यमवग�यां�या तलनेत क�करी विंचत ु
समाज िश�णा�या न�या �वाहापासन दरच रािहला. इं�जां�या या �भ�ववादी शै�िणक ू ुू
धोरणाची �िति�या पढे एत�ेशीयांना �वदशेीवादा�या चळवळीत �पांत�रत झालेली ु
िदसते. तसेच उ�च व म�यमवग�य समाज गट आिण िश�णा�या �वाहापासन बाजला ू ू
पडलेला �ा��ेतर विंचत समाजा यांत दफळीची िच�हे िदस लागली होती.ूु

 ३. १९ वे शतक हा �ान�यवहारातला ऋण�हणाचा काळ आहे. या कालखंडात 
भारतीय स�ंकतीत�या �ानपरपंरांम�ये यरोपातील न�या �ानाचे अ�ययन, भाषांतर, ृ ु
�पांतर कर�याला �ाधा�य�म िमळालेला होता. पतंोजी�या शाळा जाऊन 
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िमशन� यां�या, इं�ज सरकार�या आिण सधारकां�या शाळा स� झा�या हो�या. शालेय ु ु
िश�णात मोरोपतंी आया� आिण वामनपिंडती �ोकां�या पठणावर भर दणेा� या पारपं�रक 
अ�यास�मात नवे बदल होऊ लागले होते. आ�ंल िव�ािवभिषतां�या शाळांत िशकलेली ू
नवी िपढी उदयाला आली होती. या िपढीने पदाथ�िव�ान, रसायनशा�ासारखे 
िव�ानातले �थं, इं�लंडचा इितहास, इसाप�या कथा, कोलंबसािद दया�वद�ची ं
�वासवण�ने, तक� शा�, गिणत, भिमती, पशवै�क आिण औषधीशा� अशा िविवध ू ु
िव�ाशाखेतले �ान मराठीत आण�याचा झपाटा स� केला. �ाना�मक ऋण�हणा�या ु
�ि�येतन सां�कितक अिभसरणही होत होते. शा�ी-पिंडत आता पाि�मा�य ृू
पदाथ�िव�ान आिण िनती�थंांचे िश�ण न�या िपढीला द�ेयात पढाकार घेऊ लागले होते. ु
नम�यादाखल ह�र केशवजी पाठार े यांचे उदाहरण पाहता येईल. कॅ�टन जि�ह�स यांनी ु
केले�या सचनेव�न केशवजी पाठार े यांनी सचनेव�न १९३३ साली Conversation ू ू
on Natural Philosophy या �थंाचे ‘िस�पदाथ�िव�ान’ हे भाषांतर आिण १८३७ 
साली Conversation on Chemistry या �थंाचे भाषांतर केले. जे�स फे�रश यां�या 
सचनेव�न �यांनी १८३६ साली History of England या �थंाचा ‘इं�लंडचा व�ांत’ हे ृू
भाषांतर आिण Bunnyan’s Pilgrim Progress चे ‘याि�क�मण’ हे भाषांतर केले. 
िम�ल�या Political Economy चे ‘दशे�यवहार�यव�था’ हे भाषांतर केले. एकाच वेळी 
इितहास, अथ�शा�, पदाथ�िव�ान, रसायनशा�, नीितशा� अशा िविवध िव�ाशाखांत 
रस घेणारी ही िपढी होती. एक�कडे मंबईस बाबा �यास यां�याकडन स�ंकत िशकायचे ु ू ृ
आिण दसरीकडे इं�ज िव�ानां�या सहवासात राह�न पा�ा�य िव�ानात रस �यायचा. ही ु
बह�अगंी िव�ािभ�ची सपंािदत कर�याची �ि�या या शतकात िनरतंर स� रािहलेली ु
िदसते. उदाहरणादाखल, िवनायक क�डदवे ओक यांनी या अिभसरण�ि�येिवषयी 
न�दिवलेला अनभव परसेा बोलका आहे. १८५५-५६ साली िचपळण�या शाळेत �यांनी ु ु ू
प�षो�म काणे यां�या हाताखाली काम करताना पदाथ�िव�ान आिण पाि�मा�य ु
नीितशा�ातील �थंांचे पठण केले. आप�या वाचनािभ�चीचे पोषण या �थंां�या पठणांतन ू
झाले अशी कत�तापव�क न�द �यांनी केली आहे . (पाठार ेरामच�ं ह�र, १९११, प. १) ृ ृू

४. या शतकात िश�ण�सारात धम�स�ंथांचा सहभाग मोठया �माणावर रािहला ्
आहे. अमे�रकन िमशनरी, �कॉिटश िमशनरी यांनी इथ�या लोकां�या नैितक उ�नतीसाठी 
ि��ती धमा��या म�यांचा �सार कर�या�या हेतने का होईना, साव�जिनक शाळा ू ू
उघड�या. या शाळांमधन िन�नवग�य समाजातली मले जा�ती क�न दाखल होत होती. ू ु
�यामळे िश�णाचा सामािजक परीघ िव�तार�याला न�क�च मदत झाली. मा� ु
िश�णा�या �वाहात आलेला हा िन�नवग� िशकन डोईजड होईल, �यातन सामािजक दही ू ू ु
माजेल अशी िचतंा �य� त क�न या ि��ती धिम�यां�या शै�िणक काया�िवषयी सशंयाचे 
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४. �ाना�मक अिभसरणातन सां�कितक अिभसरणाचीही �ि�या या शतकात स� ृ ुू
झालेली िदसते. ह�र केशवज�चेच उदाहरण पढे चालवन या सां�कितक अिभसरणाचे पैल ु ू ृ ू
�प� करता येतील. १९ �या शतका�या �ारभंी�या दशकात ह�र केशवज�चे िश�ण र.े 
रॉबट�  मनी या �कॉटलंड िमशनर��या इं�जी शाळेत झाले होते. िभ�न सां�कितक ृ
पया�वरणात िश�ण झा�याने �यां�या मनाचा सां�कितक म�यचौकटीचा कोशही ृ ू
स�ंका�रत झाला. ि��ती धमा�िवषयीचे आकष�ण वाट लागले. आपली पारपं�रक धािम�क ू
चौकट ओलांडन न�या म�यचौकटीचा सपंण� �वीकार करताना मनाची ��ंा�मक अव�था ू ू ू
झाली. अशा सां�कितक ��ंात सापडले�या ह�र केशवज��या या अव�थेिवषयी िवनायक ृ
क�डदवे ओक यांनी िलिहले आहे क�, “ ि��ती धम�पदशेकां�या सहवासाने आिण 
उपदशेाने �यांची ��ा िहदं धमा�व�न उडत चालली असतां, शामरावता�यांनी धम�सबंधंी ू
�यांचे शकंांचे स�माण समाधान क�न �यां�या धमा�िव�� असलेला �म दर केला व ते ू
�यांचे िश�य बनले. एवढेच न�हे तर ते अगदी प�के िहदंधम�कम�ठ बनले. हे �यां�या ु
धम�सबंधंी लेखांव�न कोणालाही कळ�यासारखे आहे.” (पाठार ेरामच�ं ह�र, १९११, प. ृ
१) या िभ�न शै�िणक-सां�कितक सहवासामळेच �यांनी १८२७ साली मालाड (सा�ी) ृ ु
�या पाठार�ेभ �ाती�या महाप�रषदते �वजाती�या िहतासाठी व सधारणेसाठी �ातीतील ू ु
िवघातक चाली व �रवाज बदं कर�याचा ठराव मांडला होता. १९ �या शतकात�या 
नविशि�त िपढीने सामािजक-सां�कितक परपंरांची कम�ठ चौकट मोडन काढ�यासाठी ृ ू
पढाकार घेतला होता, ही शतकातील �ाना�मक अिभसरणाची फल�ती होती.ु ु

५. एत�ेशीय नविशि�त सधारकांनी �ाथ�ना समाज, स�यशोधक समाज, शारदा ु
सदन वगैर े समाज�बोधक स�ंथां�या मा�यमातन सामा�यजनांना पारपं�रक ू
सकेंत�यव�थेतन बाहेर काढन आधिनक िश�णा�या �वाहात आण�यासाठी जाणीव ू ू ु
जागतीचे काम केले. शै�िणक मंडळे/स�ंथा �थापन क�न अनेक अतंवत�ळांत िवभाग�या ृ ु
गेले�या समाजगटात�या मला-मल�ना एक� आणन िश�णा�या न�या सधंी उपल�ध ु ु ू
क�न िद�या. यामळे िश�णा�या लोकशाहीकरणाची �ि�या स� झाली. उ�च जाती�या ु ु
मलां�या बरोबरीने दिलतांची मले िशक लागली. �ा�णांना जे िश�ण तेच �ा�णेतरांना ु ु ू
िदले जाऊ लागले. जातीय उतरडंी�या �ेणीम�यां�या साखळीत अडकले�या एत�ेशीय ू
समाजाची सामािजक अिभसरणाची मा�ा वाढिव�यात या शै�िणक उठावाचा वाटा मोठा 
रािहला आहे.

६. १९ वे शतक हे समाजातील सवते सभे नाकारणार े व सािमलक�ची म�ये ु ू
वाढिवणार े शतक आहे. जरी ि��ती धमा��या �सारासाठी ि��नांनी शाळा काढ�या 
अस�या तरी एत�ेशीय समाजा�या क�याणासाठी �यांनी घेतले�या पढाकाराचे म�य ु ू

वातावरण िनमा�ण कर�याचाही �य�न झाला.
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७. हे शतक �ाना�मक अिभसरणाचे शतक आहे. या शतकात स�ंकत, इं�जी, ृ
पिश�यन भाषांतन फार मोठया �माणावर मराठीत भाषांतर ेझाली. वै�क, अिभयांि�क�, ्ू
िव�ान आिण सामािजक शा�ांतील िविवध शाखोपशाखांतले �ान मराठीत आले. नवी 
प�रभाषा घडली. नवी शै�िणक साधनसपंदा िनमा�ण झाली, नवी अनदशेनप�ती आली. ु
िव�ापीठ, सशंोधन आिण अिभयांि�क� स�ंथा िनघा�या. भ�तरीय व वन�पतीस�ीचे ृू
सव��ण�क�प काया�ि�वत झाले, एिशयािटक सोसायटीसार�या �ा�यिव�ा आिण 
इितहाससशंोधन स�ंथांमळे �ान�यवहारात न�या प�ितशा�ाची जडणघडण स� झाली ु ु
आिण म�य �हणजे इं�जी िव�ेतन सामािजक सधारणांचे नवे पव� स� झाले. �ाना�मक ु ू ु ु
समाजाची सव�कष पायाभरणी या कालखंडात झाली. बह�भािषक, बह�धम�य दशेात रा��ीय 
एकसधंतेची म�यचौकट िनमा�ण कर�यासाठी या कालखंडात बौि�क-मानिसक तयारी ू
कर�याचे �ाथिमक काम स� झाले, ही या शतकातील शै�िणक योगदानाची मह�वाची ु
बाज रािहली आहे. यरोपात�या �बोधनपवा�ची आठवण �हावी, तसे हे महारा�� ू ु
स�ंकतीतले �बोधनपव�च �हणायला हवे. ृ

कमी होत नाही. �यांनी पाडले�या पायडंयातनच �ेरणा घेऊन �ाथ�ना समाज, ् ू
स�यशोधक समाजा�या शै�िणक काया�चा िव�तार झालेला िदसतो. कंपनी सरकार�या 
सेवेत असले�या इं�ज अिधका� यांपैक� सवा�चीच ��ी शोषणाची न�हती. थॉमस कडीने ँ
मराठी भाषेचे लेखनाचे �माणब� वळण िनमा�ण हो�यासाठी िवरामिच�हांची प�रभाषा 
तयार केली, पाठयप�तकांची शैली घडिवली. मो�सवथ�, कडी यांनी श�दकोश िस� केले. ् ँु
आधिनक मराठीची भािषक घडण कर�यात �यांनी िदले�या सहयोगाचे म�य नाकारता ु ू
येणार नाही. इं�जी िश�ण�यव�था ही सरकारी नोकर तयार करणारी होती आिण 
�ा�णांनीच �ाम�याने सरकारी नोक� या लाट�यासाठी न�या िश�ण�यव�थेचा लाभ ु
उठवला अशीही एक समजत आहे. मा�, जरी �ा�णांना सरकारी अिधकारपद ेू
िमळिव�याची आिण कायदमंेडळात �ितिनिध�व कर�याची मह�वाकां�ा होती, तरी 
रा��ीय जािणवां�या बांधणीतील �यांचा पढाकार कोणी नाका� शकणार नाही. जरी ु
पारशी, जैन अशा �यापारी समाजात�या लोकांनी आप�या �यापारव�ी�या फाय�ासाठी ृ
ि�िटश स�ाधीशांशी सपंक�  ठेवन लाभ िमळवला असला तरी �यांनी उभारले�या ू
सामािजक स�ंथांचे ऋण अमा�य करता येत नाही. महा�मा फले �भती �ा�णेतर ु ृ
समाजात�या लोकांनी िन�नजाती�या िश�णासाठी पढाकार घेतला असला, तरी ु
�ा�णांची सोबत �यांनी नाकारली नाही, हेही ल�ात �यायला हवे. हे शतक पर�पर 
सािमलक� वाढिवणार ेशतक होते. सामाईक िहता�या ��ावर गटातटा�या िभतंी बाजला ू
सा�न सग�यांनी िमळन काम कर�याचा नमनादश� घालन दणेार े शतक �हणन ू ु ू ू
महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक इितहासात या शतकाची न�द करावी लागेल. ृ
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िटपा :

ि�िटश िश�णत�� िमस मेरी काप�टर १८६७ साली भारत दौ� यावर आली असता, 
ितने येथील शै�िणक �गतीचे नमने पािह�यावर ि�टनपे�ा िहदं�थानातले िश�ण सरस ु ु
अस�याचा अिभ�ाय न�दवन ठेवली आहे. [१२] उ�च िश�णात वशंवण� भेद पाळला ू
जात नस�याने िश�णात सवा�ना सधंीचे ि�ितज खले झा�याब�ल ितने सतंोष �य� त ु
केला होता. ही एका अथा�ने १९ �या शतकातील शै�िणक ि�थ�यतंरा�या गणा�मकतेची ु
पावतीच �हणायला हवी.

[४] १९ �या शतका�या पवा�धा�तील इं�जी िश�ण केवळ कारकनी कामास उपयोगी ू ु
पडेल इतके हल�या दजा�चे असे. �यवहारकौश�यांसाठी लागणा� या िश�णाचा अभाव 
होता. यासबंधंी १८४३ साली रामक�ण िव�नाथ यांनी िलिहले होते : “कंपनी सरकार ृ
मोठमोठया पगारा�या जागा नेिट�ह लोकांस अगदी दते नाही. िव�ेक�न �यांची मने मोठी ्
होतील, व �यांस स�ीत कसे वागावे हे �ान �ा� होईल, परतं या �ानाचा उपयोग ृ ु

[२] पजंाबम�ये िनय� त झाले�या एडवड�स  या एका ि�िटश अिधका� याने अशा ् ्ु
औदाय�पण� शासननीतीचे समथ�न करताना �हटले होते : ू

[३] “India became a sort of laboratory for current British liberal, 
evangelical and utilitarian in various ways” - असे जॉन िमलचे मत होते. 
(Lawrence James, 1994, p. 220)

“There laws exist not, and who rules, must rule the people by his 
will. If his will be evil, the people will be far more miserable than it is 
possible for any people to be... but if his will be good as well as strong, 
happy are the people.. for benevolent despotism is the best of all 
governments.” - Edwordes, p. 723)

[१] “What was worse that some Hindu stuck resolutely to their faith 
despite western instruction. In 1824 Bishop Heber sensed divided 
loyalties after an Indian pupil at a mission school had shown him a 
shrine of Shiva, and explained the legends of different Hindu gods and 
goddesses. The enthusiasm of his discourse perturbed the cleric, who 
afterword wondered whether Indian boys might become ‘accomplished 
hypocrites’ playing the part of Christian with us, and their own people of 
zealous followers of Brahma.” - (‘an ignorance and credulity almost 
approaching idiocy’, “National Review, 16th Jan. 1958. p.20. quoted in 
‘Lawrence James, 1994, p. 221]



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - शै�िणक ि�थ�यतंर     ।  505 ृ

[५] स�ंकत पाठशाळेसबंधंीचा २९ स�ट�बर १८२१ चा जाहीरनामा : “जाहीरनामा ृ
सरकार दौलतमदार कंपनी बाहादर स� इसने अशेरीन मयातैन व अलफ (२९-९-ु
१८२१) तमाम �ा�ण लोकांस जाहीर �हावयाक�रता िलिहणेत येत आहे, जे कंपणी ु
सरकारची मज� आहे, क�

४. पढवणार व पढणारसधा वत�णक करणेस िव�ा�यास अिधको�र जसे जसे क�रतील ु ू
तसे �यास द�णा अिधक िमळेल. �याय, �योितष, वै�कशा�ास जाजती दि�णा 
िमळेल; �हणोन ऐसे वत�णक करणेिवषयी िक�येक कलमांची यादी िनराली िलिहली ू
आहे, �या�माणे वत�णक करणेत यावी.(कलकण� अ. रा. २०१२, प, ९६)ृू ु

कर�यास �यांस कोणताही माग� क�न ठेवला नाही, अथवा �या �कार े�यांस िव�ा�यास 
िशकिवतात, तो �कार �यांस पढे �या ध�ंात ते पडणार, �यांत वाकब कर�यास उपयोगी ु
आहे काय? .. एथील लोक म�य�वे क�न शाळा सोड�यावर कारकनाचा धदंा क�रतात. ु ु
�यांही जी िव�ा सपं�न केली असती, �या�माणे �यांचा पगार िकंवा �यांचे लोकांत वजन 
नसते, आिण या शाळांत जाितभेद अगदी ठेिवला नाही, व हलके लोकांची जात अिधक 
पडली, व �यांस िलिह�याचे कामापे�ा �यांची �वत:ची ह�तमजरी सां�तचे िहदं ु ू
रीती�माणे फार कठीण वाटते, �हणन या शाळांत बह�त क�न हलके जातीची मले फार ू ु
असतात, या�तव �यापा� यांस िकंवा पेटीदारास, अथवा कंपनीचे कचेरीस िजतके एकंदर 
कारकन पािहजेत, िकंवा िजत�यांची गरज आहे, �यापे�ा �यांची स�ंया अिनवार आहे. ू
तरी दरवषा�स सह�ावधी दसर ेतयार होतच आहेत, मग ते अथा�त थोडया पगारावरही ्ु
राहातात... मागे नेिटव कारकनास दरमहा ५० �पये िमळत, परतं स�या �हणाल तर ु ु
�यांचा बारा �पये दर झाला आहे... पढे कांही वषा�नी दरमहा ५ �पयांपे�ा अिधक ु
िमळणार नाही.” ( रामक�ण िव�नाथ, १८४३,प. ३५)ृ ृ

१. या मलकात �ा�ण लोक बह�त आहेत. िव�ा पढन पिंडत �हावे �हणन, ऐशास शहर ु ु ू ू
पणे येथे िव�ामबागेचा वाडा पाठशालेस नेमन िव�ा पढिवणेस शा�ी वैिदक वगैरसे ु ू
नेिमले आहे.

२. पढणार लोक िजतके येतील, ितत�यांस िव�ा�यास, जे पािहजे ते पढवावे. िव�ा 
वाढावयाक�रता अन�प�न पाह�न पढणार शभंर िव�ाथा�स सरकारांतन दरमहा �पये ु ू
५ �माणे खचा�स पोटाक�रता िमळेल.

३. िव�ा पढणेस लोक जे येणार ते अि�न सध २ चे िदवसी सव��ांनी द�तरचे ु
वाडयाम�ये दाहा घिटका िदवसास �ात:काली हजर �हावे. �यास जे िव�ा अपे�ा ्
आहे ते पढवणेस नेमणेत येईल. सध ५ िदवसांपासन पढिवणेस �ारभं होईल,ु ू

या पाठशाळेचे ‘म� तसर’ (म�या�यापक) �हणन राघवाचाय� या शा��ची नेमणक ु ु ू ू
मािसक १०० �पयांवर झाली होती. वेद, धम�शा�, �याकरण, वै�क, अलंकार, इ�यादी 
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[६] मेकॉले�या िट�णातला मळ इं�जी उतारा :ू

Ÿ Dialects commonly spoken among the natives .. contain neither 
literary nor scientific information, and are moreover so poor and 
rude that, until they are enriched from some other quarter, it will not 
be easy to translate any valuable work into them. It seems to be 
admitted on all sides that the intellectual improvement of those 
classes of the people who have the means of pursuing higher 
studies can at present be effect only by means of some language 
not vernacular amongst them... In India, English is the language 
spoken by the ruling class. It is spoken by the higher class of 
natives at the seats of Government. It is likely to become the 
language of commerce throughout the seas of the East. It is the 
language of two great European communities which are rising, the 
one in the south of Africa, the other in Australasia; communities 
which are every year becoming more important, and more closely 
connected with our Indian empire. Whether we look at the intrinsic 
value of our literature, or at the particular situation of this country, 
we shall see the strongest reason to think that, of all foreign 
tongues, the English language is that which would be the most 
useful to our native subjects.” (Macaulay ‘Minute’. Desai, 2011, 
p.93)

Ÿ “a single self of a good European library was worth the whole native 
literature of India and Arabia...It is, I believe, no exaggeration to say, 
that all the historical information which has been collected from all 
the books written in the Sanskrit language is less valuable than 
what may be found in the most paltry abridgements used at 
preparatory schools in England.”

[७] परतं भाषाश�ीचा आ�ह धरणा� यांनी आपाप�या भाषांचा िवकास होऊ िदला ु ु
नाही. िहदंीचे िहदं�थानी आिण उद� असे िवभाजन झाले. िहदंी ही िहदंचंी आिण उद� ही ू ू ू ू
मि�लमांची भाषा ठरवन टाकली. दि�णेतील भाषांनी �यां�या िबगर स�ंकत भािषक ु ू ृ

िवषयांसाठी ६० �पये मािसक वेतनावर िश�कां�या व ४१ �पये मािसक वेतनावर 
सहायकां�या नेमणका कर�यात आ�या हो�या. ु
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[११] “apt to delight and entertain a child..yet afford useful reflection 
to a grown man. And if his memory retain them all his life after, he will 
not repent to find them there, amongst his manly thoughts and serious 
business. If his Aesop has pictures in it, it will entertain him much 
better, and encourage him to read when it carries the increase of 
knowledge with it For such visible objects children hear talked of in 
vain, and without any satisfaction, whilst they have no ideas of them; 
those ideas being not to be had from sounds, but from the things 

[९] “There seems to be sincere desire on the part of our 
countrymen to impart education to the other sex. But ideas on this 
subject are most different and most incoherent. We cannot afford to 
Europeanize our Hindu sisters, nor can we afford to let them remain 
where they are, so backward in some of the most valuable concerns of 
human life. We wish that some sound principles on this subject should 
be laid down for the guidance of those who have undertaken the duty 
of female education. We propose that a meeting of gentlemen who 
have taken interest in the reformation of other sex should be called in 
Bombay, and some adjustment of principle under the circumstances 
should be made. We wait for suggestions on this subject.” ( सबोधपि�का ु
१८७७; �ाथ�ना समाजाचा इितहास, भाग १, प. १५९)ृ

[८] गणेश �यकंटेश जोशी, पणे साव�जिनक सभेची पि�का, ऑ�टोबर १८८१. ु
‘Indian Vernaculars and University Reform’, printed in Writings and 
Speeches of Hon Rao Bahadur G.V.Joshi, Arya Bhushan,Poona,1912, 
p 1016.

[१०] “It is doubtful whether the government’s new educational 
dispensation for Muslims encouraged them to take to higher western 
education in any marked degree. What it did was to cut them off from 
the main stream of secular education in India and to strengthen their 
sense of separatism.”(S.R.Mehrotra,“The Emergence of the Indian 
National Congress”, p. 256; 1971, Delhi : Vikas Publication. 
Sunthankar, 1988, p. 586)

प�रवाराची अि�मता जतन केली.
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[१२] “..at first, give the impression that the state of general 
education in India is superior to that in Great Britain... the intellectual 
status of schools appears to be superior to what we see usually in 
England, and the youths more devoted to their studies than is common 
among us.” (Carpenter, 1868, p. 114-115)

themselves, or their pictures.” (Some thoughts concerning education, 
1693)

qqq
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सा�कितक ि�थ�यतरं ंृ

वसईचे गोिवदं बाबाजी जोशी हे एकोिणसा�या शतकातले सधारक� िवचारांचे गह�थ ु ृ
पि�म भारतात अनेक गावांम�ये िफ�न राजक�य, सामािजक जािणवां�या जागतीसाठी ृ
�य�न करत. १८६७म�ये ते असे िफरतीवर असताना अिलबागला गेले. या गावात 
अनभवलेली एक चम�का�रक गो� �यांनी �वासवण�नाम�ये िलह�न ठेवली आहे : ु
“अिलबाग येथ� दोन �कारचे तास (घडयाळ�) वाजतात व �यांत इतका फेर आहे क� ्
पिह�यांत बारा वाजले तर दस�यांत सहा वाजतात आिण दस�यांत एक वाजला तर ु ु
पिह�यांत बारा वाजतात. अशी ि�थती अस�यामळ�  नवीन �वाशास असे टोल ऐकन ु ू
चम�कार वाटतो.” (गोिवदं बाबाजी जोशी २०१६ : ६७). या दोन घडयाळांपैक� एक ्
घडयाळ पेश�यांचे वतनदार िबवलकर यां�यातफ�  परपंरनेे चालत आलेले घडयाळ होते, ् ्
तर दसर े मामलेदार कचेरीतले सरकारी घडयाळ होते. िबवलकरांचे घडयाळ पव��या ् ् ूु
पेशवाई प�तीने सय�दयाला नवीन िदवस स� होतो असे ध�न चालणार े होते, तर ू ु
सरकारी घडयाळ इं�जी प�तीने रा�ी बारानंतर नवा िदवस धरत होते. �यामळे ् ु
िबवलकरां�या घडयाळात सहा टोल पडत, ते�हा सरकारी घडयाळाचे दपारचे बारा ् ् ु
वाजलेले अस�याने बारा टोल पडत. अिलबाग�या लोकांना हे टोल सवयीचे झाले होते. 
परतं गोिवदं बाबाजी जोशी यां�यासारखा परगावचा मन�य या दहेरी टोलांनी ग�धळन ु ु ूु
जात असे.

१ पव�कथन ू

एकोिणसा�या शतकात�या महारा��ीय समाजाची ि�थती काहीशी 
अिलबागकरांसारखी होती. अिलबागकर �या�माणे दोन ‘घडयाळी काळां’म�ये जगत ्
होते, �याच�माणे महारा��ीय समाज एकाच वेळी दोन वेगवेग�या काळांत जगत होता. 
यापैक� एक काळ पारपं�रक होता, तर दसरा इं�जां�या राजक�य स�ा �थापनेनंतर स� ुु
झालेला ‘नवा’ काळ होता. एकोिणसा�या शतकात�या महारा��ीय समाजात घडन ू
आले�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंराचे �ितका�मक दश�न अिलबाग�या दोन ृ

५
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�वाहीपणा हे कोण�याही कालखंडात�या स�ंकतीचे वैिश�य असते. स�ंकती ही ृ ् ृ
कधीही ि�थतीशील नसते. एकोिणसा�या शतकातील महारा��ीय स�ंकतीलाही हे त�व ृ
लाग पडते. पण अठरा�या शतकापासन इं�ज आिण भारतीय या दोन िभ�न स�ंकत��या ृू ू
सपंका�ची आिण सयंोगाची �ि�या स� झाली होती. महारा��ात हा स�ंकतीसयंोग ु ृ
एकोिणसा�या शतकात घडला. �यामळे एकोिणसा�या शतकात�या �वाही महारा��ीय ु
स�ंकतीला चेतना दणेारी �मख �ि�या ही या स�ं कतीसयंोगाची होती. ृ ु ृ

यापव��या �ाचीन काळापासन स�ंकतीसपंका��या, सयंोगा�या अनेक अनभवांतन ृ ुू ू ू
हा समाज गेला असला, तरी एकोिणसा�या शतकातले महारा��ातील सां�कितक ृ
ि�थ�यतंर अिधक मलगामी होते, कारण इं�जांसोबत�या स�ंकतीसयंोगाचे �व�प वेगळे, ृू
गतंागतंीचे होते. इं�जांनी महारा��ाची राजक�य स�ा सपंादन के�याने हा स�ंकतीसपंक�  ु ु ृ
घडन आलेला अस�यामळे यात जेते-िजत असे नाते होते. पण हे नाते म�ययगातील ू ु ु
इ�लामी स�ंकतीसोबत�या जेते आिण िजत ना�याह�न िकंवा पधंरा�या शतकात गो�यात ृ
घडन आले�या पोत�गीज स�ंकतीसोबत�या जेते आिण िजत या ना�याह�न खप वेगळे ृू ु ू
होते. इं�ज जेते होते आिण महारा��ीय समाज िजत होता हे खरचे. इं�जां�या कती ृ
�वतःचे वच��व ��थािपत करणे, �यातन फायदा िमळवणे या हेतनेच �े�रत झा�या हो�या ू ू
हेही खर;े पण वच��व ��थािपत कर�याचे, फायदा िमळव�याचे �यांचे माग� वेगळे होते. 
जे�या महारा��ीय समाजाला दमना�ार,े छळा�ार,े जबरद�तीने न�हे तर सलो�याचे 
सबंधं ��थािपत क�न िजकंन घे�याचा �य�न इं�जांनी केला. िनदान एकोिणसा�या ू
शतका�या म�यापय�त तरी अशी प�रि�थती होती. या सलो�या�या ना�याला वेगवेगळी 

घडयाळांमळे घडन येणा�या ‘कालदश�ना’म�ये होते.् ु ू

त�कालीन भारतीय जनता आिण स�ाधारी इं�ज हे जण दोन िभ�न काळांम�ये ू
जगणार े समाज होते. �यांची जीवन��ी पर�परांह�न वेगळी होती. यरोपम�ये सतरा�या ु
शतकापासन िववेकवादी वै�ािनक ��ी बाळगणारा समाज उदयाला येऊ लागला होता. ू
अठरा�या शतकात िव�ानावर आधा�रत तं��ानामळे औ�ोिगक �ांतीला चालना ु
िमळाली होती आिण �यामळे सामािजक-सां�कितक जीवनात फार वेगाने आमला� ु ृ ू
प�रवत�न घडन आले होते. उ�ोग-�यापारात झालेली वाढ, न�या बाजारपेठां�या गरजेतन ू ू
आिण राजक�य सा�ा�यिव�तारा�या �ेरणेतन जगातील यरोपेतर भभागावर यरोपीय ू ु ू ु
समाजाचा वावर वाढला आिण वर �हट�या�माणे दोन िभ�न काळांत जगणा�या 
समाजांचा सपंक�  आला. महारा��ासह भारता�या भमीवर इं�जांची रा�य�थापना हा याच ू
ऐितहािसक �ि�येचा भाग होता. १८१८म�ये इं�जांनी पेश�यांकडन मराठा रा�य िजकंन ू ू
घेत�यानंतर ख�या अथा�ने इं�जांचे रा�य महारा��ात�या बह�तांश भभागावर ��थािपत ू
झाले. महारा��ीय समाज इं�जां�या राजक�य िनय�ं णाखाली आला.
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कारणे होती. अगदी �ारभंी दस�या बाजीरावाकडन मराठयांचे रा�य िजकंन घेत�याने ही ्ू ूु
रा�यकत� जमात चांगलीच दखावली गे�याची जाणीव त�कालीन इं�ज सेनापती ु
माउंट�टअट� एि�फ��टन याला झाली होती. �यामळे एत�ेशीयां�या धािम�क, पारपं�रक ु ु
�े�ात ह�त�ेप न कर�याचे �याचे धोरण होते. एकंदर कंपनीसरकारचेच धोरण �ारभंी 
अशा �कारचे होते. �यामळे कंपनी सरकार�या रा�यात १८११पय�त ि��ती िमशन�यांना ु
धम��सार कर�यास परवानगी न�हती. एवढया मोठया रा�यावर स�ा ��थािपत करायची ् ्
तर एत�ेशीय समाजातीलच लोकांना िशकवन, �यां�या अगंी �शासक�य कौश�ये �जवन ू ू
व �यांना सरकारी य�ंणेत सामावन घे�याची आव�यकता इं�जांना पटली होती. �यामळे ू ु
नवी िश�णप�ती उभा�न ित�या �ार े येथील लोकांना नवी, आधिनक िव�ा ु
िशकिव�याचा उप�म �यांना स� करावा लागला. पढे महारा��ात �ॉटे�टंटपथंीयांची ु ू
ि��ती धम��सार कर�याची रीत दखेील पधंरा�या शतकात�या पोत�गीज कॅथिलकां�माणे ु
जलमी र�पाताची नसन ‘�ेमाने िजकंन घे�या’चीच होती. इतकेच न�हे, तर मंबईम�ये ु ू ू ु
‘बॉ�बे असोिसएशन’, ‘�टडंट िलटररी सोसायटी’ अशा सामािजक �े�ात आधिनक म�ये ु ु ू
�जवणा�या स�ंथा �थापन कर�या�या कामात अनेक इं�ज िव�ान, �ा�यापक, प�कार 
यांनी पढाकार घेऊन नविशि�त महारा��ीय पढा�यांना �े�रत केले. अशा अनेक धोरणे, ु ु
कती यांमधन इं�ज समाजाची महारा��ीय समाजाशी आपलेपणाने जळवन घे�याची व�ी ृ ु ृू ू
िदसन येते. अथा�त हे वसाहतवादाचेच एक अिधक ‘स�य’ �प होते, हे उघड आहे. ू
मेकॉलेने बगंाल�या सदंभा�त केले�या पढील िवधानांव�न हे �प�पणे िदसन येते : ु ू

मेकॉलेला इथे अिधक आनंद कशाचा झालेला आहे, तर धािम�क बाब�म�ये जराही 
ह�त�ेप न करता, जोरजबरद�ती न करता केवळ इं�जी िव�े�या �सारा�ार े आपण 
भारतीयांचा धम� आिण स�ंकती िनःशेष क� शकतो आहोत. एकोिणसा�या शतकात�या ृ
बगंाल आिण महारा�� येथील नविशि�तांवर ि��ती धम�मतांचा जो वाढता �भाव िदसन ू

“The effect of this education on the Hindus is prodigious. No 
Hindoo, who had received an English education, ever remains 
sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as a 
matter of policy, but many profess themselves pure deists and some 
embrace Christianity. It is my firm belief that if our plans of education 
are followed up, there will not be a single idolater among the 
respectable classes in Bengal thirty years hence. And this will be 
effected without any efforts to proselytise; without the smallest 
interference with religious liberty; merely by the natural operation of 
knowledge and reflection.” (मेकॉले, उ�त – ि�योळकर १९७१ : १९७).ृ
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येत होता, �यासदंभा�तले हे भिव�यसचक उ�ार आहेत. पण मेकॉलेचे हे �व�न तंतोतंत ू
��य�ात येऊ शकले नाही. एत�ेशीयांनी इं�जांकडन िव�ा ह�तगत केली; �यांची ू
जीवन��ी बदलली; इं�ज इथे दीडशे वष� रा�य क� शकले; पण भारतीय धम�परपंरा 
आिण स�ंकती पण�पणे नामशेष झाली नाही. परपंरतेले बरचे घटक मळापासन बदलले; ृ ुू ू
काह�चा त�डवळा बदलला; काही गो�ी न�या आ�या; काही आहेत तशाच रािह�या. 
स�वातीला िदले�या अिलबागकरां�या उदाहरणा�माणे भारतीय लोक एकाच वेळी दोन ु
काळांम�ये, दोन सां�कितक िव�ांम�ये जगत रािहले. या जग�यात काही बाबत�त ृ
ि�धाभाव होता, अतंिव�रोध होते; पण येथील लोकांनी ते जगणे सवयीचे क�न घेतले.

या सव� �ि�येत िश�ण हे प�रवत�नाचे म�य �े� रािहले. मेकॉले�या वरील ु
उ�ारांतही एत�ेशीयां�या मतप�रवत�नाचे म�य �ेय �याने िश�णालाच िदले आहे. �याचा ु
प�रणाम आिथ�क, राजक�य, सामािजक, धािम�क, नैितक अशा जीवना�या इतर अगंांवर 
होऊ लागला. सां�कितक ि�थ�यतंरांचा िवचार या सव�च �े�ां�या सदंभा�त केला पािहजे. ृ
पैक� िश�ण�े�ात इं�जांनी घडवन आणले�या मलगामी प�रवत�नाचा वेध या प�तकात ू ू ु
�वतं� �करणात घेतला आहे. �याच�माणे �याचा आिथ�क आिण राजक�य जीवनावर 
काय प�रणाम झाला ते दखेील �वतं�पणे मांडले आहे. ��तत �करणात एकोिणसा�या ु
शतकात�या महारा��ीय समाजजीवना�या म�यतः धािम�क आिण नैितक अगंांवर �काश ु

पण एवढे मा� खर े क� एकोिणसा�या शतकात हे फार वेगाने घडले. आधी 
�हट�या�माणे कोण�याही काळातील स�ंकती�माणे एकोिणसा�या शतकातील स�ंकती ृ ृ
दखेील �वाही होती; पण एकोिणसा�या शतकात इं�जां�या रा�य�थापनेनंतर महारा��ीय 
समाजाचे �वाहीपण अिधक वेगवान बनले. इं�जांनी इथे न�या �यव�थे�या ��थापनेला 
�ारभं के�यानंतर �याचे प�रणाम सामािजक जीवना�या सव�च अगंांम�ये िदस लागले. ू
वसाहतवादी स�ंकतीसपंका�त केवळ जेते सि�य असतात आिण िजत हे िनि��यपणे ृ
(passive) केवळ स�ंकार �हण करत असतात अशी समजत आहे; परतं महारा��ात ू ु
तसे िदसले नाही. इथ�या इं�जी राजवटीशी आिण ती राबवणा�या इं�ज लोकांशी �यांचा 
थेट सपंक�  आला तो नविशि�त वग� अ�यतं सजगपणे इं�जां�या आधिनक स�ंकारांना ु
सामोरा गेला. �भ�व��थापनेसाठी इं�ज वेगवेग�या मागा�नी �य�न करीत असताना, ु
महारा��ीय समाजाकडन �याला सिंम� �िति�या िमळा�या. एक�कडे राजक�य ू
�व�पाचे छोटेमोठे उठाव झाले, तर दसरीकडे इं�जी िश�णाला चांगला �ितसाद ु
िमळाला; ि��ती धम��सारा�या िमशनरी चळवळीला िवरोध झाला, तर दसरीकडे िहदं ु ू
धािम�क सधारणां�या चळवळी स� झा�या; एक�कडे पन��जीवनवादी रा��वादाचा ु ु ु
िवचार उगम पावला, तर दसरीकडे सामािजक आिण राजक�य ��या �बोधनवादालाही ्ु
�ितसाद िमळ लागला.ू



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - सां�कितक ि�थ�यतंर    । 513 ृ ृ

परपंरनेे भारतीय समाज हा जात�म�ये िवभागला गेला होता. एकोिणसा�या शतकात 
इं�जांनी आधिनक�करणा�या �ि�येला चालना िद�यानंतर या समाजा�या मळ�या ु ू
जातीय रचनेला वग�य रचनेचा आयाम िमळ�याची �ि�या स� झाली. जाित�यव�था ु
आिण वग��यव�था या सामािजक �तरीकरणा�या प�ती आहेत. पण जाित�यव�थे�या 
तलनेत वग��यव�था ही काहीशी खली रचना असते. जाती या ज�मािधि�त असतात ु ु
आिण एका जातीतन दस�या जातीत जा�याचे माग� बदं झालेले असतात. तलनेने वग� हे ू ुु
ज�मािधि�त नसतात; वगा�मध�या सीमारषेा स�प� नसतात; �वतःचे वग�य �थान ु
बदलता ये�याइतपत मोकळीक �य��ला असते. �यामळे जाित�यव�थे�या तलनेत वग�य ु ु
समाजाम�ये ‘सामािजक गितशीलता’ अिधक असते असे मानले जाते. एका वगा�तन ू
दस�या वगा�त जा�याची ही �ि�या म�यतः �यावसाियक बदला�या सदंभा�त तपासता ुु
येते. कारण वगा�चा म�य िनकष आिथ�क प�रि�थती हा असतो. मा� वग� �हणजे िन�वळ ु
आिथ�क गट न�हे. �य��चे उ�प�न, �यवसाय, उ�चारशैली, िनवास, �यवहारप�ती, 
पेहराव, फाव�या वेळेचा िविनयोग, कला-अिभ�ची, नैितक ��ी, इतरांशी असणार ेसबंधं, 
कौटंिबक जीवनशैली इ�यादी अनेक गो���या सदंभा�त वग�सकं�पना मांडली जाते. ु

  भौितक स�ंकती आिण बौि�क-भाविनक-म�या�मक अशी मनोमय स�ंकती अशी ृ ृू
स�ंकतीची दोन �मख अगें मानली जातात. या दो�ही अगंांम�ये पर�परसबंधं असतो. ती ृ ु
पर�परांवर �भाव टाकत असतात. िवचारसघंषा��या इितहासाचा समावेश स�ंकती�या ृ
बौि�क-म�या�मक अगंाम�ये होत असला, तरी याला �ेरणा दणेार ेकाही घटक भौितक ू
स�ंकतीम�येही असतात. एकोिणसा�या शतका�या िवचारसघंषा��या इितहासाचा ृ
अ�यास करताना आप�या ल�ात येईल क� हा सघंष� �ाम�याने म�यवग�य समाजात ु
घडन आलेला आहे. हा म�यमवग�य समाज एकोिणसा�या शतकात महारा��ात न�याने ू
उदयाला आला. �या�या उदयामागे जी कारणे आहेत �याम�ये भौितक आिण मनोमय 
स�ंकतीम�ये घडन आले�या प�रवत�नांचा समावेश आहे. म�यमवगा�चा उदय हा या ृ ू
�करणातील इितहासकथनाचा पिहला ट�पा असेल आिण या म�यमवगा�त न�या 
िवचारांचा उदय व िवकास हा दसरा ट�पा असेल.ु

टाकला आहे. इं�जांनी �थापन केलेली नवी िश�ण�यव�था आिण ित�या प�रणामी 
समाजात िनमा�ण झालेले नवे िवचार�वाह; या िवचार�वाहां�या �ेरणेतन उगम पावले�या ू
धम�सधारणा आिण समाजसधारणे�या न�या चचा�, वादिववाद आिण चळवळी; �यातन ु ु ू
�कटलेला महारा��ीयांचा नवा नीितिवचार आिण जीवन��ी यांचा इितहास या �करणात 
घेतला आहे. हा एक�कार ेिवचारसघंषा�चा इितहास आहे.

२ एकोिणसावे शतक आिण म�यमवगा�चा उदय
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“एकंदरीत, आिथ�क साधनसपं�ीचा उपभोग आिण �या�ार े�भािवत होणारी जीवनशैली 
यां�या आधार े होणा�या लोकां�या गटवार िवभागणीतन वग��यव�था आकाराला येते.” ू
(दीि�त २००९ : १०-११).

जगभरात म�यमवगा�ने िवचार�णाल�मधील सघंष�, �वातं�यवादी व समतावादी लढे 
यांम�ये मोलाची भिमका बजाव�याचे इितहास सांगतो. आधिनक लोकलढयांतील ्ू ु
किन�वगा�चे नेत�व म�यमवगा�तनच पढे आले. भारतीय समाजात हा आधिनक म�यमवग� ृ ु ुू
एकोिणसा�या व िवसा�या शतकात आकाराला येत गेला. �या�या उदयाला �ाम�याने ु
इं�ज स�ा कारणीभत ठरली[१]. इं�जांनी नवी �शासक�य �यव�था उभारली आिण ू
�यात सहभागी हो�यासाठी येथील समाजाला आधिनक िश�णा�या सिवधा उपल�ध ु ु
क�न िद�या. यामळे समाजात न�या �यावसाियक सधंी िनमा�ण झा�या. कारकन, ु ू
िश�क, डॉ�टर, अिभयतें, कं�ाटदार, वक�ल, अनवादक, िश�णािधकारी, इ�यादी अनेक ु
नोक�या व �यवसायाची �े�े या समाजात अि�त�वात आली. 

ही म�यमवग�य मंडळी न�याने िशि�त झालेली, आिण �हणन पा�ा�य �ान आिण ू
नीितिवचार यां�याशी चांग�या �कार े प�रिचत झालेली होती. महारा��ीय समाजातील 
�या वैचा�रक सघंषा�चा, जीवन��ी�या ि�थ�यतंराचा इितहास इथे सांगायचा आहे, तो 
�ाम�याने याच म�यमवगा�चा इितहास आहे. पा�ा�य िश�णाचा भारतीयांवर अपेि�त ु
प�रणाम होताना पाह�न लॉड� मेकॉले याने समाधानाने काढलेले उ�ार वर िदले आहेत; ते 
याच म�यमवगा�ला अनल�न होते. िश�णामळे न�या िवचारांचा प�रचय झाला; नोकरी-ु ू ु
�यवसाया�या �वीकारातन नवी म�यमवग�य जीवनशैली अिंगकारली गेली; पा�ा�य ू
िव�े�या प�रचयामळे इहवादी �ि�कोनाचे स�ंकार झाले; पारपं�रक धािम�क जीवन, ु
सामािजक चालीरीती, नीितम�ये यांिवषयी �� पडन �यांची िचिक�सा स� झाली; नवे ू ू ु
िवचार, नवी नीितम�ये आिण प�रणामी नवी जीवन��ी या वगा�त �जवली जाऊ लागली. ू
याचा अथ� सव� नविशि�तांनी, सपंण� म�यमवगा�ने लगेच नवजीवनाचा, न�या जीवन��ीचा ू
�वीकार केला असे नाही. पारपं�रक जीवनम�ये आिण �बोधनवादी म�ये यां�यातला ू ू
सघंष� याच म�यमवगा�त िदसन आला. न�या सामािजक चळवळ�चा उदय झाला. ू
म�णतं�ामळे उदयाला आलेली िनयतकािलके आिण प�तके ही या म�यसघंषा�ची नवी ु ु ु ू

वग�य समाजात उ�चवग�, म�यमवग� आिण किन�वग� अशा तीन वगा�चा ढोबळपणे 
समावेश होतो. पैक� उ�चवग� हा साधनसपं�ीची मालक� असणारा वग� असतो. किन� वग� 
हा �ाम�याने शारी�रक क�ावर जगणारा असतो. या दोह��या मधला, ब�ी, िश�ण, सेवा ु ु
या �े�ात काय�रत असणारा तो म�यमवग� होय. आधिनक भांडवलशाहीम�ये तयार ु
झाले�या या म�यमवगा�त �ाम�याने पांढरपेशे, �यावसाियक व बि�जीवी लोक यांचा ु ु
समावेश होतो.
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मा�यमे बनली. �वपरपंरािचिक�सक आिण नवम�य�सारक चळवळ�चे नेत�व, ृू
अनयायी�व आिण िवरोध याच म�यमवगा�तन उगम पावले. �यामळे एकोिणसा�या ु ू ु
शतकात�या महारा��ा�या वैचा�रक-म�या�मक ि�थ�यतंरांचा इितहास हा �ाम�याने या ू ु
म�यमवगा��याच वैचा�रक-म�या�मक सघंषा�चा आिण ि�थ�यतंराचा इितहास ठरतो.ू

३ महारा��ीय समाजा�या भौितक जीवनातील प�रवत�न
महारा��ीय समाज हा म�ययगात दखेील बह�िजनसी होता. िहदंमंध�या अनेक ु ू

जात�सोबतच तक�, अफगाणी, पिश�यन, ि��ती अशा अनेक धमा�चे लोक महारा��ात ु
राहात होते. म�ययगात महारा��ा�या बह�तांश �दशेाची स�ा बहामनी शा�ां�या ु
आिधप�याखाली होती. गो�यात सोळा�या शतका�या �ारभंापासन कॅथॅिलक ि��ती ू
धमा��या पोत�गीजांची राजवट होती. कोकण�या िकना�यावर राजापर, हण� ही गावे ु ू
इं�जां�या ता�यात, तर वसई प�रसर पोत�गीजांकडे होता. सतरा�या शतकात पोत�गीजांनी ु ु
मंबई बेट इं�जांना दऊेन टाक�यानंतर ितथे इं�जांचा वावर वाढला. याच शतकात ु
िशवाजी महाराजांनी सरतेवर दोन वेळा ह�ला के�यानंतर ितथ�या इं�जांना �यापार ु
सरि�त वाटेना, आिण �यांनी पि�म िकना�यावरचे आपले नवे �यापारक� � �हणन ु ू
मंबईकडे पाह�यास स�वात केली. अठरा�या शतकात इं�जां�या �य�नांनी पारशी ु ु
�यापारी मोठया �माणावर सरतेह�न मंबईला आले. कोकण िकनारप�ीवर, िवशेषतः ् ु ु
अिलबाग�या आसपास �य धम�यांचे वा�त�यही नजरते भर�याजोगे होते. �यामळे ू ु
राजक�य जमात �हणन उपि�थत असले�या मि�लमांसोबतच ि��ती, �य, पारशी, अशा ू ु ू
िविवध धमा��या लोकांशी इथला �वतः बह�जातीय, बह�पथंीय असलेला िहदं समाज ू
िनदान सतरा�या शतकापासन तरी उ�म प�रिचत होता. या अथा�ने महारा��ीय समाज ू

या �करणा�या पव�कथनाम�ये इं�ज आिण महारा��ीय समाज यां�यातील ू
स�ंकतीसपंका�चा म�ा उपि�थत केला आहे. या स�ंकतीसपंका�तन पर�परांम�ये झालेली ृ ु ृ ू
दवेाणघेवाण ही �ाम�याने समाजातील म�यमवगा�शी झालेली आहे. मळात म�यमवगा�चा ु ु
उदयच या दवेाणघेवाणीतन झाला आहे. इं�जांचे अि�त�व महारा��ा�या भमीत सतरा�या ू ू
शतकापासन आहे. या दोन समाजांमधला सपंक� ही िततकाच जना मानायला हवा. परतं ू ु ु
ख�या अथा�ने सां�कितक सपंका�चे नाते हे इं�जां�या राजक�य स�ा�थापनेनंतर स� ृ ु
झाले. इं�जांनी इथे भौितक सिवधा िनमा�ण के�या, िश�णाची �यव�था उभारली. �याचा ु
फायदा महारा��ातील �या वगा�ने घेतला �यातन महारा��ीय म�यमवग� िनमा�ण झाला. ू
िश�ण आिण रोजगार या दोन �े�ांतील प�रवत�नामळे म�यमवगा�चा उदय झाला. या ु
वगा�चा ठसा नंतर महारा��ा�या वैचा�रक, नीितम�या�मक प�रवत�ना�या �ि�येवर ू
उमटला. हे कसे झाले ते समजावन घेऊ.  ू
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हा इं�जांची राजवट ��थािपत हो�याआधीपासनच बह�िजनसी बनलेला होता, असे ू
�हटले पािहजे.
४ नवा स�कतीसपक�ं ंृ

पेश�यां�या मराठा रा�यात, प�यासार�या शहरात अठरा�या शतकातच इं�ज ु
लोकांचा वावर स� झाला होता. १७८६म�ये पणे दरबारात कायम�व�पी िनवासी इं�ज ु ु
वक�ल नेमला गेला. चा�स� मॅलेट या पिह�या विकलाने खडक� येथील सगंमाजवळ 
िनवास�थान बांधले. मॅलेटसोबत इतर अिधकारी आले. दोन वेगवेग�या स�ंकत�मधील ृ
लोकांचा हा सपंक�  �ारभंी केवळ राजक�य �तरावर स� झाला असला तरी लवकरच तो ु
जीवना�या व समाजा�या अ�य �तरांम�ये दखेील िव�तारत गेला. उदाहरणाथ�, 
१७९०म�ये मॅलेटकडे वे�स नावाचा िच�कार काही काळ म�कामी रािहला. वे�सने ु
पेश�यांची व �यां�या दरबाराची िच�े रगंवली. पण �याचबरोबर पेश�यां�या िवनंतीव�न 
�याने प�यात एक िच�कलेचे �िश�ण द�ेयाची शाळा दखेील स� केली. गगंाराम तांबट ु ु
नावा�या मलाला �याने िच�कला िशकवली (य. न. केळकर २००८[इ] : १७८-७९). पढे ु ु
१८०९म�ये दस�या बाजीरावाने नवा वाडा बांधायला घेतला. या बांधकामावर �याने ु
इं�ज तं�� नेमले होते (य. न. केळकर २००८[आ] : २५५). �याआधी १७६७म�ये 
राघोबादादा पेशवा नािशकजवळ आनंदव�ली येथे राहात असताना आजारी पडला, ते�हा 
�याने कोकणात�या रवेदडंयाह�न एका िमशनरी वै�ाला उपचारासाठी आणवले होते ्
(केळकर २००८[इ] : २०७). इं�ज वै�काचा वापर राघोबादादासार�या केवळ 
राजघरा�यात�या �य��पय�तच न�हे, तर अठरा�या शतका�या अखेरीस समाजा�या 
तळा�या वगा�पय�तही पोहचला होता. चा�स� मॅलेट�या काळात इं�ज रिेसडे�सीत�या 
डॉ�टरकडन दशेी लोक उपचार घेऊ लागले होते (�ी. म. िपगें, १९६० : २४). ू
१८००�या समारास प�यात दवेी�या आजाराचा कहर उडाला होता. नकतीच ु ु ु
१७९८पासन यरोपात दवेी�ितबधंक लस वापरात येऊ लागली होती आिण ितचा नमना ू ु ु
प�या�या इं�ज विकलातीतील डॉ�टर कोटस  याने मागवन घेतला होता. ते�हाचा इं�ज ्ु ू
वक�ल बॅरी �लोज आिण दसरा बाजीराव पेशवा यांनी या डॉ�टर कोटस  याला ्ु
शिनवारवाडयापढे तंब ठोकन लसीकरण क� � स� कर�यास सांिगतले. स�वातीला लोक ् ु ू ू ु ु
इं�ज साहेबाकडन लस टोचन घे�यास तयार न�हते. परतं लवकरच पणेकरां�या असे ू ू ु ु
ल�ात आले क� इं�ज रिेसडे�सीम�ये सवा�नी दवेी�ितबघंक लस टोचन घेत�यामळे ितथे ू ु
म�यचे �माण एकदम कमी होते, याउलट प�यात मा� दवेी�या रोगाचे अनेक बळी जात ृ ुू
होते. हळहळ ही लस टोचन घे�यासाठी पणेकर पढे येऊ लागले. हा उपचार पढे बरीच ू ू ू ु ु ु
वष� स� रािहला. १८१६म�ये डॉ�टर कोटसने ४८७२ लोकांना ही लस टोचली व ्ु



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - सां�कितक ि�थ�यतंर    । 517 ृ ृ

मंबईत दशेी आिण ि��ती समाजातले हे अिभसरण सतरा�या शतकापासनच स� ु ू ु
झालेले असणार. अठरा�या शतका�या अखेरीस सदािशव कािशनाथ छ�े उफ�  बाप छ�े ू
(१७८८-१८३४) हे एकोिणसा�या शतकात�या मराठी लेखकां�या पिह�या िपढीतले 
मह�चाचे लेखक, �या काळात इं�जी िश�णाची शाळा मंबईतही नस�यामळे, एका ि��ती ु ु
िमशन�याकडन खाजगी�र�या इं�जी िशकले (िच.ं ग. कव� १९५७ : ०१). दस�या ू ु
बाजीरावा�या नोकरीत असले�या रघनाथराव नावा�या गह�थाला उ�म इं�जी येत ु ृ
असे. बाबा पद मनजी यां�या पव�जांपैक� एक भाईशेट पेशवे नावाचे गह�थ पेशवे दरबारात ृ् ू
इं�जी दभा�याचे काम करत. १८४५�या समारास बाबांनी �यांना आप�या वया�या ुु
पधंरा-सोळा�या वष�, �हणजे १८४६�या समारास पािहले ते�हा ते ऐशंी-न�वद वषा�चे होते ु
असे बाबांनी �हटले आहे. याचा अथ� हे भाईशेट नावाचे गह�थ अठरा�या शतका�या ृ
अखेरीसच को�या इं�जाकडन अनौपचा�रकपणे इं�जी िशकले होते (बाबा पद मनजी ू ्
१९५५ : ०१). दादोबा पांडरगं यां�या विडलां�या लहानपणी गोिवदंजी नाना नावाचे एक ु
गह�थ मंबईत खाजगी शाळा चालवत. गोिवदं नाना �वतः मलबार �ांतात इं�जांकडे ृ ु
नोकरी करत असताना अनौपचा�रकपणे इं�जी िशकले होते. �या काळात या गोिवदं 
नानां�या शाळेतन िश�ण घेतलेले �भ, शेणवी, िफरगंी लोक यांना मंबई सरकारात ू ू ु
चांग�या ह�द�ा�या नोक�या िमळत. अशा अनेक पैकेवा�या �हाता�या लोकांनी गोिवदं ्
नानांची ‘वरदह�ती मा�तर’ �हणन आठवण ठेवली होती असे दादोबा आप�या ू
आ�मच�र�ात सांगतात (ि�योळकर १९४७ : २५). १९ स�ट�बर १८०९ रोजी मे�रया 
�ॅहम या बाई रोजिनशीत िलिहतात, “आजची दपार आ�ही एका िहदं आिण एका मि�लम ुु ू
गह�थांशी ग�पा मार�यात घालवली. या दोघांनाही इं�जी तर उ�म येत होतेच आिण ते ृ
या दशेाचे नीितिनयम, �ढीपरपंरा आिण धम� या िवषयांत अितशय जाणकार होते.” (�ी. 
म. िपगें १९६० : ३५). भारतात पिह�यांदा आलेले अमे�रकन िमशनरी हॉल आिण नॉट 
१८१३म�ये मंबई शहरात पोहचले. आ�यानंतर �यांनी सव��थम मराठी भाषा िशक�याचा ु
उप�म आरभंला. ५ माच� १८१३ रोजी नॉट प�ा�ार े आप�या आईला कळवतो क�, 
आ�ही रोज तीन-चार तास मराठी िशकव�यात घालवतो. एक ‘ग�पी� काळा स�ह�थ’ ृ
आ�हाला मराठी िशकवतो. हॉल आिण नॉट यांनी मंबईस रािह�यानंतर व मराठी भाषा ु
िशक�यानंतर मंबईकर �थािनक लोकांसाठी काहीतरी काय� केले पािहजे या उ�ेशाने ु

�यापैक� ४६६३ लोकांचे �ाण वाचले. कोटस�या लशीचा लौिकक प�याबाहेरही पस�न ् ु
नंतर नंतर शभंर-दोनशे मैलांव�नही लोक प�यात कोटसकडे ‘टोचन �यायला’ येऊ ्ु ू
लागले. िजथे एकदोन ‘फ�यां’ची आव�यकता असे, �या जागी चारचार पाचपाच फ�या ु ु
क�न घेऊ लागले. �ा�ण, अ�ा�ण आिण मसलमान अशा सव� जमाती�या लोकांचा ु
याम�ये समावेश होता (द. वा. पोतदार १९३९ : २५८-५९ [तळटीप]). 
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१८१५म�येच एक इं�जी शाळा आिण दोन दशेी भाषां�या शाळा काढ�या. स�वातीला ु
इं�जी शाळेत २५ मले आिण दशेी भाषे�या शाळेत ४० मले होती. दोन �ा�ण िश�कही ु ु
�यांना िमळाले. १८१८म�ये, इं�जांचे रा�य महारा��ावर िनणा�यक�र�या ��थािपत झाले 
�या वष� या शाळांची स�ंया अकरा झाली होती आिण �यांम�ये एकण सहाशे मले िश�ण ू ु
घेत होती (�ी. म. िपगें १९६० : २३२-३३). 

 केवळ मंबई, पणे, कोकण िकनारप�ी एवढया �दशेांतील समाजापरतेच हे न�याने ्ु ु ु
ि��ती समाजासोबत स� झालेले सामािजक अिभसरण मया�िदत न�हते. महारा��ा�या ु
आतील भागांतस�ा �यापारी, िमशनरी यां�या �पाने ि��ती लोक आधीपासन राहात ु ू
असावेत. िवजापर आिदलशहा�या काळात अनेक पोत�गीज िमशन�यांना आप�या ू ु
रा�यात धम��सार कर�याला परवानगी होती. हे लोक �या �या �दशेात �थाियक झाले 
होते. अशी एक पोत�गीज िमशन १८२४म�ये मेडोज टेलर याने औरगंाबादला पािहली. ु
िमशनमधले ि��ती साध �े�कांसमोर येश ि��ता�या जीवनावरचे नाटक सादर करत ू ू
होते आिण �यातला अखेरचा ि��ताला �सावर चढव�या�या �सगंाचा नेिटव �े�कां�या ू
मनावर फार प�रणाम झाला अशी आठवण �याने सांिगतली आहे (Taylor 1920 : 33). 
या काळात मंबई-प�यासह खानदशे, दि�ण महारा�� या �दशेावर इं�जांचे रा�य ु ु
��थािपत झालेले असले तरी औरगंाबाद, �हणजे मराठवाडयाचा �दशे िनजाम रा�यात ्
मोडत होता.

इं�ज आिण महारा��ीय समाज यां�यातील सपंक� -सवंादाची ही सगळी उदाहरणे 
इं�जांनी महारा��ा�या अिधकािधक भभागावर रा�य ��थािपत कर�यापव�ची, �हणजे ू ू
१८१८पव�ची आहेत. ू

िश�ण�यव�थेचा मंबई-पणे व इतर शहरांत �सार हो�यापव�, दळणवळणाची नवी ु ु ू

हा सवंाद अथा�तच एकतफ� न�हता. सरकारी �यव�थेतले इं�ज अिधकारी, कम�चारी 
आिण धम��सार करणार े िमशनरी यांना महारा��ीय समाजावर िनय�ंण ��थािपत 
कर�यासाठी, �यावर आप�या धािम�क-भौितक स�ंकतीचा �भाव टाक�यासाठी ृ
एत�ेशीयांची भाषा, �यां�या चालीरीती समजावन घेणे, काही �माणात का होईना ू
�यांबाबत आ�था दाखवणे आव�यक होते. माऊंट�टअट� एि�फ��टन, �ट डफ, बॅरी ँु
�लोज या �ारभंी�या काळातील अिधका�यांनी, तसेच र.े जॉन िव�सन, र.े ि�ट�ह�सन, 
मरी िमचेल या िमशन�यांनी या उ�ेशाने महारा��ीय स�ंकतीशी सवंाद साध�याचा �य�न ृ
केला. तर दसरीकडे इं�जांकडन िमळणा�या न�या िव�ा आिण इं�जी भाषा यां�या ूु
सपंादनामळे रोजगाराचे नवे माग�, सधंी िमळ शकतात हे एत�ेशीय जाण�या लोकां�या ु ू
ल�ात आले. या �ेरणांतन दो�ही बाजनंी या समाजांम�ये सवंाद, दवेाणघेवाण स� ू ू ु
झाली. 
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साधने व नवी सपंक� साधने िनमा�ण हो�यापव�, तसेच नोकरी-�यवसायाचे माग� उपल�ध ू
हो�यापव� जेता इं�ज समाज आिण जीत महारा��ीय समाज यां�यात सवंाद-सपंका�चे नवे ू
दवे िनमा�ण हो�यास स�वात झाली होती हे �यानात घेतले पािहजे. िश�ण, सपंक�  व ुु
रोजगार यां�यात प�रवत�न घडन आ�यानंतर दोन स�ंकत�मधला हा सवंाद-सपंक�  ृू
अिधक वेगवान आिण �यापक बनला. 
५ दळणवळणाची नवी साधने

भौितक जीवनात�या प�रवत�नाचा आलेख दळणवळणा�या साधनांपासन काढता ू
येतो. एकोिणसा�या शतकात�या महारा��ीय जनतेला आमला� अशा सां�कितक ृू
ि�थ�यतंराची चाह�ल ठळकपणे �या गो��मळे लागली �यांत दळणवळणा�या न�या ु
साधनांचा समावेश होतो. खर े तर �वास, �थलांतर हा आिदम काळापासन मानवाचा ू
�थाियभाव रािहला आहे. एका अथा�ने मानवाचा इितहास हा �याने केले�या �थलांतरांचा 
आिण �वासांचा इितहास आहे. परतं अठरा�या-एकोिणसा�या शतकात यरोपात िव�ान-ु ु
तं��ाना�या सहा�याने दळणवळणाची जी आधिनक साधने िनमा�ण झाली �यां�यामळे ु ु
अ�यतं कमी वेळात आिण वेगाने �वास करणे श�य झाले. �याचा मानवा�या 
कालसकं�पनेवरही खोलवरचा प�रणाम झाला. महारा��ीय जनतेने या बदलाचा अनभव ु
एकोिणसा�या शतकात घेतला. १८३२म�ये इं�लंडम�ये र�ेवे स� झाली. �यानंतर ु
अव�या एकवीस वषा�नी, १८५३म�ये भारतात, �हणजे महारा��ात र�ेवे धाव लागली. या ू
वाहनाचा वेग हा तोवर�या इतर कोण�याही वाहनाह�न िकतीतरी पट�नी अिधक होता. पण 
�याहीपव� �वास, दळणवळण या �ांतांत इं�जांनी आणले�या न�या तं�ांमळे एत�ेशीय ू ु
समाजाला वेग आिण सपंक�  यांची नवी प�रमाण ंिमळाली होती. 

इं�जांपव�चा महारा�� आिण पया�याने भारत अगदीच ‘अचल’ होता असे �हणता ू
येणार नाही. परतं अनेक अथा�नी �थलांतर, सपंक�  हा आधिनक यगाचा मह�वाचा िवशेष ु ु ु
होता. आधिनक तं��ाना�या सहा�याने तयार झाले�या वाहतक��या न�या साधनांमळे ु ु ु
�वासाचा वेग वाढला आिण �यामळे जीवनाचे सव�च सदंभ� बदलले. इं�जपव� पारपं�रक ु ू
भारतीय समाजात मोठया समदायांचा �वास दोन �मख उ�ेशांनी होत असे : एक �हणजे ् ु ु
�यापार आिण दसरा, सै�या�या हालचाली. या दोन उ�ोगात गतंले�या सामािजक ुु
वगा�चाच �वासाशी सात�याने सबंधं येत असे. यािशवाय �वासासाठी असलेले ितसर े
मह�वाचे िनिम� �हणजे तीथ�या�ा. �यापारी आिण सैिनक सोडन इतर सव�सामा�य ू
वगा�साठी �वासाचे हे एक मह�वाचे कारण होते. �वास �हायचा तो जलमागा�ने आिण 
र��याने. र�ते �हणजे पायवाटा आिण बैलगाडी�या गाडीवाटा. या वाटा जगंलांतन जात; ू
स�ा�ी�या रांगांम�ये ड�गरद�यांतन जात. �वासात जगंली �ापदांचा आिण ू
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चोरािचलटांचाही धोका असे. �यामळे एकटयादकटया सामा�य माणसासाठी �वास हे ् ्ु ु
सखाचा जीव दःखात घालणेच असे. समहाने �वास होई. �यात पावसा�यात न�ां�या ु ूु
पा�याची पातळी आिण वेग वाढलेला अस�याने जलमाग� बदं होत आिण जगंलातन, ू
ड�गरद�यांतन जाणार े र�ते खच�याने, िचखलाने भर�याने, तसेच न�ा ओलांडणेही ू
अवघड झा�याने र�तामाग�ही िन�पयोगी ठरत. �यामळे मा�सन�या या भारतीय �दशेात ु ू
पावसा�या�या िदवसांत बह�तांश �वास बदं  असे; सै�या�या हालचालीही ठ�प होत. 

इं�जांचे �थम �ाधा�य सै�या�या हालचाल�ना होते. �यासाठी �यांना चांग�या, 
िनध�क आिण बारमाही र��यांची आव�यकता होती. तशात कलक�ा, मंबई या ु
शहरांम�ये मोठी �यापारी क� �े उभी राह� लागली होती. या �यापारी माला�या 
वाहतक�साठीही उ�पादनाचे �दशे आिण �यापारी पेठा यांना जोडणार ेर�ते असणे गरजेचे ु
होते. महारा��ावर स�ा ��थािपत होताच इं�ज सरकारने र�ते बांधणीवर भर िदलेला 
िदसतो. सन १८४३पासन इं�लंड�या धत�वर र�ेवे वाहतक दखेील मंबईपासन स� ू ू ु ू ु
�हावी यासाठी मंबई�या जग�नाथ शकंरशेट, जमशेटजी जीजीभॉय यांनी �य�न स� ु ु
केले. सरकारला या र�ेवेमागा�ची तातडी वाट लागली, याच ं कारण सैिनक� हालचाली. ू
मंबई हे पि�म भारताचे म�यालय असले तरी ते सम�सपाटीला होते. ितथे सै�य ु ु ु
ठेव�यास या सै�याला भारतात कोण�याही िदशेला जायचे अस�यास िबकट असा 
स�ा�ी पव�त चढन जावे लागणार होते. हे अितशय िजिकरीचे होते. िशवाय मंबईचे ू ु
हवामान रोगट अस�याने सै�य मोठया स�ंयेने इथे ठेवणे धोकादायक होते. सै�य सरि�त ् ु
राहावे आिण �या�या हालचाली जलद �हा�या यासाठी महारा��ात�या पणे, अहमदनगर, ु
औरगंाबाद, जालना, कामठी या शहरांम�ये मंबई सरकारने सै�या�या मोठया वसाहती ्ु
ठेव�या हो�या. दि�णेत हैदराबाद, म�ास, पव�कडे कलक�ा, पि�मेला सरत आिण िसधं ू ु
या शहर-�दशेां�या िदशेने सै�या�या हालचाली हो�या�या ��ीने ही िठकाणे सोयीची 
होती. पण या हालचाली सहजपणे, आिण जलद गतीने हो�यासाठी प�के बारमाही र�ते 
अस�याची आव�यकता होती. आिण दरदर�या िठकाणांपय�त सै�या�या हालचाली ू ू
सहजपणे आिण वेगाने हो�यासाठी र��यांह�नही र�ेवेमाग� अिधक उपय� होते. ु
एकोिणसा�या शतका�या स�वातीला एक �मख �यापारी शहर �हणन मंबई शहर ु ु ू ु
नावा�पाला येत होते. �मख �यापार अफ आिण कापस यांचा होता. अफचे उ�पादन ु ू ू ू
�हायचे म�य भारतात, तर कापसाचे खानदशे आिण व�हाड या �ांतांत. खामगाव ही 
कापसाची �मख �यापारी पेठ बनली होती. १८२४-२५म�ये मंबईतले �िस� �यापारी ु ु
जमशेटजी जीजीभॉय यांचा दलाल गोवध�न िव�तनजी या�या माफ� त खामगावातन ू
कापसाची पिहली गासडी मंबईकडे रवाना झाली. पण या भागात या काळात प�के, ु
चांगले र�ते न�हते. नािशक-मालेगाव�या पलीकडे िवदभा��या िदशेने र�ता न�हता, आिण 
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दि�णेकडे साता�या�या पलीकडे म�ासकडे र�ता न�हता (Thomas Williamson 
1846 : 30-32). मेडोज टेलर आ�मच�र�ात सांगतो क� १८४०म�ये सोलापर ते ू
हैदराबाद र�ता न�हता. केवळ मातीत उमटले�या बैलगाडयां�या चाको�या हो�या. पण हा ्
प�रसर �याला मैलन मैल प�रिचत अस�याने तो सहजपणे �वास क� शकला (Taylor ्
1820 : 131).  

महारा��ात एकोिणसा�या शतकात तयार झालेले र�ते आिण र�ेवेमाग� यांची 
आखणी इं�जां�या या म�य हेतने �भािवत झालेली आहे. आपले हेत सा�य हो�यासाठी ु ू ू
र�ते आिण र�ेवे या मागा�ची उभारणी इं�जांनी स� केली. र�ते, र�ेवेमाग� यां�या�ार ेु
शहर,े �दशे जोडले जाऊ लाग�यानंतर �वास ही समाजात�या ठरावीक वगा�चीच 
म�ेदारी अथवा गरज रािहली नाही, तर जवळजवळ सव�च सामािजक �तरांत�या 
लोकांची गरज आिण सवय बनली. �वास अिधक सरि�त आिण �व�त दखेील झाला. ु
�वासासाठी नवी कारणे, नवे उ�ेश िनमा�ण झाले. िश�ण, रोजगार, �यवसाय अशा 
िनिम�ांनी लोक मोठया �माणावर �वास क� लागले. ्
पारप�रक वाहतक�चे माग�  ं ु

दरचा �वास कर�यासाठी भाडयाने बैलगाडया, घोडे िकंवा त� िमळे. दाजी गणेश ् ्ू �
आपटे यां�या आजोबांनी १८५२म�ये काशीया�ा बैलगाडीने केली. ते पणे िज��ात ु
चाकण येथे राहत असत. बैलगाडीने इत�या दर�या �वासात चोरदरोडेखोरांचा मोठा ू
धोका असे. �यामळे अनेक कटंबे िमळन भाडया�या प�कळशा बैलगाडया ठरवीत व एक� ् ्ु ु ु ू ु
�वास करीत. हा �वास कसा चाले याचे तपशील उपल�ध आहेत : “दरके म�कामाला ु
गाडीतन सव� सामान काढणे, �याची यथायो�य �यव�था करणे व दसर े िदवशी प�हा ू ुु

आधी �हट�या�माणे पारपं�रक भारतीय समाजातला �वासाचा �मख उ�ेश �हणजे ु
�यापार. दर अतंरावर�या मालवाहतक�साठी बजंारा लोकांचे तांडे असायचे. अशा मोठया ्ुू
कािफ�यात�या बैलांची स�ंया दहा हजारापय�त अस शके. ��येक बैला�या पाठीवर ू
२५० ते ३५० प�डाइतका माल लादलेला असे. दोन हजार मैलांपय�तची वाहतक अशा ू
तांडयां�ार े केली जाई. मीठ, साखर, धा�य या व�तंची वाहतक �ाम�याने �हायची. ् ू ू ु
१८४८म�ये पणे ते सातारा या सालपे घाटातन जाणा�या र��याव�न मिह�याला ु ू
�यापारी माल लादले�या सरासरी तीन हजार बैलगाडया जात. ्

पारपं�रक भारतीयांचे सव� �वास पायी िकंवा बैलगाडया व घोडे यां�या सहा�याने ्
होत. राजेरजवाडयांकडन काह�ना पालखीचा मान िमळे. काही धिनक पालखी वापरत. ् ू
एकंदरीत पालखी व घोडे ही वाहतक�ची साधने �ाम�याने समाजात�या वर�या ु ु
वगा�साठी राखीव होती. बह�स�ंय समाजाचा �वास मा� पायीच होत असे. फार तर �यांची 
मजल बैलगाडीपय�त पोहोचत असे. 
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म�काम हलिवताना सव� सामान भरणे, पोती िशवणे, ती गाडीत भरणे, बाजारहाट करणे ु
वगैर.े..कामे – गडयां�या मदतीने का होईना – पण �वतः करावी अगर करवावी लागत.” ्
(आपटे १९५७ : ५-६). बैलगाडीने िदवसा �वास करताना गाडीतील त�ण माणसे बरचे 
अतंर पायी चालत. गाडीत बसन आखडलेले पाय �यामळे मोकळे होत आिण गाडीत�या ू ु
व�ांना थोडे ऐसपैस बसायला िमळे. चालता चालता प�ाव�या बनव�यासाठी पळसाची ृ
अथवा वडाची पाने आिण रानशे�या, लाकडे गोळा करणे हा पायी चाल�याचा आणखी 
एक उ�ेश. म�कामी गे�यावर �वैपाक आिण जेवणासाठी �यांचा उपयोग होई. ु
जेव�यानंतर िव�ांती�या हेतने झोपताना ��येक मन�याने आप�या उशाला एकेक गाठोडे ू ु
िकंवा सामानाचा थैला �यायचा. �याला बांधलेली दोरी आप�या अथं�णाखाली 
दाबायची. �हणजे कोणी ‘उठावगीर’ ते चो� शकत नसे. आमराईत िकंवा मैदानात रा�ीचा 
म�काम अस�यास लटा�ंपैक� एकजण हळच येऊन झोपले�या �वाशा�या बोटाचा चावा ु ु ू
घेत व पळन जात. �वासी धडपडन उठन बसताच उशाशी उभा असणारा लटा�चा ू ू ू ु
दसरा साथीदार गाठोडे खेचन पोबारा करी. हे टाळ�यासाठी �या गावात म�काम असे ू ुु
ितथले िभ�ल, रामोशी यांचे र�णही घेतले जात असे. मा� ब�याचदा हे रखवालदारच 
लटा�ंना सामील अस�याचेही �कार घडत. एकंदर ि�िटशपव� काळातला �वास फारच ु ू
सकंटमय असे (गोिवदं बाबाजी जोशी २०१६ : १०-११). 

केशवराव िशवराम भवाळकर (१८३१-१९०३) यांनी आप�या आ�मच�र�ात 
लहानपणी केले�या दोन �वासांचे वण�न केले आहे. ज�नर ते �यबंके�र हा �वास �यांनी ु
सहकटंब घोडयांव�न केला. दसरा �वास �यांनी िश�णा�या िनिम�ाने केला. ्ु ु ु
१८४५म�ये आप�या चलत भावासह मंबईला िशकायला येताना क�याणपय�तचा �वास ु ु
(नाणेघाटातन) �यांनी भाडयाने घेतले�या त�याव�न केला. तर क�याण ते ठाणे हा ्ू ्

न�ांवर पल नस�याने िजथे नदी�या पा�ात फारसे पाणी नसे, ितथन बैलगाडया ्ू ू
न�ा ओलांडत. काही िठकाणी मागा�त आले�या नदीचे पा� ओलांडताना बैलांपासन ू
गाडया मोक�या क�न �या मोठया पडावातन पैलतीरी नेत. �वासी माणसांसोबत ् ् ू
बैलस�ा पोह�न नदी पार करत. पलीकड�या तीरावर बैलांना गाडयांना जपंन पढचा �वास ्ु ु ू ु
स� होई (साठे २०१० : ३८). बैलगाडया तीन �कार�या असाय�या : आ�यां�या ्ु
लाकडी चाकाला लोखंडी धाव असले�या, दगडी चाका�या आिण भरीव लाकडी 
चाका�या. दगडी चाकांची बैलगाडी ओढायला बारा बैल लागायचे आिण या गाडीची गती 
लाकडी चाकांना लोखंडी धावा असले�या गाडी�या वेगा�या दोन ततीयांश इतक� कमी ृ
असे. भरीव लाकडी चाकां�या बैलगाडया तीन बैलां�या सहा�याने ओढ�या जात. पैक� ्
लाकडी चाकाला लोखंडी धाव असले�या बैलगाडयांचा वापर अिधक �माणात होई. ्
१८८३पय�त दगडी चाकां�या बैलगाडया वापरातन गे�या हो�या.् ू
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रावसाहेब िव�नाथ नारायण मंडिलक यांचे वडील कोकणातील दापोलीजवळ�या 
म�ड इथे राहात. ते आपला बह�तेक �वास घोडयाव�न करत असले तरी दरवरचा ्ु ू
�वास पायी कर�याइतपत �यांची अगंकाठी मजबत असावी. १८५४-५५म�ये कराची ू
इथे नोकरीला असणा�या आप�या मलाला - रावसाहेब मंडिलकांना – िलिहले�या प�ात ु
ते �हणतात, “आ�ह� कराचीस डोल�त व घोडयावर बसन येऊं. पाय� चालणार नाह�. ् ू
पायी जा�याची ताकद आहे पण गद�ता दोन वेळा �वर आला �हणन येत नाह�.”. याच ु ू
प�ात नारायण मंडिलक यांनी �यां�याकडे पव� �वासासाठी असले�या घोडीब�ल ू
िलिहले आहे. ही घोडी नारायण मंडिलक व �यांचा गडी या दोघांचेही वजन पाठीवर 
घेऊन दोन �हरांम�ये (�हणजे सकाळ व दपार िमळन) दहा मैल अतंर पार करीत असे ूु
(हवलदार, भाग १ : ४१८ [तळटीप]). या काळात कराचीस राहणार े िव. ना. मंडिलक 
यांचा नोकरीिनिम� िसधं �ांतात रोज आठ ते पधंरावीस मैलांचा �वास होई. यासाठी 
�यांनी बारा �पयांना एक त� िवकत घेतलेले होते. पण �या�या जीनचे भाडे मा� �
िदवसाला दहा �पये इतके होते! “घोडयाला मागा�त इजा होऊन तो कामांतन गेला तर ् ू
चालेल पण सफर सपंतांच जीन परत िदल� पािहजे अशी अट होती...” (िक�ा : ३८).

�वास नावेने केला. �यानंतर ठाणे ते िगरगाव हा �वास �यांनी बैलगाडीने केला. 
बैलगाडीला मंबईत ‘खटारा’ �हणतात, अशी मािहती �यांनी परवली आहे (भवानीशकंर ु ु
पिंडत [सपंा.] १९६१: ६९). नावेतन �वास कर�याचे �माण �या काळात अिधक असे. ू
न�ांवर श�य �या िठकाणी नावा ठेवले�या असत. १८८४म�ये सातारा स�ंथानात 
न�ांचा वापर जलवाहतक�साठी मोठया �माणावर होई. स�ंथान प�रसरात एकंदर १२ ्ु
िठकाणी तरसेवा उपल�ध होती. क�णा, कोयना आिण वारणा या न�ां�या पा�ांतन ृ ू
�ाम�याने ही वाहतक चाले. माह�ली, धामणेर, उं�ज आिण िभलवडी या चार िठकाणी ु ू
एकण चार नावा लोखंडी व आठ नावा लाकडी हो�या. ४० ते ५० �वासी िकंवा चार ू
बैलगाडया भरतील इतका माल वाह�न ने�याची या नावांची �मता असे. वाहतक�चे दर ् ु
माणशी पाव आणा आिण सामानासह बैलगाडीचे भाडे आठ आणे इतके होते.

यािशवाय एकटयादकटया�या �वासासाठी एकोिणसा�या शतकात वापरली जाणारी ् ्ु
पारपं�रक वाहने �हणजे पालखी आिण मेणा. पालखी�या �वासातले बारीकसारीक 
तपशील यरोपीय �वाशांनी िलह�न ठेवले आहेत. पालखीचे चार भोई �वाशाला एका ु
िठकाणाह�न दस�या िठकाणी नेत. �वास तीस मैलांह�न अिधक असेल तर सहा िकंवा बारा ु
भोई िदमतीला असत. ते आलटन पालटन पालखीचा भार उचलत. �यां�यासोबत एक ू ू
�वैपाक� असे. �या�या खां�ावर�या कावडीत �वैपाकाचे सव� सामान असे. म�कामा�या ु
िठकाणी भोयांचा �वैपाक कर�याचे काम या�याकडे असे. ताशी चार ते पाच मैल या 
वेगाने तीस-चाळीस मैलांचा �वास भोई एका रा�ीत सहज करत. िदवसा�या उ�हामळे ु
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वाहतक�ची साधन े: पालखी, िश�ाम, रकेला (१८१२)ु

मंबई शहरात एकोिणसा�या शतकात�या अतंग�त वाहतक��या साधनांची िव�तत ु ु ृ
मािहती ‘मंबईचा व�ा�त’म�ये िदली आहे (नाईक २०११ : १४६-५०). शहरात ु ृ

वाहतक�ची साधने �ाम�याने तीन होती – बिंद�त बैलगाडी (रकेला), बिंद�त घोडागाडी ु ु
(िश�ाम) आिण पालखी. पव��या घोडागाडीचे पढे १८८२म�ये ‘ि�ह�टो�रया’त �पांतर ू ु
झाले. यापैक� ि�ह�टो�रया, रकेला ही वाहने म�यमवग�यांसाठी होती. पालखी आिण एक 
िकंवा दोन घोडयां�या िश�ाम ब��या ही �ीमंतांची, सरकारी अिधका�यांची वाहने होती. ्
चार घोडयांची गाडी असेल तर ��येक घोडया�या पाठीवर एक हाकणार बसलेला असे. ् ्
िशवाय गाडी हाकणारा असे तो िनराळाच. शहरातील धिनक लोक आपाप�या 
ऐपती�माणे एक िकंवा दोन घोडयां�या गाडया ठेवत. अशा दहाबारा हजार गाडया मंबईत ् ् ् ु
१८८९ म�ये हो�या. यािशवाय �वासासाठी मंबईचे लोक घोडेही बाळगत. यरोपीय ि�या ु ु

पालखीचा �वास बह�दा स�ंयाकाळी िकंवा रा�ी होई. रा�ी�या काळोखात मशाली�या 
उजेडात पालखीची वाटचाल होई. पालखी वाहताना भोई त�डाने क�ह�यासारखा ‘ह� ंह�’ं 
असा आवाज काढत, आिण �वासात सतत तो आवाज ऐकणे िवलायती �वाशांना नकोसे 
होई. गाडी हाकणे िकंवा घोडे चालवणे या�माणे पालखी वाहणे हे दखेील कौश�याचे काम 
होते. काही भोई इत�या बेदरकारपणे पालखी वाहत क� ती िहदंकळन आत�या ू
�वाशा�या हाडांचा खळखळा होई. तर काही इत�या हळवारपणे पालखी वाहत क� ु ु ू
आत�या �वाशाला आपण पालखीत बसलो आहोत याची जाणीवही होणार नाही (य. न. 
केळकर २००८ [अ] : ७९).  
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ि�ह�टो�रया 

भाडयाने िमळणा�या घोडागाडयांना िब�ले, परवाना वगैर ेअसे. �यांची अतंरानसार ् ् ु
भाडीही ठरलेली असत. ि�ह�टो�रयाचा दर मैलाला चार आणे तर रके�याचा दर मैलाला 
तीन आणे इतका होता. पालखीचा दर ि�ह�टो�रयासारखाच असे. चार हमालां�या 
पालखीचे सय�दयापासन सया��तापय�त सपंण� िदवसभरासाठी भाडे अडीच �पये, तर ू ू ू ू
सहा हमालां�या पालखीचे भाडे साडेतीन �पये इतके होते. ह�ली मंबईत �र�ावाले ु
अडीअडचणी�या �सगंी �वाशांना नाडतात, तसा �कार �या काळातही आढळतो. 
शहरात ज�ा-समारभं असे िकंवा अितशय पाऊस पडे, अशा काळात भाडयाने गाडया ् ्
दणेार े लोक भरमसाठ पैसे घेत. भवाळकरांनी मंबईत बैलगाडीला ‘खटारा’ �हणत ु
अस�याचे सांिगतले आहे. ‘मंबईचा व�ा�त’नसार ओ�याचे सामान ने�याचे काम खटार ेु ृ ु
करत.

इं�जांनी आप�या रा�यातले पारपं�रक र�ते �ंद आिण प�के बांधायला स�वात ु
केली. मंबई सरकारने तयार करवन घेतलेला असा पिहला र�ता �हणजे १५ िडस�बर ते ु ू
२३ िडस�बर १७७९ या अव�या आठ िदवसां�या काळात तयार केलेला पनवेल ते 
खोपोली हा र�ता होय (साठे २०१० : ३९). या काळात इ�ट इंिडया कंपनीचे पेशवे 
सरकारशी राजनैितक सबंधं ��थािपत झाले होते. इं�जांनी आपला वक�ल पणे दरबारात ु
नेमला होता. या दोन शहरांतली इं�ज अिधकारी, सैिनक यांची ये-जा वाढली होती. 
�यामळे मंबई आिण पणे या दोन शहरांत�या सपंका�साठी हा र�ता तातडीने क�न ु ु ु
घे�यात आला होता. पढेही सरकार या र��याची डागडजी वारवंार करत रािहले. ु ु
१८३०म�ये मंबई ते पणे या मागा�चे उद घाटन मंबईचा त�कालीन ग�हन�र जॉन मा�कम ु ु ् ु

न�या र��याची बाधणी ं ं

व प�ष शहरात घोडयाव�न िफरत. या ि�या घोडयावर एकाच बाजने दो�ही पाय सोडन ् ्ु ू ू
बसतात असे िनरी�ण ‘मंबईचा व�ा�त’म�ये न�दवलेले आहे. ु ृ
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या�या ह�ते झाले. (िक�ा : ४३). १८४०पय�त या र��यावरील पलांचे काम पण� क�न ु ू
र�ताही खडीचा कर�यात आला. खडी दाब�यासाठी माणसाने ओढ�याचे लोखंडी रोलर 
वापर�यात आले (िक�ा : ४६). अशा प��या र��यामळे घाटातन सहज चढणे-उतरणे ु ू
सलभ झाले. या र��याव�न पालखी, मेणे, डोली यां�यातन सतत वाहतक चाले. घाट ु ू ू
उतर�यास आिण चढ�यास िजथे स�वात होई ितथे वाहनतळ असत. �यांत िनरिनरा�या ु
दजा��या पाल�या ठेवले�या असत. नो�ह�बर १८२४म�ये कन�ल मेडोज टेलर िनजाम 

सरकारात�या नोकरीसाठी अहमदनगरला जायला िनघाला, ते�हा मंबई ते पणे �वास ु ु
�याने या र��याने केला. मंबईह�न नावेने तो पनवेलपय�त आला. ितथन �याला घोडा, तंब ु ू ू
िमळाले. ितथन तो खोपोलीजवळ�या चौक येथे आला. हे िठकाण ते�हा �मख वाहनतळ ू ु
होते. �हणजे इथन बोरघाट चढायला पाल�या, मेणे िमळत असत. घाटातील या ू
र��याचा उ�लेख टेलरने ‘िमिलटरी रोड’ असा केला आहे. १८ नो�ह�बरला मंबईह�न ु
िनघालेला मेडोज टेलर सहा िदवसांनी, २४ नो�ह�बरला प�याला पोहोचला (Taylor ु
1820 : 29-31). तयार कर�यात आले�या बह�तेक सव� र��यांव�न �ारभंी�या काळात 
�ाम�याने सै�याची वाहतकच होत असे. पणे ते सरत या र��यासारखे काही र�ते तर ु ू ु ु
काही काळ केवळ सै�या�या हालचाल�साठीच राखीव होते. �हणन या र��यांना ू
‘िमिलटरी रोड’ असे �हटले जाई. पढे नागरी लोकांचे या र��यांव�न �वास कर�याचे ु
�माण वाढत गेले, ते�हा या र��यांना ‘मेल रोड’ असे �हटले जाऊ लागले (साठे २०१० : 
४६-४७).

पनवेल बदंर (१८२४-२८) (चा�स � च�बस�न ेकाढलेले िच�)्
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हे र�ते बनवताना दतफा� असलेला जगंलांचा भाग इं�जांनी साफ केला. तसेच या ु
र��यांवर �वाशां�या िनवा�यासाठी बगंले आिण धम�शाळा उभार�या. सरतला जाणा�या ु
र��यावर िचचंणी, वसई, खड�, कसारा, िशरगाव, डहाण, उंबरगाव या िठकाणी िनवा�याचे ू
बगंले होते असा १८३०चा उ�लेख आहे. या बगं�यांिशवाय सामा�य लोकांसाठी 
धम�शाळाही उभार�यात आ�या (िक�ा : ४५-४६). स�ा�ी आिण सातपडा या ु
प�रसरात सव�� इं�ज अिधका�यांनी वाघां�या िशकारी बेसमार के�या. सरकारनेही ु
वाघां�या िशकार�ना उ�ेजन िदले. प�रणामी हे र�ते मा� सरि�त बनले. चोर-दरोडेखोर ु
आिण जगंली �ापद ेयांचा असलेला धोका कमी झाला. र�ते चांगले बन�यावर �यापार 
वाढला. पनवेलचे एक �यापारी खंडा�पा गळवे यां�या �यापारात बोर घाटातला र�ता ु
प�का बांध�यानंतर एकदम व�ी झाली. पनवेल गावी दररोज पाच पाच हजार मालाने ृ
भरले�या बैलगाडयांचा तळ पड लागला (गोिवदं बाबाजी जोशी २०१६ : ५८). सै�य ् ू
आिण �यापारी यां�याखेरीज सव�सामा�य जनतादखेील या र��यांचा वापर मोठया ्
�माणावर क� लागली. बोर घाटात बांधलेला र�ता १८२८म�ये चाका�या गाडयांसाठी ्

साता�याचा इं�ज रिेसड�ट कन�ल पीटर लॉडिवक याने सव��थम १८२४म�ये 
महाबळे�रला भेट िद�यानंतर साता�याचे छ�पती �तापिसहं भोसले यां�याकडे 
महाबळे�र एक थंड हवेचे िठकाण �हणन िवकिसत कर�याचे सचवले. �या�माणे ू ु
�तापिसहं भोसले यांनी महाबळे�रची उभारणी स� केली. १८२६म�ये कन�ल ि��ज ु
याने ितथे एक छोटीशी बगंली बांधली. �याने सातारा ते महाबळे�र असा चांगला र�ता 
बनव�याचा आ�ह धरला. छ�पत�नी हा र�ता तयार करताना तो महाबळे�र�या 
पि�मेकडे �तापगडाकडे नेला. ितथन खाली कोकणात इं�जांचा इलाका होता. �यांनी ू
पारघाट, महाड, दासगाव असा बाणकोट�या खाडीपय�त प�का र�ता तयार केला. 
�यामळे मंबईह�न नावेने बाणकोट आिण ितथन र�तामाग� स�ा�ी चढन महाबळे�र असा ु ु ू ू
मंबई ते महाबळे�र आणखी एक र�ता तयार झाला ( 1830 : Account of the ु
Convalescent Station of Malcolm Pait on the Mahabaleshwar Hills, P. 
17).  

मंबई सरकारने १८१८म�ये आधीपासन वापरात असले�या पणे-सरत या मागा�ची ु ू ु ु
डागडजी केली गेली. या र��याची आव�यकताही सैिनक� हालचाल�साठीच �ाम�याने ु ु
होती. हा माग� प�याह�न िनघन खोपोलीला स�ा�ी उत�न खाली येत असे. पढे चौक-ु ू ु
क�याण-िटटवाळा-व�े�री-महागाव-तारापर-उंबरगाव-नवसारी-सजंान-सरत अशा ू ु
गावांमधन जाई (साठे २०१० : ४६-४७). १८३६म�ये मंबई ते कसारा हा िभवडंीमाग� ू ु
र�ता तयार झाला (िक�ा : ४३). तर १८४३-४४म�ये कसा�या�या पढे थळघाटातन ु ू
वर जाणा�या र��याचे काम स� होते असे िदसते. ु
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�हणजे बैलगाडयांसाठी वापरला जाऊ लागला, ते�हा या र��यावर वषा�ला ४०० ते ५०० ्
प�ड टोल वसल होत होता. १८४६ साली हा टोल ३००० ते ४००० प�ड इतका ू
वाढला. याव�न इं�ज महारा��ात न�याने बांधत असले�या र��यांवरील �वासी 
वाहतक�चे �माण िकती वेगाने वाढत गेले ते �प� होते (Thomas Williamson 1846 : ु
30).
र�ेवेचा �ारभं

मंबईत १८४३पासन भारतात र�ेवे आण�याची चचा� स� झाली. इं�जांनी भारतात ु ू ु
र�ेवे आणली असे �हटले जात असले, तरी र�ेवे स� कर�यासाठी पढाकार इं�जांसोबत ु ु
एत�ेशीय �िति�तांनीही घेतला होता. १८४३�या समारास र�ेवे स� कर�यासदंभा�त ु ु
‘�ेट इ�टन� र�ेवे’ नावाची एक कंपनी मंबईत �थापन झाली. या कंपनी�या ु
स�ंथापकांम�ये गो�या साहेबांसोबत जग�नाथ शकंरशेट आिण जमशेटजी जीजीभॉय या 
एत�ेशीय �यापा�यांचाही समावेश होता. या कंपनीने सरकारकडे र�ेवे�या 
आव�यकतेसदंभा�त एक अज� केला. १९ एि�ल १८४५ रोजी एक सभा मंबई�या टाऊन ु
हॉलम�ये भरली. या सभेत लोहमाग� स� कर�यासदंभा�त पढील धोरण आख�यात आले. ु ु
आधी�या कंपनीचे िवसज�न क�न ‘िद इनलड र�ेवे असोिसएशन’ नावाची स�ंथा ँ
र�ेवे�या पव�तयारीसाठी �थापन कर�याचे ठरले. यासाठी नेमले�या सिमतीम�ये पढील ू ु
लोक होते – जे. पी. िवलॉ�बी (अ�य�), कन�ल जि�ह�स, ए. एस. आयट�न, जग�नाथ 
शकंरशेट, �ामजी कावसजी, ले. क. मेलि�हली, एच. एच. �लास, एस. एस. िडक�सन, 
ड��य. हावड�, ब�मनजी होम�सजी, दादाबाई पे�तनजी, ि�हकाजी मेरजी, ए. �माट� . ू

याच दर�यान इं�लंडमधील काही भांडवलदारांना भारतात र�ेवे स� करणे ु
फायदशेीर ठरले असे वाट लागले होते. लॉड� �हान�ि�लफ व इतर काही गह�थांनी एक� ृू
येऊन ‘�ेट इंिडयन पेिन�सलर र�ेवे’ या कंपनीची �थापना केली. या कंपनीचे अिधकारी ु
मंबईत आले ते�हा या शहरातही र�ेवे स� कर�या�या हेतने कंपनी �थापन झाली ु ु ू
अस�याचे �यांना िदसन आले. एकाच उ�ेशाने �थापन झाले�या या कंप�यांचे ू
एक�ीकरण कर�यात येऊन जीआयपीआर कंपनीने इ�ट इंिडया कंपनीकडन र�ेवेमाग� ू
उभारणीची परवानगी १८४८म�ये िमळवली. �यासाठी सरकारकडन ९९ वषा��या ू
कराराने जागा घे�यात आली. सरकार ज�र वाटेल ते�हा कंपनी िवकत घेईल, सैिनकांना 
�वास-भाडयात सवलत �ायची, सरकारी टपालाची वाहतक मोफत करायची असे ठरले. ् ू
या कंपनीचा पाच प�ड दराचा एक शेअर असे एक ल� शेअर िव��साठी काढ�यात आले. 
�यातले स�र हजार इं�लंडम�ये िवकले गेले, तर तीस हजार मंबईत. मिहना-दीड ु
मिह�यांतच या तीस हजार शेअस�ची िव�� झाली. १५ स�ट�बर १८४८ रोजी शेअरिव�� 
बदं झाली. प�नास ल� �पये भांडवला�या जीआयपीआर कंपनीत प�तीस ल� �पये 
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क�याण�या पढे माळशेज घाटातन र�ेवे अहमदनगरपय�त नेऊन ितथन कलक�ा ु ू ू
आिण म�ास असे दोन र�ेवेमाग� तयार करावेत असे चॅपमन याचे मत होते. जीआयपीआर 
कंपनीचा �मख अिभयतंा जे�स बक� ले याला माळशेज घाटात�या उ�या कडयांमळे ्ु ु
ितथन र�ेवेमाग� वर नेणे अश�य वाटत होते. �या�या मता�माणे क�याणमाग� ू

भांडवलाची उभारणी इं�लंडमधील लोकांनी केली. जग�नाथ शकंरशेट हे या कंपनीचे एक 
सचंालक होते. ३१ ऑ�टोबर १८५० रोजी शीव येथे भिमपजनाची कदळ जे. पी. ू ू ु
िवलॉ�बी यां�या ह�ते मार�यात आली. या छोटेखानी काय��माला जग�नाथ शकंरशेट, 
कस�टजी जमशेटजी आिण कंपनीचे काही अिधकारी हजर होते. (प. बा. कळकण� ु ु
१९५९ : २४८-२५४). 

लोहमाग� कोण�या भागातन जावा याची पाहणी कर�यासाठी चॅपमन, मेसस� �लाक�  ू
आिण कॉनीबर या त��ांची नेमणक कर�यात आली. इं�लंडम�ये �याने २७ स�ट�बर ू
१८२५ रोजी पिहली र�ेवे चालवन दाखवली, �या जॉज� ि�टफ�सनचा मलगा रॉबट�  ू ु
ि�टफ�सन हा कंपनीचा स�लागार होता.   

र�ेवेमाग� टाकताना सै�या�या हालचाली आिण �यापारव�ी ही दोन उि�� ेृ
सरकारसमोर होती. लॉड� डलहौसी याने १८५० म�ये र�ेवे उभारणीसबंधंात�या 
िमिनटस म�ये सचव�या�माणे बह�तेक र�ेवेमाग� आकाराला आले. बगंाल आिण म�ास हे ् ु
दोन इलाके मंबईशी र�ेवेने जोडले जावेत हे �याने �प� केले होते. र�ेवेमाग� मंबईह�न ु ु
स�ा�ी पव�त ओलांडन दि�णे�या पठारावर कोठन जावेत यािवषयी त�� आिण इं�ज ू ू
अिधकारी यां�यात बरचे िदवस चचा� स� होती. आज मागे वळन पाहताना जाणवते क� ु ू
र�ेवेमाग� महारा��ा�या �या भागातन जाईल �या भागाचा उ�कष� होणार होता. ू

ठा�या�या खाडीपलाव�न मबंई बेट ओलाडंणारी आगगाडी (१८५४)ु ु
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थळघाटातन स�ा�ी चढन र�ेवे कलक�ा इला�या�या िदशेने �यावी. तर कन�ल केनेडी ू ू
या�या मते घाटमाग� टाळन र�ेवे मंबईह�न सरतकडे �यावी आिण तेथन कलक�याकडे ू ु ु ू
वळवावी. पण हा ��ताव मागे पडला. मंबईह�न पव�कडे जाणारा माग� थळघाटातन ु ू ू
नािशकमाग� नागपरह�न कलक�याकडे गेला. व�हाडात�या कापसा�या बाजारपेठेसाठी हा ू
माग� उपय� होता. दसरा माग� मंबईह�न बोरघाटातन पणे माग� म�ास�या िदशेने गेला (साठे ु ु ू ुु
२०१० : ५३-५५).

मंबई-पणे र�ेवेमागा�तला सवा�त मोठा अडथळा �हणजे खंडा�याची स�ा�ी पव�ताची ु ु
रांग. या रांगेतन, बोरघाटातन र�ेवेमाग� टाक�याचे काय� १८६३म�ये पण� झाले. �याच ू ू ू
दर�यान कसा�याह�न पढे थळघाटातन र�ेवेमाग� टाक�याचे काम १८६५म�ये पण� झाले. ु ू ू
या दोन घाटांमळे सम�सपाटीलगत धावणारी र�ेवे द�खन�या पठाराव�न धाव�याचा ु ु
माग� खला झाला. �याच वेळी पि�म िकना�यावर�या सपाट �दशेातन मंबई ते अहमदाबाद ु ू ु
हा र�ेवेमाग� बॉ�बे बरोडा स��ल इंिडया र�ेवे (बी.बी.सी.आय.) या कंपनीतफ�  १८६४म�ये 
पण� झाला (न. र. फाटक १९८१ : ४७-४८). ू

शिनवार, १६ एि�ल १८५३ या िदवशी मंबई ते ठाणे या २१ मैलां�या मागा�वर ु
पिहली र�ेवेगाडी धावली. या गाडीला अठरा डबे होते आिण तीन इंिजने ही गाडी ओढत 
होती. ४०० लोकांनी या पिह�या गाडीने �वास केला. यात मंबई�या ग�हन�रांसोबतच ु
जग�नाथ शकंरशेट यां�यासार�या मंबईत�या अनेक मा�यवरांचा समावेश होता. २१ ु
बदंकांची सलामी दऊेन, बड�या वादनात गाडी मंबईह�न दपारी साडेतीन वाजता िनघाली, ँ ुु ु
ती स�ाव�न िमिनटांनी ठा�याला पोहोचली. ितथे या गाडीचे जगंी �वागत झाले. 
मा�यवरांची भाषणे झाली. वाफेवर चालणा�या र�ेवेगाडीचा दवैी चम�कार पाह�यासाठी 
लोक दतफा� जमले होते. घोडे िकंवा बैल यांचा वापर न करता गाडी ‘आपोआप’ पढे ुु
ओढली जाते, हा �यां�यासाठी फार मोठा चम�कार होता (प. बा. कळकण� १९५९ : ु ु
२५५-५६). दस�या िदवशी, १७ एि�ल रोजीची अ�खी गाडी जमशेटजी जीजीभॉय यांनी ु
�वतःसाठी राखन ठेवली होती. �यानंतर १८ एि�लपासन बोरीबदंर ते ठाणे अशी �वासी ू ू
र�ेवेगाडी िदवसातन दोन वेळा धाव लागली. लवकरच ित�या रोज�या फे�या वाढवन ू ू ू
आठ कर�यात आ�या (साठे २०१० : ५५). पिह�या दोन-तीन वषा�त र�ेवे�या �वासाचे 
�थम �ेणीचे ितक�ट होते ��येक मैला�या अतंराला २४ पैसे, दस�या �ेणीचे १० पैसे ु
तर ितस�या �ेणीसाठी ३ पैसे (िक�ा : ५८).

बोरघाटात�या र�ेवेमागा�चे काम पण� झा�यानंतर २३ माच� १८६४ या िदवसापासन ू ू
मंबई-पणे र�ेवे स� झाली. या �वासाला ते�हा सहा तास लागत. स�वातीपासनच ु ु ु ु ू
िदवसातन चार र�ेवेगाडया मंबईह�न प�यासाठी सटत हो�या. �यापव� मंबई-प�याचा ्ू ु ु ु ू ु ु
�वास नावेने पनवेलपय�त, तेथन र��याने बैलगाडी अथवा पालखी यांत बसन खालापर-ू ू ू
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 याच वष� मंबई-सरत र�ेवेमाग� पण� झाला आिण नािशक�या िदशे�या ु ु ू
थळघाटात�या र�ेवेमागा�चे काम पण� झाले. २८ ऑग�ट १८६५ रोजी खानदशेात�या ू
तापी नदी�या पलाव�न र�ेवे पलीकडे गेली (खानोलकर १९७५ : १४२-४३). ु
१८६७म�ये र�ेवेमाग� नागपरपय�त पोहोचला. १८८७म�ये पणे ते मीरज हा माग� पण� ू ु ू
झाला. अशा�कार े एकोिणसा�या शतका�या अखेर�या दशकापय�त पव�कडचा िवदभ�-ू
व�हाड आिण दि�ण महारा�� हे दो�ही �दशे मंबई शहराशी र�ेवेने जोडले गेले. ु

चौकातन पढे आ�यावर खंडा�याचा घाट चढन मग तळेगावमाग� होई. या �वासाला खच� ू ु ू
पडणार े �म, वेळ आिण पैसा र�ेवे�वासाह�न िकतीतरी अिधक होते. �यामळेच र�ेवेचा ु
फार मोठा खोलवरचा �भाव येथील समाजावर पडला. एकतर घोडा, बैल अशा 
कोण�याही साधनाचा आधार न घेता ‘आपोआप’ धावणा�या या य�ंामळे िव�ाना�या ु
‘चम�कारा’चे दश�न �यांना झाले होते. �म, वेळ आिण पैसा यां�यात होणारी बचत आिण 
आरामदायी �वास यांची अनभती ते घेऊ लागले होते. आिण अ��य�पणे इं�जां�या ु ू
श��चे दश�नही �यांचे डोळे िदपव लागले होते. र�ेवे हा भारतीय समाजाला इं�जांनी ू
िदलेला एक खोलवरचा ‘सां�कितक ध�का’ होता.     ृ

र�ेवेमागा��या उभारणीचा हा उप�म एकतफ� रािहला नाही. �याला एत�ेशीय 
जनतेकडन चांगला �ितसाद िमळाला. ‘�ानोदय’ मािसकाने र�ेवे स� हो�यापव� १५ ू ु ू
एि�ल १८४५�या अकंात असा अदंाज �य� केला होता क�, या र�ेवेला भारतीय 
�वाशांचा फारसा �ितसाद िमळणार नाही. मालवाहतक�ला मा� चांगला फायदा होईल. ु
“लोक फारसा �वास करत नाहीत. तरी काही काशीस जातील, पण या दशेातील लोक 

इं�जानंी बोरघाटातन बाधंलेला मबंई-पण ेर�ता (१८२८) (चा�स� च�बस� यान ेकाढलेले िच�)ू ु ु
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अथा�त र�ेवेिवषयी�या उलटसलट क�पना समाजात हो�याच. ‘या�ा-पण�-फले�छ’ ु ू ू
असे टोपणनाव धारण करणा�या एका गह�थाने आप�या लेखात िलिहले क�, इं�जांनी ृ
भारतीयांचे रा�य तर हरण केलेच आहे आिण आता इं�ज �यांचे प�य नाहीसे कर�यास ु
िनघाले आहेत, असा लोकांम�ये समज पसरत चालला आहे. इं�ज सरकारने र�ेवे 
�यासाठीच आणली आहे. कारण तीथ�या�ेसाठी र�ेवेने �वास के�यास शरीरदडंन कमी 
होणार अस�याने या या�ेचे प�यही या�ेक�ला िमळणार नाही (‘�ानोदयलेखनसारसची’, ु ू
खंड १ भाग १ : १४७). ‘�ानोदया’�या १५ ऑ�टोबर १८४५�या अकंात कलक�यात 
झाले�या िहदं�ंया एका धम�सभेचा व�ा�त छापन आला आहे. या सभेने िहदंना र�ेवेने ृ ूू ू
या�ा कर�यास परवानगी िदली. र�ेवेमळे या�ा कमी िदवसांत पार पड शकते आिण कमी ु ू
क�ात प�य िमळ शकते असा िन�कष� या सभेत काढ�यात आला ु ू
(‘�ानोदयलेखनसारसची’, खंड १ भाग १ : १४६). र�ेवे स� झा�यावरही र�ेवेमळे ू ु ु
आता रोजगार बडणार, लोकांची उपासमार होणार, तसेच ही र�ेवे बांध�याकरता इं�ज ु
सरकारने ��येक कोस अतंरावर एका माणसाचा बळी िदला आहे, अशा अनेक क�पना 
समाजाम�ये हो�या (ना. िव. जोशी २००२ : ७७)[२].

र�ेवे�ार े मालाची वाहतक वेगाने होत अस�यामळे �थािनक �यापा�यांना र�ेवे ू ु
वाहतक फारच सोयीची वाट लागली. �यामळे मंबईत�या काही �यापा�यांनी सरकारकडे ू ू ु ु
अज� क�न म�य र�ेवेमागा�लगत�या काही शहरांना जोडणार े नवे र�ेवेमाग� टाक�याची ु

इतके मंदमित व अ�ानांधकार �या� आहेत क� ते दशेात िफरतच नाहीत,” असा शेरा 
�यात मारला होता. परतं महारा��ातील �वाशांनी हा होरा चक�चा ठरवला. मंबई-ु ु ु
महारा��ात�या लोकांनी र�ेवेचे चांगलेच �वागत केले. मंबई�या लोकांनी र�ेवे लगेच ु
आपलीशी केली असावी. मंबई-ठाणे र�ेवे स� झा�यानंतर�या पिह�या वष�भरात या ु ु
मागा�वर र�ेवेने �वास करणा�यांची स�ंया होती, ४,५०००० इतक�! या काळात मंबईची ु
लोकस�ंया पाच लाखां�या आसपास होती. गो. ना. माडगांवकर यांनी १५ माच� १८५८ 
रोजी यनायटेड �टडंटस असोिसएशन या स�ंथेम�ये ते�हा चालणा�या र�ेवेिवषयी पढील ्ु ु ु
मािहती िदली आहे : आगगाडीचे रोजचे �वासाचे अतंर ८८ मैलांचे होते. ित�यातन ू
आठवडयाला �वास करणा�यांची स�ंया पधंरा-सोळा हजार इतक� होती व �यापासन ् ू
अठरा ते एकोिणस हजार �पये उ�प�न र�ेवेला होत होते. १८५७�या पिह�या सहा 
मिह�यांत र�ेवे कंपनीला खच� वजा जाता रािहलेला नफा १,२९,१५२ �पये इतका होता 
(मालशे, चनेकर [सपंा.] १९७० : ८७-८८). सन १८६३ या एका वषा�त मंबई इला�यात ु ु
र�ेवेमागा�वर�या अपघातात १०७ लोक जखमी झाले. �यातले ५० मरण पावले 
(खानोलकर १९७५ : ०३). र�ेवे अपघातांचे अगदी स�वाती�या काळातले हे �माण ु
दखेील ल�णीय आहे. 
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शहरांची लांबी�ंदी जसजशी वाढ लागली, तशी शहरांतग�त �वासा�या साधनांचीही ू
आव�यकता जाणव लागली. मंबईसार�या शहरात ही िनकड �कषा�ने जाणवत होती. ू ु
१८५३पासन र�ेवेमळे मंबईतला शहरांतग�त �वास वेगाने होऊ लागला, तरी मंबईत�या ू ु ु ु
दोन र�ेवेमागा�िशवाय इतर भागांतील अतंरहेी व��या वाढत चाल�यामळे जाणव लागली ु ू
होती. आधी सांिगत�या�माणे बैलगाडया, पाल�या, रकेले, घोडागाडया ही साधने मंबईत ् ् ु
शहरांतग�त वाहतक�साठीही वापरली जात. परतं र�ेवे�या आगमनानंतर इथ�या ु ु
समाजाचा साव�जिनक वाहतक प�तीशी प�रचय झाला. नवे िव�ान आिण �यावर ू
आधा�रत तं��ान येथील समाजाला प�रिचत होऊ लागले होते. कमी वेळात 
अिधकािधक �वाशांची वाहतक क� शकेल अशा वाहनाची आव�यकता जाणव लागली ू ू
होती. १८१९म�ये साव�जिनक घोडागाडयांचा उप�म स� होता, असे ‘बॉ�बे क�रअर’ ् ु ु
या वत�मानप�ात�या एका जािहरातीव�न समजते (बापराव नाईक [सपंा.] २०११ : ू
अडस�). अशा गाडीला ‘हॉस� कोच’ असे �हटले आहे. हा हॉस� कोच फोट�पासन ु ू
िशवडीपय�त येजा करणारा होता. �यामळे भायखळा आिण परळ प�रसरात�या लोकांची ु
सोय होणार होती. मंबई शहरातील या �कार�या न�या साव�जिनक वाहतक सेवेची दखल ु ू
त�कालीन व�प� ‘�ानिसधं’ याने १८४२ साली पढील श�दांत घेतलेली िदसते – “या ृ ुू

�थािनक वाहतक�ची नवी वेगवान साधनेु

मागणी केली. �यासाठी आिथ�क सहयोग द�ेयासही ते तयार होते. दि�ण महारा��ात 
बाश� ते पढंरपर आिण कारवार-ह�बळी-धारवाड; तसेच व�हाडात अमरावती ते बडनेरा ू
आिण कारजंा ते मित�जापर हे ते माग� होते. द�ड ते अहमदनगर हा र�ेवेमाग� टाक�या�या ू ू
खचा�त वाटा उचल�यास अहमदनगरचे सावकार व �यापारी तयार होते (खानोलकर 
१९७५ : ०४).  

घोडयाचंी �ाम (१८७३)्
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शहरांत सां�त कोणी भाडयाची गाडी तयार केली आहे. ती गाडी एवढी मोठी ्
क�...पचंवीस मन�ये समावतील. ती गाडी...माजगाव�या ध��याव�न िनघते...�यावेळेस ु
�या गाडीवानाजवळ एक ततारी असते ती तो वाजिवतो. �हणजे कोणास �यात बसन ु ू
जा�याचे अस�यास �यात येऊन िशर��या�माणे भाडे दऊेन बसतात व तेथन ती गाडी ू
िनघते. ती थेट पो�टऑिफसजवळ जाऊन सटते व तेथन बरोबर एक वाजतांना सटते, ु ू ु
ती थेट माजगावांस जाते. ती जातेवेळेस कोटांतील दरवाजापय�त कोणी तरी हाक मारील 
�हणन कोचमेन हळहळ चालवीत असतो. ही गाडी माजगाव िकंवा कोट याखेरीज दस�या ू ू ू ु
जागेचे भाडे करीत नाही व नेमले�या वेळेपे�ा गैरिश�त वेळेवरही येत नाही. ही एक नवी 
टंब मंबईत िनघाली आहे.” (य. न. केळकर २००८ [आ] : १९८).ु ु

पढे �ामगाडयांची क�पना अशा साव�जिनक वाहनांव�नच िनघाली. लंडनम�ये ्ु
घोडया�या �ामगाडया १८७०म�ये स� झा�या हो�या. १८७१म�येच मंबईम�ये अशा ् ् ु ु
गाडया स� करा�यात अशी चचा� स� झाली. �यासाठी बॉ�बे �ॉमवे या कंपनीची �थापना ् ु ु
१८७३म�ये झाली. ९ मे १८७४ पासन या �ामगाडया मंबई�या र��यांव�न धाव ्ू ु ू
लाग�या.  र�ेवे�या तलनेत ही गाडी ग�रबांचे वाहन मानली जात होती. अ�या�-दोन ु
आ�यांइत�या ितक�टदरात लांबवरचे अतंर कापणे मंबईकरांना �ाममळे श�य झाले. ु ु
पालखी, बैलगाडी अशी पारपं�रक वाहनेही �ामपे�ा महाग पडत. या गाडयांचे लोखंडी ्
माग� शहरात�या र��यांव�नच टाकले होते. सकाळी साडेसहापासन रा�ी ू
साडेअकरापय�त �ामगाडयांची वाहतक स� राही. एकोिणसा�या शतकात मंबईतील ् ू ु ु
�ामगाडयांना घोडे जपंलेले असत. आधी एका घोडयाची व मग काही काळाने दोन ् ्ु
घोडयांची �ाम अि�त�वात आली. िवजेवर चालणा� या �ाम िवसा�या शतका�या पिह�या ्
दशकात १९०७�या मे मिह�यापासन स� झा�या. स�वातीला �ाम�या दो�ही बाज ू ु ु ू
उघडया असत. नंतर �या बिंद�त के�या गे�या. घोडयां�या �ामगाडया र��यावर ् ् ्
टाकले�या �ळांव�न पढे सरकत असताना उता�ला कठेही उतरता येई. हात उंचावन ु ु ू
�याने ‘सबर’ असे �हटले क� गाडीवान �ाम थांबवे. �ामगाडयांसाठी नऊशे घोडे दोन ्ू
तबे�यांम�ये तयार ठेवलेले होते (न. र. फाटक १९८१ : ४९).

 मंबईत �ामचे �वागत र�ेवे�या �वागताइतके उ�साहाने झालेले िदसत नाही. एकतर ु
या उ�ोगात �थािनक भांडवलदारही पैसे गतंव�या�या बाबतीत फारसे उ�साही न�हते. ु
या कंपनीला अखेर �ययॉक� ह�न भांडवल सपंादन करावे लागले (िक�ा : ४८-४९). ू
�थािनक िवचारी मंडळीही �ामकडे सशंयाने पाहात होती असे िदसते. दादोबा पांडरगं ु
यांनी १८८४साली �िस� झाले�या ‘िशशबोध’ या आप�या प�तकात मंबईकरांनी �ामने ु ु ु
�वास क� नये, ित�यावर बिह�कार घालावा, कारण या �ामसेवेत अमे�रक� कंपनीचे 
भांडवल अस�याने आपण काढले�या ितिकटांमधन िमळणारा पैसा अमे�रकेत जातो व ू
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आपले शोषण होते, असे �हटले आहे (बापराव नाईक [सपं ा.] २०११ : ६८).ू

इं�जांनी टपालसेवेसाठी र�ेवे आिण प��या र��यांनी होणारी वाहतक यांचा वापर ू
केला. �यामळे टपाल जलदगतीने पोहोच लागले. मंबई-पणे र�ता चांगला तयार झा�यावर ु ू ु ु
इं�ज सरकारचे मंबई काया�लय आिण पणे विकलाचे काया�लय यां�यात रोजचा ु ु
प��यवहार चाले. पण या सरकारी टपालसेवे�यित�र� खाजगी टपालकंपनी १८२४म�ये 
मंबईत �थापन झा�याची न�द आढळते. ही सेवा �व�त आिण सोयीची अस�याने ु
लोकांचा ितला चांगला �ितसाद िमळाला. िवशेषतः �यापारी, सावकार यां�या ती फार 
सोयीची होती. १८३०�या समारास खाजगी टपालसेवेवर बदंी घालन सरकारी ु ू
टपालसेवा स� झाली. या वष� ठा�यात पो�टऑिफस उघड�याची न�द आढळते (साठे ु
२०१० : ६१). र�ेवे, घोडागाडी, पायी जाणार ेरनर अशा मागा�नी टपाल पोहोचवले जाई. 
मंबई ते ह�बळी टपालसेवेचे टपाल प�यापय�त र�ेवेने येई. ितथन पढे सातारा – को�हापर ु ु ू ु ू
– बेळगाव – धारवाड या मागा�ने घोडागाडीतन जाई. उ�हा�यात मंबई इला�या�या ू ु
ग�हन�रचा म�काम महाबळे�रला असे. या काळात स�र ते महाबळे�र असे घोडागाडीने ु ु
टपाल जाई. पायी टपाल घेऊन जाणा�या रनरला लबाड�याचे िकंवा �ापदांनी �यां�यावर ु
ह�ले के�याचे �कारही घडत होते. या रनस�चा पोशाख साधा असे. कमरलेा गड�यापय�त ु
आलेले धोतर आिण अगंावर बाराबदंी, डो�यावर लाल पागोटे आिण हातात काठी या 
वेशात ते जात. पढे �यांना एक िपतळी िब�ला द�ेयात आला. या रनस��या थां�यां�या ु
जागी झोपडया बनवले�या असत. मागा�वर �या िठकाणी रनरला नदी ओलांडावी लागे ्
ितथे �यां�यासाठी खास होडया ठेवले�या असत. अशी होडी नस�यास �याला नावेतन ् ू
भाडे दऊेन नदी ओलांडायची असे. �याचेही दर ठरलेले असत. रनरला मिह�याला सहा 

आधिनक काळात वेगवान सपंक� मा�यमांमळे दर अतंरावरील लोकांना पर�परांशी ु ु ू
जलदगतीने सदंशेांची दवेाणघेवाण करणे श�य झाले. इं�जपव� काळातही भारतासह ू
महारा��ात टपालसेवा होती. ती अथा�तच �ाम�याने रा�यस�ांसाठी उपल�ध होती. ु
जसे मोगलकाळात टपाल पोचते करणार े घोडे�वार िकंवा हरकार े (पायी धावत टपाल 
पोचवणार ेरनर) होते. दर बारापधंरा िकलोमीटर अतंरावर एक ट�पा िनि�त केलेला असे. 
तेवढे अतंर पार क�न हरकारा अथवा घोडे�वार टपाल आप�या पढ�या ट��यावर�या ु
सहका�या�या हाती सोपवी. तेथन पढ�या ट��यापय�तचे अतंर तो पार करी. मराठयां�या ्ू ु
राजवटीतही सरकारी आिण साह�कारी अशा दोन नावांनी ओळख�या जाणा�या 
टपालसेवा उपल�ध हो�या. यािशवाय क�याण व मंबई, क�याण व काशी, पणे व नािशक, ु ु
�वा�हेर व सातारा या शहरांदर�यानही टपालसेवा चाल हो�या असे उ�लेख आढळतात.ू

नवी सपक� मा�यम े: टपाल, तारसवेा आिण दर�वनीं ू
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र�ेवे�ार े टपालाची वाहतक स� झा�यावर दखेील रा�या�या अतंभा�गात आिण ू ु
दग�म भागात पायी धावणार ेरनर अथवा काशीद हेच �ाम�याने टपालाचा बटवडा करत. ुु
एकोिणसा�या शतकात दशेात दग�म भाग भरपर, समाजात अिशि�तपणाचे �माण अमप, ू ूु
पण तरीही टपालिवतरणाचे काम अितशय सरळीतपणे चालत असे हे िवशेष. यासदंभा�त ु
एडवड� बेनेट (Edward Bennett) यांनी आप�या ‘Indian Post : The Post Office 
and It’s Story’ या प�तकात एक िवल�ण हिकगत सांिगतली आहे : एकोिणसा�या ु
शतकात रनर अथवा काशीद �हणन काम करणार ेटपाल कम�चारी हे अथा�तच प�ष होते. ू ु

�पये पगार अस�याची १८३६ची न�द आहे. १८३६म�ये मंबई ते कसारा या मागा�वर ु
एकण २९ रनर होते. (िक�ा : ६२). शहरात�या शहरात टपालाची सोयस�ा कर�यात ू ु
आली. मंबईम�ये १८४२म�ये अशी टपालसेवा उपल�ध होती असे िदसते. या वष��या ु
‘�ानिसधं’ प�ा�या एका अकंात आलेले या सेवेचे वण�न य. न. केळकर यांनी उ�त केले ू ृ
आहे. फोट� , कलाबा, परळ, भायखळा आिण िगरगाव या पाच िठकाणी हे टपाल ु
�वीकार�याची काया�लये होती. प�े �वतःह�न पेटीत टाक�यासाठी या िठकाणांपय�त 
ये�याचा लोक आळशीपणा करतील �हणन टपालखा�याचे िशपाई र�तोर�ती िफ�न ू
टपाल गोळा करत. ते ��येक र��यातन तीन वेळा िफरत. प� टपालकाया�लयापय�त ू
पोहोचव�याचे श�क �हणन हे िशपाई एक आणा घेत. �हणन या पो�टाचे नाव ‘आणा ु ू ू
पो�ट’ असे पडले होते (य. न. केळकर २००८[आ]  : १९९).    १८५५मध�या १२ 
जानेवारीला प�यात डाकघर स� झाले. जागोजागी टपालपेटया बसव�यात आ�या. या ्ु ु
सोयीमळे “लोकांचा फार लांबचा हेलपाटा वाचला.” (ना. िव. जोशी २००२ : ७४). पणे ु ु
शहरातन जाणा�या टपालाचे दर १८८८म�ये असे होते : ३० मैलाह�न कमी अतंराला एक ू
तोळा वजना�या पािकटाला २ आणे, ३० पासन ५० मैलांपय�त ३ आणे, तर पढ�या ू ु
��येक १०० मैलाला १ आणा (िक�ा : १३६).  

या टपालसेवेचा उपयोग करणा�या लोकांचे �माण एकोिणसा�या शतकात िकती 
�माणात वाढत गेले हे आकडेवारीव�न समजते. सपंका��या न�या साधनांचा वापर 
त�कालीन समाजात िकती वेगाने �जला याचे ते िनदश�क आहे. सन १८४३ ते १८४५ 
या वषा�त मंबई�या िविवध पो�टांत आले�या प�ांची एकण स�ंया पो�टमा�तर जनरलने ु ू
िदली आहे. �याव�न नो�ह�बर १८४३�या १६ ते २० या पाच िदवसांत एकण ५८,७२५ ू
प�े आली; तर नो�ह�बर १८४४�या १२ ते १६ या तारखांदर�यान एकण ९०,७८४ प�े ू
आली. १८५०पय�त मंबईलगत�या ठाणे िज��ात क�याण, िभवडंी, मरबाड, कज�त, ु ु
माथेरान इ�यादी िठकाणी टपालाची एकंदर २७ उपकाया�लये होती. (साठे २०१० : ६६-
६७). सातारा िज��ात १८८५ साली ३१ उपकाया�लये मोठया गावांत तर २९ खेडयांत ् ्
होती. ही खेडयातील काया�लये तेथील शाळामा�तर चालवत.्
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र�ेवे आिण टपाल या दोन सेवांमळे सपंक� �े�ात भारतात �ांतीच घडन आली असे ु ू
�हटले पािहजे. पण या न�या सपंक�  व दळणवळण �यव�थेचे बरवेाईट प�रणाम समाजावर 
झाले. कठ�याही न�या बदलाचा प�रणाम होऊन पारपं�रक �यव�था मोडकळीला येते. ु
�यानसार न�या वाहतक �यव�थेचे �ितकल प�रणाम पारपं�रक वाहतक �यव�था ु ू ू ू
चालवणा�या लोकांवर झाले. बैलगाडया, पाल�या, रकेले, घोडागाडया, नावा, इ�यादी ् ्
पारपं�रक �वासाची साधने होती. ही साधने तयार कर�यापासन ती चालवणे, �यांची ू
िनगा-द��ती करणे इ�यादी बाब�म�ये गतंलेले अनेक कारागीर, कामगार हे न�या �वासी ुु
साधनां�या आगमनानंतर हळहळ बेरोजगार झाले. उदाहरणाथ�, पालखी-मे�यां�या ू ू
�यवसायाचा िवचार केला तरी िच� तसे िदसते. पणे, मंबई, सातारा, सरत या शहरांना ु ु ु
जोडणा�या र��यां�या ना�याना�यांवर पाल�या, मेणे, घोडे यांचे थांबे असत. या 
थां�यांव�न हवे ते वाहन भाडयाने घेता येई. एक पालखी वाह�न नेणार ेभोई चौघे असत. ्
परतं अिधक मोठया �वासासाठी (�हणजे तीसह�न अिधक मैलां�या,) एका पालखीमागे ्ु
सहा ते बारा भोई आिण �यांचा एक �वैपाक� असे. अशा हजारो पाल�या, मेणे ते�हा होते 
(य. न. केळकर २००८[अ] : ७८). या पालखी वाहणा�या भोयांना अ�य �यवसाय शोधावे 
लागले.   

परतं हे काम करणारी एक �ी दखेील होती. ती अिशि�त असनही टपालाचा अचकपणे ु ू ू
बटवडा करत असे. टपालमा�तर ितला ��येक प�ावरील नावप�ा वाचन ितला ते प� ू
कोण�या गावात�या कोणाला �ायचे याचे तपशील सांगत असे. �यानसार ही �ी ती प�े ु
�यां�या मालकांकडे नेमकेपणाने पोचते करी. ही नोकरी ितने वीस वष� केली (िक�ा : 
६७). 

टपाला�माणेच ताराय�ें आिण दर�वनी या दोन साधनांचाही उगम एकोिणसा�या ू
शतका�या उ�राधा�त झाला. १८५४म�ये मंबई ते पणे असे ताराय�ं स� झाले. या ु ु ु
य�ंा�ार ेयेणा�या बातमीचा वेग पाह�न पणेकर लोकांना फार अचबंा वाटला. १८७०साली ु
मंबई ते म�य आिशयायी सम�ातील सवेझपय�त ताराय�ें स� झाली. मंबईपासन ु ु ु ु ु ू
िनरिनरा�या शहरांना तारनेे जोडले जाऊ लागले. पाठोपाठ १८८२म�ये मंबई, िद�ली ु
आिण कलक�ा या तीन शहरांम�ये दर�वनी स� झाले.ुू

बोटी बांधणार ेलोक आिण गावोगाव मालाची वाहतक करणार ेबजंारा यांचे �यवसाय ू
उद�व�त झाले. एकटया सातारा िज��ात १८४८म�ये आठ हजारांह�न अिधक ््
बैलगाडया हो�या. �यापैक� समार ेअडीच हजार बैलगाडया मालवाहतक�साठी वापर�या ् ्ु ु
जात. मालाची बैलगाडयांतन वाहतक करणा�या ब�याच बजंारा लोकांनी मंबई�या र�ेवे ् ू ू ु
�टेशनवर हमालीचे काम प�करले असे ‘मंबईचा व�ा�त’म�ये �हटले आहे. (बापराव ु ृ ू
नाईक २०११ [सपंा.] : १०९).
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इं�जांनी �वतःचे हेत सा�य कर�यासाठी भारतात र�ेवे आणली असली, तरी ू

न�या वाहतक��या साधनां�या आगमनानंतर ज�या-न�या�या खडाखडीत इतरही ु ु
बारीकसारीक अडचणी उ�व�या. हळहळ �यांची सोडवणक झाली. उदाहरणाथ�, ू ू ू
इं�जांनी नवे र�ते माती-मरमाचे बनवले. परतं या र��यांव�न �वास करणार ेपारपं�रक ु ु
वाहन बैलगाडी हेच होते. या बैलगाडी�या चाकावर बसवले�या लोखंडी धावेमळे ु
र��यावरचा म�म वारवंार उखड लागला. ते�हा मंबई सरकारने ह�कम काढन या धावेची ु ू ु ू ू
�ंदी दोन इंच इतक�च ठेवावी असा आदशे िदला. परतं नवे र�ते ठरावीकच होते. इतर� ु
बैलगाडया पारपं�रक खडकाळ र��यांव�न, जगंलात�या पांदीतन जात. इत�या कमी ् ू
�ंदीची धाव असले�या बैलगाडया खडकाळ र��याव�न, ड�गरउताराव�न जाताना ्
�यांची चाके मोड लागली. ठाणे िज��ात�या अनेक लोकांनी या आदशेािव�� ू
१८२३म�ये अज� केलेला िदसतो. चाकां�या धावेची �ंदी आिण चाकाचा �यास यांवर �या 
काळात�या घाटर��यांवरचा टोल आकारलेला होता. िजथे खडकाळ आिण अिधक 
चढण असणार े र�ते होते, ितथे गाडयांना कमी �यासाची चाके वापरली जात. ्
बोरघाटात�या चांग�या सपाट र��यावर चढउतार करणा�या बैलगाडयांची चाके अ�यतं ्
अ�ंद धावेची असत. कठ�या �कार�या र��याव�न धावणा�या गाडयांना कशा �कारची ्ु
चाके असावीत यांचे नमने पणे, पनवेल, खंडाळा अशा िठकाणी ठेवलेले होते (साठे ु ु
२०१० : ४२-४३).

मंबईला येणा�या िकंवा मंबईतन बाहेर जाणा�या लोकांना स�वातीला जलमाग�च ु ु ू ु
उपल�ध होता. ही वाहतक �ाम�याने क�याण बदंरातन होत अस�याने क�याणला ू ु ू
मह�व होते. एकोिणसा�या शतका�या पवा�धा�त मंबई सरकारने उ�र�ेया िदशेने मंबई-ू ु ु
िभवडंी-कसारा आिण पव�कडे पनवेल-चौक-खंडाळा असे र�ते तयार के�यानंतर पणे ू ु
िकंवा नािशक या शहरांना मंबईशी जोडणार ेर�तामाग� िभवडंी आिण पनवेल या गावांह�न ु
गे�यामळे क�याणचे जलमागा�तील मह�वाचे ठाणे �हणन असलेले मह�व कमी झाले. पण ु ू
�यानंतर काही वषा�नी, १८५३पासन न�याने स� झाले�या र�ेवेमागा�वरील क�याण हे ू ु
नािशक व पणे या मागा�ना जोडणार े�थानक �हणन पढे आ�याने क�याणचे �वासी ठाणे ु ू ु
�हणन मह�व प�हा वाढले. वाहतक��या साधनांम�ये झाले�या बदलांमळे या काळात ू ु ु ु
शहरांचे मह�व मोठया �माणावर कमीजा�त होत गेले. नदीिकना�यावर�या गजबजले�या ्
गावां-शहरांची जागा र�ेवेमागा�लगत�या क�याण, भसावळ, मनमाड, द�ड, बडनेरा अशा ु
न�या शहरांनी घेतली.

मंबईत�या �ामगाडयांना पारपं�रक रकेला, िश�ाम यां�या गाडीवानांनी िवरोध केला. ्ु
�यांचे �यवसाय �ाममळे बडाले. �या असतंोषातन काही गाडीवान �ाम�या �ळां�या ु ु ू
खाचांम�ये बारीक खडी आिण माती टाकन उप�व क� लागले (िक�ा :एकोणस�र). ू
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र�ेवेचा वापर तेवढयापरताच मया�िदत रािहला नाही. इथ�या समाजातील सव�सामा�य ् ु
�वाशांनी, �यापा�यांनी �वासासाठी र�ेवेचा वापर कर�यास स�वात केली. ु

म�णतं��ान न�यानेच आ�यावर मि�त िनयतकािलके व प�तके यांची िनिम�ती स� ु ु ु ु
झाली होती. र�ेवे वाहतक�मळे न�या टपालसेवे�ार ेही िनयतकािलके व प�तके दशेा�या ु ु ु
अनेक भागांम�ये वेगाने जाऊ लागली. ही िनयतकािलके व प�तके आधिनक �ान, ु ु
राजक�य िवचार यांची �सारक होती. या �ानाचा व िवचाराचा �सार दशेात हो�यास 
र�ेवेचा व टपालसेवेचा हातभार लागला. १८६१ सालची गोिवदं नारायण माडगांवकर 
यांनी िदलेली ही आकडेवारी पाहा : “सन १८६१ साल�या पो�टा�या किमशनर�या 
रपोटा�त अस� िलिहल� आहे क�, सव� िहदं�थानांत िमळन एकंदर ९१४ पो�ट हिपस� ूु
�थािपत आहेत, व ४३,५५१ मैल र�ता तयार आहे. ितत�याव�न ज� प�� आल� गेल� 
�यांतन १,०१६ मैल रलेवे�या मारफतीन� व ५७४ मैल गाडयांतन डांक चाल�ये. आिण ्ू ू
२६,७८५ मैल जासद अगर बोटी, व जहाजां�या �ारान� कागद जातात, �या सव� डांक� त ू
४७,०७,०१० इतक� प�� व ४२,४२,६८४ इतक� व��मानप�� आल� व गेल�.” (२००२ 
: २०७). या आकडेवारीत प��यवहारा�ार े सपंक�  िकती वाढला होता हे तर िदसतेच 
आहे, पण �याचबरोबर िनयतकािलकांचा �सार सव�� मोठया �माणावर होणे र�ेवे व ्
टपाल सेवेमळे कसे श�य झाले याचेही ��यतंर येते.  ु

इं�जांचे �ान व �गती यांची िवल�ण छाप एत�ेिशयांवर पडली. इं�जांना �यां�या 
पोलीसदला�या व सैिनकां�या हालचाली वेगाने व प�रणामकारकपणे करणे श�य झाले. 
क��या व प��या मालाची ने-आण करणे सहज श�य झा�याने �यापारात वेगाने वाढ 
झाली.  भारतीय जनतेला कमी वेळात तीथ�या�ा करणे श�य झाले. िश�ण-नोकरी-
रोजगार यां�या िनिम�ाने भारतीयांना �थलांतर करणे सलभ झाले. �या �या भागात ु
र�ते आिण आगगाडया पोहोच�या, �या �दशेांतील अनेक लोकांनी मंबईसारखे शहर ् ु
गाठले. मोठया �माणावर �ादिेशक अिभसरण स� झाले. आप�या समकालीन समाजात ् ु
झालेला हा बदल ना. िव. जोशी यांनी नेमका िटपला आहे. ते �हणतात, “आगगाडी 
प�यांत झा�या कारणान� पण� हे एक बदंरच झाल�. येथन मंबई बदंरावर माल जलदी ु ु ू ु
सख�प जाऊं लागला. येण�क�न �यापारी लोकांस अिधक उ�ेजन येऊन �यांनी माल ु
पाठिव�याचा धडाका चालिवला, आिण �यापार वाढत गेला. आगगाडी झा�यापासन ू
�यापार रोजगार बडतील, चोह�कडे द�र� पसरले असी जी लोकांची समजत होती ित�या ु ू
िवप�रत झाल�. जे गह�थ क�ाधीश होते ते ल�ाधीश झाले, �यांस पोटभर भाकर िमळत ृ
नसे ते पोटभर जेवन काह� पैसे गाठीस बांध ंलागले, मजर लोक िमळेनातसे झाले, सातारा ू ू ू
आिण नगर या दोह�कडन माल पिह�यापे�ा �या�त येऊं लागला. �यापार वाढला. यास ू
एक मोठ� �माण हेच...” (२००२ : ७७-७८).
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दळणवळणाची आिण सपंका�ची नवी साधने महारा��ीय समाजात अशा�कार े
अवतर�यानंतर या समाजात झाले�या प�रवत�नांकडे दो�ही अगंांनी पािहले पािहजे. एक 
तर मंबईसार�या न�याने आकाराला येत असले�या कॉ�मॉपॉिलटन शहराचा सपंक�  ु
सम�मागा�ने जाणारी वेगवान जहाजे, ताराय�ें, टेिलफोन यां�या�ार े पा�ा�य जगाशी ु
अिधक जविळक�ने ��थािपत झाला. जहाजाने येणारी वत�मानप�े आिण प�तके ु
यां�या�ार े नवे िव�ान, तं��ान आिण त�व�ान एत�ेिशयांपय�त येऊन पोहोचले. र�ेवे, 
�ाम, तार आिण दर�वनी या न�या तं��ानावर आधा�रत चारही सेवा यरोपम�ये ुू
उदयाला आ�यानंतर मोज�या वषा�तच महारा��ात येऊन पोहोच�या; याव�न यरोपीय ु
आधिनकतेला समकालीन हो�याची महारा��ीय समाजाची �ि�या िकती वेगाने स� ु ु
झाली होती हे �यानात येते.  

पारपं�रक अनेक �यवसाय िकंवा रोजगाराची साधने न�या सामािजक-राजक�य-
�शासक�य �यव�थेत न� झाली. वर दळणवळणा�या साधनांशी सबंिंधत कामधदंा 
करणा�या लोकां�या रोजगारात झाले�या बदलांचा उ�लेख केला आहे. यािशवाय इतरही 
अनेक �यवसाय न�या इं�जी राजवटी�या काळात नाहीसे झाले. उदाहरणाथ�, पेशवे 
राजवटी�या उ�रकाळात पेशवे व इतर मराठा सरदार यां�याकडे असणा�या सै�यदलाची 
स�ंया मोठी वाढ�याने अठरा�या शतकात�या महारा��ीय समाजात िशपाईिगरी हा �मख ु
�यवसाय बनला होता. या काळात समार ेएक ल� �वार तयार ठेवावे लागत. �यां�यासाठी ु
वषा�ला पाच-सात हजार घोडी लागत. या घोडयांची पैदास क�न �यांची चांगली वाढ ्
कर�याचा एक मोठा �यवसाय ते�हा म�य महारा��ात चालत असे. अहमदनगर 
िज��ातील �वरा नदीपाशी अ�ी नावाचे एक गाव आहे. इथे पेश�यां�या मादवानी व वळ ू
ठेवन �यांची चांगली पैदास केली जात असे. माऊंट�टअट� एि�फ��टन एका अहवालात ू ु
िलिहतो क�, गगंथडी व अहमदनगर यांमधील मलखात मराठयांचे घोडे िनपजतात व ्ु
िशलेदार राहतात. यािशवाय या सै�याला इतर सेवा परवणार ेअनेक परक �यवसाय �या ु ू
काळात फोफावले होते. उदाहरणाथ�, लढाईची ह�यार,े पाल�या वाहणार े भोई, 
अ�नधा�यपरवठा करणार,े राह�टया इ�यादी म�कामाची �यव�था पाहणार,े बैल-उंट वगैर े्ु ु
इतर जनावर ेराखणार,े इ�यादी (भावे १९७६ : ४१६-१७). इं�जां�या रा�य�थापनेनंतर 
पारपं�रक िशपाईिगरी तर अ�ताला गेलीच, पण ित�यावर आधा�रत इतर अनेक �यवसाय 

प�रवत�नाचे दसर ेअगं समाजांतग�त होते. महारा��ा�या दरदर�या �दशेांत लोकांचा ु ू ू
केवळ �वास वाढला नाही, तर या दरदर�या �दशेांत�या लोकांचा आपसातला सपंक�  ू ू
वाढला आिण �थलांतर मोठया �माणात वाढले. यामागे दोन कारणे �मख होती : एक ् ु
�हणजे न�या �यव�थेमळे पारपं�रक रोजगार-�यवसायांम�ये झालेली मोठी उलथापालथ. ु
आिण दसर,े न�या िश�णामळे रोजगार-�यवसाया�या िनमा�ण झाले�या न�या सधं ी. ुु
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�वास करत, न�या �दशेांत न�या सधंी�या शोधात जे लोक गेले �यांना न�या 
�यवसाय-रोजगारा�या सधंी िमळत गे�या. �ाम�याने हे �थलांतर मंबई शहरा�या िदशेने ु ु
झाले. महारा��ाचे जे �ांत मंबईशी र�ेवे, र�ते वा जलमाग� यांनी जोडले गेले, �या �ांतांतन ु ू
मंबई शहरात एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त मोठया �माणावर �थलांतर झाले असे ्ु
�यानात येईल. एकोिणसा�या शतकात महारा��ा�या शहरीकरणाला �ारभं झाला. 
आधिनक मोठया शहरां�या �पाने पारपं�रक जाती, �दशे, भाषा यां�यातील भेद काही ्ु
�माणात िठसळ करणारा नवा अवकाश महारा��ीय समाजाला उपल�ध झाला.ू

आधी �हट�या�माणे इं�जां�या रा�य��थापनेनंतर जने रोजगार न� झाले िकंवा ु
काही �माणात बदलले. तसे नवे रोजगारही िनमा�ण झाले. या न�या रोजगारांकडे जाणारा 
माग� न�या िश�णा�ार ेजात होता.  

नाहीसे झाले. यामळे बेरोजगार झाले�या लोकांना नवे �यवसाय शोधावे लागले. ु

६नवे रोजगार-�यवसाय आिण म�यमवगा�ची जडणघडण

मंबईम�ये माऊंट�टअट� एि�फ��टन ग�हन�र झा�यानंतर एत�ेिशयां�या इं�जी ु ु
िश�णासाठी जोरदार �य�न स� झाले. मंबईत िमशन�यांनी एकोिणसा�या शतका�या ु ु
दस�या दशकापासन शाळा स� के�या हो�या. सरकार�या पढाकाराने ‘द नेिट�ह �कल ू ु ु ूु
बक अड �कल सोसायटी’ची �थापना १८२२म�ये झाली. आधिनक िश�णाचा पाया ँु ू ु
महारा��ात या स�ंथेनेच रचला असे �हटले तरी चालेल.  भाषा, गिणत, इितहास, िव�ान 
यांसार�या न�या, आधिनक िव�ांचे िश�ण दणेा�या शाळा स� करणे आिण �यासाठी ु ु
आव�यक असले�या प�तकांची, अ�याससािह�याची मराठी व गजराती या दशेी भाषांत ु ु
िनिम�ती करणे हे दो�ही उप�म या स�ंथेने केले. सरकारी शाळा ओतर, बेळगाव, ू
र�नािगरी अशा शहरांम�ये स� झा�या. या नंतर�या काळात �कॉिटश आिण अमे�रकन ु
िमशनर�नी दखेील मंबईबाहेर हण�, बेळगाव, पणे, नािशक, अहमदनगर, नागपर अशा ु ु ू
शहरांम�ये शाळा उघड�या. या सरकारी आिण िमशनरी शाळांमधन नवे िश�ण स� ू ु
झाले. 

पाठोपाठ मंबईत इंिजनीय�रगं इि��टटयट अथवा ‘गिणत िश�प िव�ा’ (१८२३) ही ्ु ू

नवे रोजगार, �यवसाय िमळ�याचा एक माग� न�या िश�णाचा होता. इं�जांनी 
��थािपत केले�या न�या �शासक�य, राजक�य �यव�थेला आव�यक अशी सरकारी 
नोक�यांतील पद ेया काळात िनमा�ण झाली. न�या प�तीचे िश�ण घेतले�या त�णांना या 
नोक�या िमळ लाग�या. यातन एकोिणसा�या शतकात महारा��ात नविशि�त म�यमवग� ू ू
आकाराला येत गेला. हा वग� �ाम�याने शहरांम�ये क� ि�त झाला होता. समाजातील ु
प�रवत�नाची ही �ि�या कशी होत गेली ते आता पाहायचे आहे.
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  या तं�शाळे�माणेच मंबईला इं�ज सरकारने १८२६साली वै�क�य महािव�ालय ु
स� केले. या महािव�ालयाचे �मख जॉन मॅकलेनन यांनी ‘िनदान’ (Nosology) आिण ु ु
‘औषधक�पनािवधी’ (Dispensatory) ही दोन प�तकेही मराठीत िलह�न १८२८साली ु
�िस� केली. पण हे िव�ालय १८३२म�ये बदं कर�यात आले. पढे मंबई शहरात ु ु
लोकांची वग�णी आिण सरकारी अनदान यां�या बळावर दसर ेवै�क�य महािव�ालय ‘�ट ँु ु
मेिडकल कॉलेज’ हे १८४५म�ये स� झाले. वै�क�य महािव�ालयात शविव�छेदन ु
करावे लागे. �यामळे �ा�ण व इतर उ�चवण�य िव�ाथ� या महािव�ालयात िश�ण ु

तं��ानाचे िश�ण दणेारी सरकारी िश�णस�ंथा स� झाली. कॅ�टन जॉज� जिव�स या ु
स�ंथेचा �मख होता. प�यात मा� इं�जांनी �ारभंी�या काळात तरी पारपं�रक िश�णच ु ु
�ाम�याने स� ठेवले. प�याचे लोक िवचाराने मंबई�या लोकांपे�ा अिधक सनातनी ु ु ु ु
अस�याने, तसेच इं�जांनी पेशवाई राजवट खालसा क�न प�यातील �ा�णांना अितशय ु
दखावलेले अस�याने, �यां�या भावना चचकार�याचे हे धोरण होते. पणे येथील द�खन ु ुु
�दशेाचा किमशनर चॅपिलन या�या पढाकाराने ६ ऑ�टोबर १८२१म�ये िहदंसंाठी ु ू
�याकरण, अलंकार, �याय, धम�शा�, �योितष, वेदा�त व वै�क हे िवषय िशकव�यासाठी 
िव�ामबाग वाडयात एक िव�ालय स� केले. याला ‘िहदं कॉलेज’ असे �हटले जाई.् ु ू

१८२३म�ये मंबईत स� झालेले गिणत िश�प िव�ा हे इंिजनीय�रगं �कल अवघी ु ु ू
दहाच वष� िटकले. १८३०म�ये प�याला �थलांतर झा�यानंतर १८३२पासन इ�ट ु ू
इंिडया कंपनीने ते बदं केले. पण एवढयाशा काळात एत�ेशीय समाजातील बि�मान ् ु
आिण नवे काही क� पाहणा�या त�णांना �ाना�या न�या वाटा या स�ंथेने दाखव�या. 
इंिजनीय�रगं �कलम�ये तीन �कार�या िव�ा�या�ना �ाधा�याने �वेश िमळे. सव��थम ू
यरोपीय वशंा�या आिण अ�लो-इंिडयन पालकांची मले, �यानंतर �यांचे पालक मंबई ँु ु ु
रा�याचे रिहवासी आहेत आिण �याखालोखाल भारता�या इतर �ांतांतले िश�णाची 
इ�छा दश�वणार े िव�ाथ�. या स�ंथेत ‘स�ह�यर’ आिण ‘िब�डर’ असे दोन अ�यास�म 
िशकवले जात. अ�यास�म पण� क�न बाहेर पडले�या िव�ा�या�ला सरकारातच सव��ण ू
आिण बांधकाम खा�यात ‘अिस�टंट स�ह�यर अड िब�डर’ ही नोकरी िमळे. पढे �याची ँ ु
बढती दखेील होई. स�ंथे�या जलै १८२३�या अहवालानसार एकण एकोणीस ु ु ू
िव�ा�या�नी �वेश घेतला होता. �यापैक� दहा यरोपीय वशंाचे तर नऊ दशेी िव�ाथ� होते. ु
या नऊजणांपैक� चार �ा�ण होते. १८२४म�ये िव�ा�या�ची स�ंया प�नासवर पोहोचली. 
आिण �यापैक� केवळ चौदा जण यरोपीय िकंवा अ�लो-इंिडयन होते; इतर सव� िविवध ँु
जात�चे दशेी िव�ाथ� होते. बाबा पदमनजी हे कासार जातीतले. �यांचे वडील पद मनजी ्
मािणकजी याच स�ंथेत िशकन अिस�टंट स�ह�यर आिण िब�डर या पदावर नोकरीला ू
लागले होते.
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�यायला तयार नसत. पिह�या वष� एकही िव�ाथ� इतर� िश�ण घे�यास पढे असले�या ु
िच�पावन, क�हाडा िकंवा दशे�थ या शाकाहारी �ा�ण जात�पैक� न�हता. काळे (�हणजे 
दशेी) पोत�गीज, शेणवी (सार�वत), पाळशे, पारशी, �भ, वै�य आिण सतार या जात�तन ु ू ु ू
आलेले हे िव�ाथ� होते. १८४८नंतर तरळक �ा�ण िव�ाथ� या वै�क�य ु
महािव�ालयात �वेश घेऊ लागले (ि�योळकर १९७१ : २९-३५).

या म�यमवगा�त �ाम�याने िश�क, कारकन, वक�ल, डॉ�टर, अिभयतें यांचा ु ू
समावेश होत होता. एकोिणसा�या शतकातील महारा��ातील कत�बगार लोकां�या 
जीवनच�र�ांम�ये या प�रवत�नाचे अनेक दाखले िमळतात. काही उदाहरणे पाह�.

१८४४म�ये इं�ज सरकारने ह�कम काढला क� जे इं�जी शाळांतन िशकले आहेत ू ू
�यांनाच सरकारी नोक�यांम�ये �वेश िमळेल. या िनण�यामळे पारपं�रक खाजगी�र�या ु
चालव�या जाणा�या मराठी शाळांपरते िश�ण मया�िदत ठेवन उपयोगाचे नाही अशी ु ू
लोकांची खा�ी पटली. िशवाय सरकारने सरकारी शाळांतन िश�यव�या व नादा�या ृू
द�ेयाची सोय केली. १८५७म�ये मंबई िव�ापीठाची �थापना झा�यानंतर शालेय ु
िश�णाची पातळी वाढन महािव�ालयीन िश�णाची सोय महारा��ीय त�णांना उपल�ध ू
झाली. या िव�ापीठातन बी. ए. पदवी िमळवले�या िव�ा�या�ना िश�क, �ा�यापक, ू
�यायाधीश, कारकन, िश�णािधकारी अशा नोक�या िमळ लाग�या. आधिनक �ान आिण ू ू ु
तं��ान या दो�ही गो��चे स�ंकार एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�तील िपढयांवर होऊ ्
लागले. नवे �ान-तं��ान, नवी कौश�याची कामे िशक�यासाठी आिण �यापोटी 
िमळणा�या रोजगारासाठी मोठया �माणावर �थलांतर े होऊ लागली. नोकरी-्
�यवसाया�या या पालटातन समाजात एक नवा वग�, म�यमवग� आकाराला येऊ लागला. ू
एक�कडे सरकारी नोक�या िनमा�ण झा�या, तर दसरीकडे सेवा दणेार े �यवसाय वाढले. ु
जीवनशैली�या बदलातन अनेक �यवसाय िनमा�ण झाले. गोिवदं बाबाजी जोशी १८९६ ू
साली िलिहतात, “सां�त अय�या तयार केले�या िवडया िवकण�, �याच�माणे पागोट� ्
बांधण� हे धदं ेनवीन बनले आहेत. पचंवीस तीस वषा� पव� याच� दकान� नसत, लोक �वतः ु ं ु
आपली पागोटी बांिधत असत, व िवडया तयार क�न ओिढत असत.” (२०१६ : १०).्

इं�ज वसाहतकाळातले लेखक आिण सामािजक काय�कत� क�णराव अज�न ृ ु
केळसकर (१८६०-१९३४) यां�या व�ग�या�जवळील केळस गावातील घरा�यात पवा�पार ू ु ू ू
िशपाईिगरी आिण कणिबक� (शेती) चालत आली होती. इं�जांचे रा�य �थापन ु
झा�यानंतर ल�करीपेशा सपंला. शेतीवर उपजीिवका करणे कठीण झाले �हणन ू
क�णरावां�या वडील िपढीतील �यां�या विडलांसह तीनही भावांनी नवे �यवसाय शोधले. ृ
सग�यात थोरले ल�मण यांनी तबला वाजिवणे आिण तबले-मदगं तयार करणे या गो�ी ृ
िशकन ते �या �यवसायात पडले. क�णरावांचे वडील अज�न हे दशावतारां�या खेळात ृ ुू
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मराठीतले पिह�या िपढीतले लेखक ह�र केशवजी पाठार े(१८०४-१८५८) हे मळचे ू
मंबईकर. �यांचे आजोबा गोपाळजी यांची अठरा�या शतकात िगरगावात शेती होती. ु
गोपाळज�चा मलगा केशवजी (१७६७-१८५४) हा बांधकामत�� होता. ठाकर�ारची ु ु
इमारत आिण िगरगावात�या इतर अनेक इमारती �यांनी बांध�या. या केशवज�चे बधं ू
माधवजी (१७९३-१८७२) हे एका �ेसम�ये जळारी (compositor) होते. हरी ु
केशवज�चे मामा ि�ंबकजी हे िगरगावात�या रॉबट�  मनी या�या िमशनरी शाळेत िश�क 

�ीपाट� नटाचा �यवसाय करत. ते काम सोडन �यांनी काही काळ सावतंवाडी�या ू
स�ंथानात नोकरी केली. या नोकरी�या सदंभा�त काही कामासाठी ते बेळगावला गेले 
असताना ितथे इं�ज सरकारची पोलीस भरती स� होती. अज�नरावांनी �यासाठी �य�न ु ु
केले आिण �यांची िनवडही झाली.  �यानंतर ही नोकरी सोडन �यांनी मंबईला पोलीस ू ु
खा�यात नोकरी िमळवली. तर धाकटा भाऊ बाप हे मो�ड गाव�या लोकांसोबत मंबईला ू ु
आले. र�ेवेमाग�, पल, र�ते यांची जोमाने उभारणी स� अस�याचा तो काळ होता. ू ु
मंबईजवळ�या वसई पला�या बांधकामावर �यांना रोजगार िमळाला. या कामात चांगला ु ु
जम बसवन लवकरच ते बीबीसीआय या र�ेवे कंपनी�या र�ेवेमाग� टाक�या�या कामी ू
मकादम बनले. क�णरावां�या ज�मा�या आगेमागे, �हणजे १८६०�या समारास�या या ु ृ ु
घडामोडी आहेत. या काळातले �ा�ण आपले पारपं�रक �यवसाय सोडन इतर ू
�यवसायांम�ये िशर�याचाही �य�न करत होते असे िदसते. केळसकरां�या वडलांनी एका ू
�ा�ण भागीदारासोबत लाकडाची वखार घातली होती. तर सावतंवाडी�या एका 
�ा�णाचा लाकडी खेळणी बनव�याचा कारखाना होता. (क�र [सपंा.] १९७७ : १-५). 
सतत नोकरी बदलावी लागली तरी आप�या मला�या िश�णाची काळजी घेणा�या ु
विडलां�या पािठं�यावर मॅि�कपय�त िशकन क�णराव केळसकर यांनी मंबई�या िव�सन ृ ुू ू
हाय�कलम�ये िश�काची नोकरी िमळवली. ू

क�णराव अज�न केळूसकर (१८६०-१९३४) ृ ु
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मराठीतले पिहले कादबंरीकार �हणन ओळखले जाणार े बाबा पद मनजी (१८३१) ू ्
यांचे पव�ज जवािहरा�या आिण धात�या �यापारात होते. पण �यांचे वडील पद मनजी ू ू ्
मािणकजी (ज�म १८०५) यांनी कॅ�टन जिव�स या�या गिणत िश�प िव�ा या मंबईत�या ु
तं�शाळेत िश�ण घेऊन इं�ज सरकार�या बांधकाम खा�यात नोकरी िमळवली. या 
नोकरीत �यांची वारवंार बदली होत असे. बेळगाव, सातारा या गावांसोबतच म�यपव��या ू
आखातात�या एडन बदंरातही �यां�या नोकरीचा काही काळ गेला. बाबांचे चलते, �हणजे ु
पद मनजी मािणकज�चे भाऊ नारायणराव मािणकजी हे बेळगाव�या लंडन िमशन�या ्
शाळेत िशकले. �यांना बेळगाव�याच िमिलटरी पे-ऑिफसम�ये कारकनाची नोकरी ु
िमळाली. इं�जी िव�ा �ा� झा�यावर पद मनजी कटंब पारपं�रक जवािहरा�या व धात�या ् ु ु ू
�यापाराकडन कारकन, बांधकाम तं�� अशा न�या �यवसायाकडे वळलेले िदसते.ू ू

होते. ह�र केशवज�चे िश�ण याच शाळेत झाले आिण �यानंतर �यांना कॅ�टन जिव�सने 
स� केले�या गिणत िश�प िव�ालयात म�य कारकन �हणन नोकरी िमळाली (रामच�ं ु ु ू ू
ह�र १९११ : ६-८).

इितहासकार गोिवदं सखाराम दसेाई यांचे वडील सखाराम नायक यांचा ज�म 
१८३५चा. वया�या अठरा�या वष� ते काही िदवसांसाठी कोकणात कशेळी इथे 
बिहणीकडे राहात असताना ितथन मंबईला जाणा�या माला�या मच�यांम�ये बसले आिण ू ु
मंबईला आले. सखाराम नायकांना िहशोब आिण लेखनवाचन केवळ येत होते. तेवढया ्ु
भांडवलावर मंबईत �यांना तीनचार मिहने मा�तरक�च ं काम िमळालं. �यांचे आजोबा ु
जनोबा नायक यांचा ज�म १८०५चा. यांना दस�या प�नीकडन झालेली मले साधारण ू ुु
सखाराम नायकां�याच वयाची होती. कोकणात इं�जी िश�णा�या शाळा अ�ाप स� ु
�हाय�या हो�या. जनोबांचे सवा�त धाकटे दोन मलगे खाजगी�र�या इं�जी िशकले आिण ु
तेवढया भांडवलावर �यापैक� एकाला र�ेवेखा�यात नोकरी िमळाली; तर �यां�या चार ्
मलांना नक�याच स� झाले�या जिमनी�या सव��णा�या कामात सरकारी नोकरी ु ु ु
िमळाली (सरदसेाई १९५६ : २२-२३). 

नामदार गोपाळ क�ण गोखले यांचे चौथे पव�ज बाळाजी महादवे गोखले पेश�यांचे ृ ू
ता�हणमळा गावचे चौगले होते. या बाळाज�चे ितसर े वशंज, १८३७म�ये ज�मलेले ु
गोपाळरावांचे  वडील क�णराव फारसे िशकले नाहीत, पण चल�यामाफ� त कागल ृ ु
स�ंथानात कारकना�या नोकरीला लागले. या नोकरीत ते फौजदारा�या ह�द�ापय�त ु ्
पोहोचले. म�ययगीन वतनदारीपासन आधिनक काळातील कारकनीपय�तचा, �हणजे ु ू ु ु
म�यमवगा�पय�तचा हा �वास िदसतो (फाटक १९६७ : १-२). क�णरावां�या पढ�या ृ ु
िपढीत गोपाळरावांनी उ�च िश�ण घेतले आिण महारा��ा�या बि�जीवी िवचारां�या, ु
राजक�य िवचारा�या उभारणीत मोलाची भिमका िनभावली. भाऊ दाजी लाड (ज�म ू
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एकोिणसा�या शतकात महारा��ातील खेडयांकडन शहरांकडे �थलांतराचा वेग ् ू

१८२४) यांचे वडील सावतंवाडीह�न मला�या िश�णासाठी मंबईला �थलांत�रत झाले. ु ु
�यांची प�रि�थती ग�रबीची आिण शेती थोडी होती. ते मातीची िच�े क�न िवकत व गाणी 
रचन आसपास�या अमीरउमरावांकडन इनाम िमळवत (ि�योळकर १९७१ : ०७). भाऊ ू ू
दाजी लाड यांनी �ांट मेिडकल कॉलेजमधन वै�क�य िश�ण घेतले. तर मामा परमानंद ू
(ज�म १८३८) यांचे पव�ज जोगशेट परमानंद अठरा�या शतकात �यापार करत. मामांचे ू
वडीलही �यापारी होते. पण मामा दोन वषा�चे असतानाच वडील वार�यामळे मामा मंबईला ु ु
राहणा�या आप�या बिहणीकडे येऊन रािहले व इथे �यांनी िश�ण घेतले. रा. गो. 
भांडारकर (ज�म १८३७) यांचे आजोबा लाडो िव�ल यां�याकडे इं�ज सरकारात 
१८१२म�ये न�याने समािव� झाले�या मालवण प�रसराची �यव�था लाव�याचे काम 
होते. तर भांडारकरांचे वडील गोपाळराव मालवण�या मामलेदार कचेरीत कारकन �हणन ू ू
नोकरीला लागले. १८४७म�ये गोपाळरावांची बदली र�नािगरीला झा�यावर �यांनी 
भांडारकरांना ितथ�या इं�जी शाळेत घातले. पढे भांडारकर पदवीधर झाले (�ा. गो. वै� ु
१९२७ : २७८-७९). एकोिणसा�या शतकात�या पिह�या िपढीतले मराठी लेखक गो. 
ना. माडगावकर यांचा पत�या रामच�ं िव�ण माडगावकर (ज�म १८४३) यांची आिथ�क ु ू
प�रि�थती बेताची होती. �यांचे वडील दवेाधमा�त गढन गेलेले. पण बी. ए. पय�त िश�ण ू
घेऊन रा. िव. माडगावकरांनी �ॅहॅम कंपनीत से�समनची नोकरी प�करली आिण 
१८९३म�ये ते कापडा�या �यापारासाठी िवलायतेलाही गेले. पढे ते यश�वी �यापारी तर ु
बनलेच; पण तकाराम गाथा आिण ‘माडगावकर �त’ �हणन ओळखली जाणारी ु ू
�ाने�रीची आव�ी यांची सपंादनेही �यांनी केली (िक�ा). �ाथ�ना समाजाचे �िस� ृ
अनयायी भा�कर हरी भागवत हे राजारामशा�ी भागवत यांचे काका (ज�म १८३७). ु
�यांचे वडील ह�रपतं हे राजापरजवळ�या कशेळीचे उपा�याय. भा�करराव मंबईला ू ु
कारकनाची नोकरी करणा�या, रामक�णपतं भागवत या �यां�या भावाकडे येऊन रािहले ु ृ
आिण �यांनी कॉलेजिश�ण घेतले. �ितकल आिथ�क प�रि�थतीमळे �यांना हे िश�ण ू ु
अध�वट सोडावे लागले, ते�हा एि�फ��टन हाय�कलम�ये िश�क �हणन �यांना नोकरी ू ू
िमळाली. पढे ते �मॉल कॉज कोटा�त दभा�या (translater) �हणन काम क� लागले.ु ूु

वरील �ाितिनिधक उदाहरणांव�न इं�जी स�े�या �थापनेनंतर महारा��ीय 
समाजात �यवसायबदल कसकसे झाले, इं�जी िश�णामळे या रोजगार-�यवसाय�े�ाला ु
कोणते वळण िमळाले, िशि�त समाजात �थलांतराची िनकड आिण �व�ी कशी वाढली ृ
या गो��चे �थल िच� �प� होते. एक�कार े समाजा�या अव�थांतरा�या या �ि�येतन ू ू
म�यमवगा�ची िनिम�ती झाली. त�कालीन समाजातील या �ि�येची �या�ी काही 
आकडेवारी�या सहा�याने तपासता येते. 
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वाढला. १८७२म�ये मंबई इला�यातील सवा�िधक गजबजलेले शहर असले�या मंबईची ु ु
लोकस�ंया सहा लाखांह�न अिधक होती; तर वीस हजाराह�न अिधक लोकस�ंया 
असलेली शहर े अन�मे पणे, सोलापर, अहमदनगर, पणे-कॅ�टोनम�ट, सातारा आिण ु ु ू ु
नािशक ही होती. पढील वीस वषा�त, १८९१म�ये, मंबईची लोकस�ंया वाढन आठ ु ु ू
लाखाह�न अिधक झाली. प�याची लोकस�ंया (कॅ�टोनम�टसह) दीड लाखापय�त वाढली. ु
तर या वष� वीस हजाराह�न अिधक लोकस�ंया असलेली शहर े अन�मे सोलापर, ु ू
अहमदनगर, सातारा, नािशक, धळे व बाश� ही होती. यािशवाय जळगाव व चाळीसगाव या ु
शहरांची लोकस�ंया वीस हजाराह�न कमी असली तरी या शहरांचा लोकस�ंया वाढीचा 
या काळातला दर अन�मे ४७.९३ ट�के आिण ६६.५९ ट�के इतका अिधक होता ु
(दीि�त २००९ : ९४-९५). 

शहराकडे एवढया मोठया स�ंयेने लोक अथा�तच िश�ण आिण रोजगार या दोन ् ्
कारणांसाठी येत होते. १८६४ ते १८७३ या दहा वषा��या काळात मंबई इला�यात ु
१९७० िव�ाथ� मॅि�क झाले; कलाशाखेची इंटर परी�ा ३२१, बी. ए. १६८, ऑनस� व 
एम. ए. ३४, कायदा ३३, वै�क ९४ व बांधकाम अिभयतंा ८३ इतके िव�ाथ� मंबई ु
िव�ापीठातन उ�ीण� झाले. तलनेने १८८९ ते १८९४ या पाच वषा��या काळात मॅि�क ू ु
होणा�यांची स�ंया ४१०० इतक� होती; कलाशाखा �थम परी�ा १३२९ िव�ाथ�, बी. 
ए. ७४७, ऑनस� व एम. ए. २३, कायदा ३१६, वै�क ३८६ आिण बांधकाम अिभयतंा 
३३२ �हणन िव�ाथ� उ�ीण� झाले. १८७० ते १८८२ या बारा वषा��या काळात मंबई ू ु
िव�ापीठा�या िविवध िव�ाशाखांमधील पदवीधरांची शाखािनहाय स�ंया पढील�माणे ु
होती – कला २९१, वै�क १४२, अिभयांि�क� ८९ आिण कायदा ७४. उ�चिश�णाला 
�ारभं झा�यानंतर�या एकंदर १८६४ ते १८८२ या वीस वषा��या काळात मंबई शहरात ु
िश�ण घेणा�या िव�ा�या�म�ये कलाशाखेकडे अिधक कल असलेला िदसतो. 

या शाखेत िश�ण घेतलेले त�ण िश�क, सरकारी कारकन, दभा�ये या नोक�या ू ु
प�करत.  वरील�माणे िश�ण घेतले�या िव�ा�या�नी िनवडले�या �यवसायांचा थोडा 
तपशील उपल�ध आहे. १८२७ ते १८४२ या पधंरा वषा��या काळात एि�फ��टन 
इि��टटयटमधन िश�ण घेऊन बाहेर पडले�या १५२ जणांपैक� मािहती अनपल�ध ् ू ू ु
असलेले ८ जण वगळता,  ९४ सरकारी नोकर, ६ सरकारी शाळेत िश�क, ७ खाजगी 
शाळांत िश�क, �यापारी आ�थापनांम�ये  नोकरी करणार े १६, �वतं� �यापारी १६ 
आिण व�प��यवसायात गेलेले ५ जण होते. १८५० ते १८६१ या अकरा वषा�त ृ
एि�फ��टन कॉलेजमधन िश�ण घेऊन बाहेर पडले�या १६७ जणांपैक� िश�ण पढे चाल ू ु ू
ठेवलेले १५, बेकार रािहलेले आिण मरण पावलेले १६ असे एकंदर ३१ जण बाजला ू
ठेव�यास इतरांची �यावसाियक वग�वारी पढील�माणे होती : सरकारी नोकर ३६, ु
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सरकारी िश�णसेवेत ४९, खाजगी शाळांम�ये १२, �यापारी व काय�ाशी सबंिंधत 
आ�थापनांम�ये नोकरी २५, �वतं� �यापार वा �यवसाय करणार े११ आिण वक�ल ३. 
�हणजे, िशकले�या त�णांपैक� िन��याह�न अिधक त�ण हे सरकारी अिधकारी, कारकन ू
अशा नोक�या िमळवत िकंवा सरकारी वा खाजगी शाळांम�ये िश�क बनत. इं�जी 
िव�े�या स�ंकारा�ार ेिशि�त होणा�या त�णांचा कल बि�जीवी �े�ाकडे अिधक होता, हे ु
याव�न िस� होते. 

या बि�जीवी म�यमवगा��या बरोबरीने �शासक�य नोकर व �यापार �े�ातील ु
लोकांची स�ंयाही ल�णीय होती. १८७२�या जनगणनेनसार मंबई इला�यातील ु ु
शासक�य व �थािनक �शासनातील नोकरदारांची ट�केवारी १.१४ �हणजे १,८४,३३२ 
इतक� होती. तर १८७२म�ये मंबई इला�या�या एकंदर लोकस�ंयेपैक� २.५९ ट�के, ु
�हणजे ४,२०,५४६ लोक �यापार �े�ात काय�रत होते. वरील सव� आकडेवारी राजा 
दीि�त यांनी एकोिणसा�या शतकातील महारा��ातील म�यमवगा��या अ�यासात नमद ू
केली आहे (२००९ : ९७-१०३). �याव�न �यांनी काढलेला िन�कष� असा क�, 

१८७२�या जनगणनेतील आणखी एक आकडेवारी याला परक आहे : या ू
जनगणनेनसार मंबई इला�यातील बि�जीवी �व�पाचे नोकरी-�यवसाय करणा�यांची ु ु ु
एकण स�ंया १,३५,३४० इतक� होती. ही स�ंया मंबई इला�या�या एकण ू ु ू
लोकस�ंये�या  ०.८३ ट�के इतक� येते. �यापैक� १९,७६३ इतके लोक िश�ण�े�ात 
काम करत होते. काय�ा�या �े�ात १२,९९६ �य�� हो�या (पैक� ४९ बॅ�र�टर आिण 
१,६५१ वक�ल). ५,३५८ �य�� वै�क�य �े�ात काय�रत हो�या (पैक� २,६०१ डॉ�टर 
तर २१७९ प�रचा�रका, सईणी). अिभयांि�क� व सबंिंधत �े�ात १,३८२ �य�� हो�या. ु
सािह�य, िव�ान व स�ंहालय या �े�ांत ३,२५१ तर कले�या �े�ात २०,०६० �य�� 
हो�या. तर धम� आिण धमा�दाय �े�ात काम करणा�या �य��ची स�ंया ७२,५३० इतक� 
होती. पैक� िश�ण, कायदा, अिभयांि�क�, वै�क, कला-सािह�य, इ�यादी �े�े ही 
त�कालीन समाजा�या आधिनक�करणा�या �ि�येतन िनमा�ण झाली होती. इं�जांनी ु ू
आणले�या न�या राजक�य, �शासक�य आिण सामािजक �यव�थांमळे ही �े�े आकाराला ु
आली. �यांचा सबंधं मानवासबंधंी�या �बोधनवादी, आधिनक म�य�यव�थेशी होता. तर ु ू
चौथे, धम� अथवा धमा�दाय काया�चे �े� हे परपंरशेी अिधक ब� होते. म�यमवगा�त एकंदर 
लोकस�ंये�या ०.८३ ट�के इत�या स�ंयेने म�यमवग� होता, �यापैक� िन��याह�न अिधक 
लोक �यवसायाने धम�स�ंथांशी सबंिंधत होते, हे ल�ात घेतले पािहजे. न�या शै�िणक 
�यव�थेत िश�ण घेणार े बरचे लोक ही धम�स�ंथा�णीत, धमा�दाय उपजीिवकेची साधने 
�वीकारत होते, हे खर ेआहे. परतं या �े�ाचा �बोधनवादी म�य�यव�थेशी फारसा सबंधं ु ू
न�हता, हे येथे अधोरिेखत करायचे आहे.
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एकोिणसा�या शतकातील महारा��ातील म�यमवगा�त बि�जीवी नोकरदार-ु
�यावसाियकां�या तलनेत पा�ा�य प�ती�या �यापारी-औ�ोिगक �यावसाियकांचे �माण ु
तलनेने कमी होते (िक�ा:२२). ु

एकोिणसा�या शतकात �शासक�य सधारणा १८१८पासन स� झा�या; नवी ु ू ु
िश�ण�यव�था १८२०पासन िनमा�ण झाली; र�ेवे आिण इतर दळणवळण-सपंका��या ू
सिवधा १८५०नंतर ��थािपत होऊ लाग�या – या सव� बदलांनी आकाराला आले�या ु
म�यमवगा�चा १८७२ हा छेदिबदं धरला, तर या म�यमवगा�चे िच� अिधक �प� होते : ू
वरील सव� आकडेवारी मंबई इला�याशी सबंिंधत आहे. आज�या महारा��ातले िवदभ� ु
आिण मराठवाडा हे �दशे �या काळात मंबई इला�यात मोडत न�हते; तसेच आज ु
महारा��ात नसणार े बेळगाव, कारवार, सौरा�� ते िसधं-कराची हे �दशे या मंबई ु
इला�यात समािव� होते. ही व�ति�थती मा�य केली तरी, लोकस�ंये�या वग�य स�ंयेचे ु
साधारण �माण ल�ात ये�यासाठी ही आकडेवारी उपय� आहे. शासक�य-�शासक�य ु
नोकरदार १.१४ ट�के, बि�जीवी �यावसाियक-नोकरदार ०.८३ आिण �यापार�े�ाशी ु
सबंिंधत �यावसाियक-नोकरदार २.५९ ट�के हे एकोिणसा�या शतकातील म�यमवगा�चे 
�मख घटक आहेत. एकण लोकस�ंयेशी यांचे �माण ४.२६ ट�के इतके येते. ु ू
एकोिणसा�या शतकातील महारा��ीय समाजातील म�यमवगा�चा अिधकात अिधक 
आकार एवढाच होता असे �हणता येते. या वगा�तील वरील तीनही घटकांचा उदय न�या 
िश�ण�यव�थेमळे झाला हे �प� आहे. तसेच, दळणवळण आिण सपंक�  यां�या न�या ु
�यव�थांमळे हे वग� उदयाला येणे श�य झाले. शहरांभोवती हे वग� क� ि�त रािहले. ु
�याचबरोबर या वगा��या न�या �यवसायांम�ये दळणवळण आिण सपंका��या न�या 
साधनांचा वापर �ाधा�याने होत रािहला. वर �हट�या�माणे बि�जीवी �यवसाय, सेवा�े� ु
यां�याशी सबंिंधत हा वग� रािहला. शहरीकरण, म�णमा�यमांचा उदय, िनयतकािलके ु
आिण प�तके यांचा �सार, �या�यानमाला-सभा/स�ंथा यांची �थापना, आधिनक ु ु
�ान�यव�था व �याने �े�रत झालेली म�य�यव�था यांचा उगम हे सव� या म�यमवगा��या ू
प�रघातच �ाम�याने घडले.ु

वग�य समाजरचनेचे एक वैिश�य असे क� जातीय समाजरचनेपे�ा ही रचना अिधक ्
खली, लवचीक असते. एकोिणसा�या शतकातील महारा��ीय समाजात वरील�माणे ु
म�यमवग� आकाराला येऊ लागला, याचाच दसरा अथ� असा क� हा समाज पारपं�रक, ु
ि�िटशपव� जाित�यव�थाक समाजापे�ा काही �माणात खला होऊ लागला. एकोिणसा�या ू ु
शतकातील काही िव�यात �य���या निजक�या पव�जांमधील �यवसायबदलांची ू
�ाितिनिधक उदाहरणे वर िदली आहेत. भारतीय समाज�यव�थेत असे �यवसायबदल 
होणे समाज�यव�थेची रचनात�वे बदलणारचे असते. जात हे रचनात�व जाऊन �या 
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िठकाणी वग� या सामािजक रचनात�वाची �ित�ापना होताना एकोिणसा�या शतकात 
िदसते असे �हणता येईल. पण याचा अथ� असा न�हे क� भारतीय समाजातील 
जा�यािधि�त रचना पण�पणे नाहीशी होऊन ितची जागा वगा�िधि�त रचनेने घेतली. घडले ू
असे क� जातीय रचना कायम राह�न ित�यावर वग�य रचनेचे कलम रोवले गेले. �यामळे ु
जात-वग�िमि�त समाजरचना भारतासह महारा��ीय समाजात एकोिणसा�या शतकात 
उदयाला आली. परपंरनेे चालत आले�या जा�यािधि�त समाजात केवळ �यवसाय 
जातीनसार न�हते, तर भाषा, सण-उ�सव, रीितभाती, पोशाख, अ�नपदाथ�, इ�यादी ु
अवघी जीवनशैली जा�यािधि�त होती. वण� आिण जाती यांची िवषम उतरडं, �ान आिण 
�म यां�यात अतंर आिण �ेिण�यव�था, दवैवाद, दिलत व ि�या या समाजात�या 
मोठया िह��याला दास �हणन असलेले �थान या सव� ओ�यासह जगणा�या या ् ू
समाजावर इं�जांनी न�या �यव�थेचे कलम केले; �यातन न�या म�यमवगा�ने मळ धरले. ू ू
जने गणधम� न सोडताच या वगा�ची न�या जीवन�यव�थेशी जळवन घे�याची धडपड स� ु ु ु ू ु
झाली. �यामळे या वगा�त �ारभंी�या काळात अनेक अतंिव�रोध िनमा�ण झाले. ु
म�यमवगा�ची अव�था दभगं  बनली.ु

एकोिणसा�या शतकातील महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंराचा ृ
इितहास हा �ाम�याने या दभगं वैचा�रक आिण मानिसक ि�थतीत जगणा�या ु ु
म�यमवगा�चा इितहास आहे. नवी िश�ण�यव�था ��थािपत के�यावर ितचा फायदा 
घे�यास हाच वग� पढे आला, आिण न�या शै�िणक �यव�थेतन स�ंिमत होणा�या ु ू
आधिनक म�यांना िवरोध दखेील याच वगा�ने केला. समाजात�या इतर वगा�पे�ा या ु ू
म�यमवगा�ची इं�ज स�ाधा�यांशी अिधक जवळीक होती. न�या �शासक�य �यव�थे�या 
उभारणीपासन मराठी�या भािषक �यव�थापना�या इं�ज बि�वतंां�या �य�नांपय�त अनेक ू ु
काया�म�ये हाच वग� िहरीरीने सहभागी झाला; आिण याच वगा�ने इं�जां�या वसाहतवादी 
वच��वाचे �व�प ल�ात आणन िदले; �यािव�� लढा पकारला. या म�यमवगा�ने एक�कडे ू ु
आधिनक म�य�यव�थेचा �वीकार केला, तर दसरीकडे पारपं�रक म�यांचे समथ�न, ु ू ूु
पन��जीवनवादी रा��वादाचे बीजारोपणही केले. जे काही ि�थ�यतंर घडले ते सव��थम ु
या म�यमवगा�त. �हणनच सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास हा म�यमवगा��या ृू
अव�थांतराचा, म�यांतराचा इितहास ठरतो. ू

शहरात िश�णामळे आधिनक िव�ांचे �ान िमळाले, नोक�या िमळा�या. या ु ु
िश�णासाठी लोक खेडयातन शहराकडे येऊ लागले. खेडयाकडन शहराकडे होणार े हे ् ्ू ू
�थलांतर एका समाज�यव�थेकडन दस�या समाज�यव�थेकडे होते. खेडयात�या ्ू ु

७ नवम�यमवगा�ची मनोरचना आिण म�य�यव�था ू
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एकजातीय �यवसाय आिण एकजातीय व��यां�या तलनेत शहरांतले �यवसाय आिण ु
व��या यांम�ये बह�जातीय समाज हळहळ िदस लागला. शाळांम�ये वेगवेग�या जात�ची ू ू ू
मले िदस लागली. हे अिभसरण समाजासाठी नवे होते. बाबा पद मनज�चे बालपण ु ू ्
एकोिणसा�या शतका�या चौ�या दशकात बेळगावी गेले. �यांनी बेळगावात�या ते राहात 
असले�या वसाहतीचे वण�न पढील�माणे केले आहे - “आम�या ग�ल�त �ा�णांची व�ती ु
फार होती; �यांत उपा�ये, जोशी, परािणक, हरदास, भटिभ�क, सराफ, वै�, पजारी हे ु ु ु
होते. कोटा�चे मनसफ व स�ंथािनकांचे वक�ल, कले�टर साहेबांचे िदवाण (द�तरदार), ु
मामलेदार, खजीनदार, मनशी, िचटणीस, कारकन, इंजनेर खा�याचे सरवेयर असे ु ू
मोठमोठे सरकारी कामदारही राहात असत.” (पद मनजी १९५५ : ०३). उघड आहे क� ्
ही न�याने तयार झाले�या म�यमवग�यांची वसती होती. नविशि�त बि�जीवी नोकरदार ु
आिण शासक�य सेवक असे दो�ही घटक या म�यमवग�य लोकांम�ये िदसतात. िवशेष 
�हणजे बि�जीवी वगा�म�ये समािव� असलेला एक उपघटक पारपं�रक धम�स�ंथा आिण ु
धमा�दाय स�ंथा यांत काम करणा�या लोकांचा होता; तोही उपा�ये, जोशी, परािणक, ु
भटिभ�क यां�या �पाने या वसाहतीत उपि�थत असलेला िदसतो. वरील सव� ु
�यावसाियकांम�ये �ाम�याने �ा�ण वगा�चे आिध�य होते. तरी पद मनज�सारखे कासार ु ्
जातीचे कटंब या उ�चवण�यां�या वसाहतीत राह� शकत होते हेही ल�ात घेतले पािहजे. ु ु
पद मनज�चे वडील बांधकाम खा�यात सब-अिस�टंट सव�अर व िब�डर �हणन नोकरीस ् ू
होते; तर �यांचे बधं िमिलटरी काया�लयात कारकन होते. सरकारी नोकरीमळे ू ू ु
पद मनज�सार�या �ा�णेतरांनाही �ा�णां�या वसाहतीत घर भाडयाने िमळणे श�य झाले ््
असे िदसते. 

त�कालीन म�यमवगा�त �ा�णवण�यांचे �माण अिधक होते. भारतीय लोकसेवा 
आयोगा�या १८८७�या अहवालानसार �यायालयीन व काय�कारी सेवांम�ये १८६६ ु
िहदंपैंक� ९०४ िहदं हे �ा�ण जातीय होते. एकटया मंबई इला�यात ३२८ पैक� २११ ् ुू ू
�ा�ण नोकरदार होते. नोकरदारांम�ये �ा�णांखालोखाल �भचंी स�ंया होती (दीि�त ू
२००९ : १०३). १८९४ साली को�हापर स�ंथानात ५०० कारकनांपैक� फ� १० ू ु
�ा�णेतर होते (�ी. मा. भावे २००९ : प�तीस). या सदंभा�त �ी. मा. भावे वेगळा म�ा ु
मांडतात. �यां�या मते �ा�ण त�णांची स�ंया सरकारी नोकरांम�ये अिधक होती; परतं ु
या नोक�या खाल�या दजा��या हो�या. उ�चपद�थ अिधका�यांम�ये िहदंतर समाजच ू
अिधक होता. उदाहरणाथ�, मंबई इला�यात १९११म�ये एकंदर १२०५ शासक�य ु
उ�चािधकारी होते. �यांपैक� केवळ ३३४ िहदं होते. या िहदंपैंक� केवळ १३९ (िच�पावन, ू ू
दशे�थ, सार�वत, क�हाडे व �भ िमळन) �ा�ण होते. अ�य अिधका�यांम�ये ि��ती ू ू
(६२७) आिण पारशी (१०४) लोकांची स�ंया अिधक होती. इतर बह�तांश िशि�त �ा�ण 
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ितस�या-चौ�या दजा�चे कम�चारी, िश�क, आरो�य खा�यातले कम�चारी अथवा पोलीस 
खा�यातले कारकन अशा खाल�या पदांवर नोकरीला होते. अिधकारपदांवर �ा�ण ू
फारसे नस�यामळे समाजावर �यांचे वच��व होते असे �हणता येणार नाही, असा भावे ु
यांचा सर आहे (िक�ा : १०१). पण मामलेदार, �यायालयातले िशर�तेदार, कारकन ू ू
अशा द�यम-ित�यम दजा��या सरकारी कम�चा�यांचेही सामा�य लोकांवर दबाव आिण ु
वच��व बरचे होते, याकडे दल�� क�न चालणार नाही. गावात सरकारी कामा�या ु
िनिम�ाने येणा�या कारकनां�या थाटमाटाचे वण�न केशवराव िशवराम भवाळकर यांनी ु
केले आहे : “...�या वेळ�या कारकनमंडळीचा थाटमाट पािहला �हणजे नवलच वाटे. ू
कारण आ�ही ग�रबांच� मल� व ते सरकारी नौकर! �यांचा तो पोषाक, ढब व ऐट पाह�न ते ु
कोणी मोठे कामगार मामलेदार (अथवा) मनसफ यां�या तोडीचे असावेत (अस� वाटे). ु
र�ेहे�य िकंवा �यिडिशयल खा�यांतील अिधका�यां�या �वा�या येत असत. �यां�याबरोबर ू ु
िशर�तेदार वगैर े मंडळी डामडौलान� व थाटान� (येत).” (पिंडत [सपंा.]१९६१ : ५६). 
सा�या कारकन-िशर�तेदारांचा �बाब लोकांवर िकती दबाव टाकत असेल �याची ू
क�पना येते. मामलेदार पदावरील लोकांकडन होणा�या शोषणाचे वण�न गोिवदं बाबाजी ू
जोशी यांनी �यां�या �वासवण�नात केले आहे. रांजणगाव�या मामलेदाराला कोणाकडे 
एखादी व�त आहे असे कळले तर तो ती िशपायाकरवी सरळ मागवन घेई. १८५०मधली ू ू
एक आठवण अशी क� न�याने दाखल झाले�या मामलेदाराला गावातले लोक तप, ू
कणीक, साखर, इ�यादी मेजवानीचा िशधा पाठवन दते. पिह�या दजा��या सरकारी ू
अिधका�यांचा �ासही काही कमी न�हता. र�ेहे�य किमशनरची �वारी आप�या गावातन ू ू
जाणार आहे अशी बातमी आ�याबरोबर बलसाडजवळचे अ�खे गावच ओस पड�याचे 
गोिवदं बाबाज�नी पािहले. “�वारीस एकंदर २५ गाडया लागतात. तो म�काम गांवावर ् ु
येऊन पडला क�, �वारीची बडदा�त ठेवणार े िशपाई, कामगार गांवचा स�यानास क�न 
टािकतात. मारझोड लटफाट क�बड� बकर� यांची धळधाणी होते. गाडया बैल यांचा ्ू ू
स�यानास होतो या सव� जलमापासन म� हो�याक�रतां गांवकरी लोक आज तीन चार ु ु ू ु
िदवस साहेबांची �वारी पसार होईपय�त दररोज रा�� गांव� व�तीस येऊन पहाट�स 
उजडापव� आप�या गाडया बैल घेऊन रानांत जात असत अस� समजल�.” (गोिवदं ्ू
बाबाजी जोशी २०१६ : ५-८). १८५१�या समारास मंबई�या �� च�या� हाय�कलम�ये ु ु ू
िशकणार ेबाबा पद मनजी साता�याजवळ�या उडतार ेइथे बांधकामावर सरकारी नोकरीत ्
असले�या आप�या विडलांकडे गेले, ते�हा �यांना आढळले क� कामावर दखेरखे करणार े
�ा�ण आिण �यांचा इंिजनीयर असलेला ि��ती साहेब हे सगंनमताने सतार, गवडंी, ु
िबगारी वगैर े कामगारांचा छळ क�न �यां�या मोबद�यातले पैसे खात आहेत. बाबांवर 
ते�हा ि��ती धमा��या नैितकतेचे गोडवे गाणा�या िमशन�यांचा �भाव होता, �यामळे एक ु
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ि��ती मन�य ��ाचार करतो ही गो� �यांना फारच ध�कादायक वाटली आिण �यांनी ु
भाबडेपणाने �या इंिजनीयर साहेबासाठी एक लांबलचक उपदशेपर प�, बायबलमध�या 
नीितवचनांचा समावेश क�न िलिहले. हे प� �यांचे िश�क गो. ना. माडगांवकर यांना 
जे�हा दाखवले, ते�हा �यांनी प�ाचे व �यामाग�या भावनेचे कौतक केले, पण प� पाठवन ु ू
�याचा काही प�रणाम होणार नाही असे बाबा पद मनजी यांना समजावले (पद मनजी ् ्
१९५५ : १०२). इं�जपव� काळात जहागीरदार, सरदार व �यांचे सैिनक सामा�य ू
लोकांवर �या�माणे बळजोरी करत तो �कार न�या राजवटीतही बदललेला िदसत नाही. 
या शोषणात सरकारी नोकरीत बह�स�ंयेने असले�या वगा�चा मोठा वाटा होता. सामा�य 
जनतेचे शोषण आिण ��ाचार या गो�ी एकोिणसा�या शतकातील महारा��ीय समाजात 
दखेील हो�या. इं�जी िश�ण घेऊन जो वग� सरकारी नोकरीत आला �या म�यमवगा�लाही 
��ाचाराची लागण झाली होती असे याव�न िदसते. ‘िशर�तेदार’ आिण ‘नारायणराव 
आिण गोदावरी’ या दोन मराठी कादबं�यांम�ये आलेले त�कालीन �� सरकारी नोकरांचे 
िच�ण वा�तवदश�च आहे. एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त घडलेले �ॉफड� �करण 
हे याचे नेमके उदाहरण आहे. आधी मंबईचा किमशनर आिण पढे सिचवालयात र�ेहे�य ु ु ू
खा�याचा सप�रटं�डंट असले�या �ॉफड� या अिधका�या�या ��ाचाराची अनेक �करणे ु
इितहासात क�िस� आहेत. १८८०�या समारास �याने जिमन��या खरदेी�करणात ु ु
मोठा घोटाळा केला होता. मह�वाचे �हणजे िठकिठकाणचे मामलेदार व इतर सरकारी 
अिधकारी-कम�चारी दखेील या ��ाचारात सामील होते (प. बा. कळकण� १९६३ : ु ु
१२९-१४१). 

वर �हट�या�माणे िश�ण घेणारा, न�या नोक�या िमळवणारा हा समाज आधिनक ु
म�य�यव�थेशी, �बोधनिवचारांशी प�रिचत होऊ लागलेला असला, तरी �याची ू
�िढ��त, अधं�� मानिसकता, कालबा� समजती यां�यात फारसा पालट झालेला ु
न�हता. �ामीण समाज तर पारपं�रक समाजच होता; पण एकोिणसा�या शतकातला शहरी 
म�यमवग�य समाजही पारपं�रक प�तीनेच जगत होता. पद मनज�चे वडील सरकारी ्
नोकरीत असले आिण �ा�णा�या घरात भाडयाने राहात असले तरी �ा�णा�या ्
िविहरीवर पाणी भर�याचा �यांना अिधकार न�हता. �ा�ण ि�या पद मनज��या घरी ्
हळदीकंकवाला येत नसत. बाबा पद मनजी �ा�णा�या घरी जेवायला गे�यास  �यांची ु ्
जेवणाची जागा जेवणानंतर सारवन �व�छ करावी लागे. न�या सामािजक �यव�थेत बदल ू
एवढाच झाला क� बाबां�या वडलांची आिथ�क ि�थती चांगली अस�याने अशा वेळी 
बाबांसोबत जमीन �व�छ कर�यासाठी एक गडी िदला जाई (पद मनजी १९५६ : ३-४). ्
हा जाितभेद समाजात�या तथाकिथत उ�चवण�यांपासन तथाकिथत श�ांपय�त ��येक ू ू
�तरावर िदसन येत होता. �ा�णांकडन जातीय िवषमतेचा अनभव घेणा�या पद मनजी ू ू ु ्
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कटंिबयांचा �यवहार �यां�याह�न खाल�या मान�या जाणा�या जात�त�या लोकांशी ु ु
िततकाच िवषमताय� होता. �वैपाकघरात व दवेघरात तथाकिथत श�ास �वेश नसे; ु ू
“श�ा�या हातच� पाणी आ�हांस चालत असे, तरी �यान� अघंळ के�यािशवाय त� �यापासन ू ू ू
घेत न�हत�...प�रटाकडन व�� आल� �हणजे �यांजवर पा�याचे िशतंोडे टाक�यािशवाय ू
त� आ�ह� घेत न�हत�. चम� जोडा नवा घेतला तर �यावर गवताची काडी टाक�यावर 
�याला िशवाव�. �नानानंतर हजामास �पश� करत न�हत�...महाराची सावली अगंावर न 
पडावी �हणन वाट�तन चालतांना म� फार जपाव�.” (िक�ा ७-८). नवे िश�ण घेतलेला, ू ू
सरकारी नोक�यांम�ये असलेला वग� �या समदायात होता, ितथले हे उदाहरण म�ामच ु ु
सिव�तरपणे िदले आहे. 

�ढाथा�ने हा समाज पारपं�रक, अिशि�त, �ामीण समाजाह�न पढारलेला होता; परतं ु ु
िवचाराने फारसा वेगळा न�हता.  एकोिणसा�या शतका�या अखेरपय�त प�रि�थती फारशी 
बदललेली न�हती. पण या ि�थतीम�ये काही फटी मा� िनमा�ण झा�या हो�या. या 
काळातली अनेक मले ि��ती िमशन�यांनी चालवले�या शाळांम�ये िशकत. या ु
िश�णावाटे अनेक �बोधनवादी परपंरते�या व�त, क�पना यांचा �वेश नविशि�त, ू
पारपं�रक मानिसकतेने जगणा�या कटंबांम�ये होत असे. पद मनज�चे वडील धािम�क ु ु ्
व�ीचे; कम�कांडांम�ये रमलेले आिण ब�यापैक� कम�ठ होते; पण घरात बायबलची �त ृ
अस�यात �यांना काही गैर वाटत न�हते (िक�ा २४). घरी आले�या पाह��यासमोर 
आप�या मलाने बायबलमधील �ाथ�ना चांग�या प�रणामकारकपणे �हणन दाखवा�या ु ू
अशी �यांना इ�छा असे (िक�ा २७). खाजगी मराठी शाळांम�ये जाितभेद पाळला जात 
असे. या शाळा बह�तेकक�न �ा�ण पतंोजी चालवत. पण िमशनरी शाळांम�ये वेगवेग�या 
जात�ची मले एक� िश�ण घेत. बाबा पद मनज��या बेळगाव�या िमशनरी शाळेत �ा�ण, ु ्
शेणवी, सोनार, तेली, धोबी, लोहार, सतार, चांभार, ि��ती (गोवेकर), िजनगर, हजाम, ु
को�ी, कोमटी, रजपत, कलाल, इ�यादी जातीजमाती-धमा�चे िव�ाथ� िश�ण घेत असत ू
(िक�ा २०-२१). गो. ना. माडगांवकर १८६३म�ये िलिहतात, “ह�ल� मंबईत कोळी, ु
माळी, घाटी, �हार, मांग, चांभार, यांच� मल� दखेील मराठी, गजराती व इं�जी िशकत ु ु
आहेत. हलालखोर लोकांच� पचंवीस मल� दरमहा एकएक �पया दऊेन इं�जी िशकतात. ु
ही शाळा �यांन� आप�या मो��याम�य� कािढली आहे. आिण �यांस इं�जी िशकिवणारा 
कोणी पोट�गीझ आहे. �हार मांगां�या मली व मलगे यांस िशकिव�याक�रतां िमशनारी ्ु ु ु
लोकांन� जागोजाग� प�कळ शाळा घात�या आहेत.” (२००२ : २१७). मा� इतर ु
जात�ची मले िशक लागली तशी �ा�ण व इतर उ�चवण�य यां�याम�ये एक�कारची ु ू
असरि�ततेची भावना पस� लागली. िव. क�. ओक िलिहतात, “�हावी, तेली, तांबोळी, ु
कंभार, को�ी, कासार, महार, चांभार, इ�यादी सव� जात��या लोकांस आता असे वाटले ु
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आहे क�, आप�या मलांनी ‘�ा�णासारखे िलवणार’े �हावे. �या�माणे �यांचे �य�न चाल ु ू
आहेत.” (�ी. मा. भावे २००९ : १०१). १८२८�या समारास नेिट�ह ए�यकेशन ु ु
सोसायटी�या सचंालकांपैक� एक असले�या धाकजी दादाजी या उ�चवण�य �भ ू
जातीतील गह�थांनी ब�याच खटपटी क�न ‘श�ांना शाळेत �वेश द�ेयात येऊ नये’, ृ ू
असा ठराव मंजर क�न घेतला होता. दादोबा पांडरगं शाळेत िशकत असतानाच हा ू ु
िनयम लाग झा�याची आठवण �यांनी िदली आहे(३). “असा पर�पराचा िनयम ू
ठरिव�यांस म�य कारण धाकजी दादाजी परभ हे होते. हे गह�थ �या काळ� या ु ु ृ
सोसायटीचे एक सभासद होते. यांण� जग�नाथ शकंरशेट व दसर े िहदं सभासद मोठया ्ु ू
आ�हान� आप�या प�ाच� क�न हा िनयम �यांज कडन करिवला आिण इतर पारशी व ू
यरोपीयन सभासदांस अस� भय दाखिवले क�, “जर त�ह� असा िनयम न ठरवाल तर म� ु ु
सभासदाच� काम पाहणार नाह�, व परभ लोकांच� मल� एथ� ये�यास मना करीन.” धाकजी ु ु
दादाजी हे �या वेळेस वयातीत व मोठे �िति�त गह�थ होते. �यांच� �हणण� अस� पडल� क�, ृ
जर हे हल�या जातीचे लोक िशकन पढ� ह�शार झाले तर उंच जाती�या लोकांत इं�ेज�त ू ु
रोजगार िमळणार नाह�, व �यांची आपली बरोबरी होत जाईल अस� वाटल�, व �यांची िहदं ू
लोकांत बरीच वाहवा झाली.” (ि�योळकर १९४७ : ४६). उ�चवण�यांना िश�ण हवे 
होते, पण पारपं�रक पांिड�या�या क�पनांचा आिण जातीय अहतेंचा पगडा अस�याने 
केवळ प�तक�, भािषक �ानाचेच िश�ण �यायला ते राजी होते. �हणनच कॅ. जिव�स ु ू
या�या इंिजनीय�रगं �कलम�ये �वेश घेणा�या �ा�ण िव�ा�या�नी स�वातीला सतारकाम ू ु ु
आिण गवडंीकाम हे काम आप�या जातीचे नाही असे �हणन िशक�याला िवरोध केला ू
होता. िकंवा �ट मेिडकल कॉलेजम�ये शरीर ेफाड�याचे काम करावे लागते �हणन आरभंी ँ ू
काही काळ �ा�ण िव�ाथ� �वेश �यायला तयार न�हते.

उ�चविण�यांना इं�जी िश�ण हवे होते, कारण या िश�णामळे िमळणार ेनवे रोजगार-ु
�यवसाय, �यां�या �ा�ीमळे होणारी जीवनमानातील सधारणा या गो��चे �यांना आकष�ण ु ु
होते. पण �याचबरोबर पारपं�रक वच��वा�या भावनेतन या िश�णावर केवळ आपलाच ू
म�ा असावा अशीही �यांची भावना होऊ लागली होती. श� िशकले तर आप�या ू
िहतसबंधंांना बाधा पोहोचेल अशी भीती �यांना वाट लागली होती. सरकारचे धोरण सव� ू
जात��या लोकांनी िश�ण �यावे असे होते. िमशनरी शाळांम�ये तर मोठया �माणावर ्
किन� जातीय मले िशकही लागली होती. �यामळे अशी असरि�ततेची भावना ु ू ु ु
उ�चविण�यांम�ये िनमा�ण झाली होती. अगदी एकोिणसावे शतक अध� उलट�यावर दखेील 
उ�चविण�यां�या या भावनेत बदल झालेला न�हता, असे �भाकर प�ा�या १६ जानेवारी 
१८५२�या अकंातील पढील �िति�येव�न िदसते : “मी एक गरीब �ा�ण असन गे�या ु ू
दोन मिह�यांपासन माझ� वा�त�य मंबईतं आहे. ब�याच िदवसांपासन मी ऐकत होत� क� ू ु ू
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मंबईतं धम� रसातळाला गेला आहे....येथ� येतांच येथील िहदंचं� मन� बहकन गेल� आहेत ु ूू
अस� मला आढळन आल�! कांह� लोक �हणतात पनिव�वाह करा, िक�येकांस आप�या ू ु
मलीबाळी शाळ�त पाठवा�या अस� वाटं लागल� आहे! आिण िक�येक तर जाितबधंन� ु ू
तोड�यासाठ� �य�न करीत आहेत! थोड�यांत सांगावयाच� �हणजे ��येक िहदंला आहे ू
�या ि�थत�त बदल �हावा अस� वाटं लागल� आहे. जण ंकाय िव�ािम� सारी उलथापालथ ू ू
क�न न�या जगाची िनिम�ती करीत आहे!...येथील एका िम�ाजवळ म� चौकशी केली क�, 
आप�या धमा�वर आघात होत असतां ते परतिव�यासाठ� येथील धिनक व वजनदार 
पढारी झटत आहेत काय? तो �हणाला, येथ� ‘बोड� ऑफ ए�यकेशन’ या नांवाची एक ु ु
स�ंथा आहे. मंबईतंील व मंबईबाहेरील सव� सरकारी शाळांवर ितची स�ा चालते. �या ु ु
स�ंथे�या चालक मंडळ�त यरोपीयन लोक आहेत, �याच�माण� एत�ेशीय लोकही आहेत. ु
एत�ेिशयांत जग�नाथ शकंरशेट हे एक सभासद आहेत. �यांची �वधमा�वरील ��ा व �ेम 
सव��िस� आहे; परतं �यांचे दाखवायचे दांत वेगळे व खावयाचे दांत वेगळे आहेत! ु
बोडा��या अहवालाव�न अस� समजत� क�, सरकारी शाळांतन महार व ध�डां�या मलांस ू ु
�वेश िमळावा �ा बोडा�तील इतर कांह� सभासदां�या मतास �यांनी आपली समंित 
िदलेली आहे. याव�न िहदं धमा��या िवनाशास आपलेच लोक कारणीभत होत आहेत, ही ूु
गो� अगद� �प� होत आहे.” (प. बा. कळकण� १९५९ : ११०-११).ु ु

वरील दोन पर�परिव�� �ि�कोनांतील अनभवकथनांतन एकोिणसा�या शतकातील ु ू
महारा��ीय म�यमवगा��या धारणा, समजती, सामािजक प�रि�थतीतील ि�थ�यतंरा�या ु
�ि�येत भिव�या�या अिनि�ततेमळे होणारी घालमेल अशा अनेक छटा �कट होतात. ु
१८२८�या तलनेत १८५२म�ये मंबई झपाटयाने बदलत चाललेली िदसते. पण ्ु ु
मंबईबाहेरचा पणे व इतर शहर-गावांमधील समाज अ�ापही �ाधा�याने पारपं�रक धारणा ु ु
जोपासत जगताना िदसतो. �यामळे �या अवकाशातील एखादी �य�� मंबईत येते ते�हा ु ु
ितची �िति�या धम� बडा�या�या भावनेने िनमा�ण झाले�या दःखाची असते. जग�नाथ ु ु
शकंरशेट यां�यासार�या म�यममाग� पढा�याची होणारी फरपटही िदसते. धाकजी ु
दादाज��या आ�हाला बळी पडन ते �यां�या �ितगामी िनण�याला काही काळासाठी का ू
होईना सहमती दतेात; तर इकडे सनातनी िवचारांची �य�� जग�नाथ शकंरशेटांसारखी 
तालेवार �य�� दखेील ‘धम��ोह’ करते यािवषयी खंत वाटते. मंबईची ‘बाटलेले शहर’ ु
अशी �ितमा �या काळातील पणेकरां�या मनात इतक� प�क� होती क� केवळ मंबईत ु ु
जाऊन आला �हणन एखा�ा मन�यावर बिह�कार घात�या�या घटनाही एकोिणसा�या ू ु
शतका�या पवा�धा�त घडले�या आहेत. १८२१ साली गगंाधर दीि�त फडके नावाचा ू
प�याह�न आलेला एक गह�थ सहा वष� मंबईस वा�त�य क�न रािहला. सरकार�या मरीन ु ृ ु
िडपाट�म�टम�ये िवलायती लोकांना मराठी िशकव�याचे काम �याला िमळाले होते. पण तो 
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प�यास परतला ते�हा लोकांनी �याला जातीबाहेर बिह�कत केले. नंतर लोकांम�ये ु ृ
�या�याव�न दोन गट पडले. एका गटाने �या�या रहा�या-खा�यािप�याची चौकशी क�न 
�याला जातीत घेतले, तर दस�या गटाने मा� बिह�कार कायम ठेवला (�ा. गो. वै� ु
१९३७ : ६१).     

इं�जी िश�णाचे फायद े जसजसे िदस लागले, तसतसे हे िश�ण िमळव�यासाठी ू
खेडयापाडयातनही मले शहरांकडे येऊ लागली. पण या िश�णामळे िहदं समाजातील ् ् ू ु ु ू

 १८१८म�ये पेशवाई न� होऊन इं�ज सरकार �थापन झा�यानंतर जे �ा�ण 
उपजीिवके�या �ि�कोनातन सव��वी पेश�यांवर अवलंबन होते �यांना लहान मोठी पे�शने ू ू
�ावी असा िनण�य सरकारने घेतला. स�वातीला �ा�णांनी �ल��छां�या पैशाला हात ु
लावणे िनिष� �हणन ते नाकारले. पण पोटपाणी �यावरच अवलंबन अस�याने हळहळ ू ू ू ू
पे�शन �वीकारली. माउंट�टअट� एि�फ��टन याने प�यात स� केले�या िहदं कॉलेज ु ु ु ू
अथवा स�ंकत कॉलेजम�ये �ारभंी कोणी एत�ेशीय �ा�ण शा�ी काम कर�यास तयार ृ
न�हता. ब�याच खटपटीनंतर ितथे नेमणक झाली. सव� जाती�या लोकांना कॉलेजम�ये ू
�वेश दणेार असे सरकारने जाहीर के�यावर तीनचार शा��यांखेरीज इतर �ा�णांनी 
कॉलेज सोडन िदले. �यांनी सोडले नाही, �या शा��यांना जाितबिह�कत केले गेले (िक�ा ृू
: ६१-६२). फे�वारी १८३७पासन या कॉलेजम�ये इं�जी िश�णाला स�वात झाली. ु ू ु
िव�णशा�ी िचपळणकर यांचे वडील क�णशा�ी िचपळणकर यांनी या कॉलेजमधन ृू ू ू ू
स�ंकत िव�ेचे िश�ण पण� केले होते; परतं �याच कॉलेजम�ये इं�जीचे अ�यापन स� ृ ु ुू
झा�यानंतर क�णशा��यांचे ग� मोरशा�ी साठे यांनी �यांना उपदशे केला क�, “बाबा, ृ ु
याउपर खां�ावर शालजोडी टाकन िहडं�यात �ित�ा राहणार नाही. त शहाणा असशील ू ू
तर इं�जी िशक.” ग��या उपदशेाला अनसरत क�णशा��यांनी १८४९पासन इं�जी ु ु ृ ू
िश�ण घे�यास �ारभं केला (दीि�त २००९ : ८१). काळाची पावले ओळखन ू
क�णशा��यांसार�या अनेकांनी पारपं�रक िश�णा�या मागा�ऐवजी इं�जी िव�ेला जवळ ृ
केले, परतं स�वाती�या काळात तरी इं�जी िव�ेचे िश�ण घेणा�या या कॉलेजमध�या ु ु
िव�ा�या�चे वत�न पारपं�रक मानिसकतेने ��तच रािहले. या िहदं कॉलेजचा (पढे याचेच ुू
नामकरण डे�कन कॉलेज असे झाले -) �मख �हणन मेजर थॉमस कडी याची नेमणक ँु ू ू
झाली, ते�हा �याला दखेील जाितभेदा�या अनभवाला त�ड �ावे लागले. या िवलायती ु
साहेबाला शाळे�या आत ये�याची परवानगी न�हती. वाडया�या बाहेर�या बाजस ् ू
असले�या िदवाणखा�यात कडी बसत असे आिण �ा�ण िव�ाथ� आत बसत असत. ँ
कोणाला साहेबाचा िवटाळ झा�यास िव�ाथ� घरी जाऊन �नान क�न येई. असे 
सांगतात क� साहेबाने एकदा वाडयात �वेश केला, या कारणाव�न �ा�णांनी उदकशांती ्
केली (जोशी ना. िव. २००२ : १३२).
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इं�जी िश�ण दणेा�या सरकारी आिण िमशनरी शाळांम�ये मलांना पाठव�यािशवाय ु
�यांना चांगले रोजगार-�यवसाय िमळणार नाहीत, हे एकोिणसा�या शतकातील 
म�यमवग�यांना चांगले ठाऊक होते. परतं िवशेषतः िमशनरी शाळांम�ये मले िशक�यास ु ु
�यांचा धम� बाटेल, ते ि��ती होतील असे भयही �यां�या पालकांना वाटत असे. मंबईत ु
सरकारने शाळा स� के�यावर स�वातीची काही वष� मंबई�या लोकांचाही असा सशंय ु ु ु
होता असे दादोबा पांडरगं यांनी �हटले आहे (ि�योळकर १९४७ : २७). नारायण गणेश ु
चदंावरकर यांचे शालेय िश�ण एकोिणसा�या शतका�या सहा�या-सात�या दशकात 
स�या�या कना�टकात (ते�हा�या मंबई इला�यातील) होनावर येथील िमशनरी शाळेत ु
झाले. �याच वेळी एका सार�वत जातीतील अिधका�या�या मलाला ि��ती धमा�ची दी�ा ु
द�ेयात आली. या घटनेमळे होनावर गावातच न�हे, तर एकंदर �या �ांतातच अितशय ु
खळबळ उडाली. या पा��भमीवर नारायणरावांचे मामा शेषिगरीराव यांनी एके िदवशी ू
आपला भाचा काय अ�यास करतो हे पाह�यासाठी �या�या व�ा तपास�या, ते�हा �यांत 
�यांना येश ि��तािवषयीचा मजकर आढळला. �यामळे ते िचडले. �यांनी �या व�ा ू ू ु
फाडन टाक�या आिण नारायणरावांना �या शाळेतनही काढन घेतले (�ा. गो. वै� १९३७ ू ू ू
: १८). ही समजत अगदी एकोिणसा�या शतका�या अखेरीपय�त कमीअिधक �माणात ू
िटकन रािहलेली िदसते. ि��ती धमा�िवषयी येथील िशि�त लोकां�या मनात सात�याने ू
एक असरि�ततेची भावना रािहली. इं�जी िव�ेचे िश�ण घेणा�या मलां�या आईविडलांना ु ु
आपला मलगा ि��ती होईल क� काय याब�ल कायमचा धाक असे. बाबा पद मनजी हे ु ्

पारपं�रक सामािजक म�ये आिण धम��यव�था यांना धोका िनमा�ण होतो आहे याची िचतंा ू
एत�ेिशयांना वाट लागली होती. िवशेषतः उ�चविण�यांना ही िचतंा अिधक होती, कारण ू
पारपं�रक सामािजक म�य�यव�था आिण धम��यव�था नाहीशी झा�यास या समदायाचे ू ु
िहतसबंधं धो�यात येणार होते. हाच समदाय इं�जी िश�ण घेऊन तयार झाले�या ु
म�यमवगा�त बह�स�ंय होता. �या �यव�थेने आप�याला नवी आिण हवीशी जीवनरीत 
िदली, �या �यव�थेिवषयी �यां�या मनात काही �माणात सशंय आिण अि�यता होती. 
अशा प�रि�थतीमळे या वगा��या सामािजक जीवनात अतंिव�रोध िनमा�ण झालेले िदसतात.ु

१८४०म�ये ज�नर येथे शाळेत िशकत असताना केशवराव िशवराम भवाळकर ु
यांची मंज �यां�या कटंिबयांनी केली. �यानंतर रीती�माणे सोडमंज होईपय�त मंज ु ु ु ु ु
झाले�या मलाला सोव�यात राहावे लागते. काही कारणांनी केशवरावांची सोडमंज ु ु
लांब�यामळे कटंिबयांनी �यांचे शाळेत जाणे बदं केले. शाळेत �ा�णेतरांची मले दखेील ु ु ु ु
अस�याने िवटाळ होईल हे कारण �यामागे होते (पिंडत [सपंा.] १९६१ : ४७). पारपं�रक 
रीित�रवाज, सकेंत आिण िश�णाची आधिनक �यव�था यात मेळ घालणे परपंरािन� ु
समाजाला कसे पेचदार होत होते �याचे हे �ाितिनिधक उदाहरण. 
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 लोकिहतवादी गोपाळराव हरी दशेमख यांनी १८४१ पासन इं�जी शाळेत जाऊन ु ू
िश�ण �यायला स�वात केली, ते�हा �यां�या घरात�या बजग� लोकांचा इं�जी ु ु ु
िलिह�यावाच�याला िवरोध होता; आिण �हणन घराजवळ�या िविहरी�या कोनाडयात ्ू
बस�यापरती जागा क�न ितथे ते गपचप इं�जीचा अ�यास करीत अशी मािहती ु ु ू
लोकिहतवाद��या च�र�ात िदली आहे. �या काळात प�या�या इं�जी शाळेत िशकणा�या ु
मलांना शाळेतन घरी परत�यावर �नान क�न श� �हावे लागे असेही �हटले आहे ु ू ु
(आठ�ये १९२६ : ३१). ना. िव. जोश�नी एकोिणसा�या शतकात�या पणे शहराच ंवण�न ु
करताना �हटले आहे क�, इं�जी िशकणे लोकांना मनापासन आवडत नसे. इं�जी िशकले ू
�हणजे मोठया पगारा�या जागा िमळतात या कारणामळे लोक िशकत असत. िव�ेची ् ु
अिभ�ची न�हती (जोशी ना. िव. २००२ : ४८). अगदी स�वाती�या काळात �ीमंत ु
वगा�म�ये िश�णाला �ित�ा न�हती असेही िदसते. िश�ण घे�याची �ीमंताला गरज 
नसते. ग�रबांना उपजीिवकेचे बर ेसाधन िश�णामळे �ा� होऊ शकते �हणन �याने केवळ ु ू
िश�ण �यायचे अशी मानिसकता होती (हवलदार १९२७ [भाग १] : १९). एकोिणसा�या 
शतकात िश�ण घेऊन सरकारी नोक�यांम�ये िशरले�या लोकांम�ये गरीब �ा�णांची 
स�ंया अिधक का आहे हे इथे कळते. �ामीण भागातील �ा�ण कटंबातील अनेक त�ण ु ु
प�या-मंबईला येऊन माधकरी मागन िशकले. अशा मलांना माधकरीची, िनवासाची ु ु ु ू ु ु
�यव�था शहरांतील �ा�ण कटंबांनी उपल�ध क�न िदली. �यामळे ग�रबीवर मात करत ु ु ु
या �ा�ण मलांना िश�ण घेता आले (�ी. मा. भावे २००९ : एकतीस). जात��या ु

ि��ती होणार अशी �यां�या नातेवाईक-�ने�ांची न�क� खा�ी पटली ते�हा ि��ती 
हो�यापे�ा ते नाि�तक झालेले परवडतील अशा धोरणी िवचाराने बाबा पद मनज�चे ्
मतप�रवत�न �हावे यासाठी �या लोकांनी बाबांना नाि�तकमतावरची अनेक प�तके ु
वाचायला िदली होती (पद मनजी १९५५ : १२५). इं�जी प�तक वाचताना कोणी ् ु
िदस�यास ती �य�� बायबलच वाचत आहे, असे समजन ती आता ि��ती होणार असे ू
लोक समजत असत. बाबा पदमनजी बेळगाव�या शाळेत िशकत असताना शाळा 
तपास�यासाठी बाळशा�ी जांभेकर आले होते. बेळगावात�या लोकांना ते पालखीतन ू
िहडंताना प�तक वाचताना नेहमी िदसत. �यां�या हातातले प�तक बायबल आहे आिण ते ु ु
लवकरच ि��ती धम� �वीकारणार आहेत अशी कजबज ते�हा बेळगावात चाले (िक�ा : ु ू
१२). छापील प�तके दखेील आपला धम� बाटव�यासाठीच इं�जांनी येथे आणली आहेत ु
अशी समजत होती. “आमचे िक�येक भोळे व नैि�क �ा�ण छापले�या कागदांस �पश� ू
कर�यास भीत असत. आिण अ�ाप मंबईत व बाहेर गाव� छापील कागदास िशवत ु
नाह�त, व छापलेल� प�तक वाचीत नाह�त असे प�कळ सांपडतील,” असे गो. ना. ु ु
माडगांवकरांनी १८६३म�ये िलह�न ठेवले आहे (माडगांवकर २००२ : २२६). 
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िभतं�मळे अशी �यव�था इतर मलांना उपल�ध होऊ शकली नाही. िशकणे हे केवळ ु ु
�ा�णांचे काम आहे अशी समजत या काळात�या �ा�णेतर बह�जन समाजात �बळ ू
अस�याने इतर जात�तील गरीब त�णांना शहरात येऊन िश�ण घेणे फार कठीण गेले. 
क�णराव अज�न केळसकर यांचे उदाहरण �ाितिनिधक ठरले. केळसकर हे मळचे ृ ु ू ू ू
कोकणात�या व�गला� गावचे शेतकरी-मराठा कटंबातले होते. �यां�या वडलांना सतत ु ु ु
नोक�या-�यवसाय बदलावे लागले; बेकारीत राहावे लागले. सावतंवाडी, बेळगाव, मंबई, ु
केळस अशी गावे बदलावी लागली. या अिनि�त वातावरणात क�णरावां�या िश�णात ृू
अनेक वेळा खंड पडला. �यांना गावे बदलावी लागली. कोणाचा आ�य वा मदत िमळाली 
नाही ते�हा �यांना लहान वयातच काही काळ िश�ण थांबवन नोकरीही करावी लागली. ू
आिण शेवटी मॅि�कनंतर िश�ण सोडावे लागले (क�र [सपंा.]१९७७ : २-२३). पढे शाह� ु
महाराजांनी �ा�णेतर जात�तील िव�ा�या�साठी जाितिनहाय वसितगहे काढ�यानंतर ृ
इतर जात��या मलांना मोठया �माणात िशकता आले.्ु

िश�ण हे एक म�य मानले तर �या�यािवषयीचा त�कालीन समाजाचा �ि�कोन ू
िकती ग�धळाचा होता, हे वरील तपिशलांव�न �यानात येईल. आता िवचार करायचा तो 
या िश�णा�ार े �ा� होणा�या म�य��ीचा. आधी �हट�या�माणे िश�ण घेऊन न�या ू
नोकरी-�यवसायांम�ये िशरले�या म�यमवगा�ची म�य��ी दखेील िश�णामळे, �यातील ू ु
िव�ान, सामािजक शा�े यां�या प�रचयामळे फार पालटली होती असे �हणता येत नाही. ु
एक तर ख� इं�जांचा िश�ण द�ेयाचा म�य उ�ेश ख�या अथा�ने �ानी समाज िनमा�ण ु ु
करणे हा नसन कारकनीची कौश�ये आ�मसात करणारी माणसे तयार करणे हा होता. ू ु
प�या�या ‘िहदं कॉलेज’म�ये स�वातीला िद�या जाणा�या पारपं�रक िश�णात बदल ु ुू
क�न पढे आधिनक िश�ण िदले जाऊ लागले. वेदा�ताचे अ�यापन बदं क�न आधिनक ु ु ु
वै�काचा अ�यास�म, मराठी भाषेचे अ�यापन असे िवषय स� केले. कॉलेजचा सचंालक ु
थॉमस कडी याने ६ जन १८४०ला बोड� ऑफ ए�यकेशनला पाठवले�या अहवालात ँ ू ु
�हटले आहे क�, धम�शा� िशक�यानंतर हे लोक केवळ शा�ी िकंवा दरबारी धािम�क 
कायदपेिंडत बनत होते. पण मराठी�या अ�यासामळे औपचा�रक प�े िलिहणे, काया�लयीन ु
कागदप�े तयार करणे अशी कामे यांना जम लागली (जोशी ना. िव. : १३२). इं�ज ू
सरकारला ही कौश�ये अवगत असणा�या कम�चारी वगा�चीच गरज होती. पण न�या 
िश�णा�ार े फ� नोकरीपरती कौश�ये िमळत नाहीत, तर िशि�त �य��ची म�य��ी ु ू
बदलते हे एत�ेशीय पराणमतवादी लोकां�या ल�ात आले होते. यामळे आप�या धम� ु ु
आिण समाज�यव�था यांना धोका िनमा�ण होतो आहे याचीही जाणीव होऊ लागली होती. 
परपंराि�य समाजाम�ये राजक�य पारतं�यापे�ाही धािम�क-सां�कितक पारतं�या�या ृ
जािणवेने लोक अिधक अ�व�थ झाले होते असे िदसते. �यामळे आप�या मलांना इं�जी ु ु



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - सां�कितक ि�थ�यतंर    । 561 ृ ृ

िश�णािवषयी�या अशा गैरसमजती समाजात �चिलत असताना इं�जी शाळेत ु
िश�ण घेत असले�या िव�ा�या�चे भगोलािवषयीचे �ान आिण जगािवषयीचे आकलन ू
कसे बदलले याचा दादोबा पांडरगं यांनी ए�यकेशन बोडा��या अहवालात उ�लेख केला ु ु
आहे. न�ा, पव�ते, दशे यां�या िमथक�य, पौरािणक, अितशयो� वण�नांशी प�रिचत 
असले�या महारा��ीय समाजातील मलांना प�वी�या भौगोिलक रचनेचे व�तिन� �ान ु ृ ु
�ा� झा�याने जगािवषयीची �यांची समज कशी वाढली यािवषयी दादोबांनी सांिगतले 
आहे (ि�योळकर : २०८-२०९). परतं ख� शाळेत िशकवणा�या अनेक िश�कांचा ु ु
दखेील ते िशकवत असले�या न�या �ानावर िव�ास न�हता. पराणांम�ये वण�न ु
के�या�माणे �ान शालेय अ�यास�मातील प�तकांम�ये नाही �हणन लोक तर या ु ू
िश�णाची िनंदा करत होतेच. परतं सरते�या शाळेतील एक िश�क �ाणशकंर हा “मलांना ु ु ु
�हणे क�, साहेब परी�ा घे�यास आला आिण िवचारल� तर �याला सांगा क� प�वी गोल ृ
आहे आिण िफरते आहे; पण या गो�ीवर िव�ास ठेव ंनका. कारण जर प�वी गोल असती ृू
आिण िफरती तर आपले घर पडल� असत�. त� पडत नाह� याव�न ही गो� खोटी आहे.” 
गजरातचे िश�ण खा�याचे सप�रटं�डंट �ीनसाहेब यांनी एका शाळेत�या मलांना “प�वीचा ु ु ु ृ
आकार कोणता?” असा �� केला, ते�हा “गोल आहे, अस� तर मा�या प�तकाम�य� ु
िलिहल� आहे; �या�माण� आठवण�त ठेवा, पण खर � खोट� राम जाण�! परी�े�या वेळ� 

ज�नर इथे १८३८-३९म�ये सरकारी मराठी शाळा स� झाली होती. केशवराव ु ु
भवाळकर हे �या शाळेत िशकले. सरकारी शाळांम�ये िव�ा�या�ना प�तके सरकारकडनच ु ू
मोफत िमळत. भवाळकरांनी आप�या आ�मच�र�ात �हटले आहे क� ज�नरमधले लोक ु
आप�या मलांना या शाळेत पाठवायला तयार न�हते. यापव�ही सरकारने ितथे शाळा स� ु ू ु
केली होती, पण ज�नरकरांनी शाळेत आपली मलेच पाठवली नाहीत, �हणन �या शाळेचे ु ु ू
�थलांतर नारायणगावास कर�यात आले. या सरकारी शाळांमध�या प�तकांत प�वी ु ृ
गोल आहे, ती िनराधार असन आकाशात सया�भोवती िफरते, प�वी व च�ंाची सावली ृू ू
पर�परांवर पडन सय� व च�ं�हणे होतात, अशा पराणातील मतां�या िव�� गो�ी ू ू ु
सांिगत�या आहेत; अशी प�तके िशकवन आप�या मलांना बाटवन ि��ती कर�याचा ु ू ु ू
सरकारचा कावा आहे, असे ज�नरमधील लोक बोलत असत (पिंडत [सपंा.] १९६१ : ु
५०).

िव�ेचे िश�ण तर �ायचे, परतं �यां�यावर परपंरािवरोधी, आधिनक असे म�यस�ंकार ु ु ू
होऊ �ायचे नाहीत अशा �य�नात एकोिणसा�या शतकातील वडीलधारी मंडळी 
िदसतात. महा�मा फले यांनी आप�या प�नी सािव�ीबाई यांना अ�रओळख िशकवायला ु
स�वात के�यानंतर फ�यां�या विडलांनी �यांना घराबाहेर काढले होते ते याच धारणेमळे ु ु ु
(क�र १९९० : ३२).



562   ।     सां�कितक ि�थ�यतं र - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ ृ

साहेबाला सांग�याक�रतां प�तकांत िलिह�या�माण� पाठ करा, अस�ही आ�हांस पतंोजीन� ु
बजािवल� आहे,” असे उ�र एका मलाने िदले (िक�ा : २०९-१०). इं�ज िश�ण ु
�यव�थे�ार ेजे नवे �ान स�ंका�रत क� पाहात होते, ते नवी जीवन��ी दणेार ेहोते. परतं ु
पौरािणक, �िढब� मानिसकता आिण जीवन��ी ही या �ान�ा�ीमधील मोठा अडसर 
होता. एकंदर िशि�त समाजापैक� फार थोडया िशि�त लोकांनी हा अडसर पार क�न ्
नवे इहवादी �ान आिण �बोधनवादी म�य�यव�था �वीकार�या. इतर बह�स�ंय ू
नविशि�त लोकांवर िश�णाचा असा फारसा प�रणाम झालेला िदसत नाही. याचे काही 
�माणात दश�न आप�याला गोिवदं बाबाजी जोशी यां�या रोजिनशीत घडते. १८५२म�ये 
मंबईला बॉ�बे असोिसएशन आिण प�याला डे�कन असोिसएशन या दोन स�ंथा �थापन ु ु
झा�या हो�या. न�या प�रि�थतीत लोकां�या सम�या सोडव�यासाठी सनदशीर मागा�ने 
सरकारसोबत वाटाघाटी करा�या लागतात, �यासाठी जाण�या लोकांनी जात-धम�-भाषा हे 
भेद िवस�न एक� यावे लागते असे नवे भान या स�ंथां�या �थापनेमागे होते. वसईचे 
जेमतेम तीन-चार इय�ा िशकलेले गोिवदं बाबाजी जोशी यांना हे भान आले आिण मंबई-ु
प�या�माणेच महारा��ा�या इतरही भागांत अशा सभा गावोगाव �थापन �हा�यात यासाठी ु
जनजागती कर�या�या उ�ेशाने �यांनी १८६२ ते १८७७ या काळात कारवारपासन ृ ू
गजरातपय�त आिण अिलबागपासन चाळीसगावपय�त �वास केला. काही गावांम�ये �यांना ु ू
समिवचारी लोक भेटले आिण �या�माणे सभा �थापनही झा�या. परतं ब�याच िठकाणी ु
नविशि�त मामलेदार, सरकारी अिधकारी, �यापारी व �िति�त गह�थ यां�याकडन ृ ू
आलेला यासदंभा�तला अनभव अितशय िनराशाजनक होता. इथे ठळकपणे जाणवणारी ु
गो� ही क� िशकलेले लोक दखेील कालबा� क�पना, समजती, जाितभेदासार�या ु
शोषक �था यांत अडकन पड�यामळे इं�ज रा�याब�ल, �यां�या �शासक�य ू ु
�यव�थेब�ल, महारा��ातील इं�जां�या रा�या�या भिवत�याब�ल, इं�जांनी आणले�या 
न�या �ान�यव�थेब�ल अ�यतं बालीश मते �य� करताना िदसतात. गोिवदं बाबाजी 
जोशी क�याणला गेले असताना ितथले रामच�ं कािशनाथ केळकर नावाचे �िति�त 
गह�थ गोिवदं बाबाज�ना �हणाले, “इं�जसरकार आ�हांस बडिव�यांस तयार आहे यांत ृ ु
सशंय नाह�...सरकारान� आमचे ताल�यास पैमाष (जिमनीची नवीन प�तीने मोजणी) ु
जबर�ने लाग केली...या�माणेच धमा�चे बाबत�तही सरकार आ�हांस बडिव�यास तयार ू ु
आह�. त� अस� क�, आगगाड�त वणा��म धमा�चा मळ�च भेद ठेिवला नाह�. �ा�ण व ु
अितश� एकेच गाड�त क�डतात, यांत आमचा धम� अगद� बडन जातो.” (गोिवदं बाबाजी ू ु ू
जोशी २०१६ : ३६) वसईजवळ�या आगाशी या गावी गोिवदं बाबाज�ना दोन गह�थ ृ
भेटले. यापैक� एक रावजी नारायण दातार हा पव� सरकारात मामलेदार होता. तरीही ू
अस�या सभा वगैर े �थापन क�न लोकांचे भले होणार नाही, लोकां�या सम�या 
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सोडव�यासाठी शेषशायी भगवानाला शरण जाणे हाच एक उपाय आहे असे तो गोिवदं 
बाबाज�ना सांग लागला. या गावातले नाना ग�े हे �यापारी गह�थ इं�ज अिधका�यांची ृू
दवेािदकांनी कशी फिजती केली अशा िभ�कांकडन ऐकले�या गो�ी गोिवदं बाबाज�ना ु ू
ऐकव लागले (िक�ा : ७९-८१). अशा बरसटले�या क�पनांनी ��त असले�या ू ु
नविशि�त म�यमवग�य समाजात आधिनक जीवनम�ये �जणे अवघड होते.   ु ू

शेकडो वषा�पासन िहदं समाजात सम�ाचे उ�लंघन करणे िनिष� मानले जात होते. ू ुू
परतं सातासम�ापलीकडन आले�या इं�जी रा�या�या �थापनेनंतर सम� ओलांडन ु ु ू ु ू
िसधं, म�यआिशयाचे आखात आिण �याहीपलीकडे यरोपीय दशे येथे िश�ण, नोकरी, ु
�यवसाय यां�या िनिम�ाने जाणेयेणे फार िदवस टाळता ये�यासारखे न�हते. 
एकोिणसा�या शतका�या अखेरपय�त सम�उ�लंघन करणा�यास �ायि�� �यायला ु
लावणे, न घेत�यास जातीतन बिह�कत करणे अशा गो�ी सनातनी लोकांनी केले�या ृू
िदसतात. �ायि��ाचा पया�य ऐितहािसक��या कधी स� झाला हे सांगता येत नाही. सन ् ु
१७८२ साली पेशवाईम�ये रघनाथराव पेश�याचा मळ राजापरचा असलेला �ा�ण ु ू ू
वक�ल हणमंतराव आिण मिणयार हा पारशी गह�थ लंडनला जाऊन परत आले. मा� ृ
हणमंतरावाला �या�या �वजातीत �वेश िमळाला नाही. अखेर �याला महारा�� सोडन ू
भडोचला परागदंा �हावे लागले (सरदसेाई १९५६ : ७७). पढे इं�जां�या ु
रा�य�थापनेनंतर परदशेगमनाची अप�रहाय�ता ल�ात आ�यावर �ायि��ाचा तोडगा 
�ढ झाला असावा. 

या व�ति�थतीमळे एकोिणसा�या शतकातील नविशि�त म�यमवगा�चे जीवन ु ु
एक�कडे पारपं�रक मानिसकतेने ��त �िढि�यता तर दसरीकडे आधिनक ुु
जीवनसरणीचा अिंगकार कर�याची अिनवाय�ता या दोन टोकांम�ये ताणले गेलेले िदसते. 
यातन अनेक सघंषा�चे �सगं महारा��ा�या सामािजक जीवनात िनमा�ण झाले.ू

रावसाहेब िव. ना. मंडिलक यां�या एका �ने�ाने ४ जानेवारी १८६० रोजी �यांना 
प� िलिहले होते. या गह�थांना काही कामािनिम� चीनम�ये जा�यास सांिगतलेले होते. ृ
“�ा�णाला पितत न होता परदशेी जाता येईल काय?” असे �यांनी या प�ात मंडिलकांना 
िवचारले होते. मंडिलक हे म�यममाग� सधारक होते. �यामळे �यांनी अशा �करणांम�ये ु ु
टोकाची भिमका न घेता सामोपचाराने, आप�या क�पना सनातनी लोकां�या गळी ू
उतरवन हेत सा�य क�न घेतला. करसनदास मळजी हे धनाढय �यापारी िवलायतेह�न ्ू ू ू
परत आ�यावर �यां�यावर �वजातीयांनी बिह�कार घातला, ते�हा �यांना �यातन ू
सोडव�यासाठी रावासाहेब मंडिलकांनी खप �य�न केले. वजनदार वाणी लोकांची सभा ू
भरवन करसनदास यांचे क�य धम�बा� नाही असे �यांनी पटवन िदले. प�रणामी ृू ू
करसनदास मळज�वर पडले�या बिह�काराचे �व�प हळहळ बोथट होत जाऊन काही ू ू ू
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काळाने तो पण� नाहीसा झाला.ू

१८७१म�ये बाळ मंगेश वागळे यांनी िनमंि�त केले�या एका ल�नसमारभंाला डॉ. 
भाऊ दाजी लाड उपि�थत रािहले. या समारभंा�या मेजवानीत भाऊ दाज�सोबत 
बसलेले गोिवदं करकर े यांनी पव� सम� उ�लंघन केलेले अस�याने �यांना बिह�कत ृू ु
मानले जात होते. �यामळे या समारभंानंतर लोकांम�ये बरीच खळबळ माजन भाऊ दाजी ु ू
आिण बाळ मंगेश वागळे यांनी �ायि�� �यावे अशी सनात�यांनी मागणी केली. बाळ मंगेश 
वागळे यांनी �ायि�� घे�यास साफ नकार िदला, परतं लोकमता�या दबावाला बळी ु
पडन भाऊ दाज�सार�या कत��ववान उदारमतवादी माणसाने �ायि�� घेतले, याब�ल ृू
ते�हा ‘बॉ�बे गॅझेट’ या व�प�ात आ�य� �य� कर�यात आले आहे[४]. (ि�योळकर ृ
१९७१ : २१६). १८७०�या दर�यान लोकिहतवादी गोपाळराव दशेमख यां�यावरही ु
असा �सगं गदरला होता. �यांचा मलगा क�णराव िवलायतेला तीन वष� राह�न बॅ�र�टर ु ु ृ
होऊन परतला. तो लोकिहतवाद�कडे अहमदाबादला परत�यानंतर लोकापवाद 
टाळ�यासाठी विडलांपासन �वतं� राहात असे. तरीदखेील लोकांनी लोकिहतवाद�वर ू
�ाम�य लावले. नातेवाइकांकडनच होणारा �ास एवढा वाढला क� अखेर कंटाळन ू ू
लोकिहतवाद�ना काशी�या �ा�णांकडन शि�प� आणावे लागले (ग. ह. केळकर १९२३ ू ु
: ३८).

१८८७म�ये बडो�ाचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड शेप�नास लोकांचा लवाजमा 
घेऊन आठ मिहने यरोपात राह�न आले ते�हा �यांना �वतःसह सवा��या �ायि��ासाठी ु
तीन लाख �पये खच� आला (सरदसेाई १९५६ : ७७-७८). हा �ायि��िवधी एकंदर 

रावजी भवानराव पावगी हे ‘भारतीय सा�ा�य’ या �थंाचे लेखक. ते एका 
स�ंथािनकासोबत िवलायतेला गेले. परत�यानंतर �यांना �ा�ण मंडळ�नी �ायि�� िदले. 
�या वेळी ‘िहदंधम�सभा’ या स�ंथेने ठराव केला क� पावगी हे या �ायि��ामळे ‘कमा�ह� ’ ुु
होतील – �हणजे �यांना खाजगी जीवनात �नानस�ंयािद कम� करता येतील; पण ते 
‘�यवहाय�’ होणार नाहीत – �हणजे �यांना साव�जिनक जीवनात दस�यासोबत प�ं��यवहार ु
वगैर े करता येणार नाही. रावसाहेबांना हे अ�यायकारक वाटले. जे कमा�ह� असतील ते 
�यवहाय�ही असले पािहजेत असा �यांचा आ�ह होता. होळकर स�ंथान�या कामासाठी 
गणेश सीताराम गोळवलकर परदशेात जाऊन आ�यानंतर १८७२म�ये सकें�र�या 
शकंराचाया�नी �ायि�� दऊेन �यांना श� क�न घेतले होते, हा आधार घेऊन ु
रावसाहेबांनी शकंराचाया�ना स�ंकतम�ये एक प� िलिहले. �यावर १८८८म�ये ृ
शकंराचाया�नी आ�ाप�क काढले क� �ायि�� घेतलेला मन�य कमा�ह� व �यवहाय� होतो ु
(गळवणे १९४९ : १३-१४). वरील दो�ही उदाहरणांम�ये परपंरा सांभाळत समजती�या ु ु
�व�पात बदल �वीकार�याचे धोरण िदसन येते.ू
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सम�उ�लंघन कर�या�माणे इतरही काही परपंरा�ोही मान�या गेले�या क�यांना ु ृ
सामािजक बिह�कारा�या ह�यारा�ार े �ितबधं घाल�याचा �य�न सनातनी मंडळ�कडन ू
एकोिणसा�या शतका�या अखेरपय�त झालेला िदसतो. धािम�क आिण सामािजक 
सधारणे�या िवचारांचे जे मंथन एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त स� झाले �यापोटी ु ु
ि�या आिण अ�प�य या समाजातील दोन �मख विंचत घटकां�या उ�नतीसाठी चळवळी ृ ु
स� झा�या. या चळवळ�ना िवरोध कर�यासाठी परपंरचेे र�ण करणा�यांनी बिह�काराचे ु
अ� उगारले. �यासदंभा�त�या घडामोड�चा परामश� पढे �बोधनवादी-सधारक� ु ु
चळवळ�िवषयी�या िववेचनात घेतला आहे. 

काय �कार होता याची मािहती गोिवदं सखाराम सरदसेाई यांनी �वतः�या 
�ायि��ासदंभा�त िदली आहे. सयाजीराव गायकवाड यांना १८८७चा अनभव अस�याने ु
�यांनी दस�यांदा यरोपात गे�यावर गोिवदंराव सरदसेाई यांना ितकडे बोलावन घेतले ते�हा ु ूु
परत�यानंतर �या�या लागणा�या �ायि��ाचा खच� बडोदा सरकार करणार नाही हे 
सरदसेाई यां�याकडे आधीच �प� केले होते. सरदसेाई यरोपातन परत�यानंतर फे�वारी ु ू ु
१८९३म�ये �यांचे वडील �यांना कोकणातील आप�या गावी घेऊन गेले. ितथे गावोगावचे 
अनेक नातेवाईक व परोिहत जमले. �यां�यात �ायि��ासदंभा�तील सकेंत व िनयम ु
यांिवषयी कोणतीही एकवा�यता न�हती. �यामळे कोणते िवधी करावेत व कसे यांिवषयी ु
वाद स� झाले. �ायि��ाची सधंी साधन सरदसेाई कटंबाकडन अिधकािधक पैसा ु ू ु ु ू
उपट�यासाठी आलेले अनेक लोक आपापला हेका सोडेनात. अखेर गोिवदंरावां�या 
विडलांनी ��ावतार धारण क�न अडवणक करणा�या लोकांना “त�ही मा�या मलाला ू ु ु
�ायि�� द�ेयाला लायक नाह�,” असे �हणत �यांची खाजगी िबगें जाहीरपणे फोड�यास 
स�वात केली. ते�हा कठे लोक नमले आिण �यांनी �ायि�� िवधी होऊ िदले व ु ु
�ायि��ा�या मस�ावर िनमटपणे स�ा के�या (िक�ा : ७८-८१). या एकंदर ु ू
�काराव�न �ायि��िवधी िकती अथ�हीन कम�कांड आिण परपंरा�ोह करणा�यांना 
लट�याचा एक माग� बनला होता हे �प� �हावे.ु

पण या�यित�र� परधम�यांशी रोटी�यवहार करणे, �ा�णां�या सामिहक िहतािव�� ू
कती करणे अशा कती दखेील परपंरािन� समाजा�या रोषाला बळी पडले�या िदसतात. ृ ृ
समाजाचे पढारपण करणा�या अथवा मोठया सरकारी ह�द�ावर असले�या नामवतं ्ु ्
लोकांनाही याचे कमीअिधक �माणात चटके बसले. �प�या�प�यते�या क�पना, ृ ृ
आहारिवहारातले नीितिनयम, �वास-�यवसाय यांिवषयीचे जाित-धमा�नसार पाळले ु
जाणार े सकेंत-िनब�ध यांमळे अनेकां�या जीवनात पेच िनमा�ण झाले. एका सा�या ु
मेजवानीचे िनमं�ण �वीकारावे क� नाही हा �� नारायण चदंावरकरांसार�या 
�यायाधीशाला दखेील िकती काळजीत टाकतो हे पढील �सगंाव�न िदसते. १८८६म�ये ु
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यासदंभा�त प�यात गाजलेले ‘पचंहौद िमशन �करण’ पाह�याजोगे आहे. ४ ु
ऑ�टोबर १८९० या िदवशी प�या�या ‘पचंहौद िमशन’ नावा�या एका ि��ती स�ंथेत ु
एक समारभं झाला. या समारभंाला एकण ५२ �ा�ण िनमं�णाव�न हजर होते. �यापैक� ू
महादवे गोिवदं रानडे हे एक होत. समारभंास उपि�थतां�या पढयात ि��ती ि�यांनी ्ु
चहािबि�कटे ठेवली आिण काह�नी �यांचा आ�वादही घेतला. रानडे अशा लोकांपैक� 

�यायमत� नारायण चदंावरकर महाबळे�रला स�ी घालवत असताना ितथे मंबईचे ग�हन�र ू ु ु
लॉड� र ेआिण �यांचे म�य सिचव िव�यम वेडरबन� हे दखेील म�कामी होते. एके िदवशी र ेु ु
यांनी चदंावरकरांना आप�या िनवास�थानी मेजवानीचे िनमं�ण िदले, ते�हा ते िनमं�ण 
�वीकारावे क� नाही, असा चदंावरकरांना �� पडला. ि��तीधिम�यां�या घरी जाऊन 
जेवणे िनिष� मानले जात अस�यामळे होणा�या लोकापवादाची िचतंा चदंावरकरांना ु
वाटत होती. चदंावरकर �ाथ�ना समाजाचे अनयायी आिण मोठया अिधकारपदावर असले ्ु
तरी �यांना लोकमताचा इतका िवचार करावा लागत होता. चदंावरकर यांना सामािजक 
रोषाला बळी पडावे लाग नये, �हणन �यांनी या मेजवानीला न गेलेले बर े असा स�ला ू ू
�यांचे िम� िव�यम वेडरबन� आिण �ा. वड��वथ� यांनी दखेील �यांना िदला. आपण 
ग�हन�रांची समजत घाल असे आ�ासनही िदले (प. बा. कळकण� १९६३ : २४९-५०). ू ू ु ु
पढे काही वषा�नी या प�रि�थतीत पालट झाला, तरी भेदाभेदाची भावना समाजात �बळ ु
रािहली. �रचड� ट�पल िवलायतेस गे�यानंतर मंबई इला�या�या ग�हन�रपादाची जबाबदारी ु
आशबन�र यांनी सांभाळली. �यांनी ग�हन�म�ट हाऊम�ये िदले�या मेजवानीला एत�ेशीय 
समाजातील काही �िति�तांनाही िनमं�ण होते. या िनमंि�तांम�ये िवधवेशी पनिव�वाह ु
क�न चच�त आलेले वाणी समाजातील गह�थ माधवदास रघनाथदास व �यांची प�नी ृ ु
धनकंवर यांचाही समावेश होता. सामािजक �ढी मोड�याब�ल हे दा�प�य �यां�या ु
जातबांधवांकडन बिह�कत जीवन जगत होते. ग�हन�र�या मेजवानीसारखे �ित�ेचे ृू
िनमं�ण आप�या बिह�कत जाितबांधवाला िमळणे हे �या जातीतील इतर िनमंि�त ृ
वरजीवनदास वगैर े मंडळ�ना सहन झाले नाही आिण �यांनी िनमंि�तां�या यादीतन ू
माधवदासांचे नाव कमी कर�यासाठी खटपट स� केली. ते�हा ग�हन�रांनी �यांना या ु
िनमं�णामागचा हेत पढील�माणे कळवला : त�ही शेट लोक आप�या बायका घरी ठेवन ू ु ु ू
एकटेच पाट�स येता व इंि�लश ि�यांत िमसळता, हे िश�ाचारास ध�न नाही. ते�हा �या 
स�य गह�थांस आप�या ि�या बरोबर घेऊन ये�यास हरकत वाटत नाही अशा काही ृ
लोकांस पाट�स बोलाव�याब�ल मी इ�छा �दिश�त केली होती (स. ग.ं मालशे [सपंा.] 
१९८१ : ४४-४५). िवधवािववाहासारखे पाऊल उचलणारी सधारक मंडळी एकंदरच ु
सामािजक वत�नात आधिनक बन लागली होती. परतं हे सनातनी िवचारा�या समाजा�या ु ू ु
पचनी पडत न�हते.
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न�हते. �यांनी चहाचा कप केवळ हाती घेतला व चहा न िपता तो खाली ठेवला. हळहळ ू ू
ही बातमी प�यात पसरली आिण पचंहौद िमशन�या चहापाट�त सहभागी झाले�या ु
लोकांनी धम��ोह केला आहे अशी भावना काही लोकांकडन भडकवली जाऊ लागली. हे ू
�करण पढे एवढे पेटले क� शकंराचाया�पय�त त�ार जाऊन �यां�यापढे याची सनावणी ु ु ु
झाली. �यात महादवे गोिवदं रानडयांसह काही जणांना �ायि�� �यावे लागले (फाटक ्
१९६६ : ३१६-१८).

१८६०�या समारास प�यातील दि�णा फंडाची काय �यव�था लावावी यासदंभा�त ु ु
लोकिहतवादी गोपाळराव हरी दशेमख यां�यासह सात लोकांनी सरकारकडे एक अज� ु
केला. �यात िवनायक वासदवे िचपळणकर, िव�ण मोर�ेर िभडे, िव�ण मोर�ेर रानडे, ु ू ू ू
केशव िशवराम भवाळकर, इ�याद�चा समावेश होता. परपंरनेे दि�णा फंडाची र�कम 
�ा�णांना दान �हणन िदली जात असे. परतं आता सरकारने ही योजना बदं करायचे ू ु
ठरव�यानंतर �या रकमेचा िविनयोग �याकरण, �याय, अलंकार, धम�शा� व वै�कशा� 
या िवषयांवरील िव��ापण� लेखनासाठी कर�यात यावा अशी मागणी या अजा�त होती. या ू
अजा�मळे प�यातले �ा�ण परोिहत खवळले आिण �यांनी लोकिहतवाद�सह इतर ु ु ु
�ा�णांवर वैिदक धमा�चा अपमान के�याचा आरोप ठेवत �यांना बिह�कत कर�यासाठी ृ
तळशीबागेत �ा�णांची एक सभा बोलावली. या सभेत लोकिहतवाद�सह सात जणांवर ु
गदरले�या सकंटातन �यांची म�ता कर�यासाठी महा�मा फले यांनी तो अज� आपण ु ू ु ु
िलिहला होता असे �हणत अजा�ची जबाबदारी �वतःवर घेतली. पढे �ा�णांनी दबाव ु
आणन लोकिहतवाद�ना अज� बदलायला भाग पाडले. पण �यानंतर लोकिहतवाद�नी ू
�वतं�पणे ितसरा अज� दऊेन आपली मळ भिमका सरकारसमोर प�हा एकदा मांडली. ू ू ु
दि�णा फंडाची र�कम ही �ा�ण परोिहतां�या उपजीिवकेचे साधन होती. या �ा�णांचे ु
िहतसबंधं दखावले गे�याने �यांनी लोकिहतवादी व �यां�या इतर समिवचारी िम�ांवर ु
बिह�काराचे अ� उपसले होते (ग. ह. केळकर १९२३ : ३३-३५; पिंडत [सपंा.] १९६१ 
: १०४-१०९).

एकोिणसा�या शतकातील नविशि�त म�यमवग�य समाजाने नविवचाराचे आिण 
�यातन िनमा�ण झाले�या समाजप�रवत�ना�या चळवळ�चे नेत�व केले असे �हटले जाते. ृू
परतं सव�च म�यमवग� या नविवचाराने �भािवत झालेला न�हता. या वगा�तील बह�तांश ु
लोक आधिनक िव�ांचे िश�ण घेऊन न�या �शासक�य, शै�िणक, दळणवळण ु
�यव�थांम�ये नोक�या िमळवत होते; शहरी सखव�त जीवन जगत होते. सरकारी ु ू
नोकरीत कामाचे ठरावीक तास होते. सरकारी नोकरांना रिववारची आठवडी स�ी मंबई ु ु
इला�यात १८४३ सालापासन ग�हन�र जॉन आथ�र यांनी स� केली होती (ि�योळकर ू ु
१९४७ : १८ [तळटीप]). या नविशि�त म�यमवगा��या जीवनात ‘खाजगी अवकाश’, 
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महारा��ीय समाजात एकोिणसा�या शतकात घडन आले�या वैचा�रक प�रवत�नाला ू
चालना �ाम�याने दोन �ि�यां�ार े िमळाली. पैक� पिहली �ि�या ि��ती िमशन�यांनी ु
चालवले�या धम��सारा�या चळवळीची होती. महारा��ीय समाजा�या प�रघाबाहे�न या 
समाजाला �भािवत करणारी ही �ि�या होती. तर दसरी �ि�या ही समाजांतग�तच स� ुु
झाली होती. ि��ती धमा�शी झाले�या प�रचयामळे �वधमा�कडे पाह�याची एक तट�थ ु
��ी येथील समाजाला �ा� झाली. �याच�माणे इं�जी िश�णा�ार े �या �बोधनवादी 
िवचार�यहाशी येथील नविशि�तांचा प�रचय झाला, �या िवचार�यहातन उदारमतवाद, ू ू ू
�यि��वातं�य, समतावाद, इ�यादी आधिनक मानवी म�यांचे स�ंकार झाले; िववेकवादी ु ू
िचिक�सक �ि�कोन समाजात �ज लागला. यामळे महारा��ीय समाजांतग�त ू ु
समाज�यव�था आिण धम��यव�था यां�या िचिक�सेचा उप�म स� झाला. �यामळे न�या ु ु
स�ंथा �थापन झा�या, चळवळी स� झा�या. यां�या�ार ेनविवचाराचा �सार समाजात ु
झाला. अशा �कार ेएक समाजा�या बाहे�न आिण दसरी समाजा�या आतन अशा दोन ूु
प�रवत�न�ि�या महारा��ीय समाजावर �भाव टाक लाग�या. �यांचा �मशः परामश� ू
घेऊ.

‘खाजगी काळ’ िनमा�ण झाला होता. या वेळेचा उपयोग �वतः�या मनाला �रझव�यासाठी 
ते हवा तसा क� शकत होते. वाचन, नाटक पाहणे, िम�ांसोबत चचा� करणे, सहलीला 
जाणे हे न�या जीवनातले उप�म होते. पण या सवा�सह पारपं�रक �िढब� मानिसकता 
लगेचच बदलली नाही. �यामळे उदारमतवादी मानवतावादी म�यांचा प�रचय झाला तरी ु ू
�वधम� आिण �वपरपंरा यांचे समथ�न करणारी जाणीवच समाजावर अिधक वच��व 
गाजवत रािहली. �हणनच एकोिणसा�या शतकातील नविशि�त म�यमवग� परपंरा आिण ू
आधिनकता यां�या अतंिव�रोधात जगणारा समाज होता असे �हणावे लागते. या ु
अतंिव�रोधाचे अनेक दाखले आपण आतापय�त�या चच�त पािहले. आता अशा 
अतंिव�रोधाम�ये जगत असतानाच धम� आिण समाज यां�यािवषयीची िचिक�सक ��ी या 
म�यमवगा�तील काही थोडया मंडळ�म�ये कशी �जली; आिण �यातन पढे वैचा�रक ् ू ु
सघंषा�चा, प�रवत�नवादी चळवळ�चा इितहास कसा घडत गेला ते पाहायचे आहे.

महारा��ीय समाजाला ि��ती धमा�चा प�रचय सोळा�या शतकापासन होता. ू
�कॉिटश िमशनरी जे�स मरी िमचेल १८३८म�ये भारतात आ�याबरोबर वसईला गेला 
होता; ते�हा �याला ितथे वीस हजार ि��ती धमा�त�रत लोक राहात अस�याचे िदसले. 
पचंवीसह�न अिधक चच�स ितथे होती, पण बह�तेक सगळी पडझड झालेली; आिण कोणीही 
धम��सार करत न�हते (J. Murray Mitchell 1899 : 38). मंबई आिण वसई हा प�रसर ु
मळात पोत�गीजांकडे अस�याने इथे कॅथिलक ि��न लोकांचे �माण भरपर होते. ु ु ू

८ ि��ती िमशन�याची चळवळं
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सतरा�या शतकात मंबई बेट पोत�गीजांकडन इं�जांनी ता�यात घेत�यानंतरही मंबईत ु ु ू ु
अनेक पोत�गीज लोक एकोिणसा�या शतकापय�त राहात होते. परतं तोवर पोत�गीजांनी ु ु ु
जलमजबरद�तीने केलेला धम��सार मंबई-वसई प�रसरात केवळ इितहास बनन रािहला ु ू ु ू
होता.

�यानंतर मंबईम�ये एकोिणसा�या शतका�या दस�या दशकात �ॉटे�टंट िमशनरी ु ु
आले. अमे�रकेह�न पाच िमशनरी १८१२म�ये कलक�याला आले. या काळात ि�िटश 
पाल�म�टकडनच ि��ती िमशन�यांनी भारतात धम��सार कर�यावर बदंी होती. इ�ट ू
इंिडया कंपनी�या भारतातील �यापार व इतर काया�सदंभा�त पाल�म�टकडन ठरावीक ू
वषा�नी चाट�र जारी केला जात असे. अशा १७९३�या चाट�रम�ये धम��साराब�ल 
�ितकल भिमका घेतलेली होती. �यामळे इ�ट इंिडया कंपनीने आप�या इला�यात ू ू ु
ि��ती धम��सार कर�यास मनाई केली होती. या कारणाने अमे�रकन िमशन�यांना 
कलक�यात राह�याची परवानगी िमळाली नाही. कलक�याजवळ सेरामपर इथे डॅिनश ू
िमशनरी राहात होते. मराठीत सव��थम प�तक छापणारा िव�यम कॅर े सेरामपरलाच ु ू
राहात होता. ितथे या िमशन�यांनी राह�याचा �य�न केला. गॉड�न हॉल आिण सॅ�यएल ु
नॉट नावांचे दोन िमशनरी परती�या �वासाला िनघाले, पण वाटेत मंबईला उतरले. ु
मंबईचा त�कालीन ग�हन�र इ�हान नेिपयन याने या दोघांनाही �व�रत बेट सोडन जा�याचा ु ू
आदशे िदला. तरीही हॉल व नॉट दोघेही मंबईत रािहले आिण �यांनी मंबई सरकारकडे, ु ु
तसेच इ�ट इंिडया कंपनीकडे धम��सार कर�यासाठी मंबईत राह�याची परवानगी ु
िमळव�यासाठी अज�िवनं�या कर�यास स�वात केली. याच दर�यान १८१३चा चाट�र ु
जारी कर�या�या �सगंी इं�लंडमधील िमशनरी व �यांचे सहानभतीदार लोक यांनी ु ू
सरकारवर हर�कार े दबाव आणन भारतातील ि��ती धम��सारासबंधंी अनकल िनण�य ू ु ू
घडवन आण�यासाठी भरपर �य�न चालवले होते. �याला यश येऊन १८१३म�ये इ�ट ू ू
इंिडया कंपनी�या ता�यात असले�या भारतीय �दशेांत धम��सार कर�यास िमशन�यांना 
परवानगी िमळाली (वािळंबे १९६२ : १६६-६७). हॉल व नॉट यांनी मंबईम�ये काम स� ु ु
केले. पाठोपाठ १८२०म�ये र�ेहरडं केनेडी हा लंडन चच� िमशनरी सोसायटीचा �ितिनधी 
�हणन मंबईत आला आिण १८२२ ते १८२४ या काळात चार �कॉिटश िमशनरी ू ु
मंबईला दाखल झाले (J. Murray Mitchell 1899 : 43-44). सतरा�या शतकातील ु
पोत�गीज िमशन�यांपे�ा हे िमशनरी वेगळे होते. ते कॅथािलक पथंाशी सघंष� करणा�या, ु
सधारणावादी �ॉटे�टंट पथंाचे अनयायी होते; �यां�यापैक� काही जणांवर उदारमतवादी ु ु
िवचारसरणीचा �भाव होता. �यामळे पोत�गीज कॅथािलकां�माणे तलवारी�या धाकावर ु ु
न�हे, तर �ेमळ सवंादा�ार े एत�ेिशयांची मने वळवन �यांना ि��ती बनवणे हा �यांचा ू
उ�ेश होता. �यासाठी �यांना एत�ेिशयांची भाषा िशकणे तातडीचे होते. 
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सव�च िमशनरी मंबईत आले क� �यांचे पिहले काम मराठी भाषा िशक�याचे असे. ु
�थािनक लोकांना ि��ती धम�मताचा उपदशे �यां�याच मातभाषेतन करणे आव�यक ृ ू
आहे हे िमशन�यांना पटले होते. काही िमशनरी एकाह�न अिधक भाषा िशकत. डॉ. 
ि�ट�ह�सन, डॉ. नेि�बट यांना मराठीिशवाय स�ंकत उ�म येत होते, तर डॉ. जॉन ृ
िव�सन याला गजराती, फारशी या भाषा अवगत हो�या. आप�यानंतर�या िमशन�यांना ु
मराठीचा अ�यास करणे सोपे �हावे आिण एकंदरच मराठी भाषे�या अ�यासात िश�त 
यावी यासाठी मराठीचे �याकरण, श�दकोश तयार करणे अशा कामांम�येही पिह�या 
िपढयांतील िमशन�यांनी ल� घातलेले आढळन येते. गॉड�न हॉल व सॅ�यएल नॉट हे ् ू ु
एत�ेिशयांशी सवंाद साध�यासाठी सव��थम मराठी भाषा िशकले. �यानंतर िहदंसंाठी ू
काहीतरी काय� केले पािहजे या उ�ेशाने �यांनी १८१५म�ये एक इं�जी शाळा काढली; 
ित�यात २५ मले होती. नंतर �यांनी दोन �हना��यलर शाळा काढ�या; �यांत एकण ४० ु ु ू
मले होती. स�वातीला �हना��यलर शाळा चालवायला िश�क िमळेना. पण नंतर दोन ु ु ु
�ा�ण िश�क या शाळा चालवायला तयार झाले. १८१८म�ये अमे�रकन िमशन�या 
एकण ११ शाळा व िव�ाथ� स�ंया ६०० इतक� होती (िपगें : २३२-३३). १८१५ म�ये ू
अमे�रकन िमशन�या र.े बाड�वेल या�या दखेरखेीखाली मंबईम�ये लाकडी छापखाना स� ु ु
झाला. मराठीत अनवािदलेले �चारसािह�य छाप�यासाठी हे तं��ान आव�यक होते ु
(िक�ा : २३५). गॉड�न हॉल याने प�यात धम��साराचा �य�न के�याचा एक उ�लेख ु
आढळतो. िमशन छापखा�यात छापलेली ि��ती धम�िवषयक प�तके वाट�यासाठी ु
१८२३म�ये �याने दोन �यनंा प�याला पाठवले होते. परतं पेश�यांचे रा�य इं�जांनी ू ु ु
ता�यात घेऊन फार वष� झाली न�हती. पेशवाई बरखा�त क�न आपण �ा�णांना 
आधीच दखावले आहे. िमशन�यांमळे ते िबथरतील अशी भीती मंबई सरकारला वाटत ु ुु
होती. �यामळे प�याचा कले�टर रॉबट�सन याने या दोघा �यनंा जाहीरपणे पकडले आिण ु ु ू
घाटाखाली ह�पार करवले (िक�ा : २४२). नंतर अमे�रकन िमशनने अहमदनगर इथे 
आपली शाखा स� केली. १८३१म�ये ॲलन �े�हज, हॉलीज रीड व हाव� हे तीन ु
िमशनरी मंबईह�न अहमदनगरला आले. फेरीबाग नावा�या मसलमानी राजवाडयात ्ु ु
िमशनची �थापना झाली (िक�ा : २५१). १८३२म�ये नािशक इथे चच� िमशनरी 
सोसायटीचे क� � �थापन झाले. 

मंबईत अमे�रकन िमशनरी आधीपासन काम करत अस�याने प�यासार�या ु ू ु
�ा�णां�या क� � असले�या शहराम�ये जाऊन ि��ती धम��साराचे काय� करावे अशी 
इ�छा �कॉिटश िमशनची दखेील होती. अथा�तच मंबई सरकारने �कॉिटश िमशनला ु
दखेील धम��सारासाठी प�यात जा�याची परवानगी िदली नाही. �हणन �कॉिटश िमशनने ु ू
कोकणात हण� आिण बाणकोट इथे आपली क� �े स� केली. पढे १८३१म�ये �कॉिटश ु ु
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अमे�रकन िमशन�माणेच �कॉिटश िमशननेही एत�ेिशयांना िश�ण दणेे हे आपले 
कत��य मानले. मंबईत �कॉिटश िमशनने मल�साठी �वतं� शाळा काढ�याची क�पना ु ु
मांड�यानंतर ती िनकालात काढ�यात आली होती. या शाळेत एकही एत�ेशीय मलगी ु
येणार नाही असे �यांना सांग�यात आले. ��य�ात १८२४म�ये मल�साठी �वतं� शाळा ु
स� के�यावर ितथे ३०० मली िशक लाग�या. १८२७पय�त �कॉिटश िमशन�या सव� ु ु ू
िमळन ८० शाळा हो�या व या शाळांम�ये �ा�णांसह इतर जात�चे ३००० िव�ाथ� ू
िश�ण घेत होते (J. Murray Mitchell 1899 : 47). 

िमशनचे काय� प�यात स� झाले. जे�स िमचेल आिण डॉ. ि�ट�ह�सन हे मंबईतले दोन ु ु ु
िमशनरी प�यात राह�न धम��सार क� लागले. १८४४�या अखेरीस �टीफन िह�लॉप या ु
िमशन�याने नागपर इथे �कॉिटश िमशनची शाखा स� केली. ू ु

पैक� ि��ती िमशन�यांनी िनमा�ण केले�या अनवािदत सािह�याचा परामश� ु
मराठीतील वा�यीन ि�थ�यतंरांिवषयी�या �करणात घेतला आहे. मराठीसार�या 
कोण�याही भारतीय भाषेत �या काळात �याकरण, श�दकोश, भािषक अिभ�य��चे 
व�तिन� िनयम/सकेंत तयार न�हते. अशा अव�थेत�या भाषा िशक�याचे अितशय ु
कठीण आ�हान िमशन�यांनी भारतात �वीकारले. सव��थम मराठीचे श�दकोश, �याकरणे 
िमशन�यांनी िलिहली. एवढी तयारी झा�यावर �यांनी मराठीत अनवाद आिण �वतं� ु
लेखनकाया�ला स�वात केली. येश ि��ताचे च�र� आिण ि��ती धमा�चे िवचार ु ू
यांसबंधंी�या पि�तका छापन �या िमशनरी महारा��ीय समाजात वाटत असत. िमशनचे ु ू
काय� �ाम�याने मंबई, पणे, अहमदनगर, नािशक, नागपर, हण�, बाणकोट अशा शहरां-ु ु ु ू
गावांम�ये �मशः स� झाले. या क� �ांभोवती�या �दशेात गावोगावी हे िमशनरी िफरत व ु
धम��चार करत; तसेच पि�तका वाटत. गावांम�ये भरणार ेबाजार आिण ज�ा ही गद�ची ु
िठकाणे िमशनरी िवशेषतः िनवडत. अशा िठकाणी, िकंवा र��यावरील चौकासार�या 

िमशन�यांची कामाची प�ती ि�िवध होती : मराठी भाषा िशकन बायबल व इतर ू
ि��ती सािह�याचा मराठीत अनवाद करणे व छापणे; ि��ती छापले�या सािह�याचा व ु
ि��ती धमा�चा गाणी, �वचने यां�ार े सव�� िफ�न �चार करणे; एत�ेिशयां�या 
िश�णासाठी शाळा चालवणे.  

मंबई सरकारचे िमशन�यांशी सबंधं सौहाद�पण� रािहले. ग�हन�र माउंट�टअट� ु ू ु
एि�फ��टन याने �यांना धम��सारासाठी प�तके भेट िदली. वािष�क ४०० �पये अनदान ु ु
�याने या िमशनरी काया�साठी स� केले. नंतरचा ग�हन�र जॉन मा�कम यानेही ु
िमशन�यांना सढळ हाताने मदत केली. पण मंबईतील सव�सामा�य यरोपीय लोकांकडन या ु ु ू
िमशन�यांना फारसे �ो�साहन अथवा सहानभती िमळाली नाही असे मरी िमचेल �हणतो ु ू
(J. Murray Mitchell 1899 : 45)[५].
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प�यातली मर े िमचेल याला येणारा अनभव असा होता : “िमचल साहेब उपदशेास ु ु
बाहेर िनघाले �हणजे लोक �यांचे फार हाल करीत, िश�या दते, टोपी उडवीत, ह�य� ह�य� 
करीत, �यां�या पाठीस लागत, ध�डे मारीत, कोणी थापटया मारीत, कोणी शेणमारा ्
करीत, तरी ते इतके सहनशील होते क� कोणास चकार श�दही न बोलतां उलट� �यांस 
चांग�या गो�ी सांगत, �यांवर होईल िततक� दया करीत, �यांच� बर � इ�छीत, �यांना आपले 
घर� बोलावीत. �यांस शा�ांतील कांह� प�तक�  वाच�यासाठ� ब�ीस दते....िमचल साहेब ु
इत�या सहनशीलतेने चालले �हणनच या वेळे�या लोकांत �यांचा िटकाव झाला. �यांची ू
सहनशीलतेची गो� अशी एक पाहा�यांत आहे क� ते र��यांत उपदशे करीत असतां कोणी 
टोपी उडिवली तर उभे राह�न रागाव�यासारख� क�न �हणत क� आतां वेळ नाह�, उ�ां 
चार वाजतां त�ही सव� लोक येथ� जमा, �हणजे िशपाई येऊन त�हास घेऊन जाईल. ु ु
आिण तेथन िनघन पढ� कांह� अतंरावर एक जागा पाह�न तेथ� बसन उपदशे करीत.” (ना. ू ू ु ू
िव. जोशी २००२ : ५५). िमशन�यांनी स� केले�या शाळांतही अगदी स�वातीला ु ु
मलांचा �ितसाद न�हता. बरीच वष� केवळ श� मान�या गेले�या आिण गरीब कटंबांतील ु ू ु ु
मलेच या शाळांम�ये येत. येतील �या आिण येतील तेवढया मलांना हे िमशनरी िशकवत ्ु ु
रािहले. अशा �कारची िटंगलटवाळी, अवहेलना यांना अ�यतं सहनशीलतेने त�ड दते 
िमशनरी शांतपणे आपले काम करत रािहले. 

ि��ती िमशनरी दते असले�या �वचनांम�ये येश ि��ताचे �तवन तर असेच; पण ू
�याचबरोबर िहदं�ंया दवैतां�या पराणांतील वत�नाची नैितक �ि�कोनातन केलेली ु ूू
िचिक�सा, तसेच िहदं धािम�क कम�कांडांवर कठोर िकंवा उपहासा�मक श�दांत टीकाही ू
असे. मंबई-प�यासार�या शहरांतले इं�जी िश�ण घेणार े िशि�त लोक असोत िकंवा ु ु
�ामीण भागातले पा�ा�य समाज �यांची िव�ा यां�याशी अगदीच अप�रिचत असलेले 
लोक असोत, परक�यांनी केलेली �वधमा�ची िनंदा �यांना मळीच खपत नसे. �यामळे या ु ु
ि��ती िमशन�यां�या उपदशेपर धािम�क िचिक�सेिव�� सव�सामा�य समाजाने एक तर 
सतंाप �य� केला िकंवा �याची िटंगल केली.

गद��या िठकाणी िमशनरी उभे राह�न जमले�या लोकांसमोर �वचन द�ेयास स�वात ु
करत. �यासाठी ते मराठी भाषेत आिण मराठी वळणाची गाणी, पोवाडे रचत. अगदी 
दरदर�या �दशेांतही िमशनरी अधनमधन दौर े काढत. जे. मरी िमचेल हा �कॉिटश ू ूू ू
िमशनरी १८३८ म�ये भारतात, मंबईला आला. �यानंतर �याने कोकण, खानदशे, ु
गजरात, मराठवाडा, दि�ण महारा��, कोकण या �ांतांम�ये धम��सारा�या उ�ेशाने दीघ� ु
दौर े केले. िमशन�यां�या या उप�मामळे महारा��ात�या अतंभा�गात�या लहानमोठया ्ु
गावांम�येही येश ि��ताचे नाव व च�र� लोकांना प�रिचत झाले.ू

ि��ती धमा�चा �चार करत असतानाच िमशन�यांनी िहदं धमा�ची त��वे, िहदं ू ू
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�कॉिटश िमशनतफ�  कोकणात पिहले धमा�तर १८२३म�ये झाले अशी न�द 
आढळते. पण बाि��मा झा�यावर काही आठवडयांतच हा धमा�त�रत गह�थ “मी ् ृ
इत�यांत जात सोडणार नाह�,” असे �हण लागला. १८२९म�ये रामच�ं नावाचा एक ू
�ा�ण बाणकोट येथे ि��ती झाला. �याच वष� मंबईत नारायण नावा�या शेणवी गह�थाने ु ृ
ि��ती धमा�ची दी�ा घेतली. डॉ. जॉन िव�सन याने १८३१�या जानेवारीत आप�या 
घरी एकण पाचजणांना बाि��मा िदला, तर अनाथ िहदं ि�यांसाठी काढले�या ू ू
शाळेत�या काही मल�ना १८३६म�ये बाि��मा िदला (वािळंबे १९६१ : १४५-४६).ु

९. िमशन�याचा िश�णा�या �सारावर भरं

दवेताकारण, कम�कांड, इ�याद�चाही बारकाईने अ�यास केला. �या धमा�वर टीका 
करायची �याचे इ�थंभत �ान आप�याला असले पािहजे असा �यांचा �य�न होता. मरी ू
िमचेल याने जालना-पैठण-बीड-करमाळा-इंदापर-पणे असा �वास केला. या �वासात ू ु
पैठणला �याला आढळले क� या िहदं धमा��या �मख क� �ात �या�याही पव� काही िमशनरी ु ूू
येऊन गेले आहेत. याउलट पैठणपासन २०० मैल पव�कडे मरी िमचेल �या गावांम�ये ू ू
िफरला ितथे मा� ि��ती धमा�चे नावही कोणी ऐकलेले न�हते. िहदं लोकांम�ये मित�पजेला ू ूू
अितशय मह�व आहे, आ�मा हा परमा��याचा अशं आहे अशी लोकांची प�क� ��ा आहे, 
असे आप�याला िदस�याचे मरी िमचेल िलिहतो (J. Murray Mitchell 1899 : 83-
84).

भारता�या भमीत ि��ती धम� �जावा यासाठी िमशनरी एवढी जीव तोडन मेहनत ू ू
करत होते तरी �यांना यश मा� मळीच येत न�हते. अमे�रकन व �कॉिटश िमशनचे काम ु
स� झा�यानंतर एकदोन दशके उलटली तरी अगदी तरळक लोकांनी ि��ती धमा�त ु ु
�वेश केला होता. �यांनी ि��ती धम� �वीकारला �यांत तथाकिथत श�, हल�या ू
जात�चेच लोक अिधक आहेत; उ�चवण�य �ा�ण, पारशी यांना आपण अ�ाप आकिष�त 
क� शकलेलो नाही, याचेही वैष�य िमशन�यांना वाटत होते. िमशन�यांनी स� केले�या ु
शाळांतन िश�ण घेणा�या िहदं, मि�लम, पारशी मलांची स�ंया िदवस�िदवस वाढत होती; ू ु ुू
या िव�ा�या�चा येश ि��त आिण �याचे िवचार यां�याशी उ�म प�रचय दखेील झाला ू
होता. पण या सवा�ची प�रणती जी ि��तीधम� �वीकारात �हायला हवी होती, तसे घडत 
न�हते. याबाबत �ारभंी�या एकदीड दशकात अमे�रकन आिण �कॉिटश िमशन�यांनी 
सतत िचतंा आिण दःख �य� केलेले आढळते (J. Murray Mitchell 1899 : 48-50).ु

िहदं धमा�त असलेली जाित�यव�था हा ि��ती धम��सारा�या काया�तला एक �मख ुू
अडथळा आहे असा अनभव िमशन�यांना येत होता. अगदी १८५०पय�त िहदंधमा�त�या ु ू
जाती�यव�थेिवषयीची चचा� िमशन�यांम�ये स� होती. १८५०म�ये म�ास येथे िहदं ु ू
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महारा��ातील िमशन�यांनी आप�या काया�त �वतःला पण�पणे झोकन िदले होते. ू ू
�यामळे ि��ती धम��साराला िमळणारा अ�य�प �ितसाद �यांना डाचत होता. सव� नेिटव ु
समाज ि��ती कर�याचे �व�न पाहात ते इथे आले होते; या मागासले�या, अ�, 
मित�पजक िहदंनंा आप�यािशवाय तारणहार नाही असेही �यांना वाटत होते. असे ू ू ू
असताना बह�स�ंय िहदं लोक ि��ती धम�मताला थोडीही भीक घालत नाहीत या ू
अनभवाने ते अ�व�थ होत होते. ‘बॉ�बे ऑि�झिलयरी �कॉिटश िमशनरी सोसायटी’�या ु
१८२७�या वािष�क सभेत या ��ाची चचा� झाली. या चच�त धमा�तरात िमशन�यांना फारसे 
यश िमळाले नाही हे कबल कर�यात आले. असे असले तरी, समार े तीन हजार ू ु
िव�ा�या�ना िश�ण द�ेयाचे िमशन�यांनी चालवलेले काय� फार मोलाचे आहे, असा शेरा 
िमशन�यां�या काया�िवषयी बॉ�बे गॅझेट या व�प�ाने मारलेला आढळतो (िक�ा : १४६).   ृ

आिण याच कारणाने ि��ती िमशन�यांनी आपले िश�णाचे काय� दखेील थांबवले 
नाही असे िदसते. भारतीयांना िश�ण दणेे या उ�ेशाने ि��ती िमशनरी अथा�तच इथे 
आले न�हते. िश�णाची ही जबाबदारी �यां�यावर अकि�पतपणे येऊन पडली होती. पढे ु
सरकारी शाळा स� झा�या, तरी िमशनरी शाळांचे आिण �यात िशकणा�या िव�ा�या�चे ु
�माण िकतीतरी अिधक होते. ि��ती िमशन�यां�या धािम�क �वचनांची िटंगल िकंवा 
दल�� यां�ार े वासलात लावली जात असताना �यां�या शाळांम�ये मा� मले गद� क� ुु
लागली याला काही कारणे होती. खर े तर सरकारी शाळांतील िश�ण ‘इहवादी’ होते. 
सरकारी शाळांतन कठ�याही एका धमा�चे िश�ण दऊे नये असा कायदाच होता. �यामळे ू ु ु
�वधमा�वर एकिन� �ेम असणा�या लोकांनी आपली मले सरकारी शाळांम�ये टाकणे इ� ु
होते. परतं, एक �हणजे मंबई-प�याबाहेर अनेक लहानमोठया गावांम�ये सरकारी शाळा ्ु ु ु
स� झाले�या नसताना, िमशनरी ितथे पोहचले आिण �यांनी शाळा स� के�या. ु ु
कना�टकात�या होनावर इथे ज�मले�या नारायण गणेश चदंावरकर यांना �यां�या 

धमा�तील जात�चा िवचार कर�यासाठी भारतातील ि��ती िमशन�यांची एक प�रषद 
भरली होती. िहदं धमा�तन ि��ती धमा�त जाणार ेलोक बाि��मा झा�यानंतरही आपली ूू
जात कायम ठेव�याचा आ�ह धरत असत. धम� बदलला तरी आपली जात नाहीशी होऊ 
शकत नाही असे �यांचे �हणणे असे. नाइलाजाने िमशन�यांकडन �यांना जात कायम ू
राख�याची परवानगी िमळत असे. आिण �यामळे भारतीय ि��ती समाज हा जात�ची ु
िवषमता असलेला िवखंिडत समाज बन लागला होता. �याची एकि�त श�� वाढत ू
नस�यामळे धम��सारासाठी �यांचा उपयोग न होता तोटाच अिधक होऊ लागला होता. ु
िशवाय सव�जण येशची समान लेकर ेआहेत या ि��ती धमा�तील समतावादी त�वालाही ू
हरताळ फासला जात होता. याब�ल या प�रषदते िचतंा �य� कर�यात आली होती 
(िक�ा : १५०).  
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वर �हट�या�माणे सरकारी शाळांतन धािम�क िश�ण द�ेयास बदंी असली तरी, ू
सरकारने अ�यासासाठी नेमले�या प�तकांपैक� अनेक प�तके इं�जीव�न अनवािदत ु ु ु
केलेली असत. �यांम�ये येश ि��त व �याचा धम� यांिवषयीचे, ि��ती धमा��या ू
नैितकते�या क�पनांचा पर�कार करणार ेकाही धडे असतच. असे धडे प�तकात असले ु ु
तरी ते अ�यास�मात ��य� िशकव नयेत असा आदशे मंबई सरकारने काढला होता. ू ु
परतं तरीदखेील सरकारी शाळांमधले काही ि��ती िश�क हे धडे वगा�त िशकवत असत. ु
सरकारी शाळांमधले काही िश�क िमशनरी काया�िवषयी सहानभती बाळगणार,े �यांना ु ू
धम��सारासाठी सहा�य करणार े असेही होते. उदाहरणाथ�, रॉबट�  कॉटन मनी आिण 
ह�डस�न हे दोघेही एि�फ��टन िव�ालयातले िश�क िमशन�यां�या काया�त सहभागी होते. 
रॉबट�  कॉटन मनी हे नेिट�ह ए�यकेशन सोसायटीचे से�ेटरी असलेले िश�क हे आतन ु ू
िमशनरी व�ीचे होते. �कॉिटश िमशनरी डॉ. िव�सन याने चालवले�या ‘Oriental ृ
Christian Spectator’ या मािसका�या चालकमालक आिण सपंादकवगा�पैक� मनी एक 
होते (ि�योळकर १९४७ : २३१). सरकारी िश�णस�ंथेत राह�न आप�या मज��माणे 
ि��ती धमा�चा �सार करता येत नाही �हणन �ा. ह�डस�न यांनी १८४५म�ये नोकरीचा ू
राजीनामा दऊेन �� चच� िमशन�या शाळेत अ�या� पगारावर नोकरी प�करली होती. (प. ु
बा. कळकण� १९५९ : १५६-१५७). हे �ा. ह�डस�न एि�फ��टन िव�ालयात असताना ु
नाना मोरोजी आिण भाऊ दाजी लाड हे �यांचे आवडते िव�ाथ� होते. ह�डस�न या दोघांना 

कटंिबयांनी सरकारी शाळा नस�यामळे िमशनरी शाळेत दाखल केले असा उ�लेख आहे ु ु ु
(वै� १९३७ : १८). दसर ेअसे क� िमशनरी शाळांम�ये फ� भरावी लागत नसे. �यामळे ुु
साधारण, िनध�न कटंबांतील मलांना, तथाकिथत िन�न जात�तील मलांना िमशन शाळेत ु ु ु ु
िश�ण घे�यािशवाय पया�य नसे. नेम�या याच काळात इं�जांनी ��थािपत केले�या न�या 
�शासक�य �यव�थेत सरकारी नोक�या मोठया स�ंयेने उपल�ध होत हो�या. इं�जी ्
िव�ेचे िश�ण घेतले�या त�णांनाच या नोक�या िमळत असत. या कारणांमळे ि��ती ु
िमशन�यांनी चालवले�या शाळांना अितशय चांगला �ितसाद िमळ लागला. या शाळा ू
चालव�यात िमशनर�चे बरचे �म खच� पडत; आिण �यामळे आपले म�य काय� जे ु ु
ि��ती धम��सार, �याकडे दल�� होते आहे असाही एक मत�वाह �यां�यात होता. परतं ुु
तरीही महारा��ातील िमशन�यांनी िश�णाचे काय� थांबवले नाही. िश�णा�या िनिम�ाने 
शेकडो-हजारो त�ण िहदं-पारशी मले ि��ती िमशन�यां�या सपंका�त, सहवासात होती. ुू
आप�या �ेमळ वत�णक�ने या िमशन�यांनी �या मलांची मने िजकंन घेतली होती. ु ु ू
�यां�यापैक� अनेक मलांवर येश ि��ता�या �यि�म�वाचा, �या�या उपदशेाचा �भाव ु ू
पडतो आहे हे या िमशन�यांना िदसत होते. आिण �हणन आपली बरीच ऊजा� ते शै�िणक ू
काया�त खच� करत होते.
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िकती जीव लावत �या�या दोन आठवणी नाना मोरोज��या च�र�काराने सांिगत�या 
आहेत (गणेश हरी िभडे १८९६ : १४-१६). �ा. ह�डस�न यां�यासोबत दादोबा पांडरगं ु
यांचेही खप �नेहाचे सबंधं होते. मंबईबाहेर नोकरीला गे�यानंतर आपण ह�डस�न यां�या ू ु
सहवासाला मकलो याब�ल दादोबांनी �यांना प� िलह�न दःख �य� केले आहे ु ु
(ि�योळकर १९४७ : २३४). या दोघांनीही सरकारी शाळां�या अ�यास�मातन ि��ती ू
धमा�िवषयी न िशकव�या�या धोरणाब�ल नापसतंी �य� केली आहे. �यामळे सरकारी ु
शाळांम�ये िशकणा�या मलांवर दखेील ि��ती धम�मतांचा स�ंकार कर�याचे �य�न होत ु
होते हे उघड आहे.

अथा�त, याचा अथ� ते�हा मंबई इला�यात राहणा�या सव�च ि��ती लोकांना आप�या ु
धमा�चा इथे सव�� �सार �हावा अशी इ�छा होती असे न�हे. काह�ना तर िमशन�यांनी 
िहदंमं�ये स� केलेले ि��ती धम��साराचे काय�च मा�य न�हते. मंबईतील सव�सामा�य ु ुू
यरोपीय लोकांकडन िमशन�यांना फारसे �ो�साहन अथवा सहानभती िमळत न�हती हे ु ू ु ू
वर सांिगतलेच आहे. पण तरीही सरकारी शाळांतील अ�यास�माची प�तके, ि��ती ु
िमशन�यांकडन वाटली जाणारी ि��ती धमा�िवषयीची प�तके, आिण �ेमळ ू ु
आपलेपणाआडन िमशनरी आप�या िव�ा�या�ना क�न दते असलेली ि��ती मताची ू
ओळख यांमळे एका न�या धम�िवचाराचा, नीितिवचाराचा प�रचय त�ण िव�ा�या�ना होऊ ु
लागला. अ�यतं िचवटपणे ि��ती िमशनरी धम��साराचे आपले काय� करत रािहले. 
शाळेम�ये िशकायला येणारी मले न�या �ानाचा स�ंकार झा�यानंतर अथवा ि��ती ु
धम�मताशी ओळख झा�यानंतर �यांचे मनप�रवत�न होऊ शकते या आशावादावर ते 
शाळांमधन �ानदान करत रािहले. ू

  एकोिणसा�या शतकात इं�जांचे रा�य �थापन झा�यानंतर�या पिह�या-दस�या ु
िपढीतील मंबईतील बह�तेक नविशि�त कत��ववान मंडळी एकतर िमशनरी शाळांम�ये ु ृ
िशकन तयार झाली होती िकंवा ि��ती िश�क, िमशनरी यां�या सहवासात या मंडळ��या ू
�यि�म�वाचा, �ानाचा िवकास झाला होता. सदािशव कािशनाथ उफ�  बाप छ�े (१७८८-ू
१८३४) यांनी िमशन�यां�या सहवासात इं�जी िश�ण घेतले. बाळशा�ी जांभेकर 
(१८१२-१८४६) यांना �यां�या विडलांनी इं�जी िश�णासाठी सदािशव कािशनाथ छ�े 
यां�याकडे सोपवले. नाना शकंरशेट (१८०३-१८६५) यांना नेिट�ह ए�यकेशन ु
सोसायटी�या शाळेतील रॉबट�  मफ� आिण ड��य. मेनव�रगं या िश�कांनी िशकवले. ह�र ू
केशवजी (१८०४-१८६८) यांना घरीच सव��थम �यांनी िशकवले ते �यांचे मामा 
ि�ंबकजी हे �कॉिटश िमशन�या िगरगावातील मराठी शाळेचे म�या�यापक होते. पढचे ु ु
िश�ण ह�र केशवज�नी अमे�रकन िमशनरी र�ेह. केनी यां�याकडे घेतले. केनी यांनी ह�र 
केशवज�ची ओळख ग�हन�र कौि�सलचे सद�य जे�स फेरीश यां�याशी क�न िदली. 
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गिणत िश�प िव�ाशाळेचे सचंालक कॅ�टन जॉज� जिव�स आिण जे�स फेरीश यांनी ह�र 
केशवज�कडन िव�ान, इितहास या िवषयीची प�तके मराठीत अनवािदत क�न घेतली. ू ु ु
�यानंतर जे�स फेरीश यांनी ह�र केशवज�ना �कॉिटश िमशनसाठी ‘P i lg r im ’s 
Progress’ या बािनयानकत धािम�क �थंाचा अनवाद कर�यास सांिगतले. गोिवदं ृ ु
नारायण माडगांवकर (१८१५-१८६५) हे डॉ. जॉन िव�सन�या �� जनरल अस��ली या 
शाळेत िशकन पढे िव�सन हाय�कलम�ये (�याच शाळेचे नवे नाव) नोकरीस रािहले. डॉ. ू ु ू
िव�सनचा �यांना दीघ�काळ सहवास घडला. दादोबा पांडरगं यां�या �यि�म�वाची ु
जडणघडण �ा. ह�डस�न आिण डॉ. िव�सन यां�या सहवासात झाली. �यामळे दादोबांवर ु
ि��ती धम�मताचा अितशय �भाव होता. �यां�या स�ंहात ि��ती धमा�िवषयीची अनेक 
प�तके होती. पढे १८४३म�ये दादोबांचा सरते�या इं�जी शाळेवर असताना ु ु ु
म�या�यापक हे�ी �ीन याने दादोबां�या ि��ती धमा�िवषयी�या आकष�णाब�ल आ�य� ु
�य� केले आिण ि��ती धमा�तील दोषांशी दादोबांचा प�रचय क�न िदला. हे�ी �ीन 
नाि�तक मताचा होता. या नाना मोरोजी (१८२२-१८९५) आिण भाऊ दाजी लाड 
(१८२८-१८७५) यांचे िश�ण एि�फ��टन हाय�कलम�ये झाले असले तरी तेथील �ा. ू
ह�डस�न या क�र ि��तीधमा�िभमानी िश�काचा िनकटचा सहवास �यांना िमळाला. 
के�नाना छ�े (१८२४-१८८४) दखेील एि�फ��टन हाय�कलम�ये िशकले; पण तेथील ू
�ा. आिल�बार यांचा �यां�यावर खप �भाव पडला. बाबा पद मनजी (१८३१-१९०६) ू ्
बेळगाव िमशन �कलम�ये आिण पढे मंबईत आ�यावर िव�सन हाय�कलम�ये िशकले. ू ु ु ू
मंबईम�ये डॉ. िव�सन आिण मर ेिमचेल या िमशन�यांशी �यांचे अितशय आि�मयतेचे नाते ु
होते. बाबांनी ि��ती धम��वीकाराचा िनण�य घेत�यानंतर मर ेिमचेल �यां�या पाठीशी उभे 
रािहले.

वरील मंडळी म�यमवग�य होती आिण वेगवेग�या �े�ांत �या काळात�या समाजाची 
अ�णी होती. हे सव� लोक बि�मान होते, �भावशाली आिण कत��ववान होते. �यां�यातील ु ृ
हे गण हे�नच िमशन�यांनी �यांना जवळ केले असावे. �यांना ि��ती धमा�त �यावे ही ु
�यांची अिंतम इ�छा असणारच. या लोकांनी एकोिणसा�या शतकातील न�या स�ंकती�या ृ
जडणघडणीत मोलाची भर घातली; पण वरीलपैक� बाबा पद मनजी वगळता अ�य ्
कोणीही ि��ती धम� �वीकारला नाही. आय�या�या एका ट��यावर ह�र केशवजी, दादोबा ु

प�यात �कॉिटश िमशनची शाळा १८३१पासन स� झाली होती. पढे ही शाळा ु ू ु ु
सरकारने �वतःकडे चालवायला घेऊन बधवारवाडयात स� केली. या शाळेतन ्ु ु ू
गोपाळराव हरी दशेमख (लोकिहतवादी), सो�याबाप मांडे, सदािशवराव गौडये, दाजी ्ु ू
नीळकंठ नगरकर, िव�ण मोर�ेर िभडे, कशाबा िलमये, इ�यादी �िस� गह�थ िशकन ृू ु ू
बाहेर पडले (जोशी ना. िव. २००२ : ४९).
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पांडरगं, गो. ना. माडगांवकर हे ि��ती धमा�कडे झकले होते. पण �यांनी ��य� ि��ती ु ु
धमा�त �वेश केला नाही.

धनजीभाई नौरोजी (वय साडेसोळा वष�), होम�सजी पे�तनजी आिण �ामजी 
बोमनजी (दोघांचेही वय एकोिणस वषा�ह�न अिधक) या ितघा पारशी त�णांनी १८३९म�ये 
ि��ती धमा�चा �वीकार कर�याची इ�छा िव�सनजवळ �दिश�त केली. पारशी समाज हा 
सतरा�या शतकापासन इं�जां�या अितशय जवळचा होता. मंबई बेटाचा िवकास कर�याचे ू ु
इं�जांनी ठरव�यावर सरतेह�न पारशी �यापा�यांना मंबईला ये�यासाठी इं�जांनीच ु ु
�ो�साहन िदले आिण मदत केली होती. मंबईतील रा�यकारभार, सामािजक काय� यांत ु
पारशी नेत�व इं�जांना िहदंपें�ाही जवळचे वाटत होते. पारशी मलांचे सरकारी आिण ृ ुू
िमशनरी शाळांम�ये िशक�याचे �माणही बरचे होते. या पा��भमीवर िव�सन�या शाळेत ू
िशकणा�या या तीन पारशी मलांनी ि��ती धमा�चा �वीकार करणे पारशी समाजाला ु
मळीच सहन झाले नाही. होम�सजी�या कटंिबयांना जे�हा या िनण�याचा सगावा लागला, ु ु ु ु
ते�हा �यांनी �याला दर कठेतरी ने�याचा िवचार केला. हे ल�ात येताच होम�सजी आिण ुू
इतर दोघांनी घरातन पळन िमशनम�ये जा�याचा िन�य केला. पण �ामजी�या ू ू
नातेवाइकांनी �याला नजरकैदते टाक�यामळे तो अडकला; इतर दोघे मा� िनसटन ु ू
िव�सनसाहेबाकडे गेले. पार�यांना जे�हा हे कळले ते�हा िव�सन�या घरात घसन ु ू
होम�सजीला मारहाण क�न पळवन ने�याचा काह�नी अयश�वी �य�नही केला. अखेर ू
धनजीभाई आिण होम�सजी या दोघांचा बाि��मा अन�मे १ मे आिण ५ मे १८३९ या ु
िदवशी पार पडला. या घटनेचे पारशी समाजात अितशय ती� पडसाद उमटले. 
धनजीभाई�या चल�याने �करण कोटा�त नेले. िमशन�यांनी आप�या अ�पवयीन ु
पत�याला फस लावन पळवन नेले असा �याने आरोप केला. जॉन िव�सन याने �वतःसह ु ू ू ू

१० धमा�तराचे दोन वादळी �सग : बाळशा�ी जाभेकराचा सधारणावादं ं ं ु
तथाकिथत उ�चजातीय त�णांना ि��ती धमा�त आण�या�या िमशनरी �य�नांचे 

फळ �हणन १८४०�या आगेमागे मंबईत धमा�तरा�या दोन घटना घड�या. एक धमा�तर ू ु
पारशी धमा�तन झाले, तर दसर े िहदं�ंया �ा�ण जातीतन. दो�ही धमा�तर े डॉ. जॉन ू ूु ू
िव�सन या�या जनरल अस��ली�या शाळेत घडली. मा� या दो�ही घटनांमळे िमशन�यांना ु
�चडं सामािजक रोषाला त�ड �ावे लागले. या वादळी घटनांचा प�रणाम दहेरी होता : ु
भारतात धमा�तर चळवळ राबवणे व येथील समाजा�या धािम�क �ि�कोनात प�रवत�न 
घडवन �याला ि��ती धमा�कडे वळवणे िकती कठीण आहे हे िमशन�यां�या �यानात ू
आले; आिण हे धमा�तर व �या नंतर�या घडामोडी यांमळे पारपं�रक िहदं धम��यव�थेला जे ु ू
ध�के बसले �यातन प�रवत�नवादी िवचारांचे वार ेिहदं धमा�त �कटपणे वाह� लागले.ू ू
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धनजीभाई आिण होम�सजी यांची �ित�ाप�े दाखल केली. आप�या �ित�ाप�ात 
होम�सजीने ि��ती धमा�चा �वीकार कर�याचा िनण�य आपण कसा घेतला याचा इितहास 
िव�ताराने िलिहला होता. वया�या चौदा वषा�नंतर �य�� �वतः�या जीवनासबंधंी िनण�य 
घे�यास �वतं� आहे. या �यायाने दोघेही त�ण स�ान अस�यामळे �यांना धम��वीकाराचा ु
िनण�य घे�याचा पण� अिधकार आहे असा िनकाल कोटा�ने िदला. हा िनकाल िव�सनला ू
िकंवा एकंदरच सव� िमशन�यांना सखावणारा ठरला. दोघा पारशी त�णां�या धमा�तरावर ु
िश�कामोत�ब झाले हे तर घडलेच; पण �यािशवाय पार�यां�या बाबतीतला खटला हा िहदं ू
िकंवा पारशी परपंर�ेया सकेंतांनसार न�हे, तर सरकारी काय�ानसारच चालेल याला ु ु
अिधमा�यता िमळाली. िशवाय चौदा वषा�वरील वया�या मलांना �विनण�याचा अिधकार ु
आहे हे �प� झा�याने िव�सनसार�या िमशन�यांना शाळांमधन �यांचे धम��साराचे काय� ू
करणे अिधक सलभ झाले.   (वािळंबे १९६२ : १८२-१९०).ु

पारशी समाजाला धािम�क��या हा फार मोठा ध�का होता. या दोघाही त�णांना ्
िमशन�यां�या ता�यातन आण�याचे हर�कार े �य�न �यांनी क�न पािहले. िव�सन�या ू
घरात घसन धाकदपटशा क�न पािहला. कोटा�तही िमशन�यांवर ह�ला केला. इतकेच ु ू
न�हे, तर जमशेटजी जीजीभॉय यां�यासार�या तालेवार पारशी ने�याने धनजीभाईला 
एका म�य�थाकरवी �वधमा�त परत आ�यास एक ल� �पये व चांग�या पगाराची नोकरी 
द�ेयाची लालच दाखवली; परतं हे त�ण बधले नाहीत, इतक� �यांची ि��ती धमा�वर ू ु
प�क� ��ा बसली होती (प. बा. कळकण� १९५९ : १६०). कोटा�त खटला स� ु ु ु
असताना बाहेर पारशी समाजात �चडं �ोभ उसळला होता. ि��ती धमा�िव��ची 
प�तके पारशी लेखकांनी िलह�न लोकांम�ये िवत�रत केली. �ामजी कावसजी यां�या ु
बगं�यावर पारशी पचंायतीची एक मोठी सभा भरली. या सभेला नाना शकंरशेट 
यां�यासारखे िहदं पढारीही उपि�थत होते (िक�ा : १६१). या सभेत ि��ती ुू
िमशन�यां�या धम�सकंटाचा सामना कसा करायचा यािवषयी खल कर�यात आला. 
िमशनरी शाळांम�ये िशकणारी आपली मले पारशांनी ताबडतोब काढन �यावीत असा ु ू
िनण�य झाला. जे पालक आप�या मलांना िमशनरी शाळेतन काढणार नाहीत, �यां�यावर ु ू
बिह�कार टाक�याचा इशारा द�ेयात आला. �याचबरोबर पारशांनी �वतः�या शाळा स� ु
कर�यासाठी िनधी उभार�याचा िनण�य झाला. मंबई सरकारमाफ� त ि�िटश पाल�म�टकडे ु
एक अज� पाठवायचे ठरले. �यात, यापढे धम��चारासाठी िमशन�यांना परवानगी दऊे नये, ु
�यांना शाळा काढ दऊे नयेत, तसेच वयात आले�याची मया�दा एकवीस वषा�ची करावी, ू
इ�यादी कलमे ठरली (िक�ा). या अजा�वर २११५ पार�यांनी स�ा के�या आिण तो 
१८३९�या नो�ह�बर मिह�यात मंबईचा ग�हन�र जे�स कारनॅक या�या माफ� त इं�लंडला ु
पाठव�यात आला. हा अज� ‘Anti-Cnversion Petition’ �हणन �िस� आहे (वािळंबे ू
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थोड�यात, पारशी त�णां�या धमा�तरा�या या �करणात िव�सनसह िमशन�यांनी 
कायदशेीर लढाई िजकंली. पण सामािजक पया�वरण इतके ढवळन िनघाले क� येथन पढे ू ू ु
धम��सारासमोरची आ�हाने आिण िबकटता आणखी वाढली. �यानंतर चारच वषा�नी 
�ीपत शेषा�ी �करण घडले. या �करणाची �या�ी पारशी धमा�तर �करणाह�न अिधक 
होती. याचे एक कारण �हणजे हे �करण �ा�ण मला�या सदंभा�त घड�याने एकंदर िहदं ु ू
समाजावर �याचा प�रणाम झाला. पण दसर े�याह�न मह�वाचे कारण �हणजे �ीपत शेषा�ी ु
�करण अितशय गतंागतंीचे होत गेले. एका ट��यानंतर िमशनरी रािहले बाजला आिण ु ु ू
�थमच महारा��ीय �ा�णांम�ये या �करणा�या िनिम�ाने सनातनी व सधारक असे दोन ु
प� िनमा�ण झाले. यातन महारा��ात सामािजक सधारणेचे चचा�िव� िनमा�ण हो�यास ू ु
चालना िमळाली.

या घटनेनंतर पारशी लोकांनी आपली मले िमशनरी शाळांतन भराभर काढन घेतली. ु ू ू
�यामळे िव�सन�या जनरल अस��ली�या शाळेतील िव�ा�या�ची स�ंया एकदम कमी ु
झाली. एकदोन िदवसांतच ३०० मलांपैक� अवघी ५० मले शाळेत रािहली. �यापैक� फ� ु ु
दोन �ा�ण, एखाद-दसरा मि�लम आिण इतर ि��ती व इ�ायली होते (J. Murray ुु
Mitchell 1899 : 64 ). प�या�या �कॉिटश िमशनलाही याची झळ बसन ती शाळा ु ू
दखेील ओस पडली (वािळंबे १९६२ : १९१). वत�मानप�ांतनही हे �करण अितशय ू
गाजले. मंबईचे ‘बॉ�बे क�रयर’ आिण बगंालचे ‘हरका�’ या व�प�ांनी िव�सनवर �चडं ु ु ृ
टीका केली. ‘बॉ�बे गॅझेट’ने िमशन�यांची बाज घेतली. या घटनेमळे पारशी आिण इं�ज-ू ु
ि��ती या दोन समाजांम�ये समार ेतीनशे वषा�पासन जे सौहाद�पण� सबंधं होते �यांना झळ ु ू ू
बसली. िहदं धमा�त दखेील िमशन�यां�या कारवायांिवषयी चचा�मंथन चाल झाले (िक�ा : ूू
१९१-१९८). मोरभट दांडेकर हे िमशन�यां�या आिण ि��ती धमा��या िवरोधात 
सात�याने �चार करत होते. �यांनी या �करणा�या पा��भमीवर एक प�क �िस� क�न ू
िहदंनंी आपली मले िमशनरी शाळांत न�हे तर सरकारी शाळांत घालावी असे आवाहन ुू
केले (िक�ा : १९२-९३).

१९६२ : १९९). पारशी समाजातील सतंापाचा दाह मंबई सरकार आिण �याचा ग�हन�र ु
यांनाही जाणवला. �यांनी पारशी पढा�यांची समजत काढ�याचा आिण सरकारचा ु ू
िनधम�पणा �यां�या ल�ात आणन द�ेयाचा �य�न केला. ू

�ीपत शेषा�ी �करण दखेील िव�सन�याच शाळेत घडले. मळचा मराठवाडयातील ्ू
(त�कालीन िनजाम रा�यातील) परळीवैजनाथ येथील रिहवासी असलेला गोिवदं शेषा�ी 
हा गरीब �ा�ण मंबईत राहात असताना �याने आप�या नारायण शेषा�ी या थोर�या ु
मलास १८३८म�ये डॉ. जॉन िव�सन या�या �� जनरल अस��ली िव�ालयात ु
िश�णासाठी दाखल केले होते. तो वयाने अठरा वषा�ह�न मोठा होता. �याचा धाकटा भाऊ 
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दर�यान ि��ती झाले�या आप�या मलाला भेटायला पिह�यांदा आले�या गोिवदं ु
शेषा�ीने �ीपतला आप�यासोबत घरी नेले नाही. पण नंतर थोडयाच िदवसांत तो काही ्
�ा�णांसह िमशनम�ये आला व नेि�बटकडे �ीपतचा ताबा माग लागला. अ�पवयीन ू
मलाला आपण बाि��मा दऊे शकत नाही हे नेि�बटना दखेील ठाऊक होते. पारशी ु
धमा�तराची िमशन�यांना बसलेली झळ ते िवसरलेले न�हते. �हणन �यांनी �ीपतला घेऊन ू
जायला सांिगतले. पण इथे �ीपतच विडलांसोबत जायला तयार न�हता. गोिवदं शेषा�ी 
�याला जबरद�तीने नेऊ लागले ते�हा मा� नेि�बटने �याला िवरोध केला. िमशन�यांनी 
�ीपतला जबरद�तीने डांबन ठेवले असा बोभाटा झाला. गोिवदं शेषा�ी आिण इतर ू
�ा�ण िमशन�यांिव�� कोटा�त गेले. (वािळंबे १९६२ : २१०-११). इथन हे �करण स� ू ु
झाले.

�ीपत हा दखेील १८४१पासन �या�यासोबत शाळेत जाऊ लागला. १८४२म�ये ू
नारायण शेषा�ी याची जनरल अस��ली िव�ालयातच िश�क �हणन िनय�� झाली. ू ु
�ीपत नारायणसोबत राह� लागला. या दर�यान नारायणला ि��ती धमा�चे आकष�ण वाट ू
लागले आिण �याने रॉबट�  नेि�बटजवळ ि��ती धम� �वीकार�याची इ�छा �य� केली. 
१३ स�ट�बर १८४३ रोजी नारायणला जाहीरपणे बाि��मा द�ेयात आला. �यावेळी 
�ीपत शेषा�ी बारा वषा�चा होता. 

आपला मलगा ि��ती झा�याचे समज�यानंतर गोिवदं शेषा�ी नारायणला भेटायला ु
आला. झा�या �काराब�ल �याची काही त�ार न�हती. आप�या मलाने ि��ती ु
झा�यावरही कटंबा�या उदरिनवा�हाची जबाबदारी पार पाडावी एवढीच �याची इ�छा ु ु
होती. नारायणने ही जबाबदारी आधीपासन �वीकारलेलीच होती. आता �� रािहला ू
�ीपतचा. �ीपतला आप�या थोर�या भावाचा अितशय लळा होता. िशवाय 
नारायणपाठोपाठ �यालाही ि��ती धमा�चे अितशय आकष�ण वाट लागले होते. ही दो�ही ू
मले अितशय बि�मान होती. �ीपतला आप�या विडलांजवळ परतायचे न�हते; �हणन ु ु ू
नारायणने बाि��मा घेऊन तो ि��ती झा�यावरही �ीपत नारायणजवळच राह�यास 
आला. �ीपत अ�पवयीन अस�याने �या�या या कतीचे प�रणाम काय होतील हे ृ
िमशनरीस�ा ओळखन होते. तरीही �यांनी �याला िमशनम�ये राह� िदले. ु ू

घडले असे होते क� नारायण शेषा�ी याने बाि��मा घेत�याची बातमी पसर�यानंतर 
मंबईतील िहदं समाजात खळबळ माजली होती. चार वषा�पव� घडले�या पारशी ु ूू
धमा�तरा�या �करणा�माणेच या वेळी िमशन�यांनी िहदं�ंया धमा�िभमानाला दखाव�याची ू ु
भावना िवशेषतः तथाकिथत उ�चवण�य िहदंमं�ये िनमा�ण झाली होती. अशा काही िहदंनंी ू ू
गोिवदं शेषा�ीला िमशन�यांिव�� त�ार कर�यासाठी �ो�सािहत केले. नारायण तर 
‘बाटला’, आता िनदान �ीपतला तरी ि��ती हो�यापासन वाचवावे या िवचाराने नाना ू
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�ीपत शेषा�ी �करण येथन पढे गतंागतंीचे होऊन िचघळत गेले. िमशनर�ची �यात ू ु ु ु
काही भिमका रािहली नाही. �ीपतचा बाि��मा झालेला नसला तरी तो ५७ िदवस ू
ि���यांसोबत िमशनम�ये रािहला. िमशनम�येच िशजवलेले अ�न खात होता. �यामळे ु
�याला ससंग�दोष आिण अ�नदोष घडला. यामळे �याचा धम� �� झाला असे �हणन ु ू
�याला श� समजावे अशी भिमका सनात�यांनी घेतली. बाळशा�ी जांभेकरांसार�या �या ू ू
सधारक� िवचारा�या लोकांनी �ीपतला िमशन�यां�या तावडीतन सोडवले होते, ु ू
�यां�यासमोर हे नवे आ�हान उभे रािहले. जांभेकरां�या सधारणावादी प�ा�या लोकांनी ु
अशी भिमका घेतली क� �ीपतचा बाि��मा झालेला न�हता; केवळ ि��ती धमा��या ू
लोकांसोबत तो रािहला होता. �यामळे �याचे शि�करण क�न �याला प�हा िहदं धमा�त ु ु ु ू
घेणे श�य आहे. यावर सनातनी प�ाचे �हणणे असे क� �ायि�� िदले तरी या मलाला ु
प�हा िहदं धमा�त �ा�ण �हणन �वेश िमळणे श�य नाही. याव�न स� झालेला या दोन ु ू ुू
प�ांमधला वाद पढे बरचे िदवस चालला; िनयतकािलकांतन �यावर झडझडन वाद ु ू ू
झडले. समाजमन ढवळन िनघाले. ू

शकंरशेट आिण बाळशा�ी जांभेकर यांनी गोिवदं शेषा�ीला िमशन�यांिव�� अज� 
कर�यासाठी मदत केली (जांभेकर १९५० : १३१; वािळंबे १९६२ : २१७). आिण 
�ीपतचा ताबा �या�या विडलांना िमळावा यासाठी कोटा�त खटला उभा रािहला. �ीपत 
अ�पवयीन अस�याने कायदा अथा�तच गोिवदं शेषा���या बाजने होता. अपे�े�माणे ू
�ीपतला �या�या विडलां�या ता�यात द�ेयात यावे असा िनकाल ९ नो�ह�बर १८४३ 
रोजी कोटा�ने िदला. िमशन�यांना असे होणार हे ठाऊक होतेच. पण आप�या कटंबात ु ु
परत�यानंतर या �ा�ण मलाला कोणीही जवळ करणार नाही व �याचे हाल होतील असे ु
िमशनरी व नारायण यांना वाटत होते. �हणन �ीपतला �या�या विडलां�या ता�यात ू
द�ेयाचा िनण�य कोटा�ने दऊे नये असा �यांचा �य�न होता. �याला अथा�तच यश आले 
नाही.

अव�या बारा वष� वया�या या लहान मला�या मनात नेमके काय आहे यािवषयी ु
समाजात बरचे उलटसलट बोलले जात होते. �ीपत हा लहान असला तरी �याची येश ु ू
ि��तावर पण� ��ा बसली आहे; आिण �हणन तो मनाने ि��तीच झाला आहे असे ू ू
िमशन�यांचे �हणणे होते. आपण िमशन�यांकडे राह�न, �यांचे अ�न खाऊन ‘बाटलो’ क� 
आपोआपच आप�याला घरी न नेता िमशनम�ये राह� दतेील, अशा अ�कलह�षारीने �ीपत 
म�ामच िमशनम�ये रािहला अशीही चचा� होती. ४ िडस�बर १८४३ �या ‘�ानिसधं’ या ु ु
सा�ािहका�या अ�लेखातन या �करणातील सनातनी प�ाची भिमका �प� होते. या ू ू
अ�लेखात �हटले होते, “ता��यांतील अिवचारीपणामळे �ीपत दिषत अस�यामळे ु ुू
�िति�त आिण िव�ान �ा�णांनी �याला श� क�न �यावयास हरकत नाही, अस� मागील ु
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एका अकंांत आ�ही सचिवल� होत�. पण �यानंतर आ�ही एका िम�ाकडन खास चौकशी ु ू
केली. �या चौकशीव�न अस� िदसत� क� �याला िहदंधमा�त परत �याव� यािवषय� �िति�त ु
लोकांनी �य�न चालिवले असले तरी ि��ती धमा�चा �याग करावयाचा नाही असा �याचा 
िनधा�र आहे. एकदा नासलेल� दध प�हा कधीच पिह�यासारख� �हावयाच� नाही. त�त हा ्ुू
�ा�णाचा मल वयाने लहान असला तरी िमशन�यां�या सहवासाने �याचा इतका ू
अधःपात झालेला आहे क�, तो प�हा �ा�ण होण� ही गो� सतराम अवघड आहे. �ा�ण ु ु
जात�त ज�म झाला �हणनच केवळ �यास �ा�ण �हणावयाच�, बाक� �याच� मन प�क�  ू
ि��ती झाल� आहे. क�याच� शेपट नळात घातल� तरी त� सरळ होण� श�य नाही. त�त या ्ु ू
मला�या मनः�व�ीच� शेपट सरळ कर�यासाठी �या�या बापा�या अख�यारा�या ु ृ ू
िचचंो�या नळ�त खपसल� तरी त� होत� तस�च रािहल� आहे. ि��ती धमा�चा वाकडेपणा ु
अजन �या�या शेपट�त कायम रािहला आहे. आिण हा वाकडेपणा घालिवतां येत नाही ू
�हणन िव�ान �ा�णांनी आता यापढे या मलाकडे मळीच ल� दऊंे नये. हातन घडले�या ्ू ु ु ु ू
पातकांचा �याला प�ाताप झालेला आहे आिण �ा�णांना जो शरण गेला आहे अशा 
कोणािह मन�याला श� क�न घेतां येईल, अस� आमच� धम�शा� सांगत�. पण एखा�ाला ु ु
जबरद�तीने आम�या धमा�त घेण� ह� अगदी अनिचत आहे....�हणन या िकळसवा�या ु ू
गो�ीकडे इतःपर मळीच ल� दऊंे नये अशी आमची सम�त �ा�णांना न� िवनंती आहे.” ु
(वािळंबे १९६२ : २२७).

वरील उता�याम�ये �ा�णां�या मनातील खळबळीचे नेमके �ितिबबं पडले आहे. 
�ीपतने ि��ती धमा�चा �वीकार केला नसला तरी तो बाटलेलाच आहे, आिण �यामळे तो ु
आप�या धमा�त प�हा यायला नकोच आहे, असे सनातनी �ा�णांना ठामपणे वाटत होते. ु
पण बाळशा�ी जांभेकरांसारखे न�या िवचाराचे लोक मा� �ीपतला प�हा �वधमा�त ु
आण�यासाठी आ�ही होते. हा �यांचा आ�ह सनातनी लोकांना पसतं न�हता हे वरील 
उता�याव�न �प� होते. अथा�त, �ीपतचे शि�करण करायचे तर �यासाठी �ा�णवगा�ला ु
राजी क�न घेणे आव�यक होते. शि�करणासाठी नेमके कोणते कम�कांड करावे ु
यािवषयीही एकमत होणे गरजेचे होते. बाळशा��यांचा �या ��ीने �य�न चाल होता. या ू
सदंभा�त �ा�णांची एक जाहीर सभा ७ जानेवारी १८४४ रोजी भरली. मलाने आप�याला ु
�ा�ण जातीत परत �यावे असे िवनंती प� िदले होते, आिण नािशक व पणे येथील अनेक ु
�ा�ण शा��यांनी या सदंभा�त प�े िलह�न मत�दश�न केले होते. �याव�न असे ठरले क� 
�ीपत व �याचे वडील यांनी �ायि�� घे�याचा सकं�प सोडावा आिण नंतर �यांनी 
काशीला जावे. तेथे काही िदवस रोज गगेंत �नान क�न मलाला य�ोपवीत घालन श� ु ू ु
क�न �यावे. पण सभेतील ब�याच �ा�णांनी या िनण�याला िवरोध केला. या मलाला ु
प�हा �ा�ण जातीत घेतले तर िहदं धमा�ची फार मोठी हानी होईल असा इशारा �यांनी ु ू
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या पराकोटी�या िवरोधाला, सनातनी प�ा�या धम�यांना न जमानता जांभेकरांनी ु
�ीपतचे पवा�ग �ायि��ाचे िवधी उरकन घेतले आिण �याला �या�या विडलांसह प�याह�न ू ू ु
काशीला पाठवन िदले (जांभेकर १९५० : [खंड ३] ५४८). या तीथ�या�ेत या मलाचे ू ु
पिव� आचरण पाह�न तीथ��थळी�या �ा�णांना �याची दया येईल व प�रणामी �याला 
जातीत घे�यािवषयी �ा�णांचे मत अनकल बनत जाईल असा बाळशा��यांचा होरा होता. ु ू
पण मंबईत�या �ा�णांना धनवान �भकंडन िमळणा�या पौरोिह�याचे उ�प�न बदं ु ू ू

बाळशा�ी जांभेकर, नाना शकंरशेट यांनी मंबई�या �ा�णांकडन सकारा�मक ु ू
�ितसाद िमळत नाही हे पाह�न पणे, काशी येथील �ा�णांकडन आप�याला अनकल मत ु ू ु ू
िमळव�याचा �य�न केला. प�या�या �ा�णांनी बाळशा��यांना अनकल �ितसाद िदला, ु ु ू
परतं काशीह�न मा� �यांना िवरोध कायम रािहला. या �करणाचा िवचार कर�यासाठी ११ ु
फे�वारी रोजी मंबईतील �ा�णांची दसरी एक सभा भरली. या सभेला िवरोध करणार ेु ु ु
लोक पण� तयारीने बाळशा��यांशी वाद घाल लागले. बाळशा��यांनी, “आ�ही श� ू ू ु
क�रत� अस� अनमोदन �ावयाच� असेल �यांन� बसाव�. नाह�पे�ां उठन जाव�,” असे ु ू
�हट�यानंतर सव� मंडळी उठन गेली.  ू

िदला. �ीपत ि���यांकडे रािहला, याचाच अथ� �याने गोमांस भ�ण केले असणार; आिण 
अशा पापी मन�याला प�हा �ा�ण क�न �यायचे या िवचारानेच अनेक �ा�णांनी सतंाप ु ु
�य� केला.

मह�वाचे �हणजे �ा�णांम�ये हा सघंष� चाल असताना इतर जात�म�येही �याचे ू
पडसाद उमटत होते. िवशेषतः मंबईतील �भ, सोनार या जात�चे जे धनवान लोक होते, ु ू
ते सनातनी �ा�णां�या बाजचे होते. िकंबह�ना सनातनी प�ाचे नेत�व �भ करत होते असे ृू ू
�हटले तरी चालेल. जे �ा�ण उपा�ये सधारकप�ाची बाज घेऊन �ीपत�या ु ू
शि�करणाचे समथ�न करतील �यांना आप�या घराचे पौरोिह�य बदं होईल अशी धमक� ु
�भनंी िद�यामळे �ा�णांना भय िनमा�ण झाले होते. धाकजी दादाजी या �भ जाती�या ू ु ू
गह�थांनी यात पढाकार घेतला होता. या गह�थांनी तथाकिथत श� जाती�या लोकांना ृ ु ृ ू
िश�ण िमळ नये यासाठीही �य�न केला होता, हा इितहास मागे येऊन गेला आहे. ू
त�कालीन व�प�ांम�ये सनातनी प�ाचा उ�लेख ‘परभतट’, तर सधारक� िवचारा�या ृ ुू
प�ाचा उ�लेख ‘शा�ीतट’ (�हणजे बाळशा�ी जांभेकरांचा गट) असा होत असे. 
परभतटाने आ�मक भिमका घेतली; जर शा�ीतटाने �ीपतला श� क�न जातीत ू ू ु
घे�याचा �य�न केला, तर या शा��यांवरच बिह�कार टाकन �यांना �ायि�� �यायला ू
लावले जाईल असे �यांनी जाहीर केले. थोड�यात, प�या�या �ा�णांनी बाळशा��यां�या ु
�य�नांना अनकलता दश�वली असली तरी मंबईतला सनातनी प� मा� सधारकप�ाची ु ू ु ु
चारही बाजनंी क�डी क� लागला (िक�ा : २२८-२४२). ू
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हो�याची भीती आिण सधारकांची बाज घेऊ इि�छणा�या �ा�णांना वाळीत टाकले ु ू
जा�याची, �ायि�� �यावे लाग�याची भीती यांमळे बाळशा��यांचा सधारकप� कमजोर ु ु
होऊ लागला. �ायि�� घेऊनही �ीपतला �ा�णांनी �वजातीत �वीकारले नाही आिण 
�याचे जीवन कायमचे उद�व�त झाले. ्

असे घडनही �ीपत शेषा�ी �करण महारा��ा�या इितहासात �बोधनचळवळीचा ू
�ारभंिबदं ठरले असे �हटले पािहजे. �ीपत शेषा�ीला �ा�ण जातीत परत घे�यासाठी ू
बाळशा�ी जांभेकर, नाना शकंरशेट यांनी अनेकिवध �व�पाचे �य�न केले. लोकमत 
घडव�याचा �य�न केला, �ितप�ाशी यि�वाद क�न सधारक� िवचाराचे मम� लोकां�या ु ु
ल�ात आणन िदले, काशीपासन कोकणात�या म�डपय�त अनेक िठकाण�या �ा�णांशी ू ू ु
सवंाद साधन �यांना आधिनकते�या चचा�िव�ात ओढ�याचा �य�न केला. इतके क�नही ू ु
�ा�णांचे एकमत होईना, ते�हा िवरोधाची पवा� न करता �ीपत शेषा�ी आिण �याचे वडील 
यां�या शि�करणा�या िवध�ना स�वातही क�न िदली. हे काय� शेवटापय�त नेऊन ु ु
�ीपतला �ा�णाचा दजा� दवेिव�यात �यांना अपयश आले असले तरी त�कालीन 
लोकमता�या िवरोधात जा�याचे �यांनी दाखवलेले धाडस हे कोण�याही स��या 
सधारकाला शोभेल असेच होते. खर ेतर बाळशा�ी जांभेकर काय िकंवा नाना शकंरशेट ु
काय, हे ��नेे �ढीपरपंरा पाळणार े होते. िहदं धम��यव�थेिव�� सव�कश बडं ू
पकार�याइतके ते परोगामी न�हते. परतं �याचबरोबर समाजात वाहणार ेप�रवत�नाचे वार ेु ु ु
�यांनी ��पेणाने हेरले होते. इं�जां�या आगमनानंतर आप�या समाजात, ित�या जातीय-
धािम�क �यव�थांम�ये होणार े आिण होऊ घातलेले बदल, या बदलांचा एकंदर 
समाज�यव�थेवर होणारा प�रणाम यांिवषयी �यांना जाण होती. िहदं धमा�तील कालबा� ू
समजती व �ढी यांमळे िमशन�यांचे फावते व धम��यव�थेकडन नाडले गेलेले लोक ु ु ू
ि��ती होतात हे िदसत अस�यामळे या िहदंधम��यव�थेतच बदल क�न िमशन�यांचे ु ू
आ�मण रोख�याचे �यांचे �य�न होते. शि�करणाची विहवाट �यांना िहदंधमा�त पाडायची ु ू
होती, कारण �यामळे ि��ती धमा�त गेले�या लोकांना आपण परत आप�या धमा�त ु
बोलाव शक आिण एक�कार े हा िमशन�यांचा पराभव असेल असे �यांना वाटत होते. ू ू
�ीपतचे शि�करण हे िनिम� होते, �या िनिम�ाने िहदं धमा�त�या पापप�या�या, ु ुू
पािव�या�या बरसटले�या क�पनांचा िनचरा कर�याचा �य�न बाळशा��यां�या ु
नेत�वाखाली न�या िवचाराचे लोक करत होते. पण �यांना यात यश तर िमळाले नाहीच, ृ
बाळशा��यांना मन�ताप मा� �चडं झाला. असे असले तरी या �करणात सनात�यां�या 
सतत�या िवरोधाला, �यांनी िदले�या बिह�कारा�या धम�यांना मळीच न डगमगता ु
बाळशा�ी जांभेकरांनी त�कालीन समाजात फार मोठे धाडस दाखवले. हे धाडस मा� 
एखा�ा सामािजक िव�ोही ने�याला शोभेल असेच होते. प�रणामी सनातनी �ा�णांम�ये 
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११ ि��ती िमशनरी चळवळीशी �ितवादाचा �य�न
�ीपत शेषा�ी �करणाचा आणखी एक मह�वाचा प�रणाम �हणजे, ि��ती 

िमशन�यांकडन िहदं धमा�वर होत असले�या टीकेचा �ितवाद िहदं धम�शा��यांनी स� ू ुू ू
केला. हा �ितवाद अथा�तच पारपं�रक धम�िवचारा�या भिमकेतन होत होता. ि��ती ू ू
िमशन�यांनी घडवन आणलेली धमा�तर;े �यांना त�ड द�ेयासाठी बाळशा��यांसार�या ू
सधारकाने धम�शा�ात नवी �ढी ��थािपत कर�याचा केलेला �य�न, यांमळे िहदं ु ु ू
धम�शा��यांना आप�या धम�त�वांचा, आचारिवचारांचा पनिव�चार स� करावा लागला. ु ु
ि��ती धमा��या तलनेत आपला धम� कसा �े� आहे हे पटवन द�ेयासाठी ु ू
शा�ीपिंडतांना िहदं आचारधमा�ची वत�मानकालीन भाषेत मांडणी करावी लागली. ि��ती ू
िमशन�यां�या चळवळीमळे िनमा�ण झाले�या या िवचार�वाहाचे �व�प पाह�.ु

िमशन�यां�या ि��ती धम��साराची प�त वर सांिगतली आहे. न�याने स� केले�या ु
छापखा�यांम�ये छापलेली ि��ती धम�िवषयक प�तके ते लोकांम�ये मोफत वाटत असत, ु
हे खर ेअसले तरी �यांचा म�य भर मौिखक �चारावर होता. भारतीय समाजासार�या ु
�ाधा�याने िनर�र असले�या समाजात हाच माग� अवलंबणे अिधक प�रणामकारक ठरले 
असते. �हणन गद��या िठकाणी, साव�जिनक �थळी जाऊन िमशनरी �वचने दते, येशची ू ू
गाणी �हणत; लोकांनी �� िवचारलेच तर �यांना उ�र े दते. िहदं, पारशी, मि�लम या ुू
समाजांतील शा�ी-पिंडत-मौलवी लोक �यांना ��य�र ेदऊे लागले. ु

बाळशा��यांब�ल एवढा �ेष पसरला होता क� �ीपत शेषा�ी �करण झा�यानंतर लगेचच 
अडीच वषा�नी, बाळशा�ी जांभेकर यांचे आजारी पडन िनधन झाले, ते�हा �ीपत ू
शेषा�ी�करणात बाळशा��यांनी धम��ोह केला �हणनच ते अकाली वारले असे लोक �हण ू ू
लागले. (िक�ा : ५७९)[६] वर �हट�या�माणे �ीपत शेषा�ी �करणामळे िहदंमं�ये ु ू
िमशन�यांिव�� सतंाप पसरला. नारायण शेषा�ीचा बाि��मा झा�यानंतर लगेचच, १३ 
स�ट�बर १८४३ रोजी मंबईत�या �ा�णांची एक सभा भरली. पारशी धमा�तरानंतर ु
िमशन�यां�या शाळांिव�� जशी �िति�या पारशांम�ये उमटली होती, तशीच आता 
िहदंमं�ये, िवशेषतः �ा�णांम�ये उमटली. या सभेत दोन �मख ठराव झाले : १) ि��ती ुू
िमशन�यां�या शाळेत ि��ती धमा�चा उपदशे अथवा िहदं धमा�ची नाल�ती ऐक�यास ू
कोणाही �ा�णाने आप�या मलांना अगर इतर िहदं जात��या मलांना पाठव नये. २) या ु ु ूू
िनयमा�माणे सव� �ा�णांनी चालावे; न चालणा�यास �ा�ण जातीचा अपराधी मानावे. या 
सभेनंतर िमशनरी शाळा प�हा एकदा ओस पड�या, असे मर ेिमचेल आिण �याची प�नी ु
या दोघांनीही िलह�न ठेवले आहे (वािळंबे १९६२ : २४८-४९).
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�यानंतर िमशन�यांशी जाहीर चच��ार ेवाद घालणारा शा�ी �हणजे मोरभट दांडेकर. 
१८३१�या फे�वारी मिह�यात मोरभट दांडेकर याने िहदं धम� कसा �े� आहे या ु ू
िवषयावर जाहीर वाद घातला. मोरभट दांडेकर रोज ग�यात हार घालन व हातात गजर ेू
घालन गाडीत बसन वादा�या िठकाणी येत असे. बह�दा तो िमरवणक�ने येत असावा. ू ू ु
रामच�ंशा�ी आिण िव�सन हे �ितप�ाचे होते. हा वाद थांबिव�याची िवनंती �थम 
�ा�णांकडनच आली. याचा अथ� वादात �यांनी माघार घेतली असावी. या वादिववादाची ू
पि�तका छाप�यासाठी �ा�णांनी वग�णीही गोळा केली होती. पण मोरभटाने िटपणे ु

िमशन�यांम�ये डॉ. जॉन िव�सन याने सव��थम प�तशीरपणे वादिववाद स� केले. ु
�याने िहदंशंी मौिखक प�तीने जाहीर वाद घातले, तर पारशी आिण मि�लम ुू

धम�शा��यांशी वत�मानप�ांतन चचा� के�या. �यासाठी ‘ओ�रए�टल ि��न �पे�टॅटर’ हे ू
मािसक िव�सनने चालवले. िहदं धमा�तील दवेता, िवचार, �ढी यांची ि��ती धमा�शी ू
तलना क�न ि��ती धम�च कसा �े� आहे ते िव�सन सांगत असे. १८२९म�ये ि��ती ु
बनलेला कोकणातला रामच�ंशा�ी नावाचा मन�य िव�सनला या वादिववादा�या कामी ु
मदत करत असे. ि��ती धम� िकती चांगला आहे हे सांग�यासाठी १८३०पासन तो ू
मंबईला आला होता. �थम �या�याकडे िहदंनंी दल�� केले. नंतर ल�मणशा�ी नावा�या ु ू ु
एका शा��याने िहदं धमा�चे समथ�न कर�यासाठी �या�याशी २१ मे १८३०रोजी डॉ. ू
िव�सन या�या घरी जाहीर वाद घातला. यावेळी जमले�या लोकांम�ये शभंरावर �ा�ण 
आिण �कॉिटश व अमे�रकन िमशनरी होते. �यानंतरचे सलग तीन िदवस एक�कडे 
िव�सन तर दसरीकडे िनभ�यराम व गोकळदास नावाचे दोन िहदं यां�यात वादिववाद ुु ू
चालला. या वादिववादाचा मराठी व�ा�त लगेच छापन �िस� कर�यात आला आिण ृ ू
�या�या दोन आव�या हातोहात खप�या असा उ�लेख आहे. मंबईत�या िहदंमं�ये पढे ृ ु ुू
िकतीतरी िदवस हा वादिववाद एक चच�चा िवषय बनन रािहला होता.ू

डॉ. जॉन िव�सन 



588   ।     सां�कितक ि�थ�यतं र - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ ृ

काढली न�हती, �यामळे ही पि�तका �िस� होऊ शकली नाही. म�णामळे �ा� झाले�या ु ु ु ु
प�तक या मा�यमाची ताकद बह�दा यावेळपय�त एत�ेिशयां�या �यानात येऊ लागली ु
होती. प�तका�ार ेआपली मते कायम�व�पी लोकांसमोर राह� शकतात; िशवाय �यांचा ु
समाजात दरपय�त �सार होऊ शकतो. मौिखक प�तीत ��य� उपि�थत असले�या ू
�ो�यांिशवाय इतर मंडळ�कडे आपले �ितपादन पोहोच शकत नाही. �यामळेच मोरभटाने ू ु
नंतर िहदं धमा��या �े��वािवषयी �वतं�पणे एक प�तक �िस� केले. या प�तकाला ु ुू
उ�र �हणन िव�सननेही ‘ए��पोजर ऑफ िद िहदं �रिलजन’ ही पि�तका इं�जीत ू ुू
िलिहली. िव�सन�या मजकराचे नेि�बटने केलेले मराठी भाषांतर पि�तके�या ु ु
स�वातीलाच छापले होते. िव�सन�या या प�तकाला ��य�र �हणन साता�या�या ु ु ु ू
छ�पती �तापिसहं भोसले यांनी स� केले�या शाळेतील एक िश�क नारायणराव याने ु
दसर े एक प�तक िलिहले. मोरभट दांडेकर याने ते प�तक िव�सनला भेट िद�यानंतर ु ुु
१८३४�या अखेरीस िव�सनने प�हा या प�तकाला ��य�रादाखल ‘ए सेकंड ए��पोजर ु ु ु
ऑफ िहदं �रिलजन’ हे आणखी एक प�तक िलिहले. अशा रीतीने १८३१ ते १८३४ या ुू
काळात ि��ती िमशन�यांशी िहदं धम�शा��यांनी चच��या �पाने वादिववाद केले. या ू
वेळपावेतो िहदंमंधील तथाकिथत श� जात�तन ि��ती धमा�त धमा�तर झा�या�या ू ूू
तरळक घटना घड�या अस�या तरी �ा�णांसार�या तथाकिथत उ�चवण�य जातीतन ु ू
रामच�ंशा��यासारखा एखादा अपवाद वगळता धमा�तर झालेले न�हते. १८३३म�ये एका 
मि�लम गह�थाने िव�सनकडे बाि��मा घेतला होता. दसर े�हणजे, या वैचा�रक सघंषा�ची ु ृ ु
ऐितहािसक न�द केवळ घटनां�याच �पात करता येते. �याची हिकगत ि��ती 
िमशन�यां�या अहवालांम�ये, जॉन िव�सन�या च�र�ाम�ये न�दवली गेली आहे. ��य� 
यि�वाद काय झाले, दो�ही प�ांनी कोणते िवचार मांडले याचा तपशील काळा�या ु
ओघात नाहीसा झाला आहे (वािळंबे १९६२ : १८०-८२).

यानंतर ि��ती िमशन�यांशी मि�त मा�यमातन वैचा�रक वाद घाल�याचा दसरा ु ू ु
�य�न १८४४सालचा आहे. हा �य�न दखेील मोरभट दांडेकरानेच केला होता. पण 
दर�यान १८३९म�ये  होम�सजी व धनजीभाई या पारशी त�णांचे धमा�तर आिण 
१८४३म�ये नारायण शेषा�ीचे धमा�तर व �ीपत शेषा�ी �करण या घडामोडी घडन गे�या ू
हो�या. ि��ती धमा�चे सकंट आप�या धमा�वर कोसळले आहे अशी भावना 
उ�चविण�यांम�ये िनमा�ण झाली होती. िमशनरी लोक �यां�या  शाळांम�ये येणा�या िहदं-ू
पारशी मलांना िफतवन ि��ती धमा�त �वेश दते आहेत अशा �िति�या उमटन लोक ु ू ू
िमशन�यां�या शाळांतन आप�या मलांना काढन घेऊ लागले होते. या पा��भमीवर मोरभट ू ु ू ू
दांडेकरांनी जानेवारी १८४४पासन ‘उपदशेचिं�का’ हे मािसक ि��ती िमशन�यां�या ू
धम��साराला अटकाव घाल�यासाठी स� केले (िक�ा : १८२). मािसका�या पिह�या ु
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अकंात मोरभट दांडेकराने मािसक स� कर�यामागची आपली भिमका पढील�माणे �प� ु ू ु
केली : “या दशेांत पा��चा सचंार होऊं लाग�यापासन आपले पिव� धमा�स ध�का येत ू
चालला आहे. �यांह� जागोजाग शाळा घालन व ि��ती धमा�च� प�तक�  फकट लोकांस ू ु ु
वाटन या लोकांस बाटिव�याचा महत �य�न चालिवला आहे, व आपले लोकांस आपल� ्ू
धमा�च� �ान नसत� याजमळ�  िक�येकांस िहदंधमा�चा कंटाळा येऊन ि��तीधम� खरासा ु ु
वाटं लागला आहे. ते�हां हे लोकहो हा अनथ� फार िव�तत हो�याचे पव� त��ितबधंाथ� ृू ू ं
कांह� तरी तजवीज या �सगं� योजण� अव�य आहे क� नाह�? माझ� मत� दरमहां एक प�तक ु
काढन �यांत िहदंधमा�ची लोकांस मािहतगारी होई, व ि��ती लोक आपले धमा�वर दोष ू ु
दतेात, �याच� खंडन होई अस� कराव�, ही चांगली यि� आहे व पा�ी लोक दबले तर अशान� ु
दबतील, यांस हरवायास दसरी यि� नाह�.” दर�यान या काळात मोरभटांनी ि��ती ुु
धमा�चाही चांगला अ�यास केला होता अशी मािहती �यांनी या सपंादक�यात िदली आहे 
(जांभेकर १९५० : [खंड ३] प�रिश� प. ९५).ृ

डॉ. िव�सनने �या�या ‘ओ�रए�टल ि��न �पे�टॅटर’ या मािसका�या अकंात 
मोरभट दांडेकरां�या ‘उपदशेचिं�के’ची घेतलेली दखल उ�ोधक आहे : “सदर मािसकाची 
स�वात ही िवचार कर�यासारखी घटना आहे. लढा िद�याखेरीज रणांतन माघार ु ू
�यावयाची नाही हा कम�ठ �ा�णांचा िनधा�र झालेला आहे. अध�वट िहदं आिण अध�वट ु
ि��ती अस� ‘�भाकर’ ह� प� अ�सल िहदंला मनापासन आवडत नाही. तस�च आप�या ूू
�ाचीन धमा�चे समथ�न कर�याच� काम �ा�ण लोक सरकारी कॉलेजांत िश�ण घेतले�या 
लोकां�या सशंया�पद ��वेर सोपिव�यास कधीिह तयार होणार नाहीत.”  (वािळंबे 
१९६२ : २५०) ‘�भाकर’ प�ाचे सपंादक भाऊ महाजन हे होते. �ीपत शेषा�ी �करणात 
‘�भाकरा’ने बह�शः बाळशा��यांची बाज उचलन धरली होती. ‘�भाकर’ प� काय, िकंवा ू ू
‘सरकारी कॉलेजांत िश�ण’ घेतलेले लोक काय, हे िहदं असले तरी सनात�यां�या ू
ि�थितशील भिमकेह�न �यांची भिमका वेगळी होती. �यांना िहदं समाजात माफक का ू ू ू
होईना प�रवत�न हवे होते. िव�सन�या या उता�याव�न िहदं समाजातले पर�परिवरोधी ू
िवचार�वाह �ीपत शेषा�ी �करणामळे प��तरावर कसे आले, आिण पर�परांिव�� कसे ु ृ
उभे ठाकले, ते �प� होते.

अथा�त मोरभट दांडेकरांचे हे मािसक प� फार काळ चालले नाही, व ब�यापैक� 
अिनयिमततेने �िस� झाले असे िदसते. �ीपत शेषा�ी �करण जोवर �वलंत होते, तोवर 
‘उपदशेचिं�के’चे अकं िनघाले. �यानंतर लवकरच, ते बदं पडले. ‘उपदशेचिं�के’चे अकं 
दोनतीन वष�  िनघाले असा उ�लेख ‘�ानोदया’म�ये आढळतो (जांभेकर १९५० : [खंड 
३] प�रिश� ३, प. ९३). अथा�त मोरभट दांडेकरांचे असे साव�जिनक आिण जाहीर ृ
उप�म बदं झाले तरी ि��ती िमशन�यां�या जा�यात ओढ�या गेले�या त�णांना धमा�तर 
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कर�यापासन पराव� कर�याचा �यांचा उप�म पढेही अनेक वष� स� रािहलेला िदसतो. ृ ु ुू
कारण १८५४ म�ये बाबा पद मनजी यांचा ि��ती धमा�कडे ओढा वाढला आहे हे पाह�न ्
�यांना ि��ती धम��वीकारापासन पराव� कर�यासाठी मोरभट दांडेकर एकदा �यां�या ृू
घरी आले होते (पद मनजी १९५५ : १२५-२६).्

यानंतर ि��ती धम��चारािव�� �ितवाद कर�याचा �य�न क�णशा�ी साठे या ृ
गह�थाने १८५२म�ये केला. िगरगावातील ठाकर�ार येथे १९ स�ट�बर १८५२पासन दर ृ ू ू
रिववारी क�णशा�ी साठे हे िहदंधमा��या समथ�नाथ� �या�याने दते असत. ही �या�याने ृ ू
वष�भर चालली. सभेचे �व�प वादिववादाचे न�हते. िहदं वगळता अ�य धम�यांना ू
(�हणजेच ि��ती धम�यांना) सभेत �वेश न�हता. �वधमा�िवषयी साशकं झालेले, �� 
पडलेले िहदं मा� सभेला उपि�थत राह�न �� िवचा� शकत होते. परतं सभेला जमणार ेुू
बह�तेक �ोते हे िहदंधम��ेमी अस�याने ख�या अथा�ने िहदं धमा�ची िचिक�सा या सभेत होत ू ू
असेल असे िदसत नाही. एके िदवशी एका न�या िवचारा�या मन�याची केशवशा��यांना ु
िहदंधमा�िवषयी काही िचिक�सक �� िवचार�याची इ�छा होती. पण तो एवढा घाबरत ू
होता क� �याने पोिलसांकडन सरं�ण मािगतले. बाबा पद मनजी हे �या काळात मंबईत ू ् ु
राहायला आले होते आिण ि��ती धम�िवचाराने �भािवत झाले होते. ते या सभेला 
िनयिमतपणे उपि�थत रािहले आिण �यांनी सभेतील क�णशा��यांचे �ितपादन आिण ृ
�यावरची �वतःची मते यांचा व�ा�त ‘�ानोदय’ प�ात िलह�न �िस� केला (िक�ा : ८९-ृ
९०). 

यानंतर ि��ती िमशन�यांिव�� वैचा�रक वादिववाद करणार े काय�कत� �हणन ू
िव�णबवा ��चारी यांचे नाव पढे येते. िव�णबवा ��चारी अथवा िव�ण िभकाजी गोखले ु ु ु ु ु ू
(१८२५-१८७१) हे मळचे कोकणातले स�ंयासी गह�थ १८५६�या समारास मंबईत ृ ु ुू
आले. मंबईत �यांना लाभले�या अनयायांम�ये पाठार े�भ जातीतील वजनदार लोकांचे ु ु ू

िव�णबवा ��चारीु ु
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िहदं धमा�चा उ�लेख ते जाणीवपव�क ‘वैिदक िकंवा वेदो� धम�’ असा करत असत. ूू
�यां�या मते िहदं धम� हे वेदो� धमा�चे �� �प होते. मळ वेदो� धमा�िशवाय िहदंमंधील ूू ू
इतर सव� गो��चा उ�लेख ते पाखंड �हणन करत, आिण �यावर टीका करत. ू
नविशि�तां�या मनातील िहदं धमा�िवषयीची अ��ा, सशंय जे�हा वाढत चालला होता, ू
ते�हा �यां�याम�ये वैिदक धमा�ब�ल भ�� आिण िव�ास  जागत करणे या उ�ेशाने �यांनी ृ
लेखन-�वचन केले. सव�साधारणपणे पारपं�रक धािम�क चालीरीत�चे समथ�न करायचे, पण 
�या काही �ढी िकंवा परपंरा स�या�या प�रि�थतीत �वीकारणे अडचणीचे ठरते �यांना 
‘पाखंड’ िकंवा ‘िवकती’ ठरवत �या मळ वैिदक धमा�चा भाग न�हेतच अशी भिमका ृ ू ू
�यायची असे �यां�या मांडणीचे सव�साधारण �व�प होते. वैिदक धमा��यित�र� 
िहदंमंधील इतर पथंोपपथंाची मते तसेच इतर धम�मते या सवा�वर िव�णबवांनी यथे�छ ु ुू
टीका केली. �यां�या ‘वेदो�धम��काश’ या प�तकात �यांनी ही मांडणी केली आहे.ु

एक�कडे िहदं धम� अशा �कार े सो�या भाषेत समजावन सांगत असतानाच ूू
िव�णबवांनी िहदं आिण पारशी �ो�यांपढे ि��ती धमा�वर आ�मकपणे टीका कर�यास ु ु ुू
स�वात केली. िगरगावातील ठाकर�ार�या पारशी शाळेत १८५६म�ये िव�णबवांनी काही ु ू ु ु
सभा घेत�या. नंतर जानेवारी ते मे १८५७ या काळात िमशन�यां�या िवनंतीव�न 
िगरगाव�या सम�िकना�यावर या सभा भ� लाग�या. सभांम�ये िमशनरीही सहभागी होत ु
आिण �यांचे �व�प जाहीर वादिववादाचे असे. पाचशे ते दोन हजारपय�त लोक या सभेला 
उपि�थत राहत. िमशन�यांकडन ह�र केशवजी, नारायण शेषा�ी हे दखेील या वादात ू
सहभागी होत. िव�णबवा िमशन�यांना �यां�याच भाषेत उ�र ेदते. जहाल आिण आ�मक ु ु
भाषा वापरत. आजवर िमशनरी िहदं दवेदवेतां�या पौरािणक कथांची नैितक ��ीने ू
िचरफाड करत, मित�पजेवर टीका करत; एकंदरीतच िहदं धमा�ला मागासलेला व ू ू ू
कालबा� ठरवत. िव�णबवांनी दखेील याच प�तीने ि��ती धम��थंांतील िवसगंती, ु ु

�माण अिधक होते. मंबईसार�या शहरात ए�हाना सरकारी व िमशनरी शाळांतन िशकन ु ू ू
नोकरीला लागलेला एक नवा वग� (�याला आपण म�यमवग� �हणतो आहोत, तो -) तयार 
झाला होता. या वगा�ला सरकारी नोक�यांमळे �ा� झालेली सखव�त जीवनशैली एक�कडे ु ु ू
सखावत होती, तर दसरीकडे ि��ती िमशन�यांकडन दाखवले जाणार े दोष, आधिनक ु ू ुु
िश�णामळे जाणव लागलेले �वधमा�चे व �वसमाजाचे मागासलेपण या गो�ी डाचत ु ू
हो�या; यांमळे हा समाज ि�धाव�ी अडकला होता. धमा�तरा�या घटनांमळे या वगा�त ु ृ ु
िनमा�ण झालेली अ�व�थ खळबळ आणखीच वाढत होती. अशा प�रि�थतीत िहदंनंा ू
�वधमा��या ख�या �व�पाची जाणीव क�न �ावी व ि��ती िमशन�यां�या िहदं ू
धम�िचिक�सेचा �ितवाद करावा असा दहेरी उप�म िव�णबवा ��चारी यांनी हाती ु ुु
घेतला.
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अनैितक आचरण यांवर उपसाहा�मक टीका केली. येश�या बोल�यातील िवसगंती ू
दाखवन ि���यांचा दवे खोटे बोलतो असे ते �हणत. ि��ती धमा�चे मळ यह��ां�या ू ू
रानटी िवचारांम�ये आहे असे िव�णबवा सांगत. िव�णबवां�या आ�मक, �सगंी िशवराळ ु ु ु ु
भाषेमळे �ोते खश होऊन जात आिण िमशन�यांना ते िश�याशाप दते. िव�णबवांचा एक ु ू ु ु
अनयायी मंगेश हरी ने�रकर याने िव�णबवांनी िगरगाव�या सम�िकना�यावर�या ु ु ु ु
वादिववादांम�ये िदले�या �वचनांचे सार ‘वेदो� धमा�चा िवचार व ि��ती मत खंडन’ या 
प�तकात एकि�त क�न �िस� केला आहे (�होरा २००० : १५५-१६३).ु

१८१५पासन ि��ती िमशन�यांनी धम��साराचे काय� महारा��ात स� केले. �यांना ू ु
अपेि�त  होते ितत�या �माणात एत�ेिशयांनी धमा�तर केले नाही. यात तथाकिथत उ�च 
जात�तील लोकांचे �माण तर अितशय नग�य होते. पण जी काही धमा�तर ेझाली �यामळे ु
समाजातील सनातनी, पराणमतवादी गट अितशय अ�व�थ झाला. १८३१ ते १८५७ ु
या काळात मोरभट दांडेकरांपासन िव�णबवा ��चार�पय�त ि��ती िमशन�यां�या ू ु ु
धम��साराला अटकाव कर�याचे तरळक �य�न या गटाकडन झाले. पण त�कालीन ु ू
महारा��ीय समाजाम�ये, येथन पढ�या काळात िमशन�यांचा ि��ती धम�िवचार आिण ू ु
सनात�यांचा िहदंधम�र�क िवचार या दो�ही िदशा टाळन ितस�याच िदशेने सां�कितक ृूू
प�रवत�नाचा �वाह �बळ होत गेला. ही ितसरी िदशा धािम�क व सामािजक सधारणेची, ु
�बोधनवादी म�य�यव�थेची होती.ू
१२ धम�सधारण�ेया िवचाराचे बीजारोपण : लोकिहतवादी ंु

 महारा��ात धम��सार करणार े िमशनरी हे �ॉटे�टंट पथंीय होते. येश ि��ताचे ू
िवचार, �याचे जीवन याचे गणगान क�न िहदंमं�ये �यािवषयी आकष�ण, िकमानप�ी ु ू
उ�सकता िनमा�ण करणे यावर �यांचा भर होता. सोबत िहदं धमा�तील अधं��ा आिण ु ू
अनेक कालबा� �ढी, सती-बळी यांसार�या �थांमधले �ौय�, िहदं दवेदवेतां�या ू
जीवनातील अनैितक वाटावेत असे पौरािणक �सगं यांवर ते टीका करत. िहदं धम��थं, ू
पराणे यांतील िवसगंतीचा पाढा वाचला जाई. िहदं धमा�तील सामािजक िवषमता ु ू
मन�या�या �गतीला कशी हािनकारक आहे, ते पटवन िदले जाई. याउलट ि��ती ु ू
धमा�तील उ�च िवचारांमळे यरोपीय रा��ांना एवढी मोठी भौितक �गती करणे श�य झाले ु ु
असे लोकां�या मनावर ठसवले जाई. खर ेतर आधिनक काळातील िववेकवाद, �यि�वाद ु
या म�यांवर अिधि�त पा�ा�य त�व�ानाने ि��ती धम�मत नाकारले आहे. आधिनक ू ु
काळात मानवी िववेकाला क� ��थान िमळाले असन ��ा, �ढी-परपंरा, अ� समजती ू ु
यांना यरोपीय समाजाने िनकालात काढले आहे ही व�ति�थती न�याने इं�जी िश�ण ु ु
घेणा�या भारतीय-महारा��ीय त�णांना फारशी �ात न�हती. नाि�तकमत, अ�ेयवाद हे 
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िवचार�वाह ब�याच उिशरा प�रिचत झाले. भारतीय समाजाची मानिसक घडण दखेील 
�ाधा�याने स�� जािणवेची अस�याने पा�ा�य �ान आिण ि��ती धम�िवचार यांनी 
�भािवत होऊन िहदं धमा�वरील ��ा उडताच येथील नविशि�तांना ि��ती धम� जवळचा ू
वाटे. पण छपेपणाने ि��ती धमा�िवषयीचे �ेम अनेकजण बाळगन होते. ह�र केशवजी, गो. ु ू
ना. माडगांवकर, दादोबा पांडरगं, भाऊ दाजी अशा अनेक �िस� बि�मान �य��चा ु ु
आय�यातील काही काळ तरी ि��ती धमा�कडे ओढा होता. ह�र केशवजी हे र.े केनी ु
या�या सहवासात रािह�यानंतर �यांची िहदं धमा�वरील ��ा हळहळ कमी झाली आिण ू ूू
ि��ती धमा�िवषयीचे आकष�ण वाढ लागले. ते�हा �यांचे आजोबा गोपाळजी यांनी ू
शामराजता�या केसकर या धम�प�षा�या सहवासात ह�र केशवज�ना ठेवले आिण �यांचे ु
मत प�हा िहदं धमा�कडे वळवले (रामच�ं ह�र १९११ : ३७). अथा�त, वर ु ू
उ�लेिख�या�माणे िव�णबवा ��चारी यां�या जाहीर धम�सभेत १८५७ साली वया�या ु ु
�ेप�ना�या वष� दखेील ह�र केशवजी िमशन�यांकडन वादिववादात सहभागी होत होते; ू
�याव�न मनाने ि��ती धमा�कडे ओढलेले असनही केवळ तडजोड �हणन ते िहदं धमा�त ू ू ू
रािहले होते असा िन�कष� िनघतो. दादोबा पांडरगं हे �ा. ह�डस�न, जॉन िव�सन यां�याशी ु
चांगला �नेह बाळगन होते. दादोबांना धम�िवषयक प�तके तेच परवत असत. दादोबांचा ू ु ु
कल पण�पणे ि��ती धमा�कडे होता. पण १८४३म�ये ते सरते�या सरकारी शाळेवर ू ु
िश�क �हणन नोकरी करत असताना ते शाळेचा म�या�यापक हे�ी �ीन या�या ू ु
सहवासात आले. हे�ी �ीन नाि�तक मताचा होता. दादोबां�या स�ंहात मोठया स�ंयेने ्
ि��ती धम�मताची प�तके पाह�न �याने नापसतंी �य� केली. नैितकतेने जग�यासाठी ु
धमा�ची गरज नाही; कोण�याही धमा�त बरवेाईट गण असतातच; ि��ती धमा�तही अनेक ु
अवगण आहेत हे �ीनसाहेबाने दादोबां�या �यानात आणन िदले. ते�हापासन दादोबा ु ू ू
ि��ती मतापासन वैचा�रक��या दर गेले असावेत (ि�योळकर १९४७ : १५६-५७). या ्ू ू
�िस� �य��िव�� �या काळात असे अनेक लोक असावेत क� �यांनी उघडपणे ि��ती 
धम� �वीकारला नसला तरी �यांनी ि��ती जीवन�म अिंगकारला होता. बाबा पद मनजी ्
बेळगाव�या िमशनरी शाळेत िशकत असताना �या शाळेतले आपाजीराव हे मराठा 
हेडमा�तर आिण र�तमजी हे पारशी मा�तर या दोघांचाही �वधमा�वरचा िव�ास उडाला 
होता व ि���यां�माणेच जगत होते असे पद मनजी सांगतात (पद मनजी १९५५ : १८).् ्

�यांनी इं�जी िश�ण घेतले आहे िकंवा जे लोक सधारक� िवचारांचे आहेत ते ु
ि��तीच बनणार अशी धारणा �या काळात�या समाजाची झालेली होती. भाऊ दाजी 
लाड हे ि��ती होणार आहेत अशी समजत �या काळात मंबईत पसरली होती ू ु
(ि�योळकर १९७१ : २०५-२०६). बाबा पद मनजी बालपणची एक आठवण सांगताना ्
�हणतात क�, बाळशा�ी जांभेकर बेळगाव�या सरकारी शाळेची तपासणी कर�यासाठी 
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बेळगावास आले असताना, ते पाविब�क�टे खातात, बायबल वाचतात, ते�हा ते आता 
ि��ती होणार आहेत अशी समजत लोकांम�ये पसरली होती (पद मनजी १९५५ : १२). ू ्
अनेकांना छापील प�तक हे केवळ ि��ती धमा�चेच असते असे वाटत असे. वरील ु
�सगंात पालखीत बसन प�तक वाचत जाणा�या बाळशा�ी जांभेकरांकडे पाह�न �यां�या ू ु
हातात असलेले प�तक बायबलच आहे असे बेळगाव�या लोकांना वाटत असे. बाबा ु
पद मनजी यांचा ि��ती हो�याचा िवचार समज�यानंतर �यां�या आ��वक�यांम�ये फार ्
खळबळ माजली आिण �यांनी बाबांना �यां�या िवचारापासन पराव� कर�याचा �य�न ृू
केला. �यावेळी अडाणी ि�या बाबांना �हणत क�, “बायबल�या प�तकात काहीतरी ु
मोिहनी आहे. ते त वाच नकोस.” (िक�ा : १२८).ू ू

िमशन�यांनी चालवले�या धम��सारामळे ��य� धमा�तर ेफारशी झालेली नसली तरी ु
�या धमा�तरांचा धाक सव�सामा�य समाजाने िकती मोठया �माणात घेतला होता, ते या ्
उदाहरणांव�न िदसन येते. मा� काही नविशि�तांसमोर समाजा�या अशा पव��हदिषत ू ू ू
धारणांमळे पेच िनमा�ण होत होता. पा�ा�य िव�े�या स�ंकारातन �ा� झाले�या ु ू
िचिक�सक ��ीने ते धमा�चा िवचार क� लागले होते. �यांना िहदं धमा�तील दोष िदसत ू
होते �याच�माणे ि��ती धमा�चा बरसटलेपणा दखेील जाणवत होता. इं�जी िशकणे, ु
प�तके वाचणे, येशिवषयी काही बोलणे अथवा वाचणे �हणजे ि��ती धमा��या वाटेला ु ू
लागणे, अशी जी समजत �या काळात �जली होती �यामळे �यां�यावर सरसकट ि��ती ू ु
बन�याचा िश�का मारला जाई. ‘�वधमा�िभमानी’ असे नाव धारण करणा�या एका 
लेखकाने असे त�ण नविशि�त �वधमा�िभमानश�य होत आहेत याब�ल वत�मानप�ातन ू ू
खेद �कट केला. �याला उ�र द�ेयासाठी ‘एि�फ��टन �कॉलर’ नावाचा त�ण �भाकर 
प�ात िलिहतो, “�वधमा�िभमानी िलिहतो क�, ‘जे इं�जीचा अ�यास केलेले नवीन 
उमेदवार आहेत �यांस अस� वाटत� क�, धमा�त धम� येश ि��ताचा’....हा दोष इंि�लश ू
िशक�यामळ�  लावतात अस� िदसत�, तर असे जे िवचारश�य आहेत �यांस माझ� सांगण� ह�च ु ू
आहे क�, इंि�लश ते िशकतात ती श� भाषा होय. �यांत धमा�स अगद� सबंधं नाह�. जशी ु
�यांची ��ा आप�या धमा�वर नसती, �याच�माण� येश ि��तावरही िव�ास नसतो. �यांस ू
इंि�लशांचा येश व िहदंचंा क�ण हे दोघेही धतार े (�हणजे भ�द) वाटतात.” (ि�योळकर ृ ुू ू ू
१९७१ : १९७-९८).

अशा िवचारा�या लोकांपैक� काही थोडे लोक नाि�तक बनले. तर काह�ना िहदं ू
धमा�त बदल�या काळा�माणे सधारणा करणे िनकडीचे वाट लागले. अनेक पथंोपपथं, ु ू
पर�परिव�� क�पना, धारणा व �ढीपरपंरा, जनाट अधं��ा व वेडगळ समजती यांनी ु ु
गजबजले�या िहदं धमा�ची काही न�या म�यां�या आधार ेपन�य�व�था केली पािहजे असे ू ुू
�यांचे मत बनले. या �ि�कोनाचा वैचा�रक मांडणीचा पिहला जोरकस आिव�कार 
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लोकिहतवादी गोपाळराव हरी दशेमख यां�या धम�िवषयक लेखनात िदसन येतो. ु ू
लोकिहतवादी यांनी ‘�भाकर’ या प�ातन १८४८ ते १८५० या काळात िनयिमतपणे ू
लेखन केले. �यांचे हे लेख ‘शतप�े’ या नावाने �िस� आहेत. लोकिहतवादी धािम�क 
�व�ीचे गह�थ होते. परतं िहदं धम��यव�था, ित�यातील वण��यव�था व जाती�यव�था, ृ ृ ु ू
�यांमळे समाजात िनमा�ण झालेली िवषमता, �ा��या�या क�पनेची कालबा�ता यांिवषयी ु
�यांचे िवचार बरसटलेले न�हते. �ा�णांवर सात�याने केले�या टीकेमळे त�कालीन ु ु
समाजात तथाकिथत उ�चविण�यांकडन �यांचा सतत �ेष झालेला िदसतो. आपण ू
�ा�णांवर अिधक टीका का केली याचे कारण दतेाना ते �हणतात, “�ा�णांच� दोषिववेचन 
म� फार केलेल� आहे. याच� कारण आमचे लोकांत म�य �ा�ण; ते ज� करतील तसे इतर ु
वत�तात. �हणन �ा�णांचे सधारणके�तव मी झटत�, �यांच� सधारणा झाली �हणजे िहदं ू ु ु ु ु
लोकांची जाहाली.” (ि�योळकर १९६७ : १६३). लोकिहतवाद�ना �चिलत काळात 
वण��यव�थेनसार वत�न करणे मा�य न�हते. �यां�या मते आता जाती आिण वण� यांची ु
सकं�पना बदलत चालली आहे. िश�ण सवा�नाच िमळत अस�याने �ान ही एकटया ्
�ा�णाची म�ेदारी अस शकत नाही. जात�मधील अतंर आता िमटत चालले आहे, हे ू
ल�ात घेऊन तथाकिथत वर�या जात�नी आपले वत�न सधारले पािहजे आिण सवा�शी ु
समानते�या ना�याने वागले पािहजे. धम�सधारणेिवषयी लोकिहतवाद�नी एक नवी क�पना ु
मांडली. ही क�पना बगंालम�ये �थापन झाले�या �ा� समाजाला जवळची होती. १७ 
जन १८४९ रोजी ‘�भाकर’ प�ात ते िलिहतात, “जसा गीत�त एक ई�र आहे, इतर दवेता ू
भज ंनयेत अश� �प� वा�य� प�कळ आहेत, त� �याव�. जर� ती पराणांस िव�� असतील ू ु ु
तर पराण� सोडाव�. ज� चांगल� त� �याव�. जातीिवषय� दवेाच� मत �याव�. कारण क� स�ंकत ु ृ
भाष�त अनंत �थं आहेत. �या �या ऋष��या जस� जस� मनांत आल� तस� �यांण� िलिहल� 
आहे. ते�हां �यांत एकच प�तक आप�याला उपयोगी सांपडणार नाह�; परतं सवा�चे ऐ�य ु ु
केल� तर करतां येईल. या�माण� एक �थं क�न �यांत श� नीती �ितपादन करावी. आिण ु
या िहदं लोकांच� िवशेष नांव ठेवाव�. आिण �यांण� कस� वागाव� �याचे िनयम �यांत �याहावे. ु
आिण त�च प�तक आपल� शा� समजन �या�माण� चालाव�. खिचत एकटया ऋषीन� ्ु ू
आपले अकलेन� िलिहलेले शा�ापे�ां चार मत� पाह�न ज� शा� आपण तयार क�ं, त� 
सवा�पे�ां उ�म होईल, यांत सशंय नाह�. श�दोनश� लोकांन� या�माण� नांव धारण क�न 
वेगळी फळी पाडावी. मग आपलेम�य� हा धम� चांगला अस� पाह�न प�कळ लोक ु
येतील...मग आपली मंडळी �बल झाली �हणजे जे पािहजे त� काय� करतां येईल. सां�त 
एकमेकांचे िवरोध व िवभ�पण� फार आहेत. कोकण�थ दशे�थाश� सोयरीक करीत 
नाह�त. �ा अडचणी मोडन लोक गगंाजळिनम�ळ होतील. आिण यांच� एकमत व एकधम� ू
होईल. अस� के�यावांचन सां�तकाळ� िहदंधम� �� झाला �याचे हातन आ�ह� सटणार ू ू ुु
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एक धम��थं, एक ई�र असले�या धमा�चे हे �व�न लोकिहतवादी ि��ती धमा��या 
�भावातन पाहात आहेत हे �प�च आहे. िहदं धमा�ची झालेली अवनती इतक� ू ू
पराकोटीला पोहोचली होती क� �यात सधारणा झा�यािशवाय �याचा पढील �वास श�य ु ु
होणार नाही असे �यांना वाटत होते. परतं या अवनतीची, दद�शेची जाणीव हो�यासाठी जे ु ु
स�ंका�रत मन, िववेक� मन असणे आव�यक होते, ते िववेक� मन पा�ा�य िश�ण आिण 
ि��ती धम�िवचाराशी प�रचय या दोन गो��मळे आकाराला आले हे ल�ात ठेवले पािहजे. ु
म�य �हणजे िहदं धमा�तील दोषांचे �ान झा�यानंतर ि��ती धम� �वीकार�याऐवजी ु ू
आप�याच धमा�त राह�न सधारणा घडव�याचे अग�य नविशि�तांना वाट लागले होते. ु ू
एकोिणसा�या शतकाचा �थमाध� सपंताना लोकिहतवादी यांनी मांडलेले ‘नवी फळी 
�थापन कर�याचे’ िवचार भिव�यसचक आहेत. लोकिहतवादी इथे �ाम�याने धमा�िवषयी ू ु
बोलत होते. �यांनी न�या धािम�क �यव�थेचे जे �व�न पािहले, �या �व�ना�या पत�ते�या ू
िदशेने म�यमवग�य नविशि�तांनी वाटचाल केलेली पढील काळात िदसते.ु
१३ धम�सधारणावादी चळवळी व िवचारवतंु

येथन पढ�या काळात धम�सधारणा आिण सामािजक सधारणा ही दोन �येये अथवा ू ु ु ु
�व�ने महारा��ीय समाजातील न�या िवचारा�या लोकांनी पािहली. या दो�ही सधारणा ु
पर�परांशी िनगिडत हो�या. भारतीय समाजात ि�या आिण दिलत यां�या शोषणाची जी 
�यव�था उभी रािहली होती, ितचे मळ धािम�क क�पना आिण धम��यव�था यां�याम�ये ू
होते. �यामळे धम�सधारणेला हात घालणे �हणजे एका अथा�ने सामािजक सधारणेकडे ु ु ु
वाटचाल करणेच होते. िहदं धमा�त सधारणा घडवन आण�यासाठी आधिनक धम�पथंाची ु ू ुू
�थापना कर�याचा पिहला उप�म भारतात राजा राममोहन रॉय यांनी बगंालम�ये 
१८२८ साली �थापन केले�या ‘�ा�ो समाजा’�या �पाने स� झाला. िहदं�ंया धािम�क ु ू
आिण सामािजक �थांम�ये सधारणा घडवन आणणे ही राजा राममोहन रॉय यांची ु ू
मह�वाची क�पना होती. �यामागचा �यांचा �ि�कोन हा एकंदर भारतीय समाजातील 
सधारणाचळवळ�ना �भािवत करणारा ठरला. राजा राममोहन रॉय यां�या मते धम�क�पना ु
आिण धािम�क आचारां�या क�पना बदल�यािशवाय समाजात प�रवत�न घडन येणार ू
नाही. �यामळे समाजप�रवत�नाची स�वात धािम�क �यव�थेतील प�रवत�नापासन झाली ु ु ू
पािहजे. याच िवचाराचा �भाव महारा��ातील प�रवत�नवादी नविशि�तांवर पडलेला 
िदसतो. �याची �िति�या �हणन महारा��ात �ाथ�ना समाजाची �थापना १८६७म�ये ू
झाली. या �ाथ�ना समाजाचा इितहास खर े तर मंबई येथे �थापन झाले�या ु
परमहसंसभेपासन स� होतो.ू ु

नाह�. हा धम� सधारला पािहजे.” (िक�ा : २००-२०१).ु
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ि��ती िमशन�यां�या धम��सारामळे आिण िश�णातील नविव�े�या स�ंकारामळे ु ु
िहदं धमा�तील ��ा-अधं��ा, �ढी-परपंरा यांची िचिक�सा एकोिणसा�या शतकात ू
न�याने िशकणा�या त�णांम�ये स� झाली. या िचिक�सेचा एक प�रणाम �हणजे िहदं ु ू
धमा�तील कालबा� गो�ी वगळन �याचे अिधक �यापक व  सव�समावेशक �व�प ू
��थािपत करणे. ि��ती धम��वीकाराऐवजी िहदं धमा�तीलच कम�कांडे, जनाट व ुू
अ�यायकारक ठरणा�या गो�ी काढन टाक�या�या �ि�कोनातन �य�न करणे आव�यक ू ू
आहे ही भावना काही नविशि�तांम�ये �जली. अशा त�णांपैक� एक �हणजे दादोबा 
पांडरगं हे होत. दादोबा �वतः ि��ती धमा�कडे आकिष�ले गेले होते. परतं पढे �यांचे िवचार ु ु ु
बदलले, हे आपण पािहले. १८४१�या अखेरीस दादोबांची नेमणक सरत�या सरकारी ू ु
शाळेवर झाली. �या शाळेचा म�या�यापक हे�ी �ीन हा अ�ेयवादी होता. �याचा ि��ती ु

धमा�वर िव�ास न�हता. �या�याशी झाले�या चच�मळे दादोबांना ि��ती धमा�तही दोष ु
आहेत याची जाणीव झाली व �यांचे मन ि��ती धमा�पासन दरावले. ��येक धमा�त चांगले ू ु
आिण वाईट असे दो�ही �कारचे गण असतात. �यातील चांगले गण िनवडन घे�याची ु ु ू
गरज असते असे �यांना वाट लागले. याच काळात सरतम�ये गजराती शाळेत दगा�राम ू ु ु ु
मंछाराम हे िश�क होते. यां�यावर नविवचारांचा �भाव होता. या दोघांनीही आप�या 
आणखी काही समिवचारी िम�ां�या सहा�याने सरतम�ये २२ जन १८४४ रोजी ु ू
‘मानवधम�सभा’ या नावाची स�ंथा �थापन केली. अ. का. ि�योळकर यांनी दादोबा 
च�र�ात या सभेची हिकगत िव�तारपव�क िदली आहे (ि�योळकर १९४७ : २४२-ू
२४९). या स�ंथे�या सभेत झालेले िनण�य दादोबांनी टोपणनावाने िलिहले�या 
‘धम�िववेचन’ नावा�या पि�तकेत िदले आहेत. ते पढील�माणे –ु ु

परमहससभां

दादोबा पाडंरगं तख�डकरु
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१. ई�र एक व तोच प�य आहे.ू

३. मन�यमा�ाचा पारमािथ�क धम� एकच होय.ु
२. नीितपव�क स�ेम ई�रभि� हाच धम�.ू

६. मन�यमा�ाची एक �ाित.ु
७. सवा�स �ानिश�ा असावी.

अ. का. ि�योळकर यां�या मते या मानवधम�सभेत मंबईत पढे �थापन झाले�या ु ु
परमहसंसभेचे मळ आहे[७]. १८४६साली दादोबा पांडरगं सरतह�न मंबईला परतले आिण ू ु ु ु
नॉम�ल �लास या िव�ालयाचे सचंालक बनले. इथले िव�ाथ� आिण िम� यां�याम�ये 
�यांनी आप�या न�या िवचारांचा �चार स� केला. जाितभेदापासन होणार ेअिन� प�रणाम ु ू
टाळ�यासाठी जाितभेद न� झाले पािहजेत असे �ितपादन ते क� लागले. या �चाराची 
प�रणती �हणजे १८५०�या समारास परमहसंसभेची �थापना मंबईत झाली (ि�योळकर ु ु
१९४७ : २५१). राम बाळक�ण जयकर हे या सभेचे अ�य� बनले. या सभेचे सवा�त ृ

�ढीपरपंरनेे ��त असले�या समाजात समतावादी, धम�िनरपे�, अधं��ािवरोधी 
िवचार �जवणे िकती कठीण आहे याचा अनभव मानवधम�सभे�या काय�क�या�ना लवकरच ु
आला. जादटोणा आिण मं�तं� यािव�� या सभेने �चार स� केला. १८४४म�ये ुू
जादटोणा-मं�तं� हे खर ेअस�याचे िस� कर�याचे जाहीर आ�हान �यांनी िदले. �वतःला ू
फार मोठा मांि�क �हणवणा�या व�यारामबवा याने हे आ�हान �वीकारले. हा �योग ु
पाहायला समार े चार हजार लोक जमले होते. या लोकांसमोर व�यारामबवा काहीच ु ु
चम�कार दाखव शकला नाही. पण लोकांम�ये व�यारामबवा�या बाजचेच लोक अिधक ू ु ू
होते. यापैक� काही लोकांनी दगा�राम मंछाराम घरी परतत असताना �यां�यावर ह�ला ु
केला. एक ल� पारशी गह�थ मधे पड�यामळे आिण दादोबांचे घर जवळ अस�यामळे ृ ु ु
दगा�राम मंछाराम बचावले.ु

४. ��येक मन�यास िवचार कर�याच� �वातं�य आहे.ु
५. िन�यनैिमि�क कम� िववेकास अनस�न असाव�.ु

�या काळा�या पा��भमीवर वरील त�वांचे �व�प िकती �ांितकारक होते याची ू
क�पना आपण क� शकतो. जाितभेद वा धम�भेद न मानता, सवा�चा ई�र एकच मानणे, 
सव� लोक समान असतात असे मानणे, आिण ��येकाला आपला िववेक वाप�न 
आय�यात िनण�य घे�याचा अिधकार असतो असे मानणे िनि�तच समाजात खळबळ ु
माजवणार े ठरले असते. मानवधम�सभे�या सभासदांना याची जाणीव होती. �हणनच ू
दादोबां�या िदनमिणशकंर नावा�या सहका�याने हे िवचार आप�याला उघडपणे लोकांना 
सांगता येणार नाहीत, असा इशारा िदला. �हणनच कदािचत मानवधम�सभे�या िवचारांची ू
पि�तका दादोबांनी टोपणनावाने िलिहली असावी.ु
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परमहसंसभेचे सभासद हो�याची रीत रा. गो. भांडारकर यांनी पढील�माणे ु
सांिगतली आहे : �याला या सभेचे सभासद �हायचे आहे �याला �थम एक �ाथ�ना 

वाचायला सांगत आिण नंतर जाितभेद न मान�याची �याची तयारी झाली आहे हे पटवन ू
द�ेयासाठी पावाचा एक तकडा �याला खायला दते. अधनमधन वेगवेग�या जात�चे लोक ु ू ू
एक� येऊन सहभोजनाचा काय��म करत. १८५३साली भांडारकर एि�फ��टन 
इि��टटयटम�ये िशकत असताना �यांनी परमहसंसभेचे सभासद�व प�करले. ते ् ू
�हणतात, “�यावेळ� मला पावाचा तकडा खावयास िदला व मी तो खाऊं लागल� �यावेळ� ु
मा�या अगंावर शहार े उभे रािहले. जण मी कांह�तरी गैर केल� आहे अस�च वाटल�.” ू
(ि�योळकर १९४७ : २५२-५३). बाबा पदमनजी यांनीही परमहसंसभेत �वेश घेताना 
पाव खा�या�या िवधीचा उ�लेख क�न थोडी अिधकची मािहती िदली आहे : “मंडळ�त 
�वेश करणारास ितचे िनयम वाचन दाखवीत व �यान� �यांस आपली स�मित दश�िव�यावर ू
तो ओजंळ�त पाणी घेऊन खाल� सोडी. नंतर एक दधाचा �याला आणन �थम अ�य�ान� ूु

मह�वाचे वैिश�य �हणजे ती ग�पणे काय� करणारी स�ंथा होती. आपण जे िवचार ् ु
लोकांसमोर मांडत आहोत ते िकती �फोटक आहेत याची क�पना दादोबांसह 
परमहसंसभे�या इतरही सभासदांना होती. हे िवचार समाजा�या पचनी पडणार नाहीत, 
आिण ते उघडपणे मांड�यास �यािव�� समाजा�या ती� रोषाला त�ड �ावे लागेल, याची 
जाणीव �यांना होती. �चिलत धम�क�पनांिव�� अगदी लहानसाही िवचार मांडणे िकंवा 
�याला अनस�न कती करणे हा धम��ोह मानला जात होता आिण अशा �य��ला ु ृ
बिह�कत केले जात असे. �यामळे जाितभेद न मानणारी आिण दवेािदकांवर न�हे, तर ृ ु
�वतः�या िववेकश��वर िव�ास ठेवन �य��ने वता�वे असे मानणारी ही सभा आपले ू
उप�म ग�पणेच राबव शकत होती.ु ू

रा. गो. भाडंारकर 
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परमहसंसभेचे सभासद त�ण होते; �यांचे िवचार समतावादी आिण पराणमता�या ु
िवरोधी होते. या सभेचे काय� ग�पणे चालवले जाई. तरीही �यां�या सभासदां�या कतीतन ु ृ ू
�यांचे िव�ोही िवचार अधनमधन समाजासमोर �कट होत असावेत. दादोबा पांडरगंां�या ू ू ु
�ेरणेने परमहसंसभा �थापन झाली असली तरी सभे�या काया�त दादोबांची ��य� 
उपि�थती फारशी नसावी, असा कयास ि�योळकरांनी �य� केला आहे. याचे कारण 
१८५०�या दर�यान �कल इ��पे�टर�या नोकरीवर असणा�या दादोबांना नेहमी ू
िफरतीवर राहावे लागे. १८५२ साली तर ते ह�जर डे�यटी कले�टर�या ह�द�ावर ू ु ्
अहमदनगरला बदलन गेले. नेम�या याच काळात बाबा पद मनजी परमहसंसभेचे सभासद ू ्
झाले होते. �यामळे �यांनी आप�या आ�मच�र�ात दादोबा परमहसंसभे�या बैठक�ला ु
�विचत हजर असत असे �हटले आहे (पद मनजी १९५५ : ९६). �यां�यािशवाय या ्
सभेशी सबंिंधत पढील मंडळ�ची नावे आप�या हाती येतात – राम बाळक�ण, दादोबांचे ु ृ
बधं आ�माराम पांडरगं, िभकोबा च�हाण, सखाराम ल�मण, ‘म�ामाला’ या कादबंरीचे ू ु ु
लेखक ल�मणशा�ी हळबे, बाळशा�ी िश�ें, मदन �ीक�ण, मोरोबा िवनोबा, बाबा ृ
पद मनजी, नारायण रघनाथ, सखारामशा�ी, रामक�ण गोपाळ भांडारकर. परमहसं सभेचे ृ् ु
अि�त�व सपं�ात आ�यानंतर वरीलपैक� आ�माराम पांडरगं, िभकोबा च�हाण, मोरोबा ु ु
िवनोबा आिण रा. गो. भांडारकर हे पढे �ाथ�ना समाजाचे मह�वाचे काय�कत� बनले. ु

व दस�या िक�येकांन� त�डास लािव�यावर �यास �यायास दते, आिण रोटीचा (पावाचा) ु
तकडा खावयास दते.” (पद मनजी १९५५ : ९६). जाितभेद आिण िहदंधमा�चे इतर ु ् ू
सनातनी िनयम मोड�याची �ितका�मक कती �हणन पाव खा�याची रीत सरते�या ृ ुू
मानवधम�सभेतही होती, असे ि�योळकर �हणतात (ि�योळकर १९४७ : २५३). 
परमहसंसभेचे �ा�ण सभासद पारशी, मि�लम इ�यादी सभासदांसोबत मांसाहार करत. ु
असे भोजन करणारी �य�� परमहसंसभेची प�क� सभासद बनली असे समजले जात 
असे. जाितभेद पाळ नये, मित�पजा क� नये, पनिव�वाह आिण �ीिश�ण या गो��चा ू ू ू ु
�सार करावा, अ�प�यांना िश�ण �ावे, इ�यादी िवचारांचा �सार परमहसं मंडळी करत ृ
असत (पद मनजी १९५५ : २०१). ्

परमहसंसभेसबंधंात�या आणखी काही घडामोड�ची मािहती नारायणराव चदंावरकर 
यांनी िदली आहे. एकदा परमहसंसभे�या उप�मांसाठी �यांना एका गह�थाने �या�या ृ
मालक�चे घर दऊे केले. पण या घरातील भाडेक� घराचा ताबा सोड�यास तयार 
न�हता. ते�हा परमहसंसभेचे त�ण सभासद कलप तोडन या घरात िशरले आिण या ु ू ू
घरातील दवे कोप�यात फेकन �यांनी घराचा ताबा िमळवला. एकदा फोट�  प�रसरातन ू ू
ि��ती बेकरकडन पाव घेऊन येताना काही सभासदांनी उ�साहा�या भरात या पावांची ू
िगरगावापय�त उघड िमरवणक काढली (ि�योळकर १९४७ : २५४).ू
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आ�माराम पांडरगं हे �ाथ�ना समाजाचे पिहले अ�य� होते. बाबा पद मनजी आिण ु ्
नारायण रघनाथ यांनी पढील काळात ि��ती धम� �वीकारला. ल�मणशा�ी हळबे हे ु ु
परमहसंसभेचे रह�य फट�यावर लोकापवादाला घाब�न सधारक� काया�पासन दर राह�न ु ु ू ू
ग�प बसले असे �ा. गो. वै� यांनी �हटले असले तरी (वै� १९२७ : २१-२२), 
१८६६साली िव�णशा�ी पिंडत यां�या ‘पनिव�वाहो�ेजक सभे’त हळबेशा�ी सि�य होते ु ु
(सरदार १९४१ : १७४). तर मदन �ीक�ण हे परमहसंसभेचे सभासद मा� पढील ृ ु
काळात दवे मामलेदार नावा�या खानदशेात�या एका आ�याि�मक प�षाचे िश�य बनले. ु
या सभेचे एक हजार सभासद झाले क� सभेचे काय� उघड करायचे असे ठरले होते.

परमहसंसभे�या काया�चे िव�ोही �प आिण त�कालीन समाजाची परपंराि�य 
मानिसकता यांमळे या सभेचे काय� उघडपणे चालव�याइतके धाडस सभे�या चालकांनी ु
दाखवले नाही. अिधकािधक �माणात समिवचारी लोक एक� होईपय�त सभेचे काय� 
ग�पणे चालवायचे आिण नंतर एकदम ते जाहीर करायचे अशी योजना होती. एक हजार ु
सभासद झा�यानंतर आपले मत �कट करावे असे ठरले अस�याचे बाबा पद मनजी ्
सांगतात (िक�ा). परतं �यापव�च या सभेवर एक सकंट कोसळले. १८५१�या समारास ु ू ु
परमहसंसभे�या काया�चा सगावा लागन एका �य��ने सभेचे सभासद�व िमळवले. ु ू
िनयिमत बैठक�ला हजर राह�न सभासदां�या नावांची यादी �याने ह�तगत केली. �याने या 

परमहसंसभेचा �सार महारा��ात�या ब�याच गावांम�ये झाला होता. याचे एक 
कारण असे क� १८५०म�ये दादोबा �या नॉम�ल �लासम�ये िशकवत ितथे िशकणार े
िव�ाथ� िश�ण पण� झा�यावर दस�या गावी बह�तेकदा िश�का�या नोकरीिनिम� जात. ू ु
ितथे �यां�यावर स�ंका�रत झाले�या परमहसंसभे�या िवचारांचा ते �चार करत. रा. गो. 
भांडारकरांचा परमहसं मताशी प�रचय याच मागा�ने झाला होता. ते र�नािगरीस िशकत 
असताना मंबई�या नॉम�ल �लासम�ये िशकलेले एक गह�थ िश�क �हणन �यांना ु ृ ू
िमळाले. �यांनी र�नािगरीला िक�येकांना या िवचाराची दी�ा िदली. �यापैक� एक परमहसंी 
भांडारकरांचे मन वळव�याचा �य�न करत असे. स�ंयाकाळी दर िफरायला गे�यानंतर ू
ितथे, उ�चनीचभेदभावामळे समाजाचे कसे नकसान होते आहे आिण जाितभेद न� ु ु
झा�यािशवाय रा��ाची उ�नती होणे कसे अवघड आहे यािवषयी तो बोलत असे. �याची 
ही मते पटन पढे मंबईला आ�यावर १८५३म�ये भांडारकरांनी परमहसंसभेत �वेश केला ू ु ु
(ि�योळकर १९४७ : २५२). १८५२ साली दादोबा पांडरगं यांना अहमदनगरला डे�यटी ु ु
कले�टर या पदावर नेमले गेले, ते�हा �यांनी �या शहरात परमहसंसभेचे बीज रोवले. 
वासदवे िभकाजी करमरकर हे ितथले �मख परमहसं पढारी होते (पद मनजी १९५५ : ु ु ु ्
२०१). यािशवाय पणे, सातारा, बेळगाव, इ�यादी शहरी परमहसंसभेचे काय� चाल होते ु ू
(िक�ा : ९६).
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सभेचे रह�य लोकांम�ये सव��थम जाहीर केले. ही सगळी मंडळी आता ि��ती होणार 
आहेत अशीही बातमी लोकांम�ये पसरली. �यामळे सगळीकडे खळबळ उडाली. याची ु
�िति�या प�हा एकदा महारा��ीयांत उमटली. िमशन शाळेत िशकणा�या मलांना �यां�या ु ु
पालकांनी भराभर शाळेतन काढन घेतले. काह�ना मंबईबाहेर ‘सरि�त’ �थळी पाठवले. ू ू ु ु
परमहसंसभा अशा�कार े काहीशी िवसकटली तरी नंतर�या काळातही िनदान 
१८६०पय�त परमहसंसभेचे काय� मंबईत व इतर शहरांम�ये ग�पणे चाल होते असे िदसते. ु ु ू
अथा�त सभा काय�रत असली तरी ित�यात फारसा जोम रािहला नसावा. �या�कारचा 
िव�ोह आपण करतो आहोत, �याला समाजातन �हणावा तसा वाढता �ितसाद िमळत ू
नाही; ग�पणे काम करावे लागत अस�याने �याची �भाव�मताही फार नाही. ु
समाजसधारणा कर�यासाठी हा माग� फारसा उपय� ठरत नाही, हे परमहसंसभे�या ु ु
चालकां�या �यानात आले. �यामळे हळहळ या सभेचे काय� थंडावत गेले. तरी दखेील ु ू ू
महारा��ा�या समाजप�रवत�ना�या इितहासात परमहसंसभेचे मह�व दोन कारणांसाठी 
आहे. पिहले कारण �हणजे, समाजप�रवत�ना�या िदशेने महारा��ातील नविवचारा�या 
लोकांनी उचललेले ते पिहले पाऊल होते. आिण दसर ेकारण �हणजे हा �योग फसला ु
तरी �यानंतर लवकरच �थापन झाले�या आिण महारा��ीय समाजावर दीघ�काळ �भाव 
टाकणा�या �ाथ�ना समाजाचा उगम एक�कार े परमहसंसभेतच दडलेला होता. 
परमहसंसभेचे �मख काय�कत�च नंतर �ाथ�ना समाजा�या पिह�या फळीचे नेते बनले.ु

परमहसंसभेचा �योग फारसा �भावी न ठरता फस�यानंतर परमहसं सभेतले काही 
काय�कत� धम�सधारणे�या न�या पया�यी मागा�चा िवचार क� लागले. �यात दादोबा ु

�ाथ�ना समाज़
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पांडरगंांचे बधं आ�माराम पांडरगं, राम बाळक�ण, तकाराम ता�या पडवळ, िभकोबादादा ु ू ु ृ ु
च�हाण, बाळ भा�कर िश�ें, इ�याद�चा समावेश होता. बगंालमधील �ा� समाजा�या 
काया�िवषयी या मंडळ�ना ठाऊक होते. १८६४म�ये �ा� समाजाचे िव�यात �चारक 
केशवच�ं सेन मंबईम�ये येऊन �या�याने दऊेन गेले. यापैक� एका �या�यानाचे अ�य� ु
भाऊ दाजी लाड हे होते (न. र. फाटक १९६६ : १०६-०७). या �या�यानांचा मंबई�या ु
�यवसाय-�यापारात रमले�या लोकांवर फारसा �भाव पडलेला िदसला नाही, परतं जी ु
मंडळी धम�सधारणे�या िवचाराने झपाटली गेली होती �यांना या �या�यानांमधन �ेरणा ु ू
िमळाली असणारच. केशवच�ं सेन यां�याच �ेरणेने म�ास येथे १८६५म�ये ‘वेदसमाज’ 
नावाची स�ंथा �थापन झाली. मंबईतील एक व�प� ‘इंद�काश’ याने या घटनेची दखल ु ृ ु
घेऊन अशा �कारची चळवळ गरज असनही मंबईसार�या पढारले�या समज�या ू ु ु
जाणा�या शहरात स� होत नाही याब�ल खंत �य� केली (�ा. गो. वै� १९२७ : २४). ु
१३ जानेवारी १८६७ म�ये िव�नाथ नारायण मंडिलक यां�या ‘नेिट�ह ओिपिनयन’ या 
व�प�ात मित�पजा या िवषयावर एक िननावी लेख छापन आला. ‘नेिट�ह ओिपिनयन’चे ृ ू ू ू
मराठी िवभागा�या सपंादनाचे काम पढील काळातील �ाथ�ना समाजाचे एक स�ंथापक ु
मामा परमानंद हे पहात होते. या लेखात मित�पजे�या रीतीमधील दोष दाखवन द�ेयात ू ू ू
आले होते. िनग�ण िनराकार ई�रक�पना हीच यो�य असन मित�पजे�या नादी लागन, ु ू ू ू ू
कम�कांडात गतंन लोक आपले नकसान कसे क�न घेतात ते या लेखात िलिहले आहे. ु ू ु
�याचबरोबर मित�पजेऐवजी एकच िनग�ण िनराकार ई�र मानणे ही क�पना नवी, परक�, ू ू ु
ि��ती धमा�तील नसन ती आप�याच �ाचीन वैिदक धम��थंांत मांडलेली आहे असे ू
�हणत, आपण मळ िहदं धमा�तीलच एक त�व पन�था�िपत करत आहोत अशी भिमका ू ु ूू
घेतली होती. ही भिमका पढे चालन �ाथ�ना समाजाची अिधकत भिमका झाली. या ृू ु ू ू
लेखाने मंबईम�ये बरीच खळबळ माजली. ख� ‘नेिट�ह ओिपिनयन’म�ये, तसेच ु ु
‘�ान�काश’म�ये या िवचारांवर टीका करणार े लेखन �कािशत झाले. थोड�यात, 
प�रवत�नवादी िवचारांचा �सार क� इि�छणारी मंडळी परमहसं सभेचे काय� 
थंडाव�यानंतरही ग�प बसली न�हती. १८६५ साली पिहले िहदंी आय.सी.एस. बाब ू
स�य��नाथ ठाकर व �मॉल कॉज कोटा�चे �यायाधीश माणेकजी कस�टजी यां�या ू
स�मानाि��यथ� जॉन िव�सन यांनी घेतले�या समारभंाला मंबईतले अनेक पढारलेले ु ु
लोक उपि�थत होते. या समारभंाचा व�ा�त दतेाना ‘�ानोदया’ने �हटले आहे, “मंबईतंील ृ ु
सधारणक��या प�ाचे लोक प�कळ िदवस उगाच बसले आहेत...�ाव�न िक�येकांस ु ु ु
कदािचत अस� वाटल� असेल क�, आतां सधारण�च� काम कांह� चालत नसेल. वरील रा�� ु
सदरील मंडळ�त िक�येक गो��व�न व भाषणांव�न िदसन आल� क�, िनमटपण� ू ू
सधारणक�ची बर�च वि� झाली आहे. आतांश� पिह�या�माण� सधारणकेची धामधम व ु ु ृ ु ु ू
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मंड�या यांचा जमाव नाह�, पण �व�ान व �वतं�ता ह� िवशेष आहेत.” (िक�ा : ३४).
मंबईतील नविशि�त म�यमवग�य समाजाची अशी वैचा�रक मशागत गे�या समार ेु ु

चाळीस वषा�त�या सामािजक घडामोड�मधन आिण वैचा�रक वादळांतन झाली होती. ू ू
बाळशा�ी जांभेकर, लोकिहतवादी, दादोबा पांडरगं यांचे सधारक िवचार तसेच �ा� ु ु
समाज, मानवधम�सभा, परमहसं सभा या स�ंथांनी लोकांम�ये �जवले�या न�या 
धम�क�पना यांचा एकि�त प�रणाम �हणजे समाज बदलला पािहजे, जनाट आिण ु
कालबा� �ढी-परपंरा नाहीशा क�न नवी म�य�यव�था समाजात �जवली पािहजे अशी ू
�बळ भावना असलेला, �या िदशेने �य�न कर�याची इ�छा असलेला एक लहानसा वग� 
नविशि�त म�यमवगा�त तयार झाला. १७ िडस�बर १८६६ रोजी डॉ. आ�माराम पांडरगं ु
यां�या िनवास�थानी अशा न�याज�या सधारक िवचारा�या मंडळ�ची सभा भरली. राम ु ु
बाळक�ण यांचे तर तोवर िनधन झाले होते. बाळ मंगेश वागळे, तकाराम ता�या पडवळ, ृ ु

भा�कर हरी भागवत, वासदवे बाबाजी नवरगें, नारायण महादवे (मामा) परमानंद, ु
शांताराम नारायण ब�डसे, महादवे नारायण िशरगावकर, मोरोबा िवनोबा सजंिगरी, 
सव��म सखाराम मानकर, िव�नाथ गोिवदं चोळकर, इ�यादी मंडळी या सभेला हजर 
होती. ही मंडळी पनःप�हा भेटत रािहली आिण जाितभेद न� �हावा, िवधवािववाह स� ु ु ु
करावेत, बालिववाहाची चाल बदं करावी, �ीिश�णाला उ�ेजन �ावे, इ�यादी गो�ी कशा 
अमलात आणा�यात यािवषयी चचा� क� लागली. अनेक िदवस चालले�या या चच�तन ू
एका मद�ावर �यांचे एकमत झाले. ते �हणजे, सधारणे�या या सव� गो�ी समाजा�या ु ् ु
भौितक अगंातील आहेत. अशा एकेका सधारणेसाठी लोकांची मनोभमी तयार करणे ु ू
अवघड आहे. जीवना�या या भौितक अगंा�या पलीकडे परमाथ�साधनाचा िवचार येतो. 
समाजावर न�या �ि�कोनातन एकाच िनिव�कार ई�रा�या उपासनेचे स�ंकार के�यास ू

डॉ. आ�माराम पाडंरगं ु
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१) दवे एकच आहे, �यािशवाय दसरा दवे नाही असा �ढ भाव मी धरतो. २) सव� ु
उ�प�न करणारा दवे एकच आहे असे मी समजतो आिण मित�पजेवर माझी ��ा नाही. ू ू
�ाथ�ना समाजाचा सभासद होणा�यास ही त�वे �थम मा�य करावी लागत. �याचबरोबर 
�याला खालील �ित�ा करा�या लागत : १) मी नेहमी परमे�राचे िचतंन करीत जाईन. 
२)स�कम� आचरावयास व अस�कमा�पासन दर राहावयास मी य�न करीन. ३) ू ू
�वभावदोषाने काही वाईट कम� मजपासन घड�यास �यािवषयी प�ाताप �हावा यासाठी ू
परमे�रापाशी �ाथ�ना करीन. ४) हे परमे�रा! या �ित�ा पाळ�याचे साम�य� मला द े
(िक�ा : ३५-३७).

�ाथ�ना समाजाची �थापना झाली ते�हा या स�ंथेचे नाव न�क� झालेले न�हते. 
‘�ानोदय’ प�ाने या स�ंथे�या �थापनेिवषयी मािहती दतेाना ितचा उ�लेख ‘मंबईकर ु
त�णांची ई�रभ��यथ� मंडळी’ असे नाव िदले होते. या स�ंथेचा उ�लेख लोक ‘एके�र 
भ�मंडळी’ असा क� लागले होते. यािवषयी नापसतंी �य� क�न ऑ�टोबर १८६७ 
म�ये �ाथ�ना समाजा�या एका सभासदाने या समाजाला एके�री मंडळी असे 
�हण�याऐवजी �ाथ�ना समाज या नावाने सबंोधावे असा आ�ह धरला. �ाथ�ना समाजा�या 
�थापने�या वेळी �याची पढील त�वे िनि�त कर�यात आली होती.ु

�ाथ�ना समाजा�या वरील त�वांम�ये धािम�कतेला �ाधा�य िदसते आिण मित�पजेला ू ू
िवरोध हे समाजाचे सग�यात मलभत त�व िदसते. या स�ंथे�या �थापनेनंतर समाजात ू ू
उमटले�या �िति�या सिंम� �व�पा�या हो�या. नविशि�तांमधील नाि�तकमताकडे 
झकले�या, दवे-धम� यािवषयी मळीच आि�तकभाव नसले�या वगा�ला �ाथ�ना समाजाची ु ु
�थापना �हणजे वेडगळ, कालबा� क�पनांचे िवनाकारण केलेले पन��जीवन वाटले. ु
अस�या धािम�क गो���या पन�था�पनेची आता गरज नाही असे �यांचे मत होते. सनातनी ु
वग�, जो बह�स�ंयेने होता �याने �ाथ�ना समाजाकडे सधारकां�या धम��ोही क�पनांचा ु
आणखी एक नवा आिव�कार �हणन पािहले. एके�रवाद आिण मित�पजेला िवरोध ही ू ू ू
दो�ही त�वे ि��ती धमा�शी साध�य� दाखवत अस�याने हा नविशि�तांचा ि��ती 
धमा�कडे जा�याचाच एक माग� आहे असा �यांनी �ह क�न घेतला. ितसरा वग� ि��ती 
िमशनरी आिण �यांचे िहदं धमा�तील सहानभतीदार यांचा होता. हा वग� �ाथ�ना समाजा�या ु ूू
�थापनेनंतर हरखन गेला; �ाथ�ना समाजातली एके�रवादी आिण मित�पजािवरोधी त�वे, ू ू ू
तसेच सामिहक �ाथ�ना व ई�रभ�� यांवर िदलेला भर या गो�ी �ाथ�ना समाजा�या ू

धम�, जाती यांिवषयी�या कालबा� समजती व कम�कांडे यां�यापासन म�� िमळेल. ु ू ु
सामािजक सधारणांसाठी लोकांचे मन वळवणे सोपे जाईल. अशा त�हेची पिहली ु
ई�रोपासना जमले�या सवा�नी रिववार ३१ माच� १८६७ या िदवशी केली. हाच �ाथ�ना 
समाजा�या �थापनेचा िदवस मानला जातो.
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स�ंथापकांनी ि��ती धमा�तनच उचल�या आहेत; �यामळे हा समाज �हणजे िहदंनंा ू ु ू
ि��ती धमा�पय�त आणन सोडणारी वाट आहे, असा आशावाद ि��ती धमा�चा �सार ू
करणा�यांना वाट लागला.ू

सनातनी आिण नविशि�त िन�र�रवादी या दो�ही गटांकडन स�वातीला �ाथ�ना ू ु
समाजावर फार टीका झाली. ‘िम�ोदया’सार�या प�ाने तर �ाथ�ना समाजािवषयी 
अितशय गिल�छ, िशवराळ भाषेत िलिहले. पण �ाथ�ना समाजाची मंडळी शांत रािहली. 
पण नंतर �ाथ�ना समाजाची त�वे आिण उि�� े�िस� झा�यावरही टीका होतच रािहली, 
ते�हा मा� ‘�ाथ�नासमाजाचा एक सभासद’ या सहीने दोन प�े ‘नेिट�ह ओिपिनयन’ या 
प�ात �िस� झाली. ही प�े मामा परमानंद यांनीच िलिहली असावीत असा �ा. गो. वै� 
यांचा कयास आहे. �ाथ�ना समाजाने वरील�माणे होणा�या टीकेला उ�र दते �वतःची 
बाज या प�ांतन मांडली. प�क�या�चे �हणणे असे क�, नाि�तक मता�या लोकांशी �ाथ�ना ू ू
समाजाला वाद घालायचाच नाही; याचा अथ� नाि�तक मता�या लोकांची मने वळव�यात 
�ाथ�ना समाजाला �वार�य न�हते. जे लोक आि�तकब�ीने ई�रावर ��ा ठेवन ु ू
धमा�चरण करतात, �यां�यासाठी हा समाज �थापन झालेला आहे. धमा�चा सबंधं नीतीशी 
आहे अशी भिमका �ाथ�ना समाजाने घेतली होती. या भिमकेनसार �यि�गत आिण ू ू ु
सामािजक जीवनात नीतीने वाग�यासाठी धम���चेी आव�यकता असते. अशी ��ा 
ठेवताना धमा�तील कालबा� झालेले हीन काढन टाक�यासाठी �ाथ�ना समाज मित�पजेला ू ू ू
िवरोध करतो. �ाथ�ना समाजावर होणारा एक आरोप समाजाने ि��ती धमा�कडन ू
क�पनांची उसनवारी केली हा होता. याला उ�र दतेाना प�कता� �हणतो क� ई�र एकच 
आहे, मित�पजा ही मन�याला िनरथ�क अशा कम�कांडात अडकवते, एका�तेने �ाथ�ना ू ू ु
के�यास इि�छत फल�ा�ी होते या क�पना िहदं धम�िवचारात �ाचीन काळापासन ूू
वेळोवेळी मांड�या गे�या आहेत. �यामळे या क�पना �ाथ�ना समाजाने ि��ती ु
धमा�सार�या पर�या धमा�कडन घेत�या, �यांचा आप�या धमा�शी काही सबंधं नाही असे ू
�हणणे चक�चे आहे. आप�याच आदश� अशा �ाचीन धम�त�वांचे �ाथ�ना समाज ु
पन��जीवन करत आहे. �ाथ�ना समाजा�या ध�रणांनी पढील काळात जाणीवपव�क ु ु ु ू
भारतीय धम�परपंरशेी समाजाला जोडन घे�याचा �य�न केला. िवशेषतः म�ययगीन मराठी ू ु
सतंपरपंरते, �यातही तकारामां�या का�यात िव�लाची – �हणजे एकाच दवैताची भ��, ु
मित�पजा व इतर कम�कांडांना नकार, भतदया, सवा�ना ई�राची लेकर े मानणे, ू ू ू
समप�णब�ीने ई�राची �ाथ�ना करणे, इ�यादी त�वे अन�यत अस�याने �ाथ�ना समाजाने ु ु ू
तकाराम व इतर सतंांचे का�य आप�या धम�िवचारात समािव� क�न घेतले. �याचे मळ ु ू
कारण आप�याला इथे सापडते. �ाथ�ना समाजावर ि��ती धम�िवचाराकडन उसनवारी ू
के�याचा आरोप नेहमी होत अस�याने �ाथ�ना समाज ही पण�पणे िहदं धमा�तग�त स�ंथा ू ू
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�ाथ�ना समाजाची �थापना झाली �या िदवशी समाजाचे पिहले सिचव बाळ मंगेश 
वागळे यांनी समाजा�या �थापनेमागची उि�� े पढील श�दांत �प� केली होती : “ही ु
स�ंथा जी िनघाली आहे ितच� म�य कारण अस� क�, नविशि�त मंडळीचा �चिलत ु
िहदंधमा�वर व �यांतील सव� चालीरीत�वर िव�ास नाह�. महमदी अगर ि��ती धम� ु
िवचारास पटत नाह�, �हणन �याचा �वीकार करतां येत नाह�. �यामळ�  दवेधम� सटला ू ु ु
अस� होत�. ह� अस� होण� इ� नाह�. �हणन पण� िवचार क�न कांह� मंडळी�या अनेक सभा ू ू
भ�न व �यांत चचा� होऊन ही सभा �थापन झाली आहे.” (िक�ा : ४६-५२). 
नविशि�तांना िश�ण�मा�ार ेहोणार ेपा�ा�य िव�ेचे �ान व ि��ती धमा��या तलनेत िहदं ु ू
धमा�ची जाणवणारी कालबा�ता यांमळे जे त�ण िहदं धमा�पासन दर जात होते, �यांना ु ूू ू
आप�याच धम�परपंरते भ��ची सव�समावेशक क�पना आिण उदारमतवादी म�ये यां�या ू

��थापनेने जागा क�न दणेे हे �ाथ�ना समाजाचे �धान उि�� होते. नविशि�तांनी ि��ती 
अथवा नाि�तक हो�या�या मागा�ने  न जाता आप�याच परपंरते राहावे, मा� ही िहदं ू
परपंरा आधिनक म�यांनी स�ं का�रत असावी अशी �ाथ�ना समाजाची भिमका होती.ु ू ू

 अथा�त �ाथ�ना समाजाची ही भिमका हळहळ िवकिसत होत गेली. �थापना ू ू ू
झा�यानंतर पिहली काही वष� �ाथ�ना समाजाचे अि�त�व केवळ सा�ािहक �ाथ�ने�या 
बैठक�परते मया�िदत होते. �ा� समाजाशी �ाथ�ना समाजा�या सभासदांचे वैचा�रक नाते ु
होतेच. �ाथ�ना समाजा�या सभासदां�या आ�हाव�न समाजा�या �थापनेनंतर एका 
वषा�ने बगंालमधन केशवच�ं सेन मंबईला आले होते. �यांनी Faith, Prayer आिण ू ु
Religious Reformation या िवषयावर िदलेली �या�याने �ाथ�ना समाजाचे वासदवे ु
नवरगें यांनी प�तक�पाने छापवन घेतले. नंतर १८७२म�ये �ा� समाजाचे दसर ेु ू ु

आहे हे ठसव�याचा हा �य�न होता. 

बाळ मगंशे वागळे
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सोळा�या शतकात ि��ती धमा�त मािट�न लथर आिण जॉन कॅलिवन हे दोन ू
धम�सधारक होऊन गेले. ि��ती धमा�तील चच��यव�थेचे असणार े वच��व आिण या ु
�यव�थे�ार ेहोणार ेशोषण, कम�कांडांचा बाजार यांिव�� या दोघांनी चळवळ केली. यातन ू
धम�सधारणेला चालना िमळन पढे ि��ती धमा�त यिनटे�रयन धम�क�पनेचा उगम झाला. ु ू ु ु
ई�र एकच आहे, हा िवचार यिनटे�रयन धम�क�पने�या मळाशी होता. पारपं�रक ि��ती ु ु
धम�िस�ा�तात ई�र एकच मानलेला असला तरी �याचे ि�िवध �प कि�पले होते : िपता 
असलेला दवे, प� असलेला दवे (येश ि��त) आिण पिव� चैत�य. िप�या�या ु ू
�व�पातील दवे आपला िनमा�णकता�, प�ा�या �व�पातील दवे तारणकता� आिण पिव� ु
आ��या�या �व�पातील दवे ही आपली श�� आहे, असे मानले जाई. यिनटे�रयन ु
धम�िवचारात ई�र एकच आहे असा िवचार होता. येश ि��ताला ई�र न�हे, तर ू
अितपिव� साधप�ष मानले होते. या यिनटे�रयन धम�िवचाराचे अिधक प�रणत �व�प ू ु ु
एकोिणसा�या शतकापय�त तयार झाले. रनेसा�स आिण �बोधन चळवळ यांमळे एक�कडे ु
धम��यव�थेत आतन सधारणा होत गे�या, तर दसरीकडे त�व�ानातील िववेकवाद, ू ु ु
समाजिवचारातील उदारमतवादी मानववाद, भौितकशा�ांचा िवकास आिण अठरा�या 
शतकापासन पौवा��य धम� व अ�ाहमी धम� यां�यात स� झालेला तौलिनक अ�यास या ू ु
सवा��या �भावामळे ि��ती यिनटे�रयन धम�िवचाराचे एक िववेकवादी �प आकाराला ु ु

सभासद �तापच�ं मजमदार मंबईम�ये सहा मिहने वा�त�यास होते. या काळात दर ु ु ु
शिनवारी ते इं�जीत �या�यान दते आिण दर रिववारी िहदंीत उपासना चालवत. 
यािशवाय मंबईत इतरही िठकाणी �यांनी �या�याने िदली. या अवधीत �यांनी दोन वेळा ु
प�यात दखेील �या�याने िदली व उपासना चालवली. आिण बडोदा व अहमदाबाद इथेही ु
जाऊन �या�याने िदली. �तापच�ं मजमदारां�या या उपदशेाने �ाथ�ना समाजा�या ु ु
कितकाय��माला एक िनि�त आकार आला.ृ

 �ाथ�ना समाजा�या �थापनेनंतर एक-दीड वषा�तच महादवे गोिवदं रानडे आिण 
रामक�ण गोपाळ भांडारकर हे दोन मह�वाचे िवचारवतं �ाथ�ना समाजाशी जोडले गेले. या ृ
दोघांनीही या काळात िलिहलेले िनबधं �ाथ�ना समाजाची ताि�वक िदशा �प� करणार े
ठरले. रानडे यांनी ‘A Thiest’s Confession of Faith’ हा दीघ� िनबधं ‘िहदं �रफॉम�र’ ु
या प�ात िलिहला; तर भांडारकरांनी ‘ई�रिवषयक �ान’ या िवषयावर िव�तत िनबधं ृ
िलिहला. रानडे यां�या िनबधंात �ारभंी ��चेी मानवी जीवनातील आव�यकता यािवषयी 
िववेचन केले आहे. एक�कडे यरोपीय धम�परपंरतेील यिनरिेटयन परपंरशेी जोडन घेत, ु ु ू
आिण दसरीकडे भारतीय िहदं धमा�तील सव�समावेशक भिमकेला �पश� करत �यांनी ूु ू
�चिलत धम��यव�था व धम�िवचार यां�यात प�रवत�न होऊन एक नवे धािम�क त�व�ान 
िवकिसत हो�याची आव�यकता �ितपािदली आहे. 
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1) परमे�राने हे सव� ��ांड िनमा�ण केले. तोच एक खरा दवे. तो िन�य, �ान�व�प, 
अनंत, क�याणिनधान, आनंदमय, िनरवयव, िनराकार, एकच, अि�तीय, सवा�चा िनयतंा, 
सव��यापी, सव��, सव�श��, कपािनधी, परमपिव� व पिततपावन असा आहे.ृ

आले. महादवे गोिवदं रानडे यां�या धम�िचतंनाव�न िदसते क� �ाथ�ना समाजासमोर काही 
�माणात या यिनटे�रयन धम�िवचाराचा आदश� होता. पण ि��ती धमा�चे अनकरण ु ु
के�याचा आरोप �ाथ�ना समाजावर स�वाती�याच काळात झा�याने, रानडयांनी ्ु
जाणीवपव�क �ाथ�ना समाजा�या धम�िवचाराचे नाते िहदं धमा�तील उदारमतवादी परपंरशेी ू ू
जोड�याचा �य�न केला. बगंालमधील �ा� समाजाने पारपं�रक वैिदक धमा�तील 
उपिनषदिवचारांशी नाते सांिगतले, तसे रानडयांनी म�ययगीन मराठी सतंसािह�यातील ् ु
मानववाद, एके�राची क�पना, भि�पण� �याग या क�पना �ाथ�ना समाजाला जवळ�या ू
आहेत असे �ितपादन केले. रानडयां�या मांडणीतील म�य म�े असे : ् ु ु

��येक �य���या �यि�म�वात धािम�क िकंवा आ�याि�मक अशं असतो, अशी 
�ाथ�ना समाजाची मलभत धारणा आहे. �यामळे �य��ची ई�रा�या मागा�कडे �व�ी होत ृू ू ु
असते. �यामळेच सव� काळात व सव� दशेांत ई�रा�या आराधनेचा �घात चाल असतो. ु ू
िदशा व काळ, इ�यादी सबंधंिवहीन व�तंिवषयी असणा�या ��ांची सोडवणक ब�ी क� ू ू ु
शकत नाही, ितथे ���ेया आधार ेमन�य अशा ��ांसबंधंी िनण�य घे�याचा �य�न करत ु
असतो. ई�रािवषयीची भ�� आिण मन�यमा�ावर �ेम या दोन मानवी मल�व�ीच ु ू ृ
आहेत. मन�य हा मलतः पापी आहे हे ि��ती मत रानडयांनी अमा�य केले आहे. कारण ्ु ू
ते ई�रा�या �यायीपणा�या िवरोधी जाते असे ते �हणतात. मन�या�या अगंी असलेली ु
आ�याि�मकता आिण पर�परांिवषयीचे �ेम जागव�यासाठी ई�राची �ाथ�ना करणे 
आव�यक ठरते. ई�राला �ा� क�न घे�याचा �ाथ�ना हाच एकमेव माग� आहे; मित�पजा ू ू
करणे �ममलक आहे. ई�र अवतार घेतो, तो मानवी �पात �कटतो या सव� �ममलक ू ू
क�पना आहेत. धािम�क जीवनािशवाय मानवी जीवनातील भौितक िवकासाला शा�त 
अिध�ान िमळणार नाही असे ते �हणतात. �यानंतर �यांनी आप�या धम�िवषयक 
क�पनांचे िववेचन एकंदर ३९ मद�ां�या सहा�याने केले आहे. रानडयांचा हा िनबधं ्ु ्
पायाभत मानन, व �याला आप�या िचतंनाची जोड दते, �ाथ�ना समाजा�या धािम�क ू ू
त�व�ानाची मांडणी कर�याचा उप�म �यानंतर रा. गो. भांडारकर यांनी अ�य सहासात 
सभासदां�या मदतीने केला.

2) केवळ �या�याच उपासने�या योगे इहलोक� व परलोक� शभ �ा� होते.ु

केशवच�ं सेन व �तापच�ं मजमदार यांची �या�याने व उपदशे, रानडे व भांडारकर ु ु
यांचे िवचार या सा�या�या मंथनातन अखेर १८७३पय�त �ाथ�नासभे�या धम�त�वांची ू
रचना पण� झाली. ही धम�त�वे पढील�माणे होती :ू ु
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5) परमे�र सावयव�पाने अवतार घेत नाही आिण कोणताही एक �थं सा�ात ्
ई�र�णीत नाही.

6) सव� मन�ये एका परमे�राची लेकर े आहेत, �हणन भेद न राखता पर�परांशी ु ू
बधंभावाने वागावे हे ई�रास ि�य आहे व हे मन�याचे कत��य आहे.ु ु

4) �ितमा व इतर स� पदाथ� यांची पजाअचा� िकंवा आराधना करणे हा ृ ू
ई�रोपासनेचा खरा �कार न�हे.

�ाथ�ना समाजाचे उि�� पढील�माणे िनि�त कर�यात आले : �या धमा�ची मलत�वे ु ू
वर िलिहली आहेत �या धमा�ची �व�ी होऊन �पचंातील सव� क�ये �यास अनस�न ृ ृ ु
घडावी हा �ा समाजाचा उ�ेश आहे.

�ाथ�ना समाजाने न�या धम�िवचाराचे बीजारोपण �य���या मनात �हावे यासाठी 
िनयिमत उपासनेचा �घात पाडला. यात ई�रा�या भजनपजनाचाही समावेश होता. ू
�यासाठी मंबईम�ये �वतं� �ाथ�ना मंिदर बांधवन घे�यात आले. आठवडयातन एकदा तरी ्ु ू ू
उपासना झाली पािहजे असा िनयम होता. सवा�नी एक� बसन �ाथ�ना कर�याची ही रीत ू
ि��ती धमा�चे अनकरण करणारी आहे �हणन ित�यावर �ारभंी टीका झाली होती. पण ु ू
अशा �ाथ�नेमळे �य���या मनात स��ी, धम�भावना व सदाचार वाढीस लागतो असे रा. ु ृ
गो. भांडारकरांनी �हटले आहे.

 �ाथ�ना समाजाने �यि�गत उपासनेसोबतच सामािजक उपासनाही मह�वाची 
मानली आहे. सवा�नी एकि�तपणे एक आकां�ा ध�न एक िवचार करणे, सवा��या 
क�याणाची िदशा एक आहे हा जागत भाव मनात असणे, या गो��चा मन�या�या मनावर ृ ु

3) �या�या ठायी प�य�वब�ी व अन�यभाव ही ठेवन त�पव�क �याचे मानिसक ू ु ू ू
भजनपजन करणे व �यास ि�य अशी क�ये करणे हीच �याची खरी उपासना.ृू

�ाथ�ना समाजाचे सभासद पढील �ित�ा घेत : वर िलिहले�या धमा��या मलत�वांवर ु ू
माझी पण� ��ा आहे. आिण �यांस अनस�न आचरण करणे हे माझे कत��य आहे असे मी ू ु
समजतो, अशी परमे�राला �म�न मी �ित�ा करतो (िक�ा : ८१-८).

परमहसंसभेचे अिधक प�रणत �व�प �हणजे �ाथ�ना समाज असे स�वातील �हटले ु
आहे. परमहसंसभे�या सभासदांनी परपंरशेी िव�ोह करणारी त�वे ग�पणे का होईना, ु
अिंगकारली. �ाथ�ना समाजाने धम�िवरोधी भिमका टाळन धम�सधारणेची म�यममाग� ू ू ु
भिमका �वीकारली. ि��ती धमा�तील यिनटे�रयन धम�िवचार अथवा म�ययगीन वैिदक ू ु ु
परपंरतेील भागवत स�ंदायाचे त�व�ान यां�याशी �ाथ�ना समाजाची धम�िवषयक भिमका ू
अिधक िमळतीजळती आहे. पारपं�रक िहदं धमा�तील मित�पजा, अनेकदवैतवाद, कम�कांड ु ू ूू
यांना िदले�या नकारामळे या गो��शी िनगिडत आचारिवचार, शोषणाचे माग� दर झाले. ु ू
�याच�माणे कालबा� �ढीपरपंरांनाही दर करता आले. ू
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��येक कटंबातील केवळ प�षांनी उपासना के�यास सपंण� समाज बदल शकणार ु ु ु ू ू
नाही. कटंबातील इतर सद�यांनाही, िवशेषतः ि�यांना या िवचाराचा लाभ झाला पािहजे, ु ु
तरच समाज बदल शकेल. हे ल�ात घेऊन सपंण� कटंबातील सद�यांनी �ाथ�नेम�ये ू ू ु ु
सहभागी होणे आव�यक आहे असे �ितपादन रा. गो. भांडारकर यांनी केले. �यासाठी 
१८७३-७४पासन कौटंिबक उपासना स� झा�या. कटंबांम�ये सवा�नी एक� बसन ू ु ु ु ु ू
उपासना करावी असे ठरले. या उप�माला परक �हणन रिववार�या उपासनेखेरीज ू ू
मंगळवार व ग�वारी सकाळी �ाथ�ना मंिदरातही कौटंिबक उपासना स� के�या. यात ु ु ु
समाजा�या सव� सभासदांनी आप�या कटंबातील सद�यांसह सहभागी �हावे असे ठरले.  ु ु

सकारा�मक प�रणाम होतो. अशा �ाथ�ना करणार ेसमह वाढत गेले तर एकंदर समाजाचाच ू
नैितक िवकास होतो, अशी ही भिमका आहे. �ाथ�ना मंिदरात होणा�या �ाथ�नेचे सहा भाग ू
होते : उ�ोधन, �तवन व कत�तादश�न, �यान व �ाथ�ना, उपदशे, �ाथ�ना आिण आरती.ृ

मंबई-प�या�या पलीकडे इतरही काही िठकाणी �ाथ�ना समाजाचा धम�िवचार ु ु
पोहोचलेला िदसतो. �यात महारा��ातील सातारा, नािशक, पढंरपर व अहमदनगर आिण ू
महारा��ाबाहेरील अहमदाबाद व इंदर या शहरांचा समावेश आहे. पणे �ाथ�ना समाजाची ुू
�थापना १८७०म�ये झाली. मंबई-प�यातील �ाथ�ना समाजाचे सभासद नोकरीिनिम� ु ु
�या �या शहरांत गेले ितथे ितथे �यांनी �ाथ�ना समाजही आप�यासोबत नेला. 
साता�याला १८९५साली स�य��नाथ टागोर �यायाधीश �हणन गेले व �यांनी काही ू
वक�ल मंडळी जमवन �ाथ�ना समाजाची जाहीर �थापना केली. पण �यापव�, ू ू
१८८६पासनच साता�याम�ये �ाथ�ना समाजा�या उपासना चालत असत. या वष� ू
�ाथ�ना समािज�ट सीताराम यादवराव ज�हेर े यांची प�याह�न साता�याला बदली ु
झा�यानंतर �यांनी वामनराव साखळकर वगैर े िम�ांना जमवन सामिहक उपासना स� ू ू ु
के�या. १८८९म�ये बाब अमतलाल बोस हे साता�याला जाऊन �या�याने दऊेन आले. ृू
�यामळे तेथील नविशि�त समाजात �ाथ�ना समाजािवषयी ओळख व उ�सकता िनमा�ण ु ु
झाली. महादवे गोिवदं रानडे यांची नािशकला बदली झा�यानंतर �यांनी ितथे काही 

�ाथ�ना समाजाचे आणखी एक वैिश�यपण� अगं �हणजे, �चारकां�ार ेहोणारा �ाथ�ना ् ू
समाजाचा �चार. �ाथ�ना समाजाने �थािपत केले�या न�या धम�िवचाराचा �सार समाजात 
हो�यासाठी �चारक नेम�याची क�पना १८८१म�ये महादवे गोिवदं रानडे यांनी मांडली. 
या �चारकांचा खच� भागव�यासाठी समाजा�या सभासदांनी वग�णी गोळा करावी असे 
�यांनी सचवले. ही क�पना मा�य होऊन १ जानेवारी १८८२ पासन सदािशव पांडरगं ु ू ु
केळकर हे �ाथ�ना समाजाचे पण�वेळ �चारक �हणन काम क� लागले. �यांनी ू ू
१८९४पय�त चौदा वष� समाजाचे �चारकाय� केले. दर�यान प�याम�ये १८८९पासन ु ू
िशवराम नारायण गोखले यांनी �चारक �हणन काम स� केले.ू ु
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एके�र उपासक मंडळीतफ�  ‘सबोध पि�का’ हे िनयतकािलक आिण रा�ीची शाळा हे ु
उप�म दखेील चालव�यात आले. िभकोबा ल�मण च�हाण आिण भान केशव गांगनाईक ु

समिवचारी लोकांना जमवन �ाथ�ना समाज स� केला. तर पढंरपरला लालशकंर ू ु ू
उिमयाशकंर �यायाधीश �हणन गेले असता �यांनी �ाथ�ना समाजा�या उपासना स� ू ु
के�या. १८७४साली िशवराम बापजी परांजपे यांनी अहमदनगर इथे �ाथ�ना समाजाची ू
�थापना केली. पढे शकंर पांडरगं पिंडत, मोरो िचतंामण जोशी हे डे�यटी कले�टर �हणन ु ु ु ू
आिण िव�ण म. िभडे हे सबज�ज �हणन अहमदनगरला आले ते�हा या मंडळ�चा �ाथ�ना ु ू
समाजा�या वाढीला चांगला हातभार लागला. अहमदाबादला १८७१म�ये �ाथ�ना 
समाजाची �थापना झा�यानंतर स�वातीला काही काळ लोकिहतवादी गोपाळराव हरी ु
दशेमख ितथे उपा�य� �हणन काम पाहात होते. मंबई येथील समाजाचे एक सभासद ु ू ु
बाळक�णराव जाधव हे नोकरीिनिम� बदलन इंदर इथे गे�यावर १८८०म�ये �यांनी ितथे ृ ू ू
�ाथ�ना समाजा�या सामिहक �ाथ�ना स� के�या (िक�ा : २८९-३०५).                  ू ु

  महारा��ा�या इतर भागांत �ाथ�ना समाजाचा िवचार असा पोहोचत असतानाच 
समाजा�या धम�काया�ची �या�ी वाढव�यात आली. स�वातीला काही वष� समाजाचे काय� ु
केवळ उपासना व भजनपजन एवढयापरतेच मया�िदत होते. नंतर �याला कौटंिबक ्ू ु ु
उपासना, समाजात �चारकां�ार े �चार यांची जोड िमळाली. �याचबरोबर काही परक ू
सभा �थापन क�न �ाथ�ना समाजा�या धािम�क काया�ला सामािजकतेची जोड द�ेयात 
आली. �या ��ीने मंबईतील �ा� समाजाचे नेते व �ाथ�ना समाजाचे सभासद यांनी एक� ु
िवचारिवमश� क�न ‘Bombay Theistic Association’ (मंबईची एके�र उपासक ु
मंडळी) ही स�ंथा १८७२म�ये �थापन केली. या मंडळीची दोन उि�� े होती – १) 
पर�परां�या साहा�याने श� भािवक आचरण आिण धम�सबंधंी स�य ही आपण �वतः ु
सा�य क�न अ�य� �सत करणे आिण सदाचार व �यावहा�रक सधारणा यांची वाढ ृ ु
करावी यासाठी मंबईतील सव� एके�री उपासकांचे ऐ�य घडवन आणणे. २) या मंडळी�या ु ू
सभासदां�या कटंबांतील ि�यां�या ि�थतीची �ान �यवहार आिण धम� यां�या सबंधंाने ु ु
सधारणा करणे. ही उि�� े��य�ात आण�यासाठी वादिववाद सभा भरवणे, प�तके छापन ु ु ू
�िस� करणे, ि�यां�या सभा भरवन �यांचे �बोधन घडवन आणणे यांसारखे िविवध ू ू
उप�म राबव�याचे ठरले. या मंडळी�या सभेम�ये �तापच�ं मजमदार, वामन आबाजी ु ु
मोडक, रा. गो. भांडारकर, सदािशवराव केळकर, महादवे गोिवदं रानडे, शकंर पांडरगं ु
पिंडत, महादवे मोर�ेर कंटे या सभासदांची �या�याने होत. �यािशवाय �ाथ�ना ु
समाजाबाहेरील सखाराम अज�न, डॉ. काणे, िमसेस रबेेका या िवचारकांचीही �या�याने ु
होत. १८७७साली द�काळ पडला असता �ाथ�ना समाज व एके�र उपासक मंडळी ु
यां�या सभासदांनी सात-आठ हजार �पयांची वग�णी जमवन मदत �हणन िदली होती. ू ू
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यांनी पढाकार घेऊन १८७६ या वष� रा�ीची पिहली शाळा स� केली. चेऊलवाडी, ु ु
िगरगाव, गावदवेी, खेतवाडी, भायखळा या िठकाणी रा�ी�या शाळा �थापन झा�या. 
१८९०म�ये एके�र उपासक मंडळीने अ�प�यांसाठी शाळा स� केली. �ाथ�ना ृ ु
समाजा�या काया�चे सामािजक काया�म�ये िव�ता�रत झालेले �प या उप�मांमधन िदसन ू ू
येते. यािशवाय सगंतसभा, आय�मिहला समाज, त�ण एके�र उपासक मंडळ इ�यादी 
स�ंथांनीही �ाथ�ना समाजा�या काया�चा अिधक िव�तार केला.

१४ सामािजक चळवळी व �बोधनवादाचा �सार

�ाथ�ना समाजाने धम�सधारणेचा मांडलेला िवचार एकोिणसा�या शतकात�या ु
महारा��ीय समाजात िनमा�ण झाले�या वैचा�रक खळबळी�या पा��भमीवर मह�वाचा ू
होता. सनात�यांचा ि�थितशील धम�िवचार, िमशन�यांचा ि��ती धम�िवचार, धम��यव�था 
व ई�रक�पना यांिवषयी अिव�ास दाखवणारा नाि�तकिवचार या तीन वैचा�रक िदशा 
टाळन एक नवा आि�तक �ि�कोन �जव�याचा �य�न �ाथ�ना समाजाने केला. �चिलत ू
धमा�तील �िढि�य, ि�थतीवादी मानिसकतेला नकार दते आधिनक, िववेकवादी ु
धम���चेा �ि�कोन िवकिसत कर�याचा हा �य�न होता. या िववेक� जािणवेमळेच ु
आधिनक पा�ा�य नीितशा�ा�या स�ंकारातन आले�या उदारमतवादी िवचारांचा ु ू
�वीकार �ाथ�ना समाजाचे नेते क� शकले. महारा��ात �या काळात जी उदारमतवादी, 
मानववादी िवचारांची नवी परपंरा िनमा�ण झाली, ित�या अ�भागी महादवे गोिवदं रानडे, 
रामक�ण गोपाळ भांडारकर, मामा परमानंद, लोकिहतवादी असे �ाथ�ना समाजाचे ध�रण ृ ु
होते. लोकां�या ��लेा न नाकारता ितला िववेक� स�ंकारांनी अिधक प�रणत क�न 
समाजातील बह�मत न�या मानववादी म�यां�या बाजने वळवन घे�याचा माग� �ाथ�ना ू ू ू
समाजाने प�करला. �याचा खोलवरचा �भाव एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�तील 
महारा��ीय समाजात झाले�या सामािजक-सां�कितक प�रवत�नावर पडला. �चिलत ृ
धािम�क आिण सामािजक �यव�थे�ार ेहोणार ेि�या आिण अ�प�य या वगा�चे शोषण दर ृ ू
क�न �यांना समान वागणक िमळावी यासाठी जे िवचारमंथन झाले, �यात �ाथ�ना ू
समाजा�या ध�रणांचा मोठा वाटा आहे. �यामळे �ाथ�ना समाज ही �ाधा�याने धम�सधारणा ु ु ु
चळवळ असली तरी ितचे �भाव�े� सामािजक ��ांपय�त िव�ता�रत झाले होते, असे 
�हटले पािहजे. 

एकोिणसा�या शतकातील महारा��ातील धम�सधारणेची ही चळवळ यरोपातील ु ु
�रफॉिम��ट चळवळीसारखी होती. मा� एकोिणसा�या शतकातील महारा��ात घडन ू
आलेले सां�कितक प�रवत�न केवळ या धम�सधारणे�या चळवळीपरते मया�िदत न�हते. ृ ु ु
ितचा आवाका आिण �या�ी याह�न अिधक होती. महारा��ात या काळात जे िवचारमंथन 
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झाले आिण �यातन �या चळवळी स� झा�या �यांचे नाते यरोपातील �बोधनवादी ू ु ु
(Enlightenment) चळवळीशी अिधक होते. यरोपातील �बोधनवादी चळवळ�मधन ु ू
आधिनक म�य�यव�था मख�रत झाली. रनेसा�स काळापासन �हणजे पधंरा�या ु ू ु ू
शतकापासन यरोपात प�रवत�नाला स�वात झाली असे �हटले जाते. रनेसा�स चळवळीने ू ु ु
यरोपात �ीक त�व�ान व स�दय���ीचे पन��जीवन केले; धमा��या �े�ातील �ॉटे�टंट ु ु
चळवळीने नवी नैितक म�य�यव�था यरोपीय समाजाला परवली. �वतः�या आतं�रक ू ु ु
��नेे �या स�याचा सा�ा�कार झाला आहे �याला �माण मानन कोणतीही तडजोड न ू
करता जगत राहणे या न�या धम���ते अन�यत होते. �ाथ�ना समाजानेही हाच स�ंकार ु ू
एत�ेशीय समाजावर केला. यात जसे जग�याचे नैितक म�य मह�चाचे ठरले, तसेच ू
�वातं�य आिण समता ही दोन म�ये दखेील मह�व पावली. ��येकाला आप�या ���ेया ू
�काशात स�य शोध�याचा अिधकार �ॉटे�टंट पथंाने िमळवन िदला. पढे अठरा�या-ू ु
एकोिणसा�या शतकात वै�ािनक �ान आिण एकंदरच इहवादी िवचारसरणी यां�याशी या 
नैितक भिमकेचा िमलाफ झाला आिण �यातन यरोपात �बोधनवादाचे त�व�ान िनमा�ण ू ू ु
झाले. �वतःशी �ामािणक राह�न स�य शोधणे हे म�य धम�सधारणे�या चळवळीने िदले ू ु
होते, तर तािक� क िवचारप�तीने स�य शोधन काढ�याची बौि�क परपंरा �ीक िव�े�या ू
पन��जीवनाने �ा� झाली होती. �यामळे िव�ाना�या उदयानंतर जे�हा वै�ािनक स�य ु ु
�े� क� चच�ने सांिगतलेले धािम�क परपंरतेील स�य �े� असा पेच यरोपीय समाजासमोर ु
िनमा�ण झाला, ते�हा स�या�या कसोटीवर न िटकणा�या चच��णीत स�याचा या समाजाने 
�याग केला आिण वै�ािनक, बि�वादी �ि�कोन अिंगकारला. या सव� �ि�येत �य�� ही ु
मानवी िवचारा�या क� ��थानी आली. एक�कडे िनसग�िनयमांचे न�याने व�तिन� असे ु
आकलन मानवाला होऊ लागले आिण �याचबरोबर �य�� अिधकािधक चांगले, सखी ु
जीवन कसे जग शकेल यािवषयी िवचार स� झाला. “वै�ािनक रीती�या िकंवा ब�ी�या ू ु ु
िनकषांवर जे िटकन राहील तेच �माण �ान, िनसग� आिण िनसगा�चा घटक असलेला ू
मानव हे �ा �ानाचे िवषय आहेत. माणसा�या ��य�, ख�याख�या इ�छां�या समाधानात ु
�याचे क�याण असते. िव�ाना�या सहा�याने माणसाला आपले क�याण साधता येईल; 
पण �यासाठी �चिलत सामािजक स�ंथांची, नैितक �यवहारांची आमला� पनर�चना ू ु
करावी लागेल; या क�पना�यहाला ‘ए�लायटनमे�ट’चे सार �हणता येईल.” (रगेे १९७३ : ू
१०). अशा त�हेने एकंदर समाज�यव�थेची आिण ित�या वत�नामाग�या नैितक म�यांची ू
पनर�चना सतरा�या-अठरा�या शतकात यरोपात झाली. एकोिणसा�या शतकात ु ु
महारा��ातील नविशि�तांना पा�ा�य िव�े�या स�ंकारातन �ानाचा आिण नैितक चच�चा ू
हा वारसा �ा� झाला. �य���या आ�याि�मक उ�नतीसोबतच ितचे भौितक जीवनही 
‘सखदायक’ होणे गरजेचे आहे ही जाणीव नविशि�तांम�ये �जली. ु
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एकोिणसा�या शतकातील नविशि�तांवर या उपय�तावादी त�व�ानाचा �भाव ु
पडला. लोकिहतवादी, दादोबा पांडरगं, रा. गो. भांडारकर, महादवे गोिवदं रानडे, क�णराव ु ृ
अज�न केळसकर अशा अनेकां�या जीवनच�र�ांत �यांनी उपय�तावादी त�व�ानाची, ु ू ु
िवशेषतः जे. एस. िम�ल याची प�तके वाच�याचे उ�लेख आढळतात. या नविशि�तांनी ु
या त�व�ाना�या �काशात �वतः�या सामािजक प�रि�थतीचा िवचार स� केला; धािम�क ु
स�ंदायांनी �मािणत केलेले आचारिवचार, समाजा�या �ढी-परपंरा, पिव� धम��थं, 
इ�यादी गो��ची िचिक�सा केली. �चिलत �ढी-परपंरा आिण धम�मते ही मठभर ू
लोकांसाठी क�याणकारी असली तरी �यांमळे समाजातील बह�स�ंयाकां�या जीवनात ु
मा� दःखच िनमा�ण होते. या कसोटीवर या पारपं�रक �ढी-परपंरा आिण धम�मते �या�य ु
ठरवली गेली. हे �चिलत नीितिनयम नाका�न �यांमळे अिधकािधक बािधत, विंचत ु
�य��ना अिधकािधक सख िमळेल, असे नवे नीितिनयम घडवणे आव�यक आहे हे �यांना ु
पटले. पारपं�रक नीितिनयमांचे पालन हे ��वेर आिण सवयीवर अवलंबन होते. तर नवे ू
नैितक जगणे हे िववेकावर आधा�रत असेल.

�य�� कोण�या मागा�ने सखी होऊ शकते यािवषयी नवा �ि�कोन मांडणार ेु
उपय�तावादी त�व�ान यरोपात नकतेच मांडले गेले होते. महारा��ीय नविशि�तांना ु ु ु
इं�लंडम�ये �या काळात �भावी असणार े हे त�व�ान अिधक भावले. या त�व�ानात 
नैितकतेचा सबंधं �य���या सखी हो�याशी जोडलेला होता. कोणती कती नैितक ु ृ
मानावी? तर �या कतीमळे �य�� सखी होईल ती कती नैितक असे उपय�तावादी ृ ु ु ृ ु
त�व�ान सांगते. सख हे ��य� जीवनात �य��ने अनभवले�या सख आिण दःख या ु ु ु ु
कोट�म�ये मोजावे. दःखापे�ा सख अनभवणारी �य�� अिधक सखी मानावी. पण एखा�ा ु ु ुु
कतीमळे काही �य�� सखी आिण काही �य�� दःखी होत असतील तर ती कती नैितक ृ ु ु ृु
कशी ठरले? यावर उपय�तावा�ांचे उ�र असे क� जी कती अिधकािधक �य���या ु ृ
जीवनात अिधकािधक सख िनमा�ण करत असेल ती नैितक मानावी. �हणजेच श�य ु
तेवढया जा�तीत जा�त माणसां�या जीवनात दःखापे�ा सखाचे जा�तीत जा�त ् ुु
आिध�य �या कतीमळे िनमा�ण होईल ती नैितक कती होय (रगेे २००२ : १३).ृ ु ृ

�चिलत िहदं धम�िवचारांनी अिधकािधक �य���या जीवनात दःख िनमा�ण केले, ू ु
�यांचे ऐिहक जीवन दःखी करणा�या दोन ठळक क�पना �हणजे प�षस�ाक �यव�था ुु
आिण जाती�यव�था; आिण या �यव�थां�ार े होणार े ि�या आिण दिलत यांचे शोषण. 
लोकिहतवादी यांनी जाती�यव�थेमळे आप�या समाजातील अिधकािधक �य��चे सख ु ु
कसे बािधत होते, व ते टाळ�यासाठी लोकांनी भेद िवस�न एक� येणे कसे आव�यक 
आहे यािवषयी पढील िवचार मांडला आहे : “या दशेांतील लोकांस एक मोठी जबरद�त ु
खोड आहे ती अशी क�, सव�काळ आप�यास कांह� फायदा असेल त� काम कराव� अस� 
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“याजक�रतां आपला एकंदर सव� दशे यांतील सव� �जा हरएक जातीची असो. ती व 
आपण उंच िकंवा नीच वणा�चे असल� तरी सव� सारखे. �यांच� िहत त�च आपल�, �यांचे 
कामांत �म करण� ह� आपले कामास �म कर�यासारख� आहे अस� �ान �यांस अ�ाप 
झाल� नाह�. सव� लोकांत बह�तक�न पहाव� त� सव� लोक �वाथ�परायण िदसतात.” (प. बा. ु
कळकण� १९५९ : १०९).ु

जाितभेदा�माणेच �ी-प�षभेदामळेही आपला समाज मागे रािहलेला आहे. ि�या ु ु
अ�याय, शोषण सहन करतात कारण �यांना �यां�या ह�कांची जाणीव अ�ाप झालेली 
नाही, असे लोकिहतवादी यांनी �हटले आहे. “परािणक व भट यांचे सांिगत�याव�नच ु
बायका आप�या नव�या�या �ेताश� िजवतं जाळन घेत; याचे कारण काय �हणाल तर ू
अ�ान फार...जर बायका शहा�या व �यांस िव�ा वगैर े िशकवावयाची चाल असती, तर  
जांण� �यांस �थम सती जा�यास सांिगतल� �यां�या �यांन� श�डया वगैर ेउपटन टाक�या ् ू
अस�या. अजनही जर ि�यांस िव�ा वगैर ेिशकिव�या तर �या आपला पनिव�वाह करतील ू ु
आिण शा�ी वगैर ेजे �यांस आडवे येतील, �यांस पसतील क�, प�षांन� पािहजे िततक� ु ु
ल�न� कराव�. मग ि�यांन� नवरा मे�यावरही दसरा नवरा कां क�ं नये? आिण आपणच ु
शा�ाथ� दऊेन चाल करतील. परतं अस� होत नाह�. कारण क�, ि�यांस फार अ�ानांत ू ु
ठेिव�या आहेत. या�तव ज� परािणक सांगतो त� �यांस खर े वाटत�.” (िक�ा : ६५). ु
लोकिहतवाद�नी १८४९म�ये मांडले�या या िवचारांचा �ित�वनी पढे १८८२म�ये ु
ताराबाई िशदं ेयां�या ‘�ीप�ष तलना’ या प�तकात वाचायला िमळतो. पण हा �वतःला ु ु ु
िवकिसत कर�याचा वैचा�रक �वास िश�णािशवाय होणे श�य न�हते. 

�यांस वाटत�. थोरपणा, गौरव, साव�जिनक काम यांजिवषय� �यांस समजतच नाह�. तस�च ू
रयतेच� िहत �हणजे काय ह� �यांस िदसत नाह�. �ा�ण �हणतात क� िशपंी, वाणी, गवडंी, 
यांजबरोबर आ�ह� कां बसाव�? कोणी �हणतात �हावी, परीट यां�या पचंाइती कोण� 
करा�या? �यांची ��ी फाय�ावर फार. याजमळ� �वाथा�पलीकडे �यांस कांह� िदसत नाह�. ु
कदािचत �वाथा�पलीकडे गेले तर जाती�या कंपणापय�त जातात. �या�यापलीकडे जाण� ् ु
�हणजे �यांस मोठा हलकेपणा वाटतो.

२८ माच� १८३४ रोजी बाळशा�ी जांभेकर यां�या ‘दप�ण’ प�ात ‘िक�येक िहदं ु
चाली ब�या �हा�या यािवषय� एक उ�कंिठत’ या टोपणनावाने एक आधिनक िवचाराचे ु
गह�थ िलिहतात, “आप�यांतन िक�येकांस ि�यांस िश�ा दणे� ह� कमाग� लावण� अस� ृ ुू ं
वाटत�; ती जर िश�ा न केली तर ते �या माग� �या�या द� वासना बह�धा जाणार नाह�त ु
अस� वाटत�. ही गो� खरी करावी �हणन ते �हणतात क� आप�या शा�क�या� ऋष�न� ू
ि�यांस िशकिवण� मना केल� आहे. ह� िनिम� ठेऊन ते �हणतात क� ि�यांस िश�ा िदली 
असतां �यांच� मन� चांगल� �हावयाच� व �यांचा �वभाव दयाळ �हावयाचा तो एक�कडे ू
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इं�जी रा�य�यव�थे�या काळात न�या िश�णामळे न�या नोक�या उपल�ध झा�या ु
आिण सखी ऐिहक जीवन �ा� हो�यासाठी हे िश�ण उपय� आहे हे िदस लागले. �यामळे ु ु ू ु
पारपं�रक �ानावर म�ा सांगणा�या तथाकिथत उ�च जाती�या लोकांना इतर जात�नी 
िश�ण घेणे �हणजे आप�या िहतसबंधंांना बाधा पोचवणार े आहे याची �वाथ�मलक ू
जाणीव झाली. अशा काही लोकांनी सव�जात��या लोकांना िश�ण द�ेया�या सरकारी 
धोरणाला िवरोध दखेील क�न पािहला. मंबईतील �भ जातीतील धाकजी दादाजी या ु ू
�भावी गह�थांनी अशा कारवाया के�याचा इितहास आधी सांिगतला आहे. समाजा�या ृ
या �व�ीमळेच ि�या आिण दिलत यां�यासाठी प�यात शाळा चालवणा�या महा�मा फले ृ ु ु ु
यांनाही छळ सहन करावा लागला. असे असले तरी एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त 

पा�ा�य िश�णा�ार े �ा� झाले�या न�या वैचा�रक ��ीमळे येथील समाजात�या ु
सम�या नविशि�तांना कशा जाणव लाग�या हो�या याचे दश�न वरील उ�ारांव�न घडते. ू
उपय�तावादी त�व�ानानसार समाजातील अिधकािधक लोकां�या जीवनातले दःख ु ु ु
नाहीसे क�न �यांना सखी करायचे असेल तर �यांना िश�ण घे�याचे �वातं�य व ु
�वतः�या जीवनाचे माग� �वतः िनवड�याचे �वातं�य दणेे अ�यतं आव�यक आहे हा 
उदारमतवादी �ि�कोन वरील िवधानांमधन �य� होतो. थोड�यात, विंचत वगा�ला ू
िश�णा�ार ेसमानते�या पातळीवर, जीवन जग�यासाठी स�म बनवता येते याचे भान या 
काळात�या जाणकार लोकांना आले आिण �यांनी ि�या व दिलत यां�या िश�णासाठी 
�य�न स� केले.ु

राह�न उरफाटया �या हरामी आिण द� होतील. मला जर पसाल तर मला मोठ� आ�य� ् ुु
वाटत� क� ते िश�ा िकंवा िशकिवण� �हणजे लाव�य िकंवा दस�या कांह� शगंार रसांच� ृु
प�तक�  पढिवण� अस� वाटत असेल, परतं नाह�, अशी कांह� गो� नाह�. ज� मन पव� द� व ु ु ू ु
पापी होत� त� चांगल� कर�याच� नांव िश�ा. तर मग आतां ती त�ह� आप�या ि�यांस ु
द�ेयािवषय� कोणता सशंय धरतां?” 

एकोिणसा�या शतका�या पवा�धा�त दिलतवग� आिण �ीवग� या दोह�नाही िश�ण ू
द�ेयाचा पिहला उप�म ि��ती िमशन�यांनी स� केला. सरकारी शाळांतन सव� ु ू
जातीधमा��या मलांना अिधकतपणे �वेश िदला जाऊ लागला. हे अथा�तच सरळसलभतेने ु ृ ु
घडले नाही. �या समाजात �ान हे अिधकार�े� ठरावीक जात�परतेच मया�िदत रािहले ु
होते, �या समाजात समाजातील तळागाळात�या जात�ना िश�ण दणेे सहज मा�य 
हो�यासारखे न�हते. �यांना आजवर िश�ण िमळाले नाही, �यांचीही मानिसकता ‘िश�ण, 
�ान हा आपला �ांत न�हे’ अशीच होती. �हणनच महा�मा फले यांना �ानलालसा िनमा�ण ू ु
कर�यासाठी �य�न करावे लागले. ‘िव�ेिवना मती गेली’ या अखंडात �यांनी �ानाअभावी 
होणार े�य��चे नकसान यावर �काश टाकला आहे. ु
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दिलत आिण ि�या या दो�ही वगा�ना िश�ण द�ेयाचे समाजातील जाण�या लोकांनी 
जोमाने �य�न केले असे िदसते.

उदारमतवाद आिण उपय�तावाद यां�या �भावातन समाजातील सव� �तरांतील ु ू
लोकांना सखी कर�या�या या �य�नांना असलेली एक मया�दा दखेील येथे नमद केली ु ू
पािहजे. �ी आिण अ�प�य या दोन �मख वगा�चे शोिषत, विंचत असणे एकोिणसा�या ृ ु
शतकातील नविशि�त, जाण�या, सधारक िवचारा�या लोकांना जाणवले. याचा प�रणाम ु
�हणन सधारणेिवषयीचे िवचार मांडले जाऊ लागले; चळवळी स� झा�या. वर ू ु ु
�हट�या�माणे विंचत वगा�ला िश�ण दणेे ही या चळवळ�ची, सधारकां�या ��य� काया�ची ु
पिहली पायरी होती. येथन पढे या �बोधनवादी चळवळ�नी जी िदशा पकडली �यात ू ु
ि�यां�या ��ांना अिधक �ाधा�य िमळाले. िवधवांचे �� आिण बालिववाहा�या चालीमळे ु
िनमा�ण होणार े�� हे या काळातील चचा�िव�ातील कळीचे �� रािहले. िवधवापनिव�वाह ु
आिण िववाहा�या समंतीवयाची चळवळ या चळवळी िनमा�ण झा�या. ि�यां�या या 
सम�या �ाम�याने समाजातील तथाकिथत उ�चवण�य समाजांतग�त असणा�या सम�या ु
हो�या. या ��ांचा समाजातील तळागाळातील �ीजीवनाशी थेट सबंधं न�हता. या 
काळातील जाितभेदाची सम�या ही सपंण� समाजाला, �यातील सव� जात�ना �यापणारी ू
होती; मा� एकोिणसा�या शतका�या �थमाधा�त तरी ती अ��मावर न�हती. 
जाितभेदा�या ��ाची चचा� �या काळात�या चचा�िव�ात लोकिहतवाद�पासन झाली. ू
दादोबा पांडरगं यांनी परमहसंसभे�या �मख त�वांम�ये जाती न मान�याचे त�व अतंभ�त ु ु ू
केले. हे खर े असले तरी �यातन जातीअतंाची िकंवा िकमान जाितभेदािव��ची मोठी ू
चळवळ उभी रािहली नाही. एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त महा�मा फले यांनी ु
केलेली िहदंधमा�ची िचिक�सा आिण स�यशोधक समाजाची �थापना यां�ार े सव��थम ू
जाितभेदािव�� समतेचा िवचार ठळकपणे मांडला गेला. अशा त�हेने �ाम�याने ु
�ीचळवळी आिण अ�प�यतािवरोधी चळवळी या दोन �कार�या चळवळ��या �पाने ृ
त�कालीन महारा��ात �बोधनवादी िवचार �कट झाला. या िवचारांचा आिव�कार ि�िवध 
�व�पाचा होता : नविशि�तांनी एक� येऊन �थापन केले�या स�ंथा, िनयतकािलकांतन ू
मांडलेले िवचार व �या िवचारां�या सहा�याने ��य� समाजात िनमा�ण झाले�या चळवळी. 
या काळात �टडंटस िलटररी अड सायिंटिफक सोसायटी, �ान�सारक सभा, बॉ�बे ् ँु
असोिसएशन या स�ंथा समाजात नवे सामािजक-राजक�य िवचार ��थािपत कर�याचे 
काय� क� लाग�या हो�या; नेिट�ह जनरल लाय�री, रॉयल एिशयािटक सोसायटी या 
�थंालयांतले इं�जी �थं �ाने�छ वाचकांसाठी उपल�ध होते; ‘िहदं �रफॉम�र’, ‘�भाकर’, ू ु
‘�ानोदय’, ‘�ान�काश’ अशा िनयतकािलकां�ार े न�या, बडंखोर िवचारांचा �सार 
समाजाम�ये होत होता; �यावर चचा� झडत हो�या. िवशेषतः १८६३म�ये स� झाले�या ु
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िश�णा�ार ेनवम�यांनी स�ंका�रत झाले�या त�ण िपढीने आप�याला �ा� झालेले ू
�ान समाजातील लोकांपय�त पोहोचावे, सामािजक ��ांची चचा� �हावी, �या चचा�तन नवे ू
सामािजक सधारणांचे उप�म स� �हावेत या उ�ेशाने स�ंथा, सभा �थापन के�या. ु ु
बाळशा�ी जांभेकर यांनी ‘नेिट�ह इ���हम�ट सोसायटी’ या नावाची स�ंथा �थापन केली. ू
या स�ंथे�या सभा िनयिमत भरत असत आिण �या सभांम�ये त�ण िशि�त मंडळी 
साव�जिनक िहता�या िविवध ��ांवर िनबधं वाचत व �यांवर चचा� करत (जांभेकर १९५० 
[खंड ३] : १३४). अशा त�हे�या इतरही लहानमोठया सभा-स�ंथा �या काळात �थापन ्
झा�या हो�या. पैक� ‘�टडंट िलटररी अड सायिंटिफक सोसायटी’ या मंबईत �थापन ँु ु
झालेली व दीघ�काळ काय�रत असलेली मह�वाची स�ंथा. पा�ा�य िव�े�या स�ंकारांमळे ु
नविशि�त म�यमवग�य त�णांम�ये प�रवत�नवादी िवचाराची �ेरणा कशी िनमा�ण झाली 
याचे उदाहरण �हणन �टडंट सायिंटिफक अड िलटररी सोसायटी अथवा उपय� ँू ु ु
�ान�सारक सभा या स�ं थेचा िवचार करता येईल.    
�टडट सायिटिफक अड िलटररी सोसायटी ं ं ँु

मंबई िव�ापीठाची पिहली मॅि�कची परी�ा १८५९म�ये झाली. या परी�ेत उ�ीण� ु
झाले�या  मंबई�या चौदा िव�ा�या�पैक� बाळ मंगेश वागळे, भा�कर हरी भागवत, महादवे ु
गोिवदं रानडे, मामा परमानंद, रामच�ं िव�ण माडगांवकर, रामक�ण गोपाळ भांडारकर, ृू
वामन आबाजी मोडक, िवनायक जनाद�न क�त�ने असे बह�तेक सगळे िव�ाथ� या उपय� ु

‘इंद�काश’ या िनयतकािलकाने सधारणेला अनकल िवषय सात�याने चच�ला �यायला ु ु ूु
स�वात केली होती.  ु

�टडंट िलटररी अड सायिंटिफक सोसायटी या स�ंथेची �थापना एि�फ��टन ँु
इि��टटयटमधील िश�क व िव�ाथ� यांनी िमळन केली. ६ जन १८४८रोजी दादाभाई ् ू ू ू
नवरोजी यां�या अ�य�तेखाली भरले�या िश�क व िव�ाथ� यां�या सभेत ही स�ंथा 
�थापन झाली. एि�फ��टनमधील िश�क ए. एम. पॅटन, आर. टी. रीड यां�या पढाकाराने ु
आिण �िलं�ज, �ेजर, अले�झांडर �ट यां�या सहकाया�ने ही स�ंथा �थापन झाली. ँु
सव��थम सोसायटीचे अ�य�पद ए. एम. पॅटन यां�याकडे, खिजनदारपद दादाभाई 
नवरोज�कडे , तर सिचवपद आर. टी. रीड यां�याकडे होते (प. बा. कळकण� १९५९ : ु ु
६८-६९; १९६३ : ५५-५६). भा�कर दामोदर पाळंद,े सखाराम दीि�त, ध�ड ि�ंबक, ू
नारायण (िव�ण जोशी?), महादवेशा�ी को�हटकर, शामराव ता�याजी हे मराठी िश�क, ु
तर बैरामजी खस�टजी, जहांगीर होम�सजी, पालनजी �ामजी, जहांगीर बज�रजी, दादाभाई 
नवरोजी आिण एदलजी नसरवानजी हे पारशी-गजराती िश�क दखेील स�ंथे�या काया�शी ु
सबंिंधत होते (ि�योळकर १९७१ : १८५). 
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�ान�सारक सभे�या काया�त पढे सहभागी झाले. एि�फ��टन इि��टटयटम�ये ्ु ू
िशकणा�या या िव�ा�या�वर �यां�या िश�कांकडन न�या िवचारांचे जे स�ंकार होत होते, ू
�याचा हा प�रणाम होता. त�कालीन मंबईत�या मराठी, पारशी आिण गजराती अशा तीन ु ु
समाजांम�ये या स�ंथेने �ाम�याने �ीिश�णासाठी काय� केले. या स�ंथे�या तीन शाखा ु
�थापन झा�या. मराठी लोकांसाठी मराठी �ान�सारक मंडळ (१८४९ ते १८७३). या 
शाखेचे पिहले अ�य� होते दादोबा पांडरगं. आिण दसरी पारशी लोकांसाठी असलेली ु ु
गजराती �ान�सारक सभा (प. बा. कळकण� १९६३ : ५७). या दोन शाखांिशवाय ु ु ु
१८५५म�ये गजराती लोकांसाठी बि�वध�क गजराती िहदंसभा या नावाची ितसरी शाखा ु ु ु ु
�थापन झाली[८]. 

एकोिणसा�या शतकातले सव� िबनीचे महारा��ीय सधारक उपय� मराठी ु ु
�ान�सारक सभेशी के�हा ना के�हा सबंिंधत होते. िव. ना. मंडिलक, मामा परमानंद, 
�यायमत� रानडे, �यायमत� कािशनाथ �यबंक तेलंग, �यायमत� चदंावरकर इ�यादी. या ू ू ू
सभेतफ�  वेगवेग�या िवषयांवर, सामािजक सम�ये�या ��ावर िनबधं सादर होत आिण 
�यावर चचा� के�या जात. मराठी �ान�सारक सभेचे काय� समार ेपचंवीस वष� चालले. या ु
कालावधीत समार े९० िनबधं या सभेत सादर झाले. �यापैक� २२ �या�याने होती. यात ु
िवनायक जनाद�न क�त�ने, वामन आबाजी मोडक, भा�कर ह�र भागवत, रा. गो. 
भांडारकर, बाळ मंगेश वागळे, �यायमत� रानडे, माधव िशरगांवकर, मामा परमानंद, ू
इ�याद��या िनबधंांचा समावेश आहे. सभेतफ�  �कािशत होणा�या ‘मराठी �ान�सारक’ 
(१८५० ते १८६६)या मािसकातन यापैक� काही िनबधं �कािशतही झाले. मामा ू
परमानंदांनी या सभेपढे वाचले�या िनबधंांपैक� �वभाषे�या ि�थतीिवषयीचे िनबधं व ‘Our ु
Social and Moral Conditions’ हा ि�यां�या ि�थतीिवषयीचा िनबधं हे मह�वाचे 
आहेत. मामा परमानंद हे जीवना�या अखेरीपय�त या सभेशी िनगिडत होते. या सभेचे ते 
काही काळ िचटणीसही होते. १८६१ ते १८८० अशी वीस वष� ते सभे�या काय�कारी 
मंडळावर होते (प. बा. कळकण� १९६३ : ५७-६४).ु ु

या सभेने �ीिश�णासाठी ��य� काय� केले. स�ट�बर १८४९म�ये �ा. पॅटन यां�या 
अ�य�तेखाली झाले�या काय�कारी मंडळा�या सभेत मंबई शहरांतील आठ िवभागांत ु
क�याशाळा स� कर�याचा िनण�य घे�यात आला. �यासाठी जागा िमळव�यात आ�या व ु

१८४९�या ऑग�टम�ये गजराती �ान�सारक मंडळीम�ये बेहरामजी खस�टजी ु
यांनी �ीिश�णावर िनबधं वाचला. सभेत�या उपि�थत असले�या ��येक िव�ा�या�ने 
आपाप�या कटंबात हा िवचार �यावा या खस�टजी यां�या आवाहनाला सव�च उपि�थतांनी ु ु
उ��फत� �ितसाद िदला. मराठी �ान�सारक सभेत असाच िनबधं सखाराम दीि�त यांनी ू
वाचला (ि�योळकर १९७१ : १८४-८५).
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जनजागतीसाठी प�कही काढ�यात आले. िमशन�यां�या नंतर जाणीवपव�क ृ ू
�ीिश�णा�या �े�ात या स�ंथेने काय� केले. १८५२साली मंबई शहरात सोसायटीने ु
चालवले�या मल��या सात शाळा हो�या. पैक� तीन शाळा महारा��ीय मल�साठी, तीन ु ु
पारशी मल�साठी, तर एक शाळा गजराती मल�साठी होती. या शाळांम�ये अन�मे १२९, ु ु ु ु
३७१ व ४५ अशा एकंदर ५४५ मली िश�ण घेत हो�या.ु

�टडंट िलटररी अड सायिंटिफक सोसायटीने �ीिश�ण हे मह�वाचे काय� मानले. ँु
�ीिश�ण हा �या काळातला एक �वलंत �� मानला गेला. ि�यांना सव� �कार�या 
अिधकारांपासन विंचत ठेव�याने आप�या लोकस�ंयेचा अधा� भागच आपण ू
समाज�यवहारातन बाजला काढलेला आहे, असा िवचार रा. गो. भांडारकर यांनी ू ू
मांडलेला िदसतो (वै� १९२७ : ३०१ (च�र�िवभाग)). �यामळे �ीिश�णाची चळवळ ही ु
एकोिणसा�या शतकातील महारा��ा�या सां�कितक प�रवत�ना�या सदंभा�तील मह�वाची ृ
चळवळ ठरली.
१५ �ीिश�ण

बाळशा�ी जांभेकरांपासन एकोिणसा�या शतकातील िवचारवतं �ीिश�णाचे मह�व ू
सांगत होते. ‘दप�ण’, ‘�ानोदय’, ‘�भाकर’, ‘इंद�काश’ या प�ांतन �ीिश�णाची बाज ू ूु
�भावीपणे मांडलेली िदसते. �टडंट िलटररी अड सायिंटिफक सोसायटी या स�ंथेने ँु
मंबईत मल��या शाळा स� के�या. �याच�माणे प�यात मल�साठी �वतं� शाळा महा�मा ु ु ु ु ु
फले यांनी १८५१ या वष� स� केली. महा�मा फले यांनी �वतः आिण �यांची प�नी ु ु ु
सािव�ीबाई फले यांनी या शाळेत काही वष� �वतः मल�ना िशकवले. सनात�यांनी �यांना ु ु
या काया�त अडथळा आण�यासाठी जो अतोनात �ास िदला तो आता महारा��ा�या 
सामािजक इितहासाचा भाग झाला आहे. यानंतर महा�मा फ�यांनी मल�साठी आणखी ु ु
दोन शाळा उघड�या. १८५३ म�ये �यांनी शाळेतील मल�चा मोठा ब�ीस िवतरण ु
समारभं केला. या समारभंाला फ�यां�या शाळेची आ�यदाती मंडळी, मेजर कडी, ँु
के�नाना छ�े, क�णशा�ी िचपळणकर, सरदार अ�पासाहेब ढमढेर े यां�यासारखी ृ ू
�िति�त मंडळी यां�यासह तीन हजार लोक उपि�थत होते. हा समारभं प�यात बह�चिच�त ु
ठरला.

मा� िश�णा�या या �य�नांना िवरोध होत होता. बाबा पद मनजी यांनी १८५२म�ये ्
�िस� केले�या ‘�ीिव�ा�यासिनबधं’ या प�तकात �ीिश�णािवषयी�या पारपं�रक-ु
सनातनी आिण आधिनक अशा दो�ही बाजचें यि�वाद एक� केले आहेत. ि�या ु ू ु
िशक�या तर �या �वतःस �ानी मानन प�षांचे ऐकणार नाहीत, नव�या�या श�दांत ू ु
राहणार नाहीत; �यांची वत�णक िबघडेल, �या अनीितमान बनतील; आिण अखेर ि�यांना ू
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िश�ण िद�यामळे धम� बडेल असे आ�ेप पारपं�रक मानिसकतेतन �ीिश�णावर घे�यात ु ु ू
येत होते.

�टडंटस िलटररी अड सायिंटिफक सोसायटीतफ�  चालणा�या शाळांम�ये िश�ण ् ँु
घेत�याने आप�या मली गो�या लोकां�या चालीरीती िशकतील आिण �यामळे �या ु ु
िबघडतील अशी भीती १८५२ साली ‘चाबक’ या प�ात �य� झालेली आढळते. ू
“आ�हांला इं�जांची नीितम�ा आिण �यां�या चालीरीित काय करावया�या आहेत! �याचा 
प�रणाम शेवट� काय होणार माहीत आहे? �ा बायका आप�या नव�यांना गलाम ु
बनवतील! �यांना कोटा�त ख�चतील आिण �यांचे िधडंवडे काढतील! �यांन� आप�या मली ु
�ा शाळांत घात�या आहेत �यां�या पालकांस आ�ही धो�याची सचना दऊंे इि�छत�. ू
�यांन� वेळ�च सावध �हाव�, नाह�पे�ां प�ा�ाप कर�याची पाळी येईल!” (प. बा. कळकण� ु ु
१९५९ : ७७).

िवधवाचे �� आिण पनिव�वाह व समतीवयाची चळवळं ंु

याउलट �ीिश�णा�या बाजने मते मांडताना, िश�णामळे ि�यांचे �यि�म�व ू ु
िवकिसत होईल, �या आप�या �ानाने सम� अशा �यि�म�वाने कौटंिबक जबाबदा�या ृ ु
पार पाड शकतील; पतीला बरोबरी�या ना�याने साथ दतेील असा यि�वाद केला जात ू ु
होता. एकोिणसा�या शतका�या अखेरीपय�त महा�मा फले, पिंडता रमाबाई, ध�डो केशव ु
कव� यांनी �ीिश�णा�या �े�ात उ�लेखनीय कामिगरी बजावली. ि�यां�या िश�णाला 
समाजातन होणारा िवरोधही कमी कमी होत गेला असे िदसते.ू

ि�यां�या िश�णासाठी असे �य�न होत असतानाच ि�यांशी सबंिंधत पढे आलेला ु
मह�वाचा �� िवधवांचे समाजातील �थान आिण �यांचा पनिव�वाह यािवषयीचा होता. ु
महारा��ीय समाजात एकोिणसा�या शतकातील िवधवांची आिण �यातही अ�पवयीन 
िवधवांची स�ंया पािह�यास िवधवां�या सम�या��त जीवनामळे त�कालीन ु
समाजसधारक अ�व�थ का झाले होते आिण �यांनी िवधवा पनिव�वाहाची चळवळ नेटाने ु ु
का चालवली असावी याची क�पना येते. २४ माच� १८८७�या ‘�ानोदया’�या अकंात 
भारतातील एकंदर िवधवांची स�ंया िदली आहे : एकंदर लोकस�ंयेत ि�यांची स�ंया ९ 
कोटी १९ ल� २९ हजार १२३ इतक� होती. �यापैक� २ कोटी ९ ल� ३८ हजार ६२९ 
ि�या िवधवा हो�या. �हणजे एकंदर ि�यांपैक� समार े तेवीस ट�के ि�या वैध�याचे ु
जीवन जगत हो�या. या िवधवा ि�यांपैक� िन��याह�न अिधक, �हणजे १ कोटी ६१ ल� 
१९ हजार १३५ ि�या िहदं हो�या. एकण िवधवा ि�यांपैक� २ ल� ३८ हजार ८१ ूू
ि�या अ�पवयीन (�हणजे वय वष� ५ ते १५) हो�या. १५ ते २५ वष� वयोगटात�या ११ 
ल� ६१ हजार २२४ ि�या हो�या. बालिववाहािव�� जनमत जागत करणार ेृ
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समाजसधारक बयरामजी मलबारी यांनी १८८८ साली िवधवां�या ि�थतीिवषयी ु
िलिहले�या िटपणात �हटले आहे क�, “या �णी िहदं�थानाम�ये तीस वषा�खालील २१ ु
लाख ि�यांना िवधवा राहावे लागते.”

आगरकरांनी २४ नो�ह�बर�या ‘सधारका’�या अकंात सरकारी खानेसमारीतली ु ु
िवधवांिवषयीची आकडेवारी िदली आहे. ते �हणतात, “�ा�ण जातीसबंधंाने पाहता 
मल�चे ल�न सहापासन सात वषा�पय�त होते, अशी सरासरी िनघते. या ि�थतीमळे ु ू ु
साहिजकच �ा�ण लोकांत इतर जात�पे�ा िवधवांचे �माण अिधक आहे. �ा�णां�या 
ि�यांपैक� ितसरा िह�सा िवधवा असतात....एकंदरीने पाहता इतर जात�पे�ा 
�ा�णजात�त िवधवांचे �माण शेकडा ५० जा�त आहे. �ा�णी ि�यांत िजत�या िवधवा 
असतात, �यांपैक� एक तितयांशह�न अिधक बालिवधवा असतात.” (रानडे १९९१ : ृ
१७२).

िवधवां�या वरील स�ंयेव�न त�कालीन एकंदर भारतीय समाजातील आिण 
िवशेषतः तथाकिथत उ�चवण�य समाजातील िवधवां�या जीवनाची अव�था हा एक 
�वलंत �� बनला होता हे ल�ात येते. उदारमतवाद आिण उपय�तावाद यांनी ु
स�ंका�रत झाले�या महारा��ीय नविशि�तां�या �बोधनवादी ��ीला या ��ाचे गांभीय� 
जाणवले. काही िवधवांना सती जावे लागे. महारा��ात सती जा�याचे �माण फार नसले 
तरी तरळक �सगंांत िवधवा सती गे�याचे दाखले िमळतात. िवधवांवर केशवपनासारखे ु
अ�याचार होत. �यांना िव�प केले जाई आिण कटंबात व समाजात अपमािनत अव�थेत ु ुु
जगावे लागे. केशवपन न केले�या �ा�ण िवधवेला श� समजन जातीबिह�कत केले जाई. ृू ू
सोलापरजवळ�या माढे या गावातील १८५९ साली घडलेली घटना यासदंभा�त बोलक� ू
आहे : एका गह�थाचे घर अितव�ीमळे पडले आिण �याखाली दबन �याची िवधवा बहीण ृ ृ ु ू
ठार झाली. परतं या बिहणीचे केशवपन झालेले नस�यामळे �ा�ण ित�या ु ु
अ�ंयस�ंकारास यायला तयार न�हते. अखेर श�ा�या ह�ते ितला अि�नस�ंकार द�ेयात ू
आला (न. र. फाटक १९६६ : ७७). अ�पवयातच ि�यांना वैध�याला सामोर े जावे 
लाग�यामळे पढे ता��यात काही िवधवांचे परप�षांशी शरीरसबंधं येत. ब�याचदा अशा ु ु ु
िवधवा ि�या कटंबातीलच परप�षा�या अ�याचाराला बळी पडत. अशा सबंधंातन ु ु ु ू
अनौरस सतंती ज�माला आ�यास �या िवधवेचा अिधकच छळ होई. प�षस�ाक ु
समाज�यव�थेत अशा सबंधंां�या प�रणामांचे खापर अथा�तच �ीवरच फोडले जाई. 
�यांना अ�यतं अपमाना�पद शासन केले जाई. १८५४ साली अहमदनगरला घडलेली 
घटना. शकंराचाय� नगरला गेले असताना ितथे काही िवधवां�या तथाकिथत 
�यिभचारा�या त�ारी �यां�यासमोर दाखल कर�यात आ�या. �यापैक� एका 
बालिवधवेला शकंराचाया�नी गाईचे शेण खा�याची, तसेच गोम� आिण �वतःचे पाय ू
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केशवपना�या या अ�यायी आिण �र चालीचा िनषेध �या काळात�या �बोधनवादी ू
िवचारवतंांनी केला. पण उ�लेखनीय घटना �हणजे केशवपन कर�या�या �ि�येत 
�यवसाय �हणन सहभागी असले�या �हा�यांनी या चालीिव�� केलेले बडं होय. ू
स�यशोधक चळवळीचे एक नेते क�णराव भालेकर यांनी १८९०म�ये �हावी जातीतील ृ
लोकांना केशवपनासार�या ि�यांना अपमानकारक व  अ�यायकारक असले�या �थेत 
�यांनी सहभागी होऊ नये असे आवाहन ‘दीनबधं’मधील आप�या लेखां�ार ेकेले. �यांनी ू
�हा�यांना सघंिटत क�न मंबईत �यां�या तीन सभा घेत�या. या सभांना महारा��ातील ु
पणे, ज�नर, वाई, इ�यादी शहरांतन शेकडो �हावी उपि�थत रािहले आिण �यांनी ु ु ू
केशवपनावर बिह�कार घातला. या अिभनव आदंोलनाने �या काळात खळबळ माजली. 
‘इंद�काश’, ‘सधारक’ या व�प�ांनी या आदंोलनाची दखल घेऊन �ा�णवगा�तील ु ृु

पण याच काळात अस�या जनाट आिण अ�यायकारक �ढ�ना िवरोध कर�याची ु
�व�ी दखेील समाजात िदस लागली होती. काही िवधवांवर �यिभचाराचा आरोप ठेवन ृ ू ू
�ा�णांनी �यांना शकंराचाया�समोर उभे केले. शकंराचाया�नी �यांना केशवपन करवन ू
घे�याचा आदशे िदला असता �या िवधवांनी तो �प�पणे फेटाळन लावला. शकंराचाया�नी ू
�वतःच �हा�याला �यांचे केस काप�याचे आदशे िदले ते�हा या ि�यांनी थेट 
शकंराचाया�नाच सरकारी फौजदाराकडे त�ार कर�याची धमक� िदली. सरकार�या 
कायदा�यव�थेचा समाजात�या पीिडतांना कसा आधार वाट लागला होता ते या ू
घटनेव�न िदसन येते (िक�ा : ७८). हे खर ेअसले तरी असे धाडस दाखवणा�या िवधवा ू
स�ंयेने कमीच असणार. बह�स�ंया िवधवांना फार दःखी आिण शोिषत जीवन जगावे ु
लागत होते हे स�य आहे. बाबा पद मनजी यांनी िलिहले�या १८५७ साल�या ्
‘यमनापय�टन’ या मराठीतील पिह�या कादबंरीत िहदं धमा�त राह�न िवधवेचे यातनामय ु ू
जीवन जग�यापे�ा ि��ती धमा�त �वेश करणारी यमना ही नाियका िदसते. पण हे �या ु
काळातील केवळ कादबंरीतील कि�पत न�हते. दरमहा होणा�या केशवपना�या यातनांना 
त�ड द�ेयापे�ा ि��ती िकंवा मि�लम बन�यास तयार झाले�या ि�या �या काळात ु
हो�या हे ‘सधारका’म�ये �यासबंधंी आले�या बात�यांव�न िदसते (रानडे १९९१ : ु
२०२).

धतलेले पाणी िप�याची िश�ा िदली. िशवाय १९ �पये दडं केला. यािशवाय �या िवधवेचे ु
शि�करण कर�यासाठी ितला �ायि�� घे�याचे फमा�वले. हे �ायि�� पढील�माणे होते ु ु
– आ�ंया�या झाडाचा बधंा को�न एक ढोली तयार करावी. ित�यात �या मलीला बसवन ु ु ू
गवत-पाचोळा पेटवन ितला �याची धग �ावी. ितला चांगली धग जाणव लाग�यावर बाहेर ू ू
काढन ितचे केशवपन करावे आिण शेवटी एक हजार �ा�णांना जेवण घालावे. �हणजे ती ू
िवधवा श� होईल (िक�ा).ु
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प�षांना �ढीब� ि�थतीशील िवचार बदल�याचे आवाहन केले.ु

िवधवां�या पनिव�वाहांची चचा� इं�ज राजवटी�या अगदी आरभंी�या काळापासन स� ु ू ु
झाली असावी असे िदसते. १८२७ म�ये ह�र केशवजी व �यां�या सतार जातीतील इतर ु
काही िशि�त जाणते लोक यांनी सा�ी ताल�यातील मालाड इथे �वजातीयांची एक सभा ु
घेतली. या सभेत इतर िवषयांसोबत पनिव�वाहाला मा�यता हाही एक िवषय होता. ु

ते�हापासन या जातीत पनिव�वाहाला फारशी अडचण रािहली नाही असे ह�र केशवज�चे ू ु
च�र�कार सांगतात (रामच�ं ह�र १९११ : ३६). १८५६ साली िवधवा पनिव�वाहाला ु
सरकारकडन कायदशेीर मा�यता िमळाली. पण तरीही िवधवािववाहाला समाजातन ू ू
असणारा िवरोध ती� होता. अशा प�रि�थतीत अनेक सधारक िवधवां�या पनिव�वाहा�या ु ु
बाजने िवचार मांडत होते. िव�णशा�ी पिंडत हे िवधवा पनिव�वाह चळवळीतील एक ू ु ु
िबनीचे काय�कत� होते. �यां�या पढाकाराने १८६५ या वष� मंबईम�ये ‘पनिव�वाहो�ेजक ु ु ु
मंडळी’ या स�ंथेची �थापना झाली. िवनायकराव जग�नाथ शकंरशेट, िव�नाथ नारायण 
मंडिलक, दादोबा पांडरगं, महादवे गोिवदं रानडे ही मंडळी या स�ंथेची �मख काय�कत� ु ु
होती. या स�ंथेने िवधवापनिव�वाहा�या चळवळीत मोठे योगदान िदले. पनिव�वाह करायचे ु ु
ते ग�पणे न करता उघडपणे करायचे; समाजाला �यात सहभागी क�न घे�याचा �य�न ु

िवधवां�या ��ाचे मळ अ�पवयात होणा�या िववाहांम�ये आहे हे ल�ात घेऊन ू
िवधवां�या सम�या सोडव�यासाठी दोन �मख सधारणांचा पर�कार या काळात कर�यात ु ु ु
आला. एक �हणजे िवधवांचे पनिव�वाह करणे आिण दसर े �हणजे अ�पवयीन मल�चे ु ुु
िववाह थांबव�यासाठी िववाहासाठीचे मल�चे वय काय�ाने िनि�त करणे. या दोन ु
सधारणांसाठी एकोिणसा�या शतकात चळवळी कशा चालव�या गे�या ते पढे सांिगतले ु ु
आहे.

िव�णशा�ी पिंडत ु
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करायचा व पनिव�वाहाची �था ��थािपत कर�याचा �य�न करायचा असे धोरण ु
आख�यात आले. या सभेचे उ�ेश पढील�माणे होते – १) िनसग� आिण धमा��ा ल�ात ु
घेता पनिव�वाह यो�य असता केवळ �ढीमळे मागे पडला आहे. तो प�हा स� करणे व ु ु ु ु
�यास उ�ेजन दणेे. २) या िवषयाचे �ान दणेा�या वा�याचा �सार व पनिव�वाह करणा�या ु
�य��ना मदत �हावी �हणन स�ंथे�या शाखा गावोगावी �थापन �यां�या �यव�थेक�रता ू ू
काय�वाहकांची योजना करणे. �ाथ�ना समाजाचे सभासद वामन आबाजी मोडक 
र�नािगरीस असताना ितथे �यांनी पनिव�वाहो�ेजक मंडळीची शाखा �थापन केली होती. ु
लोकिहतवादी यांनी पढाकार घेऊन अहमदाबाद इथे या स�ंथेची शाखा स� केली. �या ु ु
मंडळ�ना पनिव�वाह मा�य न�हता, परतं बालिववाहाची �था नाहीशी �हावी असे वाटत ु ु
होते, अशा शा�ीपिंडतां�या सहीचे एक प�क �िस� कर�यात िव�णशा�ी पिंडतांनी यश ु
िमळवले होते असे िदसते (रानडे १९९१ : २७३-७४). पनिव�वाहो�ेजक मंडळीचे दसर ेु ु
एक सभासद मामा परमानंद यांनी आप�या घराशेजारी चोळकर वाडीतील �रका�या 
खो�या िमळवन ितथे पनिव�वािहत मंडळ�ची एक छोटी वसाहतच �थापन केली होती. ू ु
पनिव�वािहत दा�प�यावर �यांचे �वतःचे कटंबीय, नातेवाईक व जातबांधव यां�याकडन ु ु ु ू
बिह�कार टाकला जात अस�याने �यांचे सामािजक जीवन उद�व�त होत असे. �यामळे ् ु
अशा लोकांना एक� आणन मामांनी �यां�यात सामािजक �यवहार स� कर�यात पढाकार ू ु ु
घेतला. मंबईतील सधारक� िवचारा�या आप�या �नेही मंडळ�कडे या पनिव�वािहत ु ु ु
मंडळ�ना उ�सव-समारभंांचे म�ाम िनमं�ण दवेवन �यांना न�या सम�ीय� जीवनाचा ु ू ु
अनभव दणेे हा मामांचा यामागे उ�ेश होता (प. बा. कळकण� १९६३ : ४५).   ु ु ु

िव�णशा�ी पिंडत यांनी १८६५म�ये इ�रच�ं िव�ासागर यां�या ु
िवधवािववाहिवषयक मळ स�ंकत प�तकाचा मराठी अनवाद �िस� केला. मोरोबा ृ ु ुू
का�होबा यांचे ‘िवधवािववाहािवषयी’ हे िवधवािववाहांचे समथ�न करणार े प�तक ु
१८७०साली �िस� झाले. १८९३म�ये ‘सधारक’ प�ातन शेठ माधवदास रघनाथदास ु ू ु
यांचे ‘आ�मिलिखत पनिव�वाह च�र�’ �मशः �िस� झाले. ही प�तके िवधवािववाहा�या ु ु
बाजने िलिहलेली होती. यािशवाय या काळात िवधवािववाह अशा�ीय िकंवा धोकादायक ू
आहेत असे �ितपादन करणारी प�तकेही िलिहली गेली.ु

१८४०नंतर िवधवां�या पनिव�वाहा�या तरळक घटना घडले�या िदसतात. ु ु
उदाहरणाथ�, १८४२म�ये बेळगाव येथे दोन �ा�ण िवधवांचा पनिव�वाह पार पडला. परतं ु ु
या िववाहाचा िवशेष ब�ा झाला नाही (रानडे १९९१ : २५३). १८५८साल�या 
‘�ान�काश’�या एका अकंात मंबईम�ये पार पडले�या गजराती �ा�णां�या पनिव�वाहाची ु ु ु
बातमी छापन आलेली आहे. निडयाद �ांतातील गणपतराम दलपतराम हा बावीस वषा�चा ू
�ा�ण त�ण आिण सरतेची दवेकंवर नावाची वीस वषा�ची �ा�ण त�णी यां�यात हा ु ु
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१५ एि�ल १८६९ या िदवशी मंबईत वेणबाई परांजपे व पांडरगं िवनायक करमरकर ु ू ु
यांचा झालेला पनिव�वाह मा� अितशय गाजला. या िववाहा�या िनमं�णावर लोकिहतवादी, ु
िव�णशा�ी पिंडत, महादवे गोिवदं रानडे, इ�यादी सात नामवतं �य���या स�ा हो�या. ु
मोरोबा का�होबा यां�या बगं�यात २५ वषा��या करमरकरांसोबत १६ वषा��या वेणबाईचंा ू
िववाह मोठया थाटात लाव�यात आला. िव�णशा�ी पिंडतांनी मलीचे क�यादान केले ् ु ु
होते. िववाहाला डॉ. जॉन िव�सन, हटंर, मॅकफस�न असे �िस� इं�ज लोक, तसेच भाऊ 
दाजी लाड, िव�नाथ नारायण मंडिलक, लोकिहतवादी, रा. गो. भांडारकर अशी तालेवार 
मंडळी यां�यासह समार े ४०० पाह�णे उपि�थत होते. या िववाहािवरोधात सनातनी ु
िवचारा�या लोकांनी वातावरण फारच तापवले. मळात हा िववाह सरळीतपणे पार पड नये ु ु ू

पनिव�वाह िगरगावातील कांदवेाडीतील आ�माराम पांडरगं यां�या िनवास�थानी झाला. या ु ु
समारभंाला आ�माराम पांडरगं यां�यासह भाऊ दाजी लाड, करसनदास मळजी, बाळाजी ु ु
पांडरगं, शेट नानाभाई ह�रदास, नम�दाशकंर लालशकंर, इ�यादी दीडशे लोक उपि�थत ु
होते (ि�योळकर १९७१ : २१२-१३).  पण या िववाहांची फार चचा� िकंवा �याला िवरोध 
झालेला िदसत नाही. 

८ माच� १८६० रोजी प�याम�ये महा�मा फले आिण बळवतंराव गोपड�कर यां�या ु ु
पढाकाराने शेणवी जातीतील रघनाथ जनाद�न मांजरकेर या बावीस वष� वया�या त�णाने ु ु
सोळा वष� वया�या नम�दाबाई या िवधवेशी पनिव�वाह केला. पण हा िववाह वेग�याच ु
कारणामळे िववादा�पद ठरला. रघनाथ मांजरकेर हा िवधर न�हता. �याची पिहली प�नी ु ु ु
िजवतं असतानाच �याने नम�दाबाईशी िववाह केला होता. िववाहास सहा�य करणा�यांना 
बिह�कत केले गेले. िववाहाचा �वैपाक करणा�या आचा�याला प�याबाहेर पळन जावे ृ ु ू
लागले. अशाच �कार े पिहली प�नी िजवतं असताना प�षाने िवधवेशी पनिव�वाह ु ु
कर�याची घटना नागपरम�येही घडली होती. िवधवा पनिव�वाह चळवळ चालवणा�यांसाठी ू ु
हा �कार �ासदायक होता, कारण �यामळे चळवळ बदनाम होत होती. याची जाणीव �या ु
काळी �कट झालेली िदसते (रानडे १९९१ : २५४; क�र १९९० : ९८). २३ नो�ह�बर 
१८६५ रोजी िव�णशा�ी पिंडत यां�या पढाकाराने नाना िभडे यांचा िवधवेशी झालेला ु ु
पनिव�वाह वैिश�यपण� होता. या िववाहातील वधचे केशवपन झालेले होते आिण ती तीस ्ु ू ू
वषा�ची होती. नाना िभडे यां�या मत प�नीची ती बालपणीच िवधवा झालेली धाकटी बहीण ृ
होती. एका केशवपन झाले�या, �हणजेच सोव�यात�या िवधवेचा पनिव�वाह होणार ही ु
गो� सनात�यांना फारच झ�बली. �यांनी सबंिंधतांवर बिह�कार घाल�याची धमक� िदली. 
सधारक प�ाने कोटा�त जा�याची धमक� िद�यामळे सनात�यांनी जाहीरपणे बिह�कार ु ु
घातला नाही; पण सबंिंधतांशी अ�नपा�याचे सबंधं तोडले होते (रानडे १९९१ : २५४-
५५).       
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यासाठी �यांनी खप �य�न केले. िव�णशा�ी पिंडतांना िननावी धम�या द�ेयात आ�या. ू ु
�यांचा ‘इंद�काश’ हा छापखाना जाळन टाक�याचीही धमक� िदली. िववाह समारभंाला ूु
उपि�थत रािहले�या �य��वर बिह�कार टाक�याची चचा� स� झाली. जन १८५९म�ये ु ू
मंबईत या िववाहासदंभा�त दोन सभा झा�या. पिह�या सभेत िव�णशा�ी पिंडत यांनी ु ु
आपली बाज लोकांसमोर मांडली. दस�या सभेला सनातनी प�ाचे समार े पाचशे, तर ू ुु
सधारक प�ाचे जेमतेम दहावीस लोक हजर होते. या सभेत फार वादिववाद झाले; ु
दांडगाई दखेील झाली. लोकिहतवाद�वर या �करणात बिह�कार टाकन �यांना �ायि�� ू
�यायला लावले. क�णशा�ी िचपळणकर, के�नाना छ�े यांनीही �ायि�� घेतले. महादवे ृ ू
गोिवदं रानडे यां�यावर बिह�कार टाकलेला अस�याने �यांना आप�या िनराधार बिहणीला 
आिण आजारी विडलांना भेटता आले नाही[९]. हे �करण नंतर कोटा�त िमटले. पण या 
िनिम�ाने िव�णशा�ी पिंडतांनी पणे, नािशक वगैर ेशहरांत जाऊन िवधवा पनिव�वाहाचा ु ु ु
पर�कार करणारी भाषणे िदली. या भाषणांचे प�तकही �यांनी �कािशत केले (रानडे ु ु
१९९१ : २३४-२६९). १८७४म�ये ख� िव�णशा�ी पिंडतांनी वया�या ४७�या वष� ु ु
िवधर झा�यानंतर कसाबाई या २५ वषा��या िवधवेशी पनिव�वाह केला. १८७१म�ये ु ु ु
बिनया जातीतील शेठ माधवदास रघनाथदास यांनी �वतः िवधवेशी पनिव�वाह तर ु ु
केलाच; पण पढे १८८८म�ये िवधवांचे िववाह लाव�यासाठी �थळ असावे �हणन ु ू
‘िवधवािववाहमंिदर’ बांधन िदले आिण �वतः सोळा पनिव�वाह लावले (िक�ा : २५८-ू ु
५९).

िवधवािववाह चळवळीतील एक शोका�त घटना �हणन मोरोबा का�होबा यां�या ू
िववाहाचा उ�लेख केला पािहजे. ‘घाशीराम कोतवाल’ या कादबंरीचे लेखक �हणन ू
प�रिचत असलेले पाठार े�भ जातीतील मोरोबा का�होबा हे �मॉल कॉज कोटा�चे ज�ज ू
आिण िवधवा िववाह चळवळीतील िबनीचे िशलेदार होते. करमरकर-वेणबाई यांचा ू
गाजलेला पनिव�वाह मोरोबा का�होबा यां�याच बगं�यावर पार पडला होता. ख� मोरोबांची ु ु
मलगी बालपणीच िवधवा झाली होती आिण ितने पनिव�वाह करावा असा मोरोबांचा आ�ह ु ु
होता. परतं �यां�या आईचा या गो�ीला स�त िवरोध होता. वडील आिण आजी यां�या ु
मतां�या ओढाताणीचा ताण अस� होऊन मोरोबां�या मलीने १८६३म�ये िविहरीत उडी ु
घेऊन आ�मह�या केली होती. अखेर करमरकर-वेणबाई यांचा िववाह लावन िद�यानंतर ू ू
�यांनी �वतःच िवधवेशी पनिव�वाह कर�याचा िन�य केला. �यासाठी वत�मानप�ात ु
जािहरात दऊेन पदरी एक मल असले�या २१ वष� वया�या िवधवेशी िववाह केला. परतं ू ु
मोरोबां�या कटंबात, नातेवाइकांत व जातीत या िववाहािव�� फारच ती� �िति�या ु ु
उमट�या. मोरोबांना प�नीसह बिह�कत कर�याचा िनण�य झाला. या घटनेची अखेर मा� ृ
फारच क�ण झाली. १८ फे�वारी १८७१ रोजी पहाटे मोरोबां�या �वतः�या ु
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या काळात काही न झालेले िवधवा-पनिव�वाहही गाजले. �यापैक� एक महादवे गोिवदं ु
रानडे यां�या जीवनातील होय. ३ ऑ�टोबर १८७३ रोजी महादवे गोिवदं रानडे यांची 
�थम प�नी वारली. रानडे �ाथ�ना समाजाचे अ�वय� आिण महारा��ातील सधारकांचे ू ु
ध�रण होते; िवधवांचे ��, पनिव�वाह यांिवषयीची �यांची आधिनक मते ते �या�यानांमधन ु ु ु ू
लेखांतन मांडत होते. असे असताना �यां�या जीवनात तसा �सगं आलेला असताना ते ू
�वाभािवकपणे िवधवेशी पनिव�वाह क�न एक आदश� समाजासमोर ठेवतील अशी �यां�या ु

डॉ. भाऊ दाजी लाड यांचा मलगा �ारकानाथ याचा िववाह रा० गो० भांडारकर ु
यांची मलगी शांता िह�याशी झाला होता. भाऊ दाजी लाड यांचे िनधन झा�यानंतर ु
दस�याच वष�, मे १८७५ म�ये �ारकानाथ वारला आिण शांताबाई िवधवा झाली. रा. गो. ु
भांडारकर �वतः पनिव�वाहा�या प�ाचे, सधारक िवचाराचे होते. िवधवां�या  पनिव�वाहाला ु ु ु
शा�ाचीही मा�यता आहे हे �यांनी लेखांमधन आिण �या�यानांतन वेळोवेळी दाखवन ू ू ू
िदले होते. असे असताना, �वतःची मलगी िवधवा झा�यानंतर मा� ते ितचा पनिव�वाह ु ु
करत नाहीत ही बाब टीकािवषय झाली होती. �यांनी आप�या मलीचा पनिव�वाह क�न ु ु
�ायला हवा असे सधारक िवचारा�या लोकांचे मत होते. तर सनातनी लोक दखेील ु
भांडारकरांना या ��ाव�न िडवच�याची सधंी सोडत न�हते. �यांना समाजात ‘बोलके 
सधारक’ �हणन िहणवले जाऊ लागले. याबाबत एक मत�वाह असा होता क� भांडारकर ु ू
आप�या मलीचा पनिव�वाह क�न द�ेयास तयार होते, परतं �वतः शांताबाई मा� ु ु ु
�यासाठी तयार न�हती. अशा �कार े समार े सोळा वष� वैध�याव�थेत काढ�यानंतर ु
गोपाळराव पाणदंीकर या िश�ण खा�याचा अिधकारी असले�या आिण सधारक ु
िवचारा�या िवधरासोबत शांताबाईचंा पनिव�वाह १८९१म�ये झाला (ि�योळकर १९७१ : ु ु
४२२-२३). या पनिव�वाहा�या सदंभा�त �या काळातील समाजाम�ये पनिव�वाहािवषयी ु ु
असलेला आणखी एक समज न�दला गेलेला आढळतो. जीजीबाई िकंवा माधवदास यांची 
प�नी धनकंवर भांडारकरां�या मली�या पनिव�वाहा�या ��ाब�ल असे �हणत असत क�, ु ु ु
िवधवांचा पनिव�वाह हा ग�रबांसाठी असतो, �ीमंतांसाठी न�हे. गरीब कटंबातील �ी ु ु ु
िवधवा झाली तर नव�यामागे ितला सांभाळ�याचा भार �या गरीब कटंबावर िकंवा ित�या ु ु
माहेरी, वडलांवर येऊन पडतो. �यामळे अशा िवधवेचा पनिव�वाह क�न दणेे बर.े एक�कडे ु ु
समाजसधारक ि�यांवरील अ�याय दर कर�या�या �येयाने �े�रत होऊन पनिव�वाहाचा ु ुू
पर�कार करत असताना समाजात मा� पनिव�वाहािवषयी अशा समजती तयार झाले�या ु ु ु
पाहावयास िमळतात.    

वाडयात�या िविहरीत मोरोबा व �यां�या प�नीची �ेते पर�परांना बांधले�या अव�थेत ्
तरगंताना आढळन आली. या दा�प�याचा म�य हा खन होता क� आ�मह�या हे कोडे ृू ू ू
शेवटपय�त उलगडले नाही (िक�ा : २५६-५७).
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सधारक िवचारा�या िम�ांना अपे�ा होती. परतं ��य�ात मा� आप�या विडलां�या ु ु
दबावाला बळी पडन रानडयांनी िडस�बर १८७३म�ये अकरा वषा��या कमा�रकेशी ि�तीय ्ू ु
िववाह केला. या घटनेने ते�हा�या िशि�त म�यमवग�यांम�ये फार मोठी खळबळ माजली. 
सधारक आिण सनातनी या दो�ही िवचारां�या लोकांकडन रानडयांवर टीकेचे �हार स� ्ु ू ु
झाले. अनेक सधारक िवचाराचे �यांचे िम� �यां�यावर नाराज झाले. िव�णशा�ी पिंडत ु ु
यांनी, “You are killing the course of widow marriage” अशा मजकराची तार ु
पाठवली. रानडयांनी कमा�रकेशी ल�न क�न िवधवािववाहा�या प�ाशी दगलबाजी केली ् ु
असे �यांचे सधारक िवचाराचे िम� �हण लागले; तर �वतःवर �सगं आला क� सधारक ु ू ु
माघार घेतात, सधारक हे केवळ बोलके असतात, अशा श�दांत सनातनी िवचारांचे लोक ु
रानडयांची टर उडव लागले (फाटक १९६६ : १३४-३६; रानडे १९९१ : २६३).  ् ू

एकंदरीतच िवधवापनिव�वाहा�या चळवळीला एकोिणसा�या शतकातील महारा��ीय ु
समाजात िकती �खर िवरोधाला त�ड �ावे लागले ते वरील इितहासाव�न िदसन येते. ू
िव�णशा�ी पिंडतांसार�या खं�ा काय�क�या�ने अ�यतं धीरोदा�पणे सनातनी समाजा�या ु
कारवायांना त�ड दते पनिव�वाह चळवळ पढे ने�याचा यश�वी �य�न केला. मोरोबा ु ु
का�होबांसार�या समाजात�या तालेवार गह�थाला या चळवळीपायी आपला जीव ृ
गमवावा लागला. तर सात�याने िवधवा पनिव�वाहा�या चळवळीत सहभागी असले�या ु
महादवे गोिवदं रानडयांसार�या �िस� �य��नी �वतःवर जे�हा पनिव�वाहाची वेळ आली ् ु
ते�हा कटंबीय, नातेवाइक यां�या दबावाला बळी पडन पारपं�रक िववाहाचा माग�च ु ु ू
चोखाळलेला िदसतो.

बालिववाह आिण असमंत वैध�य हे ि�यां�या सदंभा�तले दोन �� मलबारी यांनी 
१८८४ पासन पढची पाचसहा वष� धसास लावले. मली�या ल�नाचे वय सरकारी ू ु ु

लहान वयातच मल�चे िववाह होत अस�याने िवधवांचा �� अिधक उ� बनला होता. ु
प�ष वयाने िकतीही मोठा असला तरी मलीचे वय मा� दहा वषा�ह�नही कमी असायचे ु ु
आिण �यामळे �यात�या ब�याच मली न कळ�या वयातच िवधवा बनत असत. ु ु
१८७२�या ��थािपत काय�ानसार मलीचे ल�नाचे वय दहा अस�याला सरकारची ु ु
मा�यता होती. परतं बालिवधवांची सम�या दर �हावी यासाठी मली�या ल�नाचे समंतीवय ु ुू
अिधक असले पािहजे, हे सधारकांना जाणव लागले होते. ही जाणीव झालेले आिण �या ु ू
��ीने चळवळ करणार े पिहले सधारक �हणजे बयरामजी मलबारी हे होत. बयरामजी ु
मलबारी (१८५३-१९१२) यांचा ज�म सरतेला झाला. १८७५साली ते मॅि�क झाले ु
आिण आप�या ग�-प� लेखना�ार ेि�यांचे �� मांडायला स�वात केली. १८८०म�ये ु
मलबारी व �यांचे िम� यांनी ‘इंिडयन �पे�टेटर’ हे व�प� स� केले. मामा परमानंद यांची ृ ु
�यांना या कामी मदत होत होती.
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 िवधवांचा �� हा मलबार��या लेखी केवळ िहदं ि�यांचा, िहदं धमा�तग�त असलेला ू ू
�� न�हता, तर तो एकंदर �ीवगा�चा �� होता. �यामळे या ��ाचा िवचार ते धािम�क ु
न�हे, तर सामािजक सदंभा�त करत होते. मलबार�नी ि�यां�या ��ावर जनजागती ृ
कर�यास स�वात के�यावर िहदं ि�यां�या ि�थतीचे अितरिंजत दःखी असे वण�न ु ू ु
के�याब�ल �यां�यावर टीका झाली. ते पारशी आहेत, िहदं धमा�बाहेरचे आहेत; सबब ू
�यांना यािवषयी काही बोल�याचा अिधकार नाही, असेही सिचत कर�यात आले. परतं ू ु

काय�ानेच वाढले तर आपोआपच बालिववाहाची �था बदं होईल. परतं िववाह ही धािम�क ु
बाब �हणन �यात सरकार ल� घाल�याची श�यता कमी होती. रा. गो. भांडारकर, ू
िव�णशा�ी पिंडत, महादवे गोिवदं रानडे, कािशनाथ �यबंक तेलंग वगैर ेसमाजप�षांना ु ु
िवधवांचा �� अ�व�थ करत होता; हा �� सोडव�यासाठी धम�शा�ाची मा�यता 
िमळवणे आिण लोकमानस वळवणे हे �यांचे माग� होते. मलबारी यांनी थोडी वेगळी वाट 
चोखाळली. मलबारी हे मळात ‘िनधम�’ समाजसधारक होते. महारा��ात�या ु ु
समाजसधारणे�या चळवळीचे नेत�व �ाम�याने �ाथ�ना समाजाचे रा० गो० भांडारकर, ु ृ ु
महादवे गोिवदं रानडे यां�यासारखे ध�रण करत होते. �ाथ�ना समाज ही धम�िवषयक ु
सधारणा करणारी स�ंथा होती आिण परपंरशेी जळवन घेत, जोडन घेत सधारणा ु ु ू ू ु
कर�यावर या स�ंथे�या िवचारांम�ये भर द�ेयात आला होता. �यामळे कोणतीही सधारणा ु ु
धािम�क परपंरलेा फार ध�का न लावता झाली पािहजे यावर या मंडळ�चा कटा� होता. 
मलबार�ना मा� ही भिमका मा�य न�हती. ते समाजसधारणेचा िवचार धमा�तीत सदंभा�त ू ु

करत होते. �याचबरोबर एकंदर सामािजक सधारणांचा िवचार ते रा��ीय सदंभा�त करत ु
होते. सामािजक सधारणां�या चळवळीसाठी रा��ीय सघंटनेचे गठन �हावे आिण या ु
सघंटनेतफ�  सधारणा चळवळी रा��ीय पातळीवर राबव�या जा�यात, असे मलबारी यांचे ु
मत होते (पाहा – प�रिश� २ : परक िटपणे). ू

बयरामजी मलबारी
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“सपंण� मानवजातीत कोणी मानव बाहेरचा अस शकतो का? आप�या परीने आप�या ू ू
बांधवांचे दःख हलके करणे हे ��येक मानवाचे कत��य न�हे काय?” अशी बयरामजी ु
मलबारी यांची मानवतावादी भिमका होती. भारतीय ि�या �यां�या प�रि�थतीत सखी ू ु
आिण सतं� आहेत असे लोक �यांना सांग लागले, �यावर मलबार�चे उ�र होते, अहो, ु ू
ब�याच भारतीय ि�या समाधानी आहेत. कारण �यांना असमाधानी कशासाठी असावे 
हेच माहीत नाही. मलबार�नी �या�माणे धमा�ला सामािजक सधारणेचा आव�यक सदंभ� ु
मानले नाही, �याचबरोबर �यांनी सामािजक सधारणेसाठी �ांितकारी िव�ोह करावा ु
असेही मानले नाही. लोकांना सधारणेसाठी उ�� क�न आिण रा�यस�ंथेला राजी ु ु
क�न सधारणेची त�वे अमंलात आणावीत ही �यांची प�ती होती (�होरा २००० : ु
२३४-३८). ि�यां�या िववाहा�या समंतीवयासाठीचे आदंोलन �यांनी �या �कार ेराबवले 
�यातही �यांची ही प�ती िदसन येते .ू

बालिववाहामळे घडन येणार े द�प�रणाम व वैध�यात जीवन कंठावे लाग�याने ु ू ु
ि�यांची होणारी कंचबणा व �याचे द�प�रणाम याची जाणीव क�न दणेारी दोन िनवेदने ु ु
मलबारी यांनी तयार केली व ती दशेभरातील सरकारी अिधकारी, पढारी व ु
समाजसधारक-िवचारवतं यां�याकडे पाठवली. भारताचा �हाइसरॉय लॉड� �रपन याला ु
१८८४�या मे मिह�यात िसम�याला जाऊन ते भेटले. लॉड� �रपनने �यांना सपंण� पािठंबा ू
िदला आिण या ��ावर लोकमत आजमाव�याचे सचवले. ि�िटश सरकारने मलबार��या ु
िनवेदनाचा �वीकार केला आिण ते िनवेदन वेगवेग�या �ांतांतील सरकारांकडे लोकमत 
आजमाव�यासाठी पाठव�यात आले. ख� मलबारी यांनी दशेा�या िविवध भागांत�या ु
िवचारवतं-सधारकांना भेटन आप�या भिमकेचा �चार स� ठेवला. महारा��ात मामा ु ू ू ु
परमानंद व महादवे गोिवदं रानडे या दोघांनीही मलबार�ना भरपर सहा�य केले.ू

मलबारी यांची िनवेदने �िस� झा�यानंतर मामा परमानंद यांनी �ाथ�ना समाजाचे 
मखप� असले�या ‘सबोधपि�का’ या िनयतकािलका�या ७ स�ट�बर १८८४�या अकंात ु ु
�यासदंभा�त एक लेख िलिहला. मलबारी यां�या िनवेदनाला �िति�या �हणन दशेभरातील ू
अनेकांनी आपली मते कळवली. अशा ८१ िवचारवतंांची प�े पि�तका�पाने �िस� ु
क�न ती दखेील लोकांसमोर ठेव�यात आली.

मलबार��या या मोिहमेला सनातनी िहदं लोकांकडन �चडं िवरोध झाला. या पारशी ूू
माणसाला आम�या धमा�त लडबड कर�याचा अिधकार काय आहे, असा आ�ेप घे�यात ु ू
आला. मलबार��या िव�� अनेक प�के छाप�यात आली आिण जागोजागी सभा भ�न 
�यात मलबार��या िनषेधाचे ठराव पास कर�यात आले.

मलबार��या सतत�या पाठपरा�यामळे १८८६साल�या मे मिह�यात मंबई ु ु ु
सरकारातील एक मं�ी मेलि�हल यांनी मलबारी यां�या िनवेदनासबंधंी �यांना एक प� 
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अखेर समंतीवयाचे बील ९ जानेवारी १८९० रोजी भारत सरकार�या 
कायदमंेडळापढे मंजरीसाठी आ�यानंतर दशेभर या िबलािवषयी अनकल-�ितकल अशा ु ु ु ू ू
दो�ही बाजनंी चचा�, वादिववाद स� झाले. मंबईम�ये या िबलाला िवरोध करणारी एक ू ु ु
सभा नाना मोरोजी यां�या ९ फे�वारी १८९१ रोजी माधवबागेत झाली. तर २२ फे�वारी ु ु
१८९१ रोजी ज�हेरीबागेत ज�हेरीलाल उिमयाशकंर याि�क यां�या अ�य�तेखाली 
िबलाला पािठंबा दणेारी सधारकांची सभा झाली. २० माच� १८९१ रोजी ि�यां�या ु
िववाहा�या समंतीवयाचा कायदा भारत सरकारने मंजर केला. या काय�ानसार मली�या ू ु ु
िववाहावेळी ितचे िकमान वय बारा वष� असावे असे ठरव�यात आले (प. बा. कळकण� ु ु
१९६३ : २८४-३०५). आधी�या दहा वष� समंतीवयाव�न केवळ दोन वष� वाढन ू
समंतीवय बारा वष� झाले, असे िदसत असले तरी या छोटयाशा प�रवत�नासाठी ्
समाजसधारकांना जो सघंष� करावा लागला, �याव�न �या प�रवत�नाचे मोल जाणवते. ु
�हणनच, ि�यां�या िववाहा�या समंतीवयाची िनि�ती कर�यासाठी बयरामजी मलबारी ू
यांनी मामा परमानंद, महादवे गोिवदं रानडे, नलकर, इ�यादी सहका�यांसह केलेला सघंष� ू
एकोिणसा�या शतकातील महारा��ा�या सां�कितक प�रवत�नातला एक मह�वाचा ट�पा ृ

पाठवन �यांचे अिभनंदन केले आिण मल��या िववाहाची वयोमया�दा वाढिव�याचा कायदा ू ु
कर�यािवषयीचे सतोवाच केले. ही बातमी लागताच अ�व�थ झाले�या शा�ी-पिंडतां�या ू
एका िश�मंडळाने ग�हन�र लॉड� र े यांची भेट घेऊन �यांना १८५८मधील इं�लंड�या 
राणी�या जाहीरना�यातील ‘इं�ज सरकार जनते�या धािम�क बाबत�त ढवळाढवळ करणार 
नाही’ या आ�ासनाची आठवण क�न िदली. यानंतर लवकरच सरकारतफ�  असे जाहीर 
कर�यात आले क� या ��ात सरकारने ल� घालावे अशी वेळ अ�ाप आलेली नाही. 
दशेातील सधारणावा�ांनी या सधारणां�या बाबतीत लोकमत अनकल बनव�यासाठी ु ु ु ू
आणखी �य�न करणे गरजेचे आहे. मगच सरकार याबाबत काही पढाकाराची भिमका ु ू
घेऊ शकेल. सरकारने अशी भिमका घेतली तरी बयरामजी मलबारी यांनी िनराश न होता ू
आपले �य�न स�च ठेवले. उलट �य�नांची �या�ी वाढवली : िवधवां�या आिण ु
समंतीवया�या ��ावर इं�लंडमधील �ी-प�षां�यात जाणीवजागती कर�यासाठी ु ृ
िवलायतेला जा�याचा िनण�य �यांनी घेतला. बालिववाह आिण असमंत वैध�य यापायी 
भारतातील ि�यांना कसकसे दःख भोगावे लागते, �यातन �यांची सटका कर�याचा ू ुु
�य�न समाजसधारक कसा करत आहेत, आिण भारतातले इं�ज सरकार मा� धािम�क ु
बाबतीत ह�त�ेप न कर�याचे िनिम� पढे करत यािवषयी जबाबदारी टाळ पाहत आहे – ु ू
या प�रि�थतीची सा�तं हिकगत सांगणारी ‘An appeal from the Daughters of 
India’ ही पि�तका �यांनी तयार करवन घेतली. १८९०�या आरभंी ते इं�लंडला गेले. ु ू
ितथे या पि�तके�या हजारो �ती �यांनी वाट�या; िठकिठकाणी सभा घेत�या.ु
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एकोिणसा�या शतकात महारा��ात स� झाले�या धम�सधारणा आिण सामािजक ु ु
सधारणा �बोधनवादी, उदारमतवादी िवचारसरणीतन उगम पाव�या हे आपण पािहले. ु ू
याच िवचारसरणी�या �भावातन एकोिणसा�या शतकात महारा��ा�या वैचा�रक िव�ात ू
िव�ोही िवचारांचाही उगम झाला. अशा िवचारांचे पिहले उ�ाते महा�मा फले हे होते. ु
आपण पािहले क� �ाथ�ना समाजा�ार ेस� झाले�या धम�सधारणे�या चळवळीत धािम�क ु ु
परपंरतेील सवंादी घटकांशी जोडन घे�याला �ाधा�य होते. धम�परपंरतेील कालबा�, ू
िवषमतावादी त�वांचा �याग क�न नवा िववेक� धम�िवचार मांड�याचा �य�न होता. आिण 
अशा िववेक� धम�िवचारा�या प�रघात सामािजक सधारणेचे �य�न िकंवा उप�म राबवले ु
जात होते. 

महा�मा फले यांचा परपंरा, धम� यांकडे पाह�याचा �ि�कोन मा� याह�न िभ�न होता. ु
फ�यांनी मांडले�या सामािजक िवचारांचा �ारभं धम�िचिक�सेपासन होतो. या ु ू
धम�िचिक�सेतन �यांची धमा�बाबतची िव�ोही भिमका �प� होते. प�रणामी धम�िवचाराला ू ू
पण� नकार हे �यां�या िवचारांचे म�य वैिश�य ठरते. महा�मा फले यांचे िश�ण �ारभंी ्ू ु ु
प�यातील िमशनरी शाळेत झाले. डॉ. ि�ट�ह�सन, मरी िमचेल यांसारखे प�यात राहणार ेु ु
िमशनरी ते�हा िहदं धमा�चा बारकाईने अ�यास करत होते. िहदं धम��यव�था आिण िवचार ू ू
यांतील िवषमता िनमा�ण करणा�या घटकांवर ते चचा�ही करत. िमशनरी शाळेत िशकत 
असताना काही काळ महा�मा फले आिण �यांचे समिवचारी सवगंडी यांचे ि��ती ु
धमा�िवषयीचे आकष�ण वाढले होते. �यानंतर थॉमस पेन या�या ‘राईटस  ऑफ मॅन’ या ्
�थंाचा िवल�ण �भाव फ�यांवर पडला. �यि��वातं�याचा उ�ोष या �थंात केलेला ु
होता. या सव� वैचा�रक स�ंकारांतन महा�मा फ�यांनी िहदं धम�परपंरचेी व सामािजक ू ु ू

१६ महा�मा फले याचा िव�ोही समतावाद आिण स�यशोधक समाजाचे काय�ंु

आहे. सामािजक सधारणेचा एक िवचार केवळ एका �य��चे �य�न आिण मठभर लोकांचा ु ू
ितला असलेला पािठंबा या�या बळावर सरकारी काय�ात �पांत�रत होऊ शकतो आिण 
तो समाजात मोठे ि�थ�यतंर घडवन आण शकतो हे या �करणातन िदसन आले.ू ू ू ू

एकोिणसा�या शतकातील िशि�तांची आिण नोकरदार म�यमवग�यांची स�ंया 
िदवस�िदवस वाढत असली तरी या म�यमवगा�त आधिनक म�य�यव�था, आधिनक ु ू ु
जीवन��ी अिंगकारलेले लोक स�ंयेने कमीच होते. अशा सधारक� िवचारा�या लोकांना ु
�या काळात सामािजक रीती�रवाज, �ढीपरपंरा यां�या ��थािपत �वाहािव�� पोहताना 
अितशय सघंष� करावा लागला. परतं या सघंषा�त या मठभर न�या िवचारा�या लोकांची ु ू
सरशी झाली असे �हणता येते. कारण समाजात�या या छोटयाशा गटाने ्
समाजप�रवत�नाची जी �व�ने पािहली ती कालांतराने ��य�ात उतरलेली िदसतात.
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िहदं धमा�ला असा समळ नकार दणेार ेफले पण�पणे िनधम� भिमका मा� �वीकारत ू ु ू ूू
नाहीत. �यां�यावर ि��ती धम�िवचाराचा �भाव होता. ि��ती धमा�त दवे हा सव� 

�यव�थेची िचिक�सा कर�यास �ारभं केला.
‘गलामिगरी’ या प�तकात महा�मा फले यांनी िहदं धम�, �याचे सािह�य आिण ु ु ु ू

आचारिवचार यांची केलेली िचिक�सा तोवर�या िहदं धमा��या सव�मा�य मांडणीह�न एकदम ू
वेगळी, �या सवा�ला छेद दणेारी होती. िहदं धम�परपंरा ही िवषमता आिण अ�याय यांनी ू
इत�या मोठया �माणात दिषत झालेली आहे क� ित�यात केवळ सधारणा करणे ् ुू
िन�पयोगी ठरले, असे फ�यांचे मत होते. �हणनच या परपंरलेा सव�कष नकार दऊेन ु ू
ितचा �याग करणे हेच अिधक �ेय�कर अस�याचे �यांनी �ितपादन केले. 

िहदं धम�िवचारांचा �सार कर�याचे म�य काय� स�ंकत पराणांनी केले. �हणन फले ु ृ ु ू ुू
या पराणसािह�याची कठोर िचिक�सा करतात. िविवध दवेतां�या अवतारक�पना, �यां�या ु
कहा�यांम�ये लपलेली वण� व िलंगभाव यांवर आधा�रत िवषमता, या क�पनांचा समाजात 
श�ाितश�ां�या शोषणासाठी केला जाणारा वापर, �ा�णांम�ये असलेला �े��वाचा गडं, ू ू
कम�कांडां�या �ार े ते श�ांचे करत असलेले शोषण या सव� बाबी कठोर श�दांत उघड ू
क�न फले �हणतात क� पा�ा�य दशेांत�या गलामिगरी�या �थेपे�ाही अिधक िहणकस व ु ु
शोषण प�ती �हणन िहदं धम�परपंरतेील जाित�यव�थेकडे पाहता येईल. िहदं धमा�चा ू ू ू
मलाधार असलेली वण��यव�थेची क�पनाच मळात पराकोटीची िवषमतामलक आहे. ू ु ू
�य���य��मधील समता आिण ��येक �य��चे �वातं�य या दोन आधिनक म�यांची ु ू
��थापना करायची अस�यास अशी िवषमतामलक �यव�था न� करणे �थम आव�यक ू
आहे.

�हणनच महा�मा फले यां�या मते, चातव��या�ब�लचा �ि�कोन हीच भारतीय ू ु ु
सामािजक प�रि�थतीत एखादी �य�� समते�या िवचाराला बांिधल आहे िकंवा नाही याची 
िनणा�यक कसोटी अस शकते. चातव��या�ला कोण�याही �व�पात मा�यता दणेारी �य�� ू ु
समतावादी अस शकत नाही असे फ�यांनी �प� �हटले आहे. याच भिमकेतन, त�कालीन ू ु ू ू
सधारक� चचा�िव�ातील �ाथ�ना समाज, �ा� समाज िकंवा आय� समाज यां�या ु
िवचारांिवषयी महा�मा फ�यांनी सशंय �य� केला आहे. वेद�ामा�य आिण चातव��य� या ु ु
क�पना मा�य करणा�या कोण�याही िवचारपरपंरचेी प�रणती अखेर िवषमतेम�येच होणार 
याची �यांना खा�ी आहे. फ�यां�या मते �ा�ो समाज आिण �ाथ�ना समाज यां�या ु
सधारणावादी चळवळी या ख�या अथा�ने समता ��थािपत क� शकत नाहीत. इतकेच ु
न�हे, तर या चळवळी �हणजे बदल�या प�रि�थतीत वरवर सधारणेचे ढ�ग क�न ु
��य�ात तथाकिथत श�ांवरील आपले वच��व कायम राख�याचे �ा�णी षडय�ं आहेत ू
अशी �यांची धारणा होती.
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िनिम�काने सवा�ना समान अिधकार िदलेले अस�यामळे सवा�नी पर�परांशी ु
समानते�या ना�याने बहीण-भावडंां�माणे आचरण केले पािहजे. ��येक �य��ला 
िनिम�काकडन िवचार�वातं�य आिण आिव�कार�वातं�य लाभले आहे. स�यशोधकाने ू
�वतः�या अिधकारांचा वापर करत असतानाच दस�यां�या �वातं�याचा भगं होणार नाही, ु
�यांचे काही नकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली पािहजे. जाितवणा�वर आधा�रत ु
ज�मजात �े��वाची क�पना स�यधमा�ला मा�य नस�याने या धमा�त कोणीही उ�च िकंवा 
नीच नाही. ��येकाला �ान िमळव�याचा व �याचा वापर कर�याचा सारखाच ह�क आहे. 
उलट ��येकाला �ान �ा� कर�याची समान सधंी िमळवन द�ेयाचा �य�न केला पािहजे.ू

मानवांचा िपता आहे आिण सव� मानव बांधव आहेत हे �प�पणे सांिगतलेले होते. 
मानवाची सेवा हीच ई�राची सेवा अस शकते हा िवचारही �यांना आकष�क वाटला होता. ू
ि��ती धमा�तील एके�री क�पना, मित�पजेला �थान नसणे हे दखेील �यांना भावले होते. ू ू
मानवतावादी म�ये ��थािपत क� पाहणारा धम� असणे �यांना गरजेचे वाटत होते. ू
�हणनच अशा मानवतावादी म�यांचा समावेश असले�या स�यशोधक समाजाची �थापना ू ू
महा�मा फ�यांनी केली. स�यशोधक समाजाची धम�क�पना �यांनी आप�या ‘साव�जिनक ु
स�यधम�’ या प�तकात मांडली आहे. ती थोड�यात पढील�माणे सांगता येईल : या ु ु
स�ीचा िनमा�ता जो कोणी आहे तो िनिम�क होय. या िनिम�काने ��येक �ी-प�षाला ृ ु
ज�मतःच �वातं�य आिण मानवी ह�क �दान केलेले आहेत. या िनिम�का�ित मानवाने 
कत� रािहले पािहजे; पण �यासाठी िनिम�काची काहीतरी �ितमा क�पन ितची पजाअचा� ृ ू ू
कर�याची, कम�कांड कर�याची काहीही आव�यकता नाही. तर िनिम�काने �या व�त ू
िनमा�ण के�या आहेत �यांचा कत� भावनेने उपभोग �यावा आिण �याच वेळी इतरांनाही ृ
तसा उपभोग घेऊ �ावा. स�यधमा��या अनयायाने कणाही �ा�याला िवनाकारण �ास ु ु
दतेा कामा नये आिण इतर कणाही �य��चे अिधकार, �वातं�य िहरावन घेऊन �यां�यावर ु ू
बळजबरी, जलम करता यो�य न�हे. ु ू

समानता �या�माणे �ाना�या बाबतीत असावी �याच�माणे ती सामािजक 
�याया�या सदंभा�तही असली पािहजे. खरा स�यशोधक हा �माला �ित�ा आहे असे 
मानतो. �यामळे जे क� क�न जगाला काहीतरी द�ेयाचा �य�न करत असतात �यांना ु
स�यशोधकाने स�मान िदला पािहजे. �यसनाधीनता, �� आचरण यांसार�या 
दग�णांपासन दर राह�न स�यशोधकाने �ामािणकपणे आिण नैितक सचोटीने जगले पािहजे ु ूु ू
(रगेे २००२ : २८-३०).

महा�मा फले यांनी �थापन केले�या स�यधमा��या वरील िवचारांव�न एक इहवादी ु
आिण नैितक धम�क�पना ��थािपत कर�याचा फ�यांचा �य�न िदसन येतो. �ाथ�ना ु ू
समाजाने ‘िववेक� धम�क�पना’ मांडताना पारपं�रक धमा�शी असलेले नाते पण�पणे तोडले ू
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आपण पािहले क� एकोिणसा�या शतकात नविश�णा�या मा�यमातन जो म�यमवग� ू
तयार होत होता �यात �ा�णांचे �ाब�य होते. परतं सरकारी शाळा व िमशनरी शाळा ु
यां�या मा�यमातन इतर जात�मधील त�ण दखेील िशकन या म�यमवगा�त हळहळ ू ू ू ू
समािव� होऊ लागले. अशा त�णांची स�ंया अ�य�प असली तरी आपाप�या 
जातीसमहांम�ये या त�णां�या िवचारांचा, वत�णक�चा �भाव पडणार हे उघड होते. ू ु
महा�मा फ�यांचे आवाहन अशा �ा�णेतर जात�तील नविशि�त त�णांना होते. ु
��थािपत सामािजक आिण धािम�क म�य�यव�था ही उ�चविण�यांना प�पाती आहे, हे या ू
नविशि�त त�णां�या �यानात आणन दऊेन �यांना पया�यी सामािजक-धािम�क ू
म�य�यव�थेचा माग� उपल�ध क�न �ायचा हे फ�यां�या लेखनकाया�चे उि�� िदसते. ू ु
�यासाठी �यांनी आप�या समिवचारी सहका�यां�या मदतीने प�यात २४ स�ट�बर ु
१८७३रोजी स�यशोधक समाजाची �थापना केली.

स�यशोधक समाजाचा �सार महा�मा फले यां�या हयातीत पणे, अहमदनगर, ु ु
सातारा िज�हा आिण मंबई प�रसर या भागांत झालेला िदसतो. पिह�या दोन वषा�तच ु
क�णराव भालेकर व �यां�या सहका�यांनी पणे िज��ात�या हवेली ताल�यातील भांबड� ृ ु ु ु
गावी स�यशोधक समाजाची �थापना केली. �याच�माणे मंबई शहरातील बांधकाम व ु
�यापार उ�ोगात काय�रत असले�या फ�यां�या तेलग सहका�यांनी स�यशोधक ु ु ु
समाजाचा मंबईत �सार कर�यास स�वात केली. ड�गरी येथे रघनाथ �वाम��या ु ु ु
समाधीसमोर स�यशोधक समाजा�या सभा होऊ लाग�या. महा�मा फले, क�णराव ु ृ
भालेकर, नारायण मेघाजी लोखंडे हे नेते समाजा�या सभांना सबंोिधत करत. नाग ू
सयाजी, राम�या �यकं�या अ�यावा�, माधवराव रोकडे, तालचेरकर, मलए�पा बाळाराम, 
राज�ना िलंग, क�णराव केळसकर अशी मंडळी मंबई�या स�यशोधक समाजाशी जोडली ृ ुू ू
गेली. ओतर प�रसरात डंबर े पाटील, बाळाजी कशाबा, भाऊ क�डाजी, महाघट शा�ी ू ु ु
यांनी स�यशोधक समाजाचे काय� धडाडीने स� केले. �ा�ण जमीनदारां�या जिमनी न ु
कस�याचे आवाहन महा�मा फले यांनी कळांना केले. �यामळे ज�नर, सासवड या ु ु ु ु
प�रसरात मोठी जमीन लागवडीिवना ओस पडली होती (मध शेटये २००० : २०-२८).  ्ु
प�या�या आसपास�या हडपसर, पव�ती वगैर े िठकाणी स�यशोधक समाजाचे काय� स� ु ु

न�हते. परपंरमे�ये �या �या िठकाणी आप�या िवचारांना परक मांडणी आढळेल ू
�या�याशी जोडन घे�याचा जाणीवपव�क �य�न �ाथ�ना समाजा�या ध�रणांनी केला. ू ू ु
महा�मा फ�यांनी मा� परपंरशेी सव�कष िव�ोहाची भिमका �वीकारली. वेद-पराणे तर ु ू ु
�यांनी नाकारलेच, पण �या सतंसािह�यात भांडारकर िकंवा रानडे यांना समतावादी त�वे 
िदसली, �या सतंसािह�याला दखेील फ�यांनी ‘अ� श�ांवर वच��व गाजव�याची �ा�णी ु ू
�ल�ी’ �हणन िनकालात काढले. ृ ू
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 िशवाय आप�या �ितसादात रा. फले यांनी �यां�या ओळखी�या सदािशव ु
ब�लाळ गोवडें या �ा�ण िम�ा�या घरी �वयपंाकाचे काम करणा� या काशीबाई या 
िवधवेची हिकगत उदाहरणादाखल िदली आहे. गोवडं��या शेजारी राहाणा� या एका लबाड 
�ा�ण शा�ीबवां�या कामलालसेची ती  िशकार झाली. गभ�पात कर�यातही अपयश ु
आ�याने कािशबाईनंी �ा�ण समाजाला कलंक लाग नये �हणन ज�माला आले�या ू ू
मलाची स� याने ह�या केली व �या बालकाचे �ेत ित�या मालका�या घरा�या माग�या ु ु

 महा�मा फले यांनी समाजावरील �ा�ण परोिहतां�या वच��वाचा सामना ु ु
कर�यासाठी स�यशोधक समाजाचे नवे आचारिवधी तयार केले. वा�तशांतीपासन ु ू
ल�निवधीपय�त कर�यात येणा�या पजािवध�साठी �ा�ण परोिहताची गरज नाही, असे ू ु
�हणन �ा�णेतर जात�तील लोकांनीच पौरोिह�य �वीकार�याचे आवाहन केले. िववाहाचे ू
नवे िवधी तयार केले. या मागा�ने ते परोिहतशाहीला शह दऊे पाहात होते. एकोिणसा�या ु
शतका�या अखेरपय�त पणे, ज�नर-ओतन प�रसर, सातारा िज�हा, व�हाडातील बलढाणा ु ु ू ु
िज�हा अशा �या �या प�रसरात स�यशोधक समाजाचा �सार झाला ितथे परोिहतां�या ु
शोषक �व�ीिव�� �ा�णेतरांम�ये जाणीवजागती झालेली िदसते. त�कालीन समाजात ृ ृ
चाल असले�या �ी��िवषयक चळवळीतही फ�यांचे योगदान होते. बयरामजी मलबारी ू ु
यांनी िवधवा िववाहाची सम�या आिण िववाहाचे समंतीवय काय असावे यािवषयी िनवेदन 
�सत क�न �यावर �िति�या मागव�या हो�या. या िनवेदनाला महा�मा फ�यांनीही ृ ु
�ितसाद िदला. या �ितसादात, स� तीचे वैध�य भोगा�या लागणा� या ि�यांचा द:�वास ु
आय� समाजातील बह�प�नी�वाची चाल आिण िवकत मनोव�ीमळे वाममागा�ला वळणा� या ृ ृ ु
प�षांचे �वैर वत�न कारणीभत अस�याची प�ी जोडली आहे. असे लोभी प�ष ु ू ु ु
बाहेर�याली होतात, �यांना ग�रोग जडतात, आपली ल�नाची प�नी वाममागा�ला रा�ी ु
बाहेर जाते �हणन सशंय घेऊन ितला िश�ा दतेात आिण �हाता� या वयात िनल��जपणे ू
धािम�क बनन वे�यांना दवेळात गाणीबजावणी करायला बोलावतात. अशा िवकत ृू
माणसा�या म�यनंतर �याची त�ण सदंर बायको आय�स�ंथेमळे पनिव�वाह क� शकत ृ ु ु ुू
नाही, नतेवाईक ितला धड अ�नव� दते नाहीत, ितला धािम�क वा कटंबात�या ु ु
िववाहसमारभंात सहभागी होता येत नाही. ग�हेगारापे�ा िकंवा द� जनावरापे�ा ितला ु ु
खालचा दजा� िदला जातो, अशा श�दात रा. फ�यांनी त�ण िवधवां�या द:ि�थतीचे वण�न ु ु
केले (मराठी सशंोधक पि�का [एमेज २०१६] : ५०-५१).ू

झाले. सातारा िज��ात�या जावळी ताल�यातील िभलार येथेही स�यशोधक समाजाची ु
�थापना झाली. �याच वेळी िनजाम राजवटीकडन इं�जांकडे गेले�या व�हाडातील ू
बलढाणा येथील सरकारी हेड अक�टंट बापजी हरी िशदं े यांनी स�यशोधक समाजाचे ु ू
सभासद�व �वीकारले (फडके (सपंा०) १९९१ : १९५-९९).
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 स�यशोधक समाजा�या िवचारांचा �सार �ाम�याने �ा�णेतरांमधील ु
नविशि�त व �यापारी लोकांम�ये झाला. अशा लोकांची स�ंया एकोिणसा�या शतका�या 
अखेरीस अ�प होती. या मंडळ�ना स�यशोधक िवचाराने �भािवत केले. महा�मा फले ु
यांचे सहकारी क�णराव भालेकर यांनी ‘दीनबधं’ हे प� १८७७म�ये स� केले. सा�र-ृ ुू
िशि�तांची िपढी बह�जन समाजात घडावी यासाठी या ने�यांनी �य�न केले. पढे हे प� ु
मंबईला नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी चालवायला घेतले. लोखंडे यांनी शेतकरी व ु
कामगार यांचे �� आप�या लेखनातन मांडले. कामगार चळवळीचा �ारभं कर�याचे �ेय ू
लोखंडे यां�याकडे जाते. अशा रीतीने स�यशोधक समाजाने क�करी वगा�तील िविवध 
समदायांना �यां�या होत असले�या शोषणाची जाणीव क�न िदली.ु

िविहरीत टाकन िदले. पोिलसांनी सशंयाव�न कािशबाईनंा अटक केली आिण कोटा�ने ू
ितला िश�ा ठोठावली. या खट�यानंतर �ा�ण समाजातील िवधवां�या बाळंतपणाची 
सोय कर�यासाठी फ�यांनी �व�रत अनाथगह बांधले. �यात ते�हा ३५ गरोदर िवधवा ु ृ
आ�या, �यांनी ज�म िदले�या बालकांपैक� ५ बालके जगली, ३० दगावली. �िति�त 
�ा�ण कटंबात�या अनेक सदंर आिण असहा�य त�ण िवधवा द�र�ी �यव�थेमळे ु ु ु ु
खाजगी�र�या िकंवा साव�जिनक�र�या वे�या बनतात, हे वा�तव िच� बदलावे �हणन ू
फ�यांनी शेवटी ि�िटश सरकारला िवनंती केली क�, “स� ती�या वैध�याचा जाच जो ु
िनराधार ि�यांवर होतो �याचे िनराकरण �हावे �हणन मी सचवतो क�, कोण�याही ू ु
�हावीकाम करणा� या दद�वी �ा�ण िवधवेचे मंडण कर�यास बदंी असावी. िवधवे�या ुु
पनिव�वाहावर बदंी असते मग िवधराला मा� पनिव�वाहाला का समंती िदली जाते. ु ु ु
प�षाला जर झकते माप िदले जाते तर मलत: िवधवेलास�ा पनिव�वाहाला परवानगी ु ु ू ु ु
िमळाली पािहजे.” (िक�ा : ५२). 

त�कालीन समाजातील सधारणावादी िवचारा�या िविवध �वाहांतील ध�रणांनी ु ु
महा�मा फले यां�या स�यशोधक चळवळीला कमीअिधक �माणात सहकाय� िदले. �ाथ�ना ु
समाजातील िवनायक बापजी भांडारकर, मोरोबा वाळवेकर, बडो�ाचे महाराजा ू
सयाजीराव गायकवाड आिण िदवाण धामणसकर, मंबईतील समाजकाय�कत� मामा ु
परमानंद, लेखक क�णराव केळसकर, बाबा पदमनजी, म�ण�े�ातील जावजी दादाजी ृ ुू
आिण राणजी आ� इ�यादी मंडळी स�यशोधकांसोबत ��य�-अ��य� काय� केले. �या ू
काळात एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त एक�कडे पन��जीवनवादी भिमकेतन ु ू ू
रा��वादाची मांडणी करणा�या िचपळणकरांसार�या िवचारकाचा उ�चवण�य ू
म�यमवगा�वरील �भाव वाढत चालला असताना �बोधनवादी रा��ीय िवचाराचे एक 
पया�यी नमना�प स�यशोधक चळवळी�या �पाने पढे आलेले िदसते.ु ु

मा� या काळातील सव�साधारण �ा�ण िशि�त समाजाने महा�मा फले आिण ु
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एकोिणसा�या शतकातील महारा��ातील �बोधनवादी िवचाराचा आणखी एक पदर 
िन�र�रवादी िववेकवादाचा होता. पा�ा�य िश�णा�या स�ंकारातन एत�ेशीय िहदं, पारशी ू ू

नविशि�त एक�कडे �यां�या पारपं�रक, �चिलत धम�क�पनांकडे सशंयाने पाह� लागले; तर 
दसरीकडे �यांना ि��ती धमा�िवषयी आकष�ण वाट लागले. ि��ती िमशन�यां�ार ेूु
�यां�यासमोर ि��ती धम�िवचाराचे जे िच� रखेाटले जात होते �याव�न हा धम� 
मानवतावादी व समतावादी िवचारांचा आहे अशी �यांची खा�ी पटत होती. 
�ाथ�नासमाजासार�या िववेक� धम�िवचार मांडणा�या चळवळीने अथवा पया�यी 
धम�िवचाराची क�पना �जव पाहणा�या स�यशोधक समाजानेही ि��ती धम�मताचे काही ू
�माणात अनकरण केले. या िवचार�वाहांम�ये धम� ही अप�रहाय� बाब �हणन गहीत ु ू ृ
धरलेली िदसते. यरोपीय समाजात �ॉटे�टंट चळवळीपासन धमा�त सधारणा करणा�या ु ू ु
�बोधन चळवळीची परपंरा होती. ितचा �भाव येथील या सधारणावादी िवचारवतंांवर व ु
�यांनी स� केले�या चळवळ�वर अिधक होता. �यामळे नीितिवचारात धम� हा अप�रहाय� ु ु

स�यशोधक समाज यां�याकडे त�छतेने, कि�सतपणे िकंवा �ेषमलक ब�ीने पािह�याचे ु ु ू ु
िदसते. दामोदर हरी चाफेकर यां�यासार�या �ांितकारकाची महा�मा फले व �यांचे ु
सहकारी यां�यािवषयीची मते (क�र १९९० : ३१३) िकंवा िव�णशा�ी िचपळणकरांनी ु ू
‘िनबधंमाले’तन फ�यांवर केलेली िवखारी टीका ही याची काही उदाहरणे आहेत. पण ू ु
िवसा�या शतका�या पवा�धा�त स�यशोधक समाजामधनच उगम पावलेली �ा�णेतर ू ू
चळवळ महारा��ा�या पणे, दि�ण महारा�� आिण व�हाड या �ांतांत अितशय िव�ता�रत ु
झाली; महारा��ा�या राजक�य व सामािजक ि�थ�यतंरांवर या चळवळीचा फार मोठा 
�भाव पडला; हे ल�ात घेत�यास स�यशोधक समाजाचे महारा��ा�या सामािजक 
ि�थ�यतंरांतील मह�वाचे �थान समजन येते.ू
१७ िन�र�रवादाचा �सार व आगरकराचा िववेकवादं

गोपाळ गणशे  आगरकर
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याउलट पा�ा�य समाजात एकोिणसा�या शतकात �बोधनवादाने आणखी एक वळण 
घेतले. हे वळण ‘इहवादी िववेकवादा’चे होते. आधिनक जीवनजािणवे�या, वै�ािनक ु
�ि�कोना�या उदयानंतर यरोपात धम�िनरपे� ��ीने नीितिवचार मांडला जाऊ लागला. ु
या काळात �यि�वादी िवचाराचा �भाव िवचारवतंांवर पड लागला होता. �य�� ही एकण ू ू
मानविवचारात क� ��थानी आली होती. �य���या जािणवां�ार ेती �वतःचे जीवन घडव ू
शकते, तसेच भोवतालाला दखेील घडव शकते असा आ�मिव�ास या �यि�वादात होता. ू
या न�या क�पनेत �य��ची माग�दश�क िकंवा िनय�ंक �हणन धमा�ला िकंवा त�सम ू
स�ंथेला मळीच �थान न�हते. �य���या िठकाणी असणा�या िववेकश��वर पण�पणे ु ू
िवसबंणे होते. आधिनक काळात मानवी जीवन व स�ीचे िनयम यांचे व�तिन� �ान ु ृ ु
�य��ला होऊ शकते. या �ानाचा िववेक� उपयोग क�न �य�� जीवन जग शकते. ू
�य���या वत�नातील नैितकतेवर या िववेकाचेच िनय�ंण असते असे गहीत धरलेले होते. ृ
हा िववेकवाद होय. ई�र, धम�, पारलौिकक क�पना या �ममलक असन िववेक हीच एक ू ू
स�य श�� आहे ही िववेकवादाची धारणा आहे.

एकोिणसा�या शतकात महारा��ातील नविशि�तांम�ये ि��ती धमा�िवषयीचे 
आकष�ण िजत�या �कषा�ने िदसन येते �या तलनेत नाि�तकमताचा अथवा िववेकवादाचा ू ु
�भाव अ�य�प िदसन येतो. नविशि�तांना िमशन�यांचा सहवास अिधक घडत होता, ू
�यामळे ि��ती धमा�िवषयीचे आकष�ण अिधक �माणात िदसत होते. इं�जांम�येही ु
नाि�तक मताचे लोक होते. परतं �यांची स�ंया कमी असणार. दादोबा पांडरगं सरत ु ु ु
येथील शाळेत िश�क �हणन गेले असता तेथील म�या�यापक हे�ी �ीन या नाि�तक ू ु
िवचारा�या गह�थाशी झाले�या चचा�मळे दादोबा पांडरगं यांचा ि��ती धमा�कडे असलेला ृ ु ु
कल कमी झाला असे �यांचे च�र�कार अ. का. ि�योळकर यांनी �हटले आहे. ��य� 
प�तकांचे वाचन क�न नाि�तक मताचा प�रचय होऊ शकत होता. त�कालीन ु
नविशि�तांम�ये असे काही लोक अ�य�प �माणात असतील, परतं हळहळ ु ू ू
नविशि�तांम�ये नाि�तक मता�या लोकांची स�ंया वाढली असणार. नाि�तक मतापैक� 
एका िवचार�वाहातील लोकांस ‘�� िथंकस�’ असे �हटले जात असे. धम� आिण नीती 
यांचा काहीही सबंधं नाही, नैितकतेने वाग�यासाठी धम� आिण ई�र या क�पना 
अिंगकार�याची आव�यकता नाही असे �� िथंकस�चे मत होते. एकोिणसा�या शतका�या 

आहे अशी समजत इथेही �जली होती. नैितकता ही धमा�शी िनगिडत असते, �यामळे ू ु
मानवी जीवनात नीितत�वांची ��थापना कर�यासाठी धम� आव�यक ठरतो असे गिहतक ृ
यामागे आहे. यामळे एकोिणसा�या शतकातील महारा��ातील नविशि�तां�या सामािजक ु
चळवळ�म�ये �ाथ�ना समाज िकंवा स�यशोधक समाज हे धम�िवचाराला �ाधा�य दतेाना 
िदसतात. 
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उ�राधा�त अशा िवचारा�या लोकांनी एक� येऊन काही चचा� मंडळे स� के�याचे िदसते. ु
अशी मंबईतली एक स�ंथा �हणजे ‘नीित�सारक मंडळी’. इ�ायली �य समाजातील एक ु ू
िनधम� िवचारक िसिमयन ब�जािमन, �यांची प�नी �रबेका, राम�या �यकं�या अ�यावा� 
यांनी िमळन १५ नो�ह�बर १८८२ रोजी नीित�सारक मंडळी ही स�ंथा �थापन केली. ू
नारायण मेघाजी लोखंडे, क�णराव अज�न केळसकर, िवनायक दादाजी, इ�यादी जाणते ृ ु ू
लोक या स�ंथेत िनयिमतपणे जात. मंबईत�या पायधणी, ड�गरी, मांडवी, नागदवेी, ु ु
कामाठीपरा या भागांत या स�ंथे�या शाखा दखेील हो�या. दर रिववारी या स�ंथेचे ु
सभासद एक� जमन धम� व नीती या िवषयांवर ताि�वक वादिववाद करत. क�णराव ृू
केळसकर यां�यावर नाि�तक मताचे स�ंकार या वादिववादांमळेच झाले असे �यां�या ू ु
आ�मच�र�ात नमद आहे. १८८२पासन सलग तेरा वष� केळसकर या मंडळी�या ू ू ू
चचा�म�ये सहभागी झाले. िम�ल आिण �पे�सर यां�या उपय�तावादी त�व�ानापासन ु ू
डािव�न�या उ��ांतीवादापय�त अनेक आधिनक िवषयांवरील प�तकांचे वाचन आिण �ान ु ु
�यांना येथे �ा� झाले. अशा िवचारा�या स�ंथांमळे ि��ती मताकडे झकलेले लोक ु ु
दखेील नाि�तक िवचाराचा �वीकार करत असे भा�करराव जाधव यांनी सांिगतले�या 
आठवणीव�न िदसते (कदम १९९९ : ४९; क�र [सपंा.] १९७७ : ६८-७०).

महारा��ा�या िवचारिव�ात िन�र�रवादी िववेकवादाची प�तशीर मांडणी सव��थम 
गोपाळ गणेश आगरकर यां�या लेखनात आढळन येते. गोपाळ गणेश आगरकर हे ू
�ारभंी�या काळात लोकमा�य िटळकांसोबत केसरी व मराठा ही वत�मानप�े, तसेच 
डे�कन ए�यकेशन सोसायटी या उप�मांत सहभागी होते. परतं वैचा�रक भिमकेतील ु ु ू
अतंरामळे आगरकर एकटे पडले. १८८४साली बयरामजी मलबारी यांनी ु
�ीसधारणािवषयक दोन िनवेदने �सत के�यानंतर सव��थम आगरकर आिण िटळक ु ृ
यां�यातील समाजसधारणेिवषयीचे मतभेद जाहीरपणे प��तरावर आले. ‘केसरी’तन ु ृ ू
बाहेर पड�यावर आगरकरांनी �वतं�पणे आप�या ‘सधारक’ या प�ातन िववेकवादाची ु ू
मांडणी करणार ेलेखन िन�ापव�क केले.ू

महा�मा फले यां�या�माणेच आगरकरांनीही पारपं�रक धम� आिण परपंरा यां�याशी ु
सव�कष िव�ोहाची भिमका घेतली. परतं फले आिण आगरकर यां�या काया�तील भेद असा ू ु ु
क� फ�यांनी �या�माणे आप�या िवचारां�या �सारासाठी स�यशोधक समाजाची ु
�थापना केली, �या�माणे आप�या िवचारां�या �सारासाठी स�ंथा�मक उभारणी 
आगरकरांनी केली नाही. फले आिण आगरकर या दोघांचेही िवचार उदारमतवादी ु
िवचारसरणीतन उगम पावले होते. परतं दोघां�याही भिमकांमधील �मख भेद असा क� ू ु ू ु
फ�यां�या िवचारांचे अिंतम �येय सामािजक �यायाची ��थापना हे होते, तर ु
आगरकरां�या िवचारांचे म�य �येय समाजात िववेकवादी िवचाराची �थापना हे होते. ु
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आप�या जीवनाची �ान आिण कम� ही दोन �मख अगें आहेत. पैक� �ाना�या �े�ात ु
आप�याला स�य आिण अस�य यां�यात िववेक करावा लागतो, तर कमा��या �े�ात इ� 
आिण अिन� यां�यात िववेक करावा लागतो. िवधानां�या स�यास�यतेची तपासणी 
के�यावरच �यांचा �वीकार करावा आिण कमा�ची इ�ािन�ता जाण�यावरच �या�माणे 
वत�न करावे. हे कर�यासाठीचे आप�यापाशी असलेले साधन �हणजे िववेक होय. कोणते 
िवधान स�य असते याचा िनण�य वै�ािनक शोध घे�या�या प�तीव�न घेणे श�य आहे. 
कोणती कती इ� याचा िनण�य उपय�तावादा�या त�व�ानाने िदला आहे. �हणनच ृ ु ू
वै�ािनक �ि�कोन आिण उपय�तावादी त�व�ान हे दोन िववेकवादा�या मळाशी आहेत.ु ु

या िववेकवादा�या �ि�कोनातन आगरकरांनी सधारणेचा िवचार मांडला आहे. ू ु
सधारणा �हणजे काय हे सांगताना ते �हणतात, “सचेतन आिण अचेतन स�ीचा दास मी ु ृ
नाह�, तर ितला दास कर�याचा, िनदान ित�याश� बरोबरीन� वाग�याचा ह�क िकंवा 
अिधकार मला आहे, असा िवचार मन�यां�या अतंःकरणांत वाग ंलागला, �हणजे �या�या ु ू
ख�या सधारणेस आरभं होतो.” (िक�ा : ३१-३२). पण केवळ कोण�याही न�या गो�ीचा ु
�वीकार �हणजे सधारणा न�हे. “समाजाच� कशल राह�न �यास अिधकािधक उ�नताव�था ु ु
ये�यास जेवढ� बधंन� अप�रहाय� आहेत तेवढी कायम ठेवन बाक� सव� गो��त �यि�मा�ास ू
(प�षास व �ीस) िजत�या �वातं�याचा उपभोग घेतां येईल िततका �ावयाचा, ह� ु
अवा�चीन पाि�मा�य सधारण�च� म�य त�व आहे...” (िक�ा : ०८), अशा श�दांत �यांनी ु ु

आगरकरांचा समाजसधारणािवषयक िवचार अितशय �यापक होता. आधी ु
सामािजक सधारणा क� आधी राजक�य सधारणा हा �या काळात बराच गाजलेला वाद ु ु
होता. आगरकरांचे �यावरचे �हणणे असे क�, “धम�सधारणा, आचारसधारणा, राजक�य ु ु
सधारणा वगैर े वग� केवळ �यव�थेक�रतां केलेले आहेत....ते सव� मन�यां�या वेगळा�या ु ु
�यवहारांचे �यजंक होत, व �या सवा�ची एकयाव�छेदक� �न सधारणा होत जाण�, �हणजेच ु
मन�यांची िकंवा �यांन� वसिवले�या रा��ांची सधारणा झाली, अस� �हणता येईल.” (नात, ु ु ू
दशेपांडे [सपंा.] १९८४ : ३८१). आगरकरां�या सपंण� िवचारांचा पाया िववेक हा होता. ू
आपले सपंण� जीवन िववेकाने िनयिं�त असावे असा �यांचा आ�ह होता. िव�ाना�या ू
उदयानंतर आिण धम� तसेच ई�र यांचे �ममय �व�प िस� झा�यानंतर धािम�क ��ा, 
ई�रक�पना यांना आप�या जीवनावर वच��व गाजव दणेे अयो�य आहे असे �यांचे �हणणे ू
होते. आता धम� आिण ई�र यां�या जागी िववेकाची ��थापना करणे अिनवाय� आहे असे 
सांगन ते िववेकाचे �व�प �प� करतात.ू

िववेकवादी समाजच सामािजक��या �यायपण� वत�न क� शकतो हे पाहता फले आिण ् ू ु
आगरकर यांचे िवचार हे एकाच ना�या�या दोन पर�परपरक बाज हो�या असे �हटले ू ू
पािहजे.
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�य�� आिण समाज या दोह��या सदंभा�त सधारणेचे नेमके �व�प �प� केले आहे. ही ु
सधारणा अिधकािधक �य���या सखाचा िवचार करणारी असली पािहजे. अशा �कार ेु ु
�वातं�य आिण समता ही दोन मानवी म�ये �यां�या सधारणािवचारात अिधक मह�वाची ू ु
आहेत. या म�यां�या �काशात आगरकरांनी त�कालीन समाजातील ि�या व अ�प�य ृू
यां�यासोबत�या �यवहाराची कठोर िचिक�सा केली आहे. ि�यांसदंभा�त आगरकरांचे 
�हणणे होते क� प�षाला जे जे ह�क आहेत, ते ते सव� �ीला दखेील िमळालेच पािहजेत. ु
िश�णा�या �े�ात जसा ि�यांना �यांचा ह�क बजावता आला पािहजे, तसाच तो 
िववाह�सगंी, कौटंिबक जीवनात दखेील असला पािहजे. �ी�या समंतीिवना ितचा िववाह ु
होणे गैर आहे. तसेच कटंबात �वैपाक वगैर ेकामे केवळ ि�यांनी करणे हे चक�चे आहे.ु ु ु

गोपाळ गणेश आगरकरांनी केलेली िववेकवादाची मांडणी एकोिणसा�या शतकातील 
महारा��ीय िवचारिव�ात तरी एकांडी रािहली. आगरकरां�या िवचारांचा �भाव समाजावर 
काही �माणात िनि�तपणे पडला असावा. परतं एकणच िन�र�रवादी, नाि�तक, िनधम�, ु ू
िववेकवादी िवचारा�या या �वाहाला त�कालीन महारा��ात अिधक अनयायी िमळाले ु
नाहीत, असे �हणावे लागते.

महारा��ीय समाजात एकोिणसा�या शतकात घडन आले�या सां�कितक ृू
ि�थ�यतंरांचा हा आलेख आहे. या काळात महारा��ीय समाजात म�यमवगा��या उदयाची 
�ि�या आिण नवम�य��थापनेची �ि�या एकाच वेळी स� झाली. या दो�ही ू ु

१८ इितकथन 

समतेचा िवचार आगरकरां�या �वातं�या�या क�पनेत अन�यत अस�यामळे ु ू ु
अ�प�यांना सव� त�हेचे अिधकार िमळाले पािहजेत अशी ठाम भिमका ते मांडतात. ृ ू
अ�प�य मान�या गेले�या जात�तील मलांना िश�ण िमळालेच पािहजे असे सांगन ते ृ ु ू
�हणतात क� काळा�या एका ट��यावर िविश� जीवनशैलीमळे �या �यवसायानकल अशा ु ु ू
जाती तयार झा�या �या ई�रिनिम�त आिण सनातन मानन समाजा�या मोठया वगा�चे ्ू
वषा�नवष� शोषण करणे अ�यायाचे आहे. जातीभेदा�माणेच समाजा�या वग�य रचनेचा ु
िवचार क�न �यां�यातील भेद िमटावेत असे �व�नही आगरकरांनी पािहले आहे. िवचार 
करणार,े उपभोग घेणार ेआिण शारी�रक क�ाची कामे करणार ेअसे समाजातले तीन वग� 
�यांनी कि�पले आहेत. या ितस�या क�करी वगा�ला आगरकरांनी समाजाचा आधार�तंभ 
असे �हटले आहे. या वगा�ची अव�था अ�यतं हलाखीची असते. या वगा�ची इतर दोन 
वगा�शी िवषमता वाढत गेली तर एका ट��यावर हा वग� बडं क�न उठतो व समाजात �ांती 
घडन येते असेही आगरकरांनी �हटले आहे (िक�ा : ४६-४७). काल� मा�स��या ू
सा�यवादी �ांती�या िवचारा�या जवळ जाणार ेआगरकर इथे िदसतात.
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�ि�यांम�ये अ�यो�य सबंधं आहे. पा�ा�य िश�णा�या भौितक जीवनावर पडले�या 
�भावातन या समाजात म�यमवगा�चा उदय झाला; तर मानिसक-बौि�क-वैचा�रक ू
जीवनावर पडले�या �भावातन �बोधनवादी जीवनम�यांचा पर�कार करणा�या चळवळी ू ू ु
स� झा�या. आधिनकपव� काळातील महारा��ीय समाज हा एकंदर भारतीय ु ु ू
समाजा�माणेच जाती व धम� यां�याम�ये िवखंिडत झालेला समाज होता. िश�णानंतरही 
हा समाज तसाच िवखंिडत रािहला. �या धम�परपंरांनसार तो इतक� वष� जगत आला ु
होता �या क�पनांचे अनसरण बह�स�ंय िशि�त म�यमवग�य लोकांनी स� ठेवले. ु ु
�बोधनवादी िवचारांचे िनरिनराळे �वाह उदयाला आ�यानंतर �यांना िवरोध करणार ेया 
म�यमवगा�तीलच काही समह होते. सामािजक ि�थ�यतंरा�या कोण�याही ट��यावर ू
प�रवत�न होत असताना, �याला बह�स�ंय ि�थतीशील समाज िवरोधच करत असतो. 
ब�याच समहांचे िहतसबंधं ��थािपत �यव�थेत गतंलेले असतात. �यामळे असे समह ू ु ु ू
प�रवत�ना�या िवरोधी असतात. जसे ि���यांचा धम��सार, धमा�तर,े ि��ती धमा�तन ू
प�हा िहदं धमा�त �वेश द�ेयाचे �य�न यांना ��थािपत उ�चवण�य समहगटांनी िवरोध ु ूू
केला कारण �यां�या पारपं�रक वच��वाला �यामळे ध�का पोहोचत होता. सव� ु
जातीधमा��या मलांना िश�ण द�ेया�या सरकारी धोरणाला उ�चविण�यांकडन िवरोध ु ू
झाला, कारण �यामळे न�या �यव�थेत उपल�ध होणा�या नोक�यांम�ये पारपं�रक श� ु ू
मान�या गेले�या जात�तील लोकही भागीदार होणार होते; आिण �यामळे �या �े�ातील ु
उ�चविण�यां�या म�ेदारीला धोका िनमा�ण झाला होता.

असे असले तरी जसजसे अिधक समाजसमह िश�ण घेत गेले, म�य �वाहात येत ू ु
गेले आिण नवन�या िवचारांशी �यांचा प�रचय होत गेला तसतसा वैचा�रक आिण 
सामािजक जीवनात प�रवत�नाचा �वाह अिधकािधक �बळ होत गेला. दर�यान भौितक 
जीवनात झाले�या बदलांचा दबावही या सवा�वर पडत गेला. जीवनम�ये बदलली. नवी ू
��ी अिंगकारणे अप�रहाय� होत गेले. उदाहरणाथ�, इं�जांनी स� केले�या र�ेवेम�ये सव� ु
जात�चे लोक एक� �वास करतात आिण �यामळे धम� बडतो असे �हणणार ेउ�चवण�य ु ु
गह�थ गोिवदं बाबाजी जोशी यांना भेटले तरी प�रि�थतीचा, काळाचा रटेा असा होता क� ृ
सरि�त आिण वेगाने जायचे अस�यास र�ेवेने �वास कर�यािशवाय अशा लोकांसमोर ु
दसरा पया�य न�हता. �याचबरोबर न�या बदलले�या समाज�यव�थेत �वास करणे हे ु
दखेील पव�पे�ा अिधक आव�यक बनले होते. अशा �कार े जीवन बदल लागले होते. ू ू
�याला आकार द�ेयाचे आिण न�या जीवनम�यांचे अिध�ान द�ेयाचे काय� या काळात ू
घडन गेले�या �बोधनवादी चळवळ�नी केले. या चळवळ��ार े सामािजक व धािम�क ू
जीवनात नवे िवचार �जव�याचे �य�न झाले. परमहसं सभा, �ाथ�ना समाज, स�यशोधक 
समाज या स�ंथांनी हे काय� केले. म�यमवगा��या प�रघातच या चळवळी घड�या हे खर े
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(१) महारा��ीय आिण पया�याने भारतीय समाजात म�यमवगा�चा उदय इ�ंज 
राजवटीमळे झाला असला तरी म�यमवगा��या उदयाचे हे एकमवे कारण नाही; तसचे इ�ंजपव� ु ू
महारा��ात/भारतात म�यमवगा�चे अि�त�व मळीच न�हते असे �हणता यणेार नाही, असा ु
मत�वाह इितहाससशंोधक/समाजशा�� या�ंयाम�ये आह.े कोण�याही काळातील समाज-
स�ंकती ही �वाही असते. आिण �यामळे म�ययगीन भारतीय समाज हा पण�पणे ि�थतीशील ृ ु ु ू
समाज न�हता. �यात वगेवगे�या पात�यावंर प�रवत�न घडतच होते. आिण �यापकै� एक 
प�रवत�न हे म�यमवगा��या उदयाचे होते. सतरा�या-अठरा�या शतकातच भारतीय समाजात 
म�यमवगा��या िनिम�तीची �ि�या स� झाली होती हे अ�यासकानंी काही उदाहरणा�ंया ु
सहा�याने दाखवन िदले होते. अिधक �पि�करणासाठी पाहा : दीि�त २००९ : १५-२२.  ू

असले तरी �यांचा �भाव नंतर�या काळात समाजा�या सव�च �तरांम�ये िझरपला. 
यासदंभा�त स�यशोधक समाजाचे काय� उ�लेखनीय आहे. म�यमवगा��या प�रघाबाहेर 
असले�या सव�सामा�य वगा�त या समाजाचे काय� होते. जातीय िवषमता आिण �ी-प�ष ु
भेद या दो�ही सम�यांनी ��त असले�या आप�या सामािजक प�रि�थतीची जाणीव 
स�यशोधक चळवळीमळे तळागाळापय�त िझरपली. िवसा�या शतकात महारा��ीय ु
समाजाने राजक�य आिण सामािजक �े�ात जे अ�ेसर�व िमळवले, �याची पायाभरणी या 
काळात झालेली िदसते.
टीपा :

(२) र�ेवे�या आगमनाचे पडसाद त�कालीन समाजात कसे उमटले यािवषयीची 
मनोरजंक मािहती उपल�ध आहे. उदाहरणाथ�, ना. िव. जोशी यांनी ‘पण� शहरच� वण�न’ या ु
१८६८साल�या प�तकात पढील मािहती िदली आहे : “िक�येक �हणत क� अहो नवीन काय ु ु
काढल�. आप�याइकडे असले रथ होते अस� पराणांतरी वण�न आहेच. �यांचा लोप झाला ु
होता, ते यांन� शोध क�न काढले, तरी पण इं�जाची ध�यच �हटली पािहजे. येथ� आगगाडी 
झा�यावर बायकांन�ही काह� गाण� जळल� व त� दळतांना �हण ं लाग�या �यातील ु ू
मास�यासाठ� येथ� एक िलिहतो – ‘पण� शहराम�य� िव�ंजांन� केला कावा ।। लोखंडा�या ु
सडकेव�न आगगाडी घेते धावां ।।’ येथे गाडी झा�यावर मिहना पधंरा िदवस येथील 
�रकामटेकडया लोकांस गाडी पहा�याचा उ�ोग लागला होता. �या�या �या�या त�डात ्
आगगाडी, आगगाडीच� चकर, ठेसन, हे श�द. िक�येक चैनीन� खडक�पय�त बसन जाव� आिण ू
कस� वाटत� त� पाहाव�. िक�येक �हाता�या भो�या साि�वक बायका आगगाडी पािहली �हणजे 
नम�कार करीत.” (२००२ : ७७). र�ेवे�या इंिजनाला मंबईचे लोक ‘चा�या �हसोबा’ �हणत ु
असाही उ�लेख आहे (साठे २०१० : ५५). आगगाडी �थम धाव लागली �या वष� ू
“िहदं�थान�, अगीची गाडी” हा कटाव ‘दीिपके’त छापन आला होता. ूु
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(६) “�ीपत शेषा�ीला �ायि�� दऊेन पनः �ा�ण करावा �हणन ��यात बाळ ु ू
गगंाधरशा�ी जांभेकर यांन� मोठी खटपट केली, ितजब�ल �यांना वाडीकर वगैर े
क�हाडयांन� काव�यासारखी ट�चणी लावली, आिण िश�यागाळ�चा भिडमार चालिवला. या ्
लोकां�या छळणकेमळ�  बाळशा�ी लवकर आटोपले अस� सव� लोक अ�ािप �हणतात; आिण ु ु

(३) अचानक झाले�या या िनण�यामळे शाळांम�ये िशकणा�या किन� जातीय मलां�या ु ु
जीवनात ते�हा कशी उलथापालथ झाली �याचे वण�न दादोबांनी केले आहे : “म� या शाळ�त 
गे�या नंतर समार � एक दीड वषा�त आम�या सव� ग�ज�स व पतंोज�स असा एकाएक ह�कम ु ु ू
आला, िकं या सोसायटी�या शाळांत िजतक� कळवाडयाच� मल� असतील, �हणजे मराठे, ्ु ु
कोळी, कळंबी, भडंारी या जातीच� मल� असतील �या सवा�स काढन टाकाव� व पढ� या जात�च� ु ु ू ु
मल� घेऊं नयेत. ते�हां या जात�ची दहावीस-अिधक मल� आम�या शाळ�त होत�, �यांत ु ु
िक�येक वर�या वगा�त चढलेल�, व �यांचा अ�यास चांगला झाला होता, �यांस एकदम रजा 
िमळाली.” (ि�योळकर १९४७ : ४५-४६).

(४) डॉ० भाऊ दाजी लाड हे सधारणावादी िवचाराचे होते व �यां�या �वतः�याच मनात ु
परदशेी जा�यािवषयी िवचार घोळत होते. असे असता हा धीरोदा� प�ष केवळ सनातनी ु
लोकां�या दबावाला बळी पडन �ायि�� घेईल हे खर ेवाटत नाही, असे भाऊ दाजी यांचे ू
च�र�कार अ. का. ि�योळकर यांना वाटते. तसेच गोिवदं करकर ेयां�यावर सनातनी लोकांचा 
राग अस�याचे खर ेकारण �यांनी परदशेगमन केले होते हे न�हते; �यांनी ि��ती धमा�चा 
�वीकार केला होता अशी आपली मािहती आहे, आिण �यामळे �यां�यािवषयी अ�लो-इंिडयन ँु
लोकांम�ये �ेम तर सनातनी लोकांम�ये राग अशा भावना िदसतात असे ि�योळकरांनी 
�हटले आहे (पाहा – ि�योळकर १९७१ : २१७-२२०).

(५) १८३९म�ये इं�लंडम�ये िहदंनंा सधारणे (�हणजेच �यांना ि��ती करणे) ही ुू
आपली जबाबदारी आहे क� नाही या िवषयावर एक वादळी चचा� झाली. या चच�त लंडन�या 
िबशपने िहदं समाजािव�� भाषण केले. ‘िहदंनंा नैितकता मळीच नाही, �यांना सधारणे हे ु ुू ू
आपलेच कत��य आहे आिण �यासाठी �यां�यातील मित�पजेचे वेड नाहीसे केले पािहजे’, असा ू ू
�या�या भाषणाचा आशय होता. यावर सर चा�स� फॉब�स यांनी ‘लंडन टाई�स’म�ये प� ्
�िस� क�न िबशप�या मतांवर टीका केली आिण इं�लंडलाच भारताकडन नैितकता ू
िशकली पािहजे असा शेरा मारला. �यावर िबशपने उलट उ�रादाखल लंडन टाई�सम�येच 
प� िलह�न ‘सर चा�स� यांनी मांडलेले मत �यांचे एकटयाचे मत आहे; आिण एकटया�या ् ्
मताला काय मह�व �ायचे?’ अशी बोचरी टीका केली. �यानंतर भारतात नोकरीिनिम� राह�न 
गेले�या ७५ ि�िटश अिधका�यांनी �वतः�या स�ांचे एक प� ‘लंडन टाई�स’म�ये �िस� 
केले आिण �यात िबशप�या मताशी असहमती दश�वन चा�स� फॉब�स यां�या �हण�याचे ्ू
समथ�न केले (ि�योळकर १९५९ : १५८-५९).
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“आम�या शापान� बाळशा�ी मेला” अशी अ�ािप िक�येक वाडीकर क�हाडयांची �ौढी ्
ऐक�यांत येते. जे�हां बाळशा��यां�या मरणाच� दःखकारक वत�मान आल�, ते�हां िवशेष�क�न ु
वाडीकर क�हाडयांचा िक�येक मिहनेपय�त सभंाषणाचा िवषय तोच. एक �हणतो, “वाः! या ्
वेळेस यमपरीम�य� खप मजा चालली असेल ना?” दसरा �हणतो, “ह� काय पसतां? ु ू ुु
बाळशा��यास उघडा क�न तापले�या खांबास बांधला असेल, आिण मग वर फटके बसत 
असतील, आिण मग तो ओरडत असेल, आिण मग �ीपत शेषा�ीस घेशील? अस� �हणन ू
आणखी वर कोरडे दते असतील!” रा. िभ. गजंीकर यां�या लेखातन उ�त – जांभेकर ु ू ृ
१९५० : ५७९, खंड ३).

(७) सरतेतील मानवधम�सभे�या सािह�यात काही िठकाणी ‘परमहसंसभा’ िकंवा ु
‘पारमहिंसक व�ी’ असे श�द आ�याचे ि�योळकरांनी दाखवन िदले आहे. उदाहरणाथ�, ृ ू
‘धम�िववेचन’ या �थंात दादोबा िलिहतात, “जे िववेक� पारमहिंसक व�ीचे प�ष असतात ते ृ ु
मा� आप�या मनांत या अिभमानज�य गो�ीचा �याग क�न, सवा�च� रह�य, सव�� समंत, 
अतएव �यासच ई�र�व� माग� �हटला पािहजे, �यावर आपल� म�य ल� ठेवन असतात.” ृ ु ू
यािशवाय मानवधम�सभे�या व�ा�तांम�ये परमहसं कोणाला �हणावे याची चचा� केली आहे. ृ
एका िठकाणी िलिहले आहे : “एक भग�या कपडयांतला मन�य परमहसंसभेत आला आिण ् ु
�याने �� केला क�...” याचा अथ� मानवधम�सभेला परमहसंसभा असेही नाव होते 
(ि�योळकर : २४५-४७).

(८) या शाखेचे �थापनावष� अ. का. ि�योळकरांनी वेगळे िदले आहे. पारशांची भाषा 
गजरातीच असली, तरी गजराती बोलणा�या िहदंपें�ा �यांची स�ंकती पण�पणे िभ�न ु ु ृ ूू
अस�यामळे गजराती िहदंसंाठी �ान�सारक सभेची नवी शाखा बि�वध�क िहदंसभा ही ु ु ुू ु
एि�ल १८५१म�ये िनघाली असे अ. का. ि�योळकरांनी �हटले आहे (१९७१ : १८५).

qqq

(९) महादवे गोिवदं रानडे यांनी या �सगंी िलिहले�या एका प�ाव�न जाितबिह�कत ृ
करणे िकती यातनादायक असे हे �प� होते. िव�यम हटंरला पाठवले�या प�ात रानडे 
िलिहतात – “माझी धाकटी बहीण मंबईस मा�याजवळ रहात असे. ितला ित�या सासर�या ु
मंडळीन� बोलावन नेल� व प�कळ मिहने �यांन� ितची व माझी भेट होऊं िदली नाह�. मा�या ू ु
�ा�ण नोकरांन� माझा सबंधं सोडला आहे. नवा नोकर ठेिवला क� तो लौकरच बिह�कारा�या 
धाकामळ�  पळन जातो. सणासमारभंांत आ�हांला बोलाव�याचा उप�म बदं पडला आहे. ु ू
आम�या घरांतील बायका बाहेर कोणा�या घर� गे�या, तर तेथ� �यांचा जाणनबजन अपमान ू ु ू
कर�यांत येतो. �यांचा सपंक�  टाळ�यांत येत असतो. कटंबांतील कोणी मन�य िनधन ु ु ु
पाव�यास �या�या �ेतस�ंकारासाठ� आ�हांला माणस� िमळत नाह�त. मोठी पचंाईत पडते. 
बिह�काराच� स� स� होतांच पव� ठरलेल� ल�न� मोडल�.” (प. बा. कळकण� १९६३ : ४५).ु ू ु ु
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१ पव�कथन ू

म�ण-स�कतींु ृ

एकोिणसा�या शतकाचा �ारभं हा मराठीतील मि�त सािह�याचा �ारभंकाळ आहे. ु
म�णाचे तं��ान एकोिणसा�या शतका�या ितस�या दशकात महारा��ात अवतरले. मि�त ु ु
प�तके आिण िनयतकािलके ही �ाना�या �साराची नवी मा�यमे �यामळे समाजात ु ु
िनमा�ण झाली. म�णाचे तं��ान मराठीसाठी वापर�याचा पिहला यश�वी उप�म ि��ती ु
िमशन�यांनी केला. �यामागचा उ�ेश अथा�तच धम��साराचा असला तरी म�णतं��ान ु
तेवढया मया�िदत उ�ेशापरते वापरात राहणे श�य न�हते. मि�त प�तकांसाठी समाजात ् ु ु ु
वाचकवग� उपल�ध असणे आव�यक असते. इं�ज सरकारने �थापन केले�या न�या 
िश�ण�यव�थे�ार ेअसा वाचकवग� तयार �हायला स�वात झाली होती. या वाचकवगा�ला ु
न�या िश�णामळे पा�ा�य �ानाची तहान लागली होती. स�वातीला या वाचकवगा�ला ु ु
अ�यास�माची �िमक प�तके हवी होती. अशी प�तके तयार करवन घेऊन ती मि�त ु ु ू ु
क�न िवत�रत कर�याची य�ंणा मंबई सरकारने उभारली. पण लवकरच िमशनरी आिण ु
सरकार यां�या पलीकडे खाजगी पातळीवर म�णालयांची �थापना होऊ लागली. या ु
म�णालयांम�ये िविवध �कारचे वा�य छापले जाऊन �याचे िवतरण समाजात स� झाले. ु ु
�यात म�ययगातील मराठी कव�चे तोवर ह�तिलिखतां�या �व�पात असलेले सािह�य ु
जसे होते, तसेच परभाषांमधील कथासािह�य, िविवध शा�ीय िवषयांचे िन�पण करणार े
सािह�य, मनोरजंक वा�य असे सािह�यही होते. 

मराठी भाषेत प�तके छाप�याचा उ�ोग स� होत असताना भाषेतील ��येक ु ु
अ�राचे वळण कसे असावे, या ��ापासन जोडा�र ेकशी काढावीत, िवरामिच�हे कशी ू
आिण कोणती �ावीत, वा�यरचनेचे िनयम कोणते असावेत इ�यादी अनेक ��ां�या 
बाबत�त भाषेचे �माणीकरण होणे आव�यक होते. म�णपव� काळात मराठीत ु ू
ह�तिलिखतांची परपंरा होती, िलिखत सािह�य होते, हे खर े असले तरी मराठी भाषेचे 
काही �मािणत िनयम, �याकरण, श�दकोश असे सािह�य उपल�ध न�हते. �यामळे या ु

६
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२ म�णपव� काळातील �थ�यवहारंु ू

इं�जांनी स� केले�या न�या िश�णप�तीमळे समाजात जो नविशि�त म�यमवग� ु ु
तयार झाला होता हाच नवा वाचकवग� दखेील होता. �या�या वाचना�या �ेरणा म�णपव� ु ू
काळातील वाचकाह�न वेग�या हो�या. �या�या गरजेनसार नवा �थं�यवहार या काळात ु
आकाराला येऊ लागला. या न�या �थं�यवहाराचा इितहास वाच�यापव� पारपं�रक ू
�थं�यवहारावर ओझरती नजर टाकणे यो�य ठरले.

कोण�याही समाजातील म�णपव� �थं�यवहार हा ह�तिलिखतां�या �व�पाचा ु ू
असतो. महारा��ात म�ययगीन काळात सािह�याची मौिखक परपंरा अिधक �बळ होती. ु
सतंांचे अभगं िपढयांमागन िपढया मौिखक मा�यमातन स�ंिमत होत आले. �हाईभंटाने ् ्ू ू
िलिहलेले च�धरांचे दीघ� ग�च�र�, ‘लीळाच�र�’ हे �यां�या अनेक िश�यांना पाठ येत 
होते असा उ�लेख महानभाव परपंरते आढळतो. केवळ प�च न�हे, तर ग� �व�पातील ु
�थं दखेील पाठ क�न �मरणात ठेव�याचीच रीत ते�हा अिधक �चिलत होती. याचे 

कामी सरकारनेच पढाकार घेतला आिण मराठी भाषेचे लेखन कसे असावे यासबंधंी ु
अनेक पात�यांवर �य�न स� केले. या �य�नांतन ��थािपत झालेले सकेंत आिण िनयम ु ू
यांना अनसरत पढील काळातील मराठी मि�त सािह�याची िनिम�ती झाली. अशा रीतीने ु ु ु
मि�त मा�यमात वापर�या जाणा�या �माण मराठीची जडणघडण या काळात झालेली ु
िदसते.

एकोिणसा�या शतकात म�णतं�ा�ार े उदयाला आलेले प�तकाइतकेच, िकंबह�ना ु ु
�याह�न अिधक �भावी मा�यम िनयतकािलकाचे होते. िविवध िवषयांवरील इं�जीतन ू
भाषांत�रत सािह�य, पारपं�रक म�ययगीन मराठी कव�चे सािह�य हे िनयतकािलकां�या ु
मा�यमातन नविशि�तांपय�त पोहोचले. एकोिणसा�या शतकातील नविशि�त समाजा�या ू
चचा�िव�ातील वैचा�रक वादिववाद िनयतकािलकां�या मा�यमातन लोकांपय�त पोहोचले. ू
�बोधनवादी िवचारांचा �सार या काळात �ाम�याने िनयतकािलकां�या मा�यमातन ु ू
झाला.

अशा �कार े महारा��ात एकोिणसा�या शतकात �थं आिण िनयतकािलके ही दोन 
आधिनक �सारमा�यमे समाजाला उपल�ध झाली. िवचार, क�पना, �ान यांची ु
दवेाणघेवाण, �सार या मा�यमांमळे श�य झाले. इं�जी लिलत सािह�या�या ु
प�रिशलना�ार े सािह�यािवषयी�या समाजा�या धारणाही बदल�या. आ�या�म�णव, 
��ाशील सािह�यजािणवे�या जागी नवी इहक� �ी सािह�यजाणीव समाजात �ज लागली. ू
या जािणवेला अन�प असे नवे सािह�य मि�त �व�पात प�तके आिण िनयतकािलके ु ु ु
यां�या मा�यमातन वाचकांना उपल�ध होऊ लागले. ू
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आ�याि�मक �ान असो िकंवा भौितक जीवनातील कलाकौश�याचे �ान – ते 
िमळव�यासाठी वाचन कर�याची आव�यकता न�हती; मनोरजंनही वाचना�ार ेन�हे, तर 
सादरीकरणा�या कलां�ार े होत असे; �यामळे सा�रतेवाचन सव�सामा�य समाजाचे ु ू
अडतही न�हते. अशा प�रि�थतीत धािम�क �थंांचे पठण करणार े �ा�ण-परोिहत आिण ु
रा�यकारभारात, �शासक�य �यव�थेत काय�रत असलेला कारकन वग� या दोनच ू
वगा�म�ये सा�रता रािहली. आिण �यामळे म�ययगीन काळातील �थं�यवहार �ाम�याने ु ु ु
या दोन वगा�परताच सीिमत रािहला.ु

�मख कारण असे क� ह�तिलिखते तयार कर�याची कती सहजसलभ न�हती. कागदाची ु ृ ु
उपल�धता, ह�तिलिखत नकलन काढणा�या लेखकांना (िलिपकार) �ावा लागणारा ू
मोबदला, िलिखत �थंाचे जतन क�न ठेव�यासाठी आव�यक असणारी अनकल जागा ु ू
आिण सवा�त मह�वाचे �हणजे असा �थं वाच शकणार ेसा�र लोक – एवढया गो���या ्ू
उपल�धतेवर ह�तिलिखत परपंरा अवलंबन असते. दसर े कारण असे क� �ान िकंवा ू ु
मनोरजंन या दो�ही गो�ी िमळव�यासाठी प�तक वाच�याची रीत �या काळात न�हती. ु
आ�याि�मक �ान ग�मखातन �ा� केले जाई; �यािशवाय शेती-सतारकामासार�या ु ु ू ु
िविवध कौश�या�या कामांचे �िश�ण �या �या कामा�या अनभवातनच �ा� होई. क�त�न-ु ू
�वचन करणार े ह�रदास �थंाचा वापर केवळ सदंभा�साठी करत. अभगंातील, 
आ�यानातील एखादी ओवी, �ोक आधाराला घेऊन �यावर म�पणे िचतंन, भा�य केले ु
जाई. �ो�यांना हेच आ�याि�मक �ान हवे असे. �याच बरोबर धािम�क �थंांची पारायणे 
�ो�यांसमोर केली जात असत. �ोते ते �थं ��ाभावाने ऐकत. ह�तिलिखत �थंांचा 
वापर एवढयाच हेतने होत असे. मनोरजंनासाठी म�ययगीन महारा��ातील जनतेसमोर ् ू ु
भा�डे, लाव�या, पोवाडे सादर होत. सामिहकपणे �यांचा आ�वाद घेतला जाई.ू

म�ययगीन महारा��ात �थंलेखन करणार ेलेखक (िलिपकार) �थंां�या नकला क�न ु
दते. हे काम आिथ�क मोबद�यासाठीच �ाम�याने केले जात असणार. राजघरा�यातील ु
लोक, सरदार-जहागीरदार व समाजातील इतर तालेवर गह�थ हे अशा लेखकांकडन ृ ू
�थंां�या नकला करवन घेत. काही हौशी लोक पदरचे पैसे खच�न �थंां�या नकला िवकत ू ू
घेऊन स�ंही ठेवत. पण असे लोक कमी असावेत. �थंस�ंह कर�याचा �मख उ�ेश ु
�थंदाना�ार ेप�य िमळवणे हा असे. �ा�णाला �थं दान करणे हे अितशय प�य�द असते ु ु
असे अनेक िठकाणी सांिगतलेले आहे. �यामळे �थंा�या नकला क�न द�ेयाचा �यवसाय ु
ब�यापैक� चालत असला पािहजे. रामायण, महाभारत, भागवत इ�यादी पराणे यांचे पठण ु
चातमा�सा�या काळात सव�� िनयिमतपणे चालत असे. उ�च� घरांतील येणा�या मलांना ु ू ु
आिण ि�यांना पराण वाचन दाखव�यासाठी परािणक नेमला जाई. �यासाठी दखेील ु ू ु
पराणां�या �ती घरांत जतन क�न ठेव�या जात. ु



652   ।     म�ण-स�ं कती - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ु ृ ृ

पिह�या बाजीरावा�या काळात िपलाजी जाधव नावा�या सरदाराकडे �वतःचा मोठा 
�थंस�ंह होता. तो पेश�यांनाही �थं परवत असे. िशवाय नानासाहेब पेश�यांपासन पढे ु ू ु
पेशवे घरा�याचा �वतःचा �थंस�ंह होता असे िदसते. रघनाथराव पेश�याने इ० स० ु
१७६७म�ये योगवािस�ाची न�कल करणा�या �ा�णाला ४०० �पये दऊे केले होते. 
�या आधी १७५४म�ये रघनाथरावाने शकं�रखवान या िलिपकाराला मदनपा�रजात, ु
िव�ाने�र, गीता, शांकरभा�य, सह�चडंीिवधान, गयामाहा��य, श�कमलाकर, ू
आ�या�मरामायण, त�वानसधंान इ�यादी १८ प�तकांची न�कल कर�यासाठी १४७ ु ु
�पये मशािहरा िदला. या शकं�चा मळ धदंा शाई तयार कर�याचा होता. नंतर तो अिधक ु ू
आिथ�क �ा�ीसाठी �थंां�या नकलाही तयार क�न दऊे लागला असावा (वा० क० भावे ृ
१९७६: ८१-८२). ना० गो० चापेकरांनी पेशवाईतील �थं नकल�या�या मोबद�याचा 
तपशील िदला आहे. �यानसार साधारण दर हजार �थंांना (�हणजे ओ�यांना) पावणे दोन ु
�पयांपासन तीन �पयांपय�त दर िमळे. �थं फारच मोठा असेल तर नकलकाराची ू
सालवार पगारी माणस �हणन वषा��या बोलीवर नेमणक होत असे. अशा ि�थतीत �याने ू ू ू
वष�भरात िकमान िकती �थं िलहावा याचे काहीएक �माण आधी िनि�त होई. या 
काळातील काही �थंां�या नकला तयार कर�याचे दर पढील�माणे – महाभारत – ३६१ ु
�पये, भागवत – ३६ �पये, गीता – पावणे तीन �पये, िशवपराण – साडे सहा �पये, ु
इ�यादी (चापेकर १९३७: ६०).

म�ययगीन महारा��ात लेखनासाठी िहरडे जाळन अथवा िद�या�या काजळीपासन ु ू ू
शाई तयार केली जाई आिण बो��या लेख�या वापर�या जात (िक�ा : ६९). सदंर ु

दहा�या शतका�या दर�यान भारतीय लोकांना कागद या व�तचा प�रचय झाला असे ू
�ाचीन इितहाससशंोधक प० क० गोडे यांनी �हटले आहे. पण �यानंतरही दोनतीनशे वष� ृ
कागद ही व�त भारतीयांसाठी सहजसा�य न�हती. �यामळे बारा�या-तेरा�या शतकापय�त ू ु
�थंलेखनासाठी कागद �विचतच वापरला जात असे. ‘लीळाच�र�ा’ची च�धरां�या 
िश�यांकडे एकच �त होती, याचे कारण कागदाचे दिभ��य हे दखेील अस शकते. ूु
अठरा�या शतकातील एक कवी तकािव� याने ‘�ाने�र च�र�ा�यान’ या �थंात ु
�ाने�रांनी �ाने�री�या ओ�या मंिदरा�या िभतंीवर िलह�न काढ�या असे �हटले आहे. हे 
ऐितहािसक��या िस� करणे कठीण असले तरी या गो�ीत अ��य�पणे �ाने�रां�या ्
काळातील महारा��ात कागद दम�ळ अस�याची �मती न�दली गेली आहे, असे रा० िच०ं ृु
ढेर ेयांनी �हटले आहे (ढेर े : ६७-६८). म�ययगात महारा��ात ज�नर, दवेिगरी इ�यादी ु ु
िठकाणी कागद तयार होऊ लागला होता. तरी दखेील िववि�त आकारात तकडे कापन ु ू
उरले�या दोन बोटे �ंदी�या कागदी प�यांचाही वापर �थंलेखनासाठी होत असे, एवढी ्
काटकसर कागदा�या बाबतीत करावी लागे.
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सवा�य, एकटाक� अ�रात मजकर िलिह�यासोबतच रगंीत िच�े, न�ीकाम यांनी ु ू
ह�तिलिखत सजव�याचीही रीत होती. �थंा�या कागदांची चळत रचन ित�यात एका ू
बाजने िछ�े पाडन �यातन दोरा ओवन (दोरा ओवणे, ‘�थीत’ करणे याव�न ू ू ू ू
ह�तिलिखतांना �थं हे नाव िमळाले असे �हणतात;) चळती�या खाली आिण वर लाकडी 
प�या ठेव�या जात. या प�यांवरही रगंीत िच�े काढली जात. परतं एकंद�रत मराठी ु् ्
ह�तिलिखतांम�ये रगंीत िच�काम आिण सजावट यांची फारशी �ीमंती आढळत नाही. 

म�ययगात महारा��ात �थापन झाले�या बहमनी राजवट�म�ये फारसी भाषेत ु
ह�तिलिखते तयार कर�याची परपंरा िनमा�ण झाली. मळातच इ�लामी राजवट�म�ये ु
ह�तिलिखत िनिम�तीला भारतभर चालना िमळालेली होती. राजस�े�या आिथ�क बळावर 
तयार होणा�या या ह�तिलिखतांची सजावट, अ�रसलेखन, िच�रखेाटन हे सव� अितशय ु
आकष�क असे. महारा��ात तयार झालेले इ�लामी परपंरतेील असे ज�यात जने ु ु
ह�तिलिखत अहमदनगर�या ह�सेनशहा िनजामशहा�या �ेरणेने १५६५ ते १५७० या 
काळात िलिह�या गेले�या ‘तारीफ-इ-ह�सेनशहा’ या �थंाचे आहे. या �थंात पण� पानभर ू
रगंवलेली एकंदर तेरा िच�े दखेील आहेत. पढे िवजापर, गोवळक�डा या शा�ांम�ये ु ू
दखेील अशी अनेक ह�तिलिखते तयार झाली. ‘दखनी कलम’ नावाची िच�शैली दखेील 
या पारशी ह�तिलिखत परपंरतेन महारा��ात तयार झाली (म० �ी० माटे २००२: ८३).ू

म�णपव� काळातील �थंिनिम�तीची ही परपंरा एकोिणसा�या शतकापय�त अि�त�वात ु ू
होती. म�णालयां�या आगमनानंतरही ह�तिलिखतांची िनिम�ती आिण िवतरण मोठया ्ु
�माणात होत असे, असे दाखले िमळतात. �याव�न इं�जां�या आगमनापव� ू
महारा��ातील �थं�यवहाराचे �व�प कसे होते ते कळते :

�ीधर �यकंटेश केतकर यांचे आजोबा गोिवदं रघनाथ केतकर यांचा १८५७�या ु
उठावापव� �थं�यवसाय होता. ते बडो�ास असताना �यांनी आप�या पदरी प�नास ते ू
साठ �ा�ण लेखक बाळगले होते. हे लेखक �थंां�या नकला तयार कर�याचे काम करत. 
या कामाचा मोबदला �हणन लेखकांस दरमहा तीन �पये िमळत (�ी० �य०ं केतकर ू
१९६४ : २१७-१८). नारो आ�पाजी गोडबोले (ज�म १८२५) हे महारा��ा�या पिह�या 
िपढीतील �काशक. �काशन�यवसाय स� कर�यापव� �यांचा ह�तिलिखत �थंिव��चा ु ू
�यवसाय होता. �यांचे ह�ता�र सदंर अस�याने ते �वतः ह�तिलिखतां�या नकला तयार ु
क�न िवकत असत. अशा ह�तिलिखत �थंांचे दकानही �यांनी प�याला ुु
शिनवारवाडयासमोर�या पटांगणात थाटले होते (िलमये १९७२ : २५-२६). दादोबा ्
पांडरगं यां�या विडलां�या एका िम�ाचा मंबईत ह�तिलिखत तयार कर�याचा �यवसाय ु ु
होता. दादोबा साताठ वषा�चे असताना (१८२१-२२) विडलांसोबत �यां�याकडे जात 
असत. पाताणे �भ जाती�या या गह�थांकडे धािम�क �थंांची ह�तिलिखते तयार ृू
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या काळात मि�त प�तकांचा �सार समाजात स� झाला होता. तरीही परपंरनेे ु ु ु
चालत आलेला ह�तिलिखत �थं�यवहार पण�पणे सपं�ात आलेला न�हता. मि�त �थं ू ु ु
उपल�ध असतानाही िनदान धािम�क �थं तरी ह�तिलिखत �व�पातलेच वापर�याची 
�व�ी �या काळात समाजात �बळ होती. �थं छाप�यासाठी वापर�या जाणा�या शाईत ृ
गायीची चरबी असते अशी समजत, हे �यामागचे एक कारण. अशा ह�तिलिखत धािम�क ू
�थंांचा �ाहकवग� �या समाजात होता. �ीधर �यकंटेश केतकर सांगतात, �यांचे आजोबा 
नेहमी दहापासन वीसपय�त प�तकांनी भरलेले खटार ेघेऊन गावोगाव िफरत. �यांचे म�य ू ु ु
�ाहक स�ंथािनक असत. एका स�ंथािनकाकडन दस�या स�ंथािनका�या शहरी जाताना ू ु
वाटेत�या मोठया गावांम�ये आजोबांचा म�काम होई. अशा �सगंी घोडे, बैल यांना ् ु
दाणावैरण �या गावाकडन परवली जाई. लहान गावांत दखेील प�तके खपत. असा ू ु ु
प�तकिव�ेता �विचत येत अस�याने बरीच प�तके घेऊन ठेव�याकडे लोकांचा कल ु ु
असे. �ीमंत, जमीनदार लोक प�तके खरदेी करत व नंतर िभ�कांना दान दते. ु ु
स�ंथािनका�या गावात प�तकिव�े�याची चांगली बडदा�त ठेवली जात असे. �याला ु
राहायला घर, भांडीकंडी, धा�य वगैर ेिमळे. स�ंथािनकाकडन प�तकांची िनवड सावकाश ु ू ु
होई. �यां�या स�ंही नसलेली प�तके िनवडन ती खरदेी केली जात. महाभारत दीडशे ते ु ू
अडीचशे �पयांपय�त िवकले जाई; तर भगवद-गीतेची पोथी दोन ते तीन �पयांना िवकली 
जात असे. महाभारताचे दान मोठे समजले जाई (�ी० �य०ं केतकर १९६४ : २१७-
१८). या �यवहारात धािम�क �थंांचीच िव�� �ाम�याने होत असणार हे उघड आहे. ु
राघोबादादा पेश�यांनी िलहवन घेतले�या �थंांची नावे वर िदली आहेत. पिह�या ू
बाजीरावाला िपलाजी जाधवाने रामायणाचे सदंरकांड, य�कांड व उ�रकांड हे तीन भाग ु ु
वाचायला िद�याचा उ�लेख आहे. नानासाहेब पेश�याला गीता मराठीतन वाचायची होती ू
ते�हा �याने गीतेवरील वामनपिंडतकत गीताटीका मागवन घेतली (वा० क० भावे १९७६ ृ ृू
: ७८-७९). 

कर�याचा कारखाना चाल असे. एक-दोन लेखक यां�याकडे िक�येक वष� नोकरीला होते. ू
�थं कर�याची प�त पढील�माणे असे : “�यां�या हातन प�कळ �ाकत �थं सदंर ु ू ु ृ ु
अ�रांन� सदंर कागदां वर िलह�न मोठया फर�याचे सांचे क�न �यांस वरखाल� जरी�या ्ु
बटयाच� पि�प�� लावन वर लांकडां�या फ�या �याच सां�या�या ठेवन तो �मालांत लांब ्ु ु ू ू
िफत�न� बांधन मोठया जतन�न� तयार करीत.” कारखा�या�या मालकाला �वतःला ्ू
�थंिनिम�ती�या कामात रस होता. एकसार�या आकाराचे कागद कापणे, फ�यांवर िच�े 
रखेाटने, कागदां�या समासात वेलब�या काढणे अशी कामे ते �वतः हौसेने करत ु ्
(ि�योळकर [सपंा.] १९४७ : ६४). 

दादोबा पांडरगं सांगतात क� िम�ाचा �थंिनिम�ती�या कामातला रस पाह�न ु
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३ म�णत�ाचे आगमन आिण �काशनस�थाचा उदयं ं ंु

दादोबां�या विडलांनाही ह�तिलिखते तयार कर�या�या कामात �ची िनमा�ण झाली. 
�यांनी �वतः घर�या घरी ह�रिवजय, पढंरीमाहा��य, िशवलीलामत, भि�िवजय, दासबोध ृ
हे �थं िलह�न काढले होते (ि�योळकर १९४७ : ६४). छंद �हणन िकंवा �वतः�या ू
उपयोगासाठी ह�तिलिखत �थं �वतःच तयार करणार े लोकही �या काळात होते असे 
याव�न �हणता येते.

म�णयगा�या �ारभंानंतर पारपं�रक ह�तिलिखत �थं�यवहाराचे �व�प अशा ु ु
�कारचे होते. इं�जां�या आगमनापव�पासन असा �थं�यवहार महारा��ात चालत आला ू ू
होता असे समजायला हरकत नाही. या �थं�यवहारात �ाम�याने धािम�क-आ�याि�मक ु
�थंांचा समावेश होता. हे �थं समाजात�या सा�र लोकां�या अितशय मया�िदत वत�ळात ु
वाचले जात. हरदास, परािणक, �ा�ण िभ�क यां�यासाठी हे �थं उपय� होते. ु ु ु
पारायणांम�ये हे �थं वाचले जात. या �थंांचे वाचन स�� भावनेतन होत असे. बह�स�ंय ू
लोक सामिहकपणे �थंाचे �वण करत. �वणा�या या �ि�येत �थंा�या सिंहतेपे�ाही �या ू
सिंहते�या आधार ेहरदास, परािणक यांनी केलेले िन�पण, अथ��प�ीकरण याला अिधक ु
मह�व असे. �हणजे िलिखत सिंहतेपे�ा मौिखक भा�याचाच आ�वाद �ो�यांकडन घेतला ू
जाई. अशा मौिखक भा�याचेच �ो�या�या मनावर स�ंकार होत. �थं िलिहले जात असले 
तरी ते अिधकािधक लोकांपय�त मौिखक �व�पातच पोहोचत, असे �हणता येते.

म�णपव� काळातील महारा��ातील ह�तिलिखत �थं तयार कर�या�या प�तीपासन ु ू ू
�या �थंाचा आ�वाद घे�या�या रीती आिण �यामाग�या �ि�कोनांपय�त �थं�यवहारातील 
वेगवेगळे �तर वरील�कार े होते. म�णतं��ानाचा महारा��ात �वेश झा�यानंतर ु
�थं�यवहारातील या सव� �तरांम�ये आमला� प�रवत�न झाले. मौिखक मा�यमा�या जागी ू
िलिखत, िनि�त अशा �थंा�या सिंहतेला �ाधा�य असणारी आिण ��ाशीलते�या जागी 
िचिक�सक �ि�कोन �जवणारी आधिनक �थंस�ंकती आकाराला ये�याची �ि�या स� ु ृ ु
झाली. म�णालयांमळे �थंा�या हजारो �ती एकाच वेळी तयार करणे श�य झाले आिण ु ु
र�ेवे, टपाल यांसार�या इं�जांनी स� केले�या दळणवळणा�या व सपंका��या आधिनक ु ु
साधनां�ार ेया �थंांचा �सारही समाजात दरपय�त वेगाने होऊ लागला.ू

कागदाचा आिण म�णकलेचा शोध सव��थम चीनम�ये लागला. चीनम�ये मि�त ु ु
झालेला ज�यात जना �थं उपल�ध �थं ‘हीरकस�’ हा नव�या शतकातला आहे. ु ु ू
चीनमधले म�ण लाकडी ठशां�या सहा�याने होत असे. सटया म�ा�रां�या सहा�याने ्ु ु ु
म�ण दखेील चीन व को�रया येथे होत असे, परतं ही म�णप�ती फारशी �चिलत न�हती.ु ु ु

पढे पधंरा�या शतकात योहा�न गटेनबग� या जम�नीत�या हरह��नरी सशंोधकाने ु ु
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म�णाचे हे तं� भारतात सोळा�या शतकात अपघाताने पोहोचले. पण �यामाग�या ु
�ेरणा दखेील ि��ती धम��सारा�याच हो�या. पोत�गालमधन ॲिबिसिनयाकडे छापखाना ु ू
घेऊन िनघालेले एक जहाज ६ स�ट�बर १५५६ रोजी गो�या�या िकना�याला 
म�कामासाठी थांबले. ते�हा या जहाजातला छापखाना काही अ�ात कारणांसाठी ु
गो�यातच उतरवन घे�यात आला. छापखा�यासोबत असणार े म�क तं��ही गो�यात ू ु
उतरले आिण गो�यातील पोत�गीज िमशन�यांनी ि��ती धम�िवषयक प�तके या ु ु
छापखा�यात मि�त कर�यास स�वात केली. या छापखा�यात १५५७म�ये छापले गेलेले ु ु
स�ट झेिवयस� िलिखत ‘दौि�ना ि��तीना’ हे भारतातील पिहले मि�त प�तक होय (िक�ा ु ु
: १५). �हणजे यरोपात म�णयग स� झा�यानंतर शतकभरातच भारतातही ि��ती ु ु ु ु
िमशन�यांमळे म�णाचे तं� येऊन पोहोचले. ु ु

यरोपात सव��थम म�ा�रां�या सहा�याने म�ण कर�याचे तं� शोधन काढले. सन ु ु ु ू
१४५५�या दर�यान �याने छापले�या बायबलपासन म�णयगाचा �ारभं झाला असे ू ु ु
मानले जाते. पण गटेनबग��या �य�नांिशवाय म�णाचे इतरही समांतर �य�न या काळात ु ु
स� होते. गटेनबग�ने पिहले बायबल छापले �या काळात (१४५४-५५�या दर�यान) ु ु
लॅिटन व जम�न भाषांत छपाई करणारा आणखी एक छापखाना �थापन कर�यात आला 
होता असा उ�लेख आढळतो. �या�याही आधी, १४४०म�ये हॉलंडमधील हाल�म 
शहरातील लॉर�ेस का�टर नावा�या एका कारािगराने लाकडी ठोक�यांव�न म�णास ु
स�वात केली होती असा परावा सापडला आहे. याच काळात, १४६५म�ये, रोमजवळ ु ु
�वीनहाम आिण पानाट�झ या दोन ि��ती िभ�ंनी लॅिटन भाषेत व रोमन िलपीत म�णास ् ू ु
स�वात केली. तर �हेिनस येथे िनकोलस ये�सन आिण आ�डस मा�यिशयस यांनी ु ु
अ�रम�ण स� केले (बापराव नाईक १९८० : ०९-११). अशा �कार े पधंरा�या ु ु ू
शतका�या म�यावर यरोपात अनेक िठकाणी म�णाचे िविवध �योग स� झाले. ु ु ु
आधिनकपव� काळातील �थं�यवहारा�या म�य �ेरणा धािम�क हो�या. मराठीतील ु ू ु
म�ययगीन ह�तिलिखत �थं�यवहारा�माणेच यरोपातील पधंरा�या शतकातील ु ु
�थं�यवहारामागील म�य �ेरणा धािम�क हो�या. या कारणामळे न�याने शोधन काढले�या ु ु ू
म�णतं�ाचा उपयोग दखेील �ाम�याने धम�सबंधंी रािहला. परतं लवकरच म�णकलेचा ु ु ु ु
वापर क�न इतरही िवषयांवरील प�तके छापली जाऊ लागली.ु

येथन पढे समार े दोनशे वषा�पय�तचा भारतातील म�णकले�या िव�ताराचा �वास ू ु ु ु
ि��ती धम��सारा�या मोिहमांशी िनगिडत आहे. एकोिणसा�या शतका�या आरभंापय�त हा 
�वास अडखळत झालेला िदसतो. सतरा�या शतका�या अखेरपय�त, दि�ण भारतात 
रोमन िलपीत छापलेली प�तके वगळता भारतीय भाषांपैक� केवळ तमीळ भाषेतच (�िवड ु
िलपीत) प�तके छापणे ि��ती िमशन�यांना श�य झाले. अथा�त, ��य� दशेी भाषेत ु
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असे का घडले? म�णाचे तं��ान भारतात पोहोच�यानंतर �याचा �सार हो�यासाठी ु
काही अनकल गो�ी घड�याची आव�यकता होती. पिहली आव�यक गो� �हणजे तं��ान ु ू
सलभतेने उपल�ध होणे. छापखाने भारतात पोहोचले तरी भारतीय भाषांम�ये प�तके ु ु
छापणे अवघड होते कारण बह�भािषक भारतात िलप�ची दखेील िविवधता होती. �यामळे ु
��येक भाषेसाठी वेगवेग�या िल�यांम�ये म�ा�र े तयार करावी लागणार होती. हे एक ु
मोठेच वेळखाऊ व �माचे काम होते. या कारणामळे गो�यात आले�या भारतातील ु
पिह�या छापखा�यात पोत�गीज िमशनरी फादर ि�टफ�स याने िलिहलेले मराठीतील ु
पिहले प�तक ‘ि��तपराण’ सन १६१६म�ये छापले गेले; परतं �याची िलपी रोमन होती. ु ु ु
फादर ि�टफ�स �हणतो क�, हे प�तक दवेनागरी िलपीतच छापले जावे अशी �याची ु
इ�छा होती. परतं दवेनागरीम�ये म�ा�रांचे समार ेसहाशे साचे बनवावे लागतात; यरोपीय ु ु ु ु
भाषांम�ये केवळ चोवीस मळा�रां�या सा�यांवर काम भागते. एवढे मोठे काम ु
कर�यासाठी रोम�या ि��ती धम�स�ंथेकडन परवानगी आिण पाठबळ, दो�ही िमळणे ू
आव�यक आहे. ते अश�य अस�यानेच हा �थं रोमन िलपीत छापला आहे (Priyolkar 
1958 : 14). याच कारणामळे सतरा�या शतकात सरतेतील गजराती �यापारी िभमजी ु ु ु
पारखे याने इं�लंडह�न मागवलेला छापखानाही धळ खात पडला. १६७४-७५म�ये हा ू

प�तके छापली गेली नाहीत, तरी यरोपातन येणार ेइं�ज, पोत�गीज हे लोक �वतःसोबत ु ु ू ु
छापील प�तके घेऊन येत. �यामळे एत�ेशीय समाजाला छापील प�तक ही व�त ु ु ु ू
प�रिचत असली पािहजे. या पा��भमीवर म�णासार�या उपय� तं��ानाचा �वेश ू ु ु
समाजात होऊनही जवळ जवळ दोन शतके �या�या वापरािवषयी उदािसन रािह�याब�ल 
िव० का० राजवाडे यांनी महारा��ीयांना दोष िदला आहे. ते �हणतात, “मंबईतंील परभ, ु ू
शेणवाई, पारशी, भाटे व वाळके�राचे छ�े, भातखंडे वगैर े�ा�ण पजारी व बैरागी इंि�लश ु
लोकांश� हरहमेश दळणवळण ठेवीत. िक�येकांना चांगल� इं�जी िलिहतां व बोलतां येत 
असे. �यांन� छापील प�तक�  पािहल� होत�, �ांत सशंय नाह�. नाना फडिणसां�या ु
द�तरांत छापील इं�जी नकाशे अ�ापिह आहेत. मोरोबादादा�या घर�या प�तकालयांत ु
एक इं�जी चोपडी होती, अस� �यां�या प�तकां�या यादीव�न कळत�. अस� असन �हणजे ु ू
यरोपांतील सव� दशेचे लोक �यां�या दार� उभे असन, मराठयांन� छाप�याची कला कशी ्ु ू
घेतली नाह�, �ांच� मोठ� आ�य� वाटत�. मराठयां�या वाढ�या सा�ा�यांत यो�य क�पनांच� ्
ब� पेर�यास �ा कलेचाच �वेश महारा��ांत झाला पािहजे होता. घोरपडे, िशदं,े होळकर, 
भोसले, को�हापरकर, सावतं, आ�ें वगैर ेसरदारां�या पदर� िफरगंी, फरािशस, इं�ज वगैर ेू
बरचे दशेाचे लोक पेशवाई जाईत�पय�त व पढ�दखेील होते; अस� असन �या अथ� ु ू
मराठयांन� ही कला उचलल� नाह�, �या अथ� �यां�या �ाहकश���या क�त�ला बराच ्
कमीपणा येतो ह� िनिव�वाद आहे.” (िक�ा : २१-२२). 
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छापखाना स� झाला खरा, परतं �यावर इं�जी प�तकेच फ� छापता येत होती. गजराती ु ु ु ु
म�ा�र े तयार क�न गजराती भाषेत पारपं�रक धािम�क प�तके छाप�याची िभमजीची ु ु ु
इ�छा होती. परतं छापखा�यासोबत आले�या इं�ज तं��ाला गजराती भाषेचे �ान ु ु
नस�याने �याला म�ा�र ेतयार करता आली नाहीत (बापराव नाईक १९८० : २२). ु ू

आणखी एक अडचण �हणजे, छापील प�तकांचा �सार हो�यासाठी कोण�याही ु
समाजात वाचक-वग� तयार असणे ही एक पव�अट आहे. यरोपम�ये म�णयगा�या ू ु ु ु
स�वातीला प�तके छाप�याची �मख �ेरणा धािम�क होती असे वर �हटले आहे. पण ु ु ु
लवकरच केवळ धािम�क �े�ा�या सीमारषेा ओलांडन छापील प�तकाचा �सार यरोपीय ू ु ु
समाजात अ�यतं वेगाने होऊ लागला. पधंरा�या-सोळा�या शतकापासन यरोप�या ू ु
इितहासात रनेसा�सचा काळ स� होतो. रनेसा�सम�ये �ाचीन �ीक परपंरतेील ु
सािह�याचा पनरा�यास स� झाला. िच�कला, गिणत, सगंीत या िव�ांचा �सार होऊ ु ु
लागला. इहवादी (Secular) िश�ण दणेारी िव�ापीठे, िश�णस�ंथा स� झा�या. ु
जगातील वेगवेग�या �दशेां�या शोधात धाडसी दया�वद� बाहेर पडले आिण यरोपीय ु
दशेांचा सा�ा�यवाद जगा�या इतर भागांत वाढ लागला. या सव� िव�तारात िविवध ू
िवषयां�या मािहतीची, �ानाची मागणी �चडं वाढली; आिण असे �ान, मािहती परवणा�या ु
छापील प�तकांचा �सार वेगाने झाला, असे इितहासकार ॲन �लेअर यांनी �हटले आहे ु

भारतात म�णतं�ाचा �सार हो�यातला म�य अडथळा येथील सामािजक ु ु
प�रि�थतीमळे िनमा�ण झाला होता. ��येक िलपीतील अ�रांचे वळण, जोडा�रांची व ु
श�दांची रचना यांचे �ान �या �या भाषेतील िलखाणकाम करणा�या उ�चवण�यांपरते ु
मया�िदत होते. म�णय�ंावर आव�यक असणार ेम�ा�रांचे टंक धातचे असत. धातकाम ु ु ू ू
परपंरनेे �या लोहार जातीकडे होते, �यांना िलिखत भाषेचे �ान अवगत न�हते. िभमजी 
पारखेकडे नोकरीला असलेला इं�ज तं�� गजराती म�णासाठी धातचे टंक पाड शकला ु ु ू ू
असता, पण �याला अ�रांची वळणे िशकवणा�या �ा�ण �य��चे सहकाय� िमळणे 
आव�यक होते. त�कालीन सामािजक प�रि�थतीत, जाितधमा�म�ये असले�या अन�लं�य ु
िभतं�मळे िभ�न जातीय अथवा धम�यांम�ये �ानाचे आदान�दान होणे अवघड होते. पढे ु ु
अठरा�या शतका�या अखेरपय�त काही �माणात सामािजक अिभसरण स� झाले. ु
िमशन�यांना दशेी भाषा िशकवणार े �ा�ण, िकंवा इं�जांकडन इं�जी िशकन दभा�याचे ू ू ु
काम करणार े लोक समाजात िदस लागले. एकोिणसा�या शतका�या �ारभंी एक�कडे ू
म�णतं�ाचा वापर धम��सारासाठी करणे ि��ती िमशन�यांना अ�यतं िनकडीचे वाट ु ू
लाग�यानंतर, आिण या कामासाठी �यांना सहा�य करणारी एत�ेशीय माणसे तयार 
झा�यानंतर दशेी भाषां�या िल�यांची म�ा�र ेतयार कर�याचे क��द �योग भारतात स� ु ु
झाले.
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(Alex Wright 2014 : 22). म�य �हणजे या सामािजक �ि�यांम�ये यरोपीय समाजात ु ु
एक ‘वाचक-वग�’ (Reading Class) तयार झाला. एकोिणसा�या शतका�या �ारभंापय�त 
असा वाचकवग� महारा��ासह भारतातील कोण�याच समाजात न�हता. ‘वाचक’ �हणजे 
केवळ सा�र �य�� न�हे. िश�ण�यव�थेम�ये प�तक हे �ान�ा�ीचे �मख मा�यम बनते; ु ु
नोकरी-�यवसायांम�ये आव�यक ते �ान व कौश�ये प�तकां�या वाचना�या मा�यमातन ु ू
�ा� करवन �यावी लागतात. अशा रीतीने प�तकाचे वाचन �यावसाियक कारणांसाठी ू ु
अिनवाय� ठर�यामळे एक �िशि�त वाचकवग� समाजात आकाराला येतो. यरोपात ु ु
वाचकवगा��या िनिम�तीची ही �ि�या रनेसा�स�या उदयानंतर घडली. महारा��ात वाचक-
वग� एकोिणसा�या शतका�या आरभंी तयार झाला. या वाचक-वगा�त आधिनक �ानाची ु
िनकड िनमा�ण झाली आिण �या हेतने प�तकांचा �सार वाढला. अशा �कार ेू ु
एकोिणसा�या शतका�या �ारभंी छापील प�तकांना अनकल प�रि�थती िनमा�ण ु ु ू
झा�यानंतर मराठीसह इतर भारतीय भाषांम�ये मोठया �माणावर छापील प�तकांचा ् ु
�सार झाला.

गो�यात रोमन िलपीत प�तके छापायला स�वात झा�यानंतर म�णा�ार े�वतः�या ु ु ु
मळ िलपीसह कागदावर उमटलेली पिहली भारतीय भाषा तमीळ होय. सन १५७७म�ये ू
गो�यात �यवांव गॉ�साि��हस या �पॅिनश कारािगराने पे� लई नावा�या एका धमा�त�रत ु ुु
तमीळ �ा�णाकडन तमीळ अ�रांचे वळण िशकन घेतले व �या भाषेची म�ा�र े तयार ू ू ु
केली. पढ�याच वष� या गॉ�साि��हसकडे म�ा�र े तयार कर�याची कला िशकले�या ु ु
�यवांव फा�रय याने केरळातील ि�वलॉन येथे तमीळ टंक तयार केले. या दो�ही टंकांचा ु
वापर क�न सन १५७८म�ये ि�वलॉन येथे ‘दौि�ना ि��ता’ हे प�तक तमीळ भाषेत ु
�िस� कर�यात आले (बापराव नाईक १९८० : १९). तमीळ भाषेत प�तके छापणार ेू ु
दसर े क� � अठरा�या शतकात �ांकोबार इथे तयार झाले. येथील ि��ती धम��सार ु
करणा�या डॅिनश िमशनम�ये १७१२म�ये इं�लंडह�न एक छापखाना मागव�यात आला. 
तमीळ भाषेतील म�ा�रांचे टंक जम�नीह�न मागवले. या काळात यरोपातील काही ु ु
िमशन�यांकडन पव�कडील भाषांमधील म�ा�रांचे टंक तयार कर�याचे �य�न चाल होते. ू ू ु ू
ॲम�टरडॅम येथे १६७८म�ये मि�त झाले�या ‘Hortus Indious Malabarlcus’ या ु
प�तकात दवेनागरी िलपीत छापलेला कोकणी बोलीतील अकरा ओळ�चा मजकर ु ू
आढळतो. हे दवेनागरी टंक िकंवा �ांकोबारला आलेले तमीळ टंक अशा �य�नांतन तयार ू
झाले असावेत. िखळे जळव�याचे �ान असले�या एका जम�न मन�याकडन �ांकोबारचा ु ु ू
हा छापखाना स� कर�यात आला. १७१३म�ये पिहले तमीळ प�तक छाप�यात आले. ु ु
�यानंतर इथे नवीन तमीळ टंक तयार कर�यात आले.
मराठीतील मि�त प�तकाचे �ारभीचे �य�नं ंु ु
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एकोिणसा�या शतका�या �ारभंी महारा��ात व महारा��ाबाहेर मराठीत, दवेनागरी 
िलपीत प�तके छाप�याचे काही �य�न झाले. असे दोन ठळक �य�न इितहासाला �ात ु
आहेत. ते पणे आिण तंजावर येथील मराठा रा�यस�े�या क� �ात घडले. सवाई ु
माधवरावा�या काळात चा�स� मॅलेट हा इं�ज वक�ल पेशवे दरबारात असताना, �याने 
जे�स वे�स या िच�कारा�या मदतीने प�यात िच�कला आिण िश�पकला िशकव�याचे ु
एक िव�ालय स� केले होते. नाना फडणवीस यांनी या िव�ालयात िशकणा�या गगंाराम ु
तांबट या िव�ा�या�कडन मराठी अ�रांचे िखळे तयार करवन घेऊन गीता�थं छाप�याची ू ू
क�पना मनात आणली. तां�याचे एका आकाराचे व मापाचे प�े घेऊन �यांचे �थम 

वेगवेगळे �लॉ�स तयार करिवले आिण �यावर तां�या�या तकडयांपासन बनवलेली उलटी ्ु ू
अ�र े��याचा डाग दऊेन डकव�याची �यांची योजना होती. पण इत�यात १७९६म�ये 
प�यात राजक�य अदंाधदं िनमा�ण होऊन दसरा बाजीराव पेशवेपदावर आला. प�यात�या ु ु ुु
अनेक कारािगरांनी �थलांतर केले; �यात नाना फडणवीसांना म�णाची साधने तयार ु
क�न दणेारा तांबट िमरजेला पटवध�न स�ंथानात पोहोचला. ितथे गगंाधरराव पटवध�न 
यांनी �याला आ�य दऊेन �या�याकडन गीते�या छपाईचे हे काम पण� करवन घेतले. ू ू ू
१८०५म�ये हा गीता�थं तयार झाला (िक�ा : २५). याच काळात मराठीत प�तक ु
छाप�याचा दसरा �य�न दि�ण भारतात तंजावर येथे झालेला आढळतो. तंजावर ु
स�ंथानात भोसले घरा�यातील तळसाजी भोसले गादीवर असताना डॅिनश िमशनरी ु
ि��न �ेि�क �ाट�झ याचा तंजावर दरबारशी सबंधं आला. तळसाज��या म�यनंतर ् ृु ू
छ�पती बनलेला �यांचा मलगा सफ�जीराजे भोसले यांना �ाट�झ याने पा�ा�य िव�ांचे ्ु
िश�ण िदले. �ाट�झ�याच पढाकाराने तंजावर येथे छापखाना तयार कर�याची योजना ् ु
आख�यात आली. ��य�ात कलक�याह�न चा�स� िवि�क�सकडन म�ा�र े येऊन ू ु
छापखाना स� होईपय�त १८०५ हे वष� उजाडले, �याआधीच १७९८म�ये �ाट�झचे ्ु

भगवद गीते�या म�णात वापरलेले ता�ं याचे प� े(इ.स.१८०५)् ु
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िनधन झाले होते. ‘नविव�ाकलािनधी’ या नावाने ओळख�या जाणा�या तंजावर�या 
राजवाडयातील या छापखा�यात १८०५म�ये स�ंकत-मराठी पचंांग छापले गेले. या ् ृ

पचंागा�या आव�या पढे वीस-पचंवीस वष� छाप�या जात हो�या. १८०६म�ये इसाप�या ृ ु
कथांव�न तयार केलेले ‘बालबोधम�ावली’ हे प�तक या छापखा�यात तयार झाले ु ु
(गोगटे २००८ : १०-११). यािशवाय इतरही काही मराठी प�तके तंजावर�या या ु
छापखा�यात छापली गेली असावीत असे मानायला जागा आहे. १८२२म�ये काशी-
रामे�रा�या तीथ�या�ेह�न परतणा�या राजा सफ�जीला �वासात िहगंणघाट इथे असताना 
नविव�ाकलािनधीम�ये छापले�या इं�जी किवतांचे मराठी अनवािदत प�तक वाच�याची ु ु
इ�छा झाली अशी न�द �या�या �वासव�ात आढळते (Nair 2012 : 125).ृ

मराठीत प�तके छाप�या�या या ‘दरबारी’ �य�नांची एक मह�वाची मया�दा �हणजे हे ु
उप�म राजघरा�यातील �य��परतेच, खाजगी �व�पाचे रािहले. न�या तं��ानाला ु
आ�य दणेा�या नाना फडणवीस, गगंाधरराव पटवध�न िकंवा राजा सफ�जी यां�या प�ात 
हे उप�म बदं पडले. म�णाची ही क� �े िवकिसत होऊन �यां�ार ेप�तके �कािशत होत ु ु
राह�याची एक परपंरा िनमा�ण होणे आव�यक होते. तसे घडले नाही. समाजातील इतर 
�य��चा या उप�मांम�ये कोण�याच पातळीवर सहभाग न�हता. �यामळे हे �य�न ु
थोडयाच काळात िव�मरणात गेले.्

मराठीत िखळे जळवन प�तके छापली जा�यासाठी मराठी म�ा�र ेतयार हो�याची ु ू ु ु
िनकड होती. तंजावर�या छापखा�यासाठी सफ�जीराजांनी दवेनागरी म�ा�र ेु
�या�याकडन िवकत घेतली, �या कलक�ा येथील चा�स� िवि�क�स (१७४९-१८३६) ू
या�याकडे मराठी म�ा�र ेसव��थम तयार कर�याचे �ेय जाते. तंजावर�या छापखा�यात ु

तजंावरचे राजे सफ�जी महाराज
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चा�स� िवि�क�स हा १७७०�या समारास कलक�याला इ�ट इंिडया कंपनी�या ु
सेवेत कारकन �हणन आला. स�ंकत भाषेचा तो पिहला इं�ज अ�यासक होता. ृू ू
भगव�ीता, िहतोपदशे आिण शाकंतल या स�ंकत �थंांचा �याने इं�जीत अनवाद केला. ु ृ ु

बगंालीचा अ�यासक नथािनयल हॉलहेड या�यासोबत �याने बगंाली भाषेचे पिहले 
�याकरण १७७८म�ये रचले. या प�तकासाठी िवि�क�सने बगंाली भाषेची म�ा�र ेतयार ु ु
केली. या कामी त�कालीन भारताचा ग�हन�र जनरल वॉरने हेि�टं�ज याने िवि�क�सला 
पािठंबा आिण �ो�साहन िदले. १७९५�या आसपास तो दवेनागरी म�ा�र े तयार ु
कर�या�या कामी लागला. धातशोधक, ओतारी, कोरीव काम करणारा कारागीर अशा ु
सग�या भिमका �याने एकटयानेच िनभाव�या. दवेनागरी म�ा�र े तयार कर�या�या ्ू ु
आप�या कामाची तपशीलवार हिकगत चा�स� िवि�क�स याने १८०८साली �िस� 
केले�या स�ंकत �याकरणा�या ��तावनेत सांिगतली आहे. तो तयार करत असलेले ृ

िवि�क�सने तयार केलेले मराठी टंक वापरले गेले; तर �याचा िश�य पचंानन याने 
कलक�याजवळ�या सेरामपर िमशनला मराठी प�तके छाप�यासाठी दवेनागरी टंक ू ु
परवले. या सेरामपर िमशनकडन पढे मंबई�या सरकारी िशळाछाप म�णालयाने दवेनागरी ु ू ू ु ु ु
टंक िवकत घेतले. स�वाती�या काळात सेरामपर िमशन आिण अमे�रकन िमशन ही ु ू
दो�ही �ारभंी�या काळातील मराठी प�तकिनिम�तीची �मख क� �े होती. अशा आघाडी�या ु ु
मराठी छापखा�यांम�ये िवि�क�सने िकंवा �या�या िश�यांनी तयार केलेली म�ा�र ेु
वापर�यात आली. �यामळे िवि�क�सचे मराठी म�ा�रां�या �े�ातील काय� ु ु
ऐितहािसक��या मह�वाचे मानले जाते.्

चा�स� िवि�क�स
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दवेनागरी टंक �या�या घराला अचानक लागले�या आगीत न� झाले. इतरही सकंटे 
कोसळली. म�येच िनराश होऊन �याने हे काम सोडन दखेील िदले. इं�लंडला जाताना तो ू
काही दवेनागरी टंक आप�यासोबत घेऊन गेला. पढे इं�लंड�या व�मर कंपनीने ु
िवि�क�सचे स�ंकत �याकरण �कािशत केले ते�हा िवि�क�सने सोबत नेलेले दवेनागरी ृ
टंक �यासाठी वापर�यात आले.[१] 

इकडे कलक�याला असलेले िवि�क�सचे दवेनागरी टंक आधी सांिगत�या�माणे 
तंजावर�या सफ�जीराजे भोसले यां�या छापखा�यात वापरले जाऊ लागले. चा�स� 
िवि�क�स याचे आणखी एक योगदान �हणजे �याने �वतः सा�य केलेले दवेनागरी म�ा�र ेु
तयार कर�याचे कौश�य इतरांना िशकवले. कलक�यातील पचंानन कम�कार नावा�या 
कारािगराला �याने दवेनागरी म�ा�र े तयार कर�याचे �िश�ण िदले. पचंानन�या ु
हाताखाली मनोहर कम�कार िशकला. मराठी म�णा�या इितहासात या दोघांचेही नाव ु
न�दले गेले आहे.

पचंानन कम�कार आिण मनोहर यांनी तयार केले�या दवेनागरी टंकां�या सहा�याने 
मराठी प�तके छाप�याचे काम कलक�याजवळ�या सेरामपर िमशनम�ये िव�यम कॅर ेु ू

(१७६१-१८३४) याने केले. १७९३म�ये िव�यम कॅर े इं�लंडह�न धम��सारा�या 
कामासाठी भारतात बगंालम�ये आला. काही काळ कलक�यापासन चारशे मैलांवर ू
असले�या मदनब�ी इथे िनळी�या कारखा�यात काम करत असताना िनळीची लागवड 
करणारा उदय याने कॅर े याला एक म�णय�ंच भेट िदले. ते य�ं घेऊन िव�यम कॅर ेु
कलक�याजवळ�या सेरामपर इथ�या डॅिनश िमशनम�ये दाखल झाला. इथे कॅर े याने ू
स�ंकत, बगंाली यांसह इतर भारतीय भाषांचा अ�यास स� केला, आिण धम��सारासाठी ृ ु
बायबलचे अनवाद भारतीय भाषांम�ये छाप�याचे �य�न स� केले. �याला �यासाठी ु ु
दवेनागरी टंकांची आव�यकता होती. चा�स� िवि�क�स�या हाताखाली दवेनागीर टंक 

िव�यम कॅरे
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तयार करायला िशकलेला पचंानन कम�कार या काळात स�िस� स�ंकत पिंडत व ु ृ
�याकरणकार कोल�क या�याकडे काम करत होता. १८०३�या समारास दवेनागीर टंक ु ु
तयार कर�यात पचंाननची बरीच �गती झाली होती. कॅरनेे �याला सेरामपर िमशनम�ये ू
कामासाठी बोलावले आिण नंतर ितथेच ठेवन घेतले. कॅरनेे पचंानन कम�कार या�या ू
मदतीने ‘मराठी �ामर’ आिण ‘म�यकत शभवत�मान’ ही दोन प�तके १८०५म�ये छापन ृ ु ु ू
घेतली. अशा�कार े िमरज, तंजावर आिण सेरामपर या तीन िठकाणी साधारणतः एकाच ू
वष� सव��थम मराठी प�तके छापन तयार झाली. िमरज आिण तंजावर येथ�या मराठी ु ू
�थं�काशनाची परपंरा तयार होऊ शकली नाही. सेरामपर िमशनने मा� मराठीसह अ�य ू
भारतीय भाषांम�ये प�तके �कािशत कर�यात सात�य ठेवले. ि��ती धम��सार हा ु
अथा�तच या म�णउ�ोगामागचा म�य उ�ेश होता. िव�यम कॅर ेयाने १८०५ ते १८२५ ु ु
या वीस वषा��या काळात वरील दोन प�तकांिशवाय, �य टे�टाम�ट, The Pentateuch, ु ू
Holy Bible, नवा करार, जना करार इ�यादी मराठी अनवािदत प�तके �कािशत केली. ु ु ु
पचंाननचा िश�य मनोहर कम�कार याला िव�यम कॅरनेे सेरामपर िमशन�या सेवेत घेतले. ू
मनोहरने पढे चाळीस वष� बगंाली, दवेनागरी, फारसी, अरिेबक अशा वेगवेग�या भाषांचे ु
टंक तयार कर�याचे काम िन�ेने केले (बापराव नाईक १९८० : ३७-३९; िपगें १९६० : ू
५०-५९). िव�यम कॅर ेयाने कलक�या�या फोट�  िव�यम कॉलेजम�ये �ा�यापक �हणन ू
काम करत असताना, तेथील मराठीचा �ा�यापक िव�ानाथशा�ी या�या मदतीने 
मराठीचा श�दकोश छापन �िस� केला (१८१०). िशवाय ‘िसहंासनबि�शी’ (१८१४) ू
आिण ‘िहतोपदशे’ (१८१५) हे दोन कथा�थंही स�ंकतमधन अनवािदत क�न �कािशत ृ ुू
केले. 

तंजावर, सेरामपर अशी महारा��ाबाहेर मराठी प�तके छापली जाऊ लागली. परतं ू ु ु
महारा��ात मि�त प�तक �कािशत हो�याचा योग मा� १८१८नंतर, �हणजे इं�जां�या ु ु
महारा��ातील रा�य�थापनेनंतर आला. मंबईत अठरा�या शतकात इं�जी प�तके, ु ु
िनयतकािलके छापली जात होती. फद�नजी मझ�बान यांनी मंबईत १८१२म�ये �वतःचा ुु
खाजगी गजराती छापखाना �थापन केला. दशेी भाषेत प�तक छापणारा मंबईतला हा ु ु ु
पिहला छापखाना होता. या छापखा�यात १८१४म�ये छापले गेलेले पिहले गजराती ु
प�तक पचंांग होते. ु

महारा��ातील �थम�णाचे आरभीचे दोन उप�म : िमशनरी आिण सरकारीं ंु

महारा��ात मराठी प�तके �कािशत कर�याचा उप�म मा� सव��थम ि��ती ु
िमशनरी आिण सरकार अशा दोन �यव�थांकडन राबवला गेला. एकोिणसा�या शतका�या ू
दस�या दशकात अमे�रकन िमशन आिण �कॉिटश िमशन या दोन स�ंथा ि��ती ु
धम��सारासाठी मंबईत �थापन झा�या. या दो�ही स�ंथांनी, बगंालमधील सेरामपर�या ु ू
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डॅिनश िमशन�माणेच छापील प�तकाकडे धम��साराचे एक �भावी मा�यम �हणन ु ू
पािहले. �यामळे िमशनचे काय� स� झा�यानंतर छापखाने उभा�न �यात ि��ती ु ु
धम�िवषयक प�तके छाप�यास �यांनी स�वात केली. १८१७पासन अमे�रकन िमशन�या ु ु ू
छापखा�यात प�तके छापली जाऊ लागली. �याचबरोबर, मराठयांचे रा�य िजकंन ्ु ू
घेत�यानंतर अि�त�वात आले�या िव�ता�रत मंबई रा�याचा पिहला ग�हन�र ु
माऊंट�टअट� एि�फ��टन याने एत�ेशीयांना �यां�या मातभाषेतन िश�ण द�ेयाचे धोरण ु ृ ू
�वीकारले. �यासाठी �याने १८२०म�ये ‘नेिट�ह �कल अड �कल बक किमटी’ �थापन ँू ू ु
केली. िविवध िवषयांवरील प�तके मराठीत छापन घे�यासाठी �याने सरकारी िशळाछाप ु ू
छापखाना स� केला. िमशनरी आिण सरकारी अशा दोन पात�यांवर स�वातीला ु ु
मराठीत प�तके छापली जा�यास स�वात झाली. ु ु
अम�ेरकन िमशन �से व इतर िमशनरी म�क-�काशकु

मंबईसह महारा��ात मराठी प�तके छापणारी पिहली स�ंथा �हणजे मंबईतील ु ु ु
अमे�रकन िमशन �ेस. हॉल व नॉट या अमे�रक� धम��सारकांनी मंबईम�ये १८१३म�ये ु
अमे�रकन िमशनची �थापना केली. १८१४म�ये �यांना �यवेल येऊन िमळाला. ू
१८१५म�ये �यांनी इं�जी शाळा स� केली. �यानंतर लवकरच, १८१६�या अखेरीस ु
अमे�रकन िमशनने एक लाकडी छापखाना घेतला. या छापखा�यासाठी कलक�याह�न 
पचंानन कम�कार याने बनवलेले दवेनागरी टंक मागव�यात आले (Priyolkar 1958 : 
81). ि��ती धमा�चे �चारसािह�य छाप�या�या उ�ेशाने स� केलेला हा छापखाना ु
स�वातीला भ�डीबाजारात होता. १० माच� १८१७ रोजी या छापखा�यातन पिहले ु ू
प�तक बाहेर पडले – ‘मा�थीचे शभवत�मान’. आठ पानां�या या पि�तके�या पधंराशे �ती ु ु ु
छाप�या हो�या (िलमये १९७२ : १५). १८१७पासन अमे�रकन िमशनने बायबल�या ू
न�या कराराचा अनवाद कर�याचे काम हाती घेतले. अनवादाचे काम गॉड�न हॉल, ु ु
सॅ�यएल �यवेल, होरिॅशओ बाड�वेल, जॉन िनको�स व ॲलन �े�हज या पाच जणांनी ु ू
केले. परतं १८२६म�ये हा अनवाद पण� होऊन �िस� झाला, तोवर �यवेल, िनको�स ु ु ू ू
आिण हॉल हे िमशनरी अन�मे १८२१, १८२४ आिण १८२६म�ये मरण पावले होते. ु
बाड�वेल १८२१म�ये अमे�रकेला िनघन गेला होता. एकटा �े�हज मागे रािहला होता. या ू
िमशन�यांनी अितशय मेहनत घेऊन न�या कराराचा हा अनवाद केला. या कामी �यांना ु
काही िहदं पिंडतांनी मदतही केली (िपगें १९६० : २३५). अमे�रकन िमशन �ेसचा ू
प�तके छाप�याचा �याप वाढ लागला तशी �यांना अिधक छपाईय�ें, टंक यांची ु ू
आव�यकता भास लागली. मराठीसोबतच इं�जी, गजराती आिण िहदं�थानी भाषेतील ू ु ु
प�तके छाप�याचीही िनकड िमशनला भास लागली. १८२५म�ये टंकांचा आणखी सचं ु ू
कलक�याह�न खरदेी कर�यात आला (बापराव नाईक १९८० : ४३). १८३५ या वष� ू
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िमशन �ेसम�ये टंक तयार कर�याची अवजार ेयेऊन दाखल झाली. �यानंतर अमे�रकन 
िमशन �ेसम�ये वेगवेग�या भाषांचे टंक तयार होऊ लागले. १८४४म�ये स�ंकत, इं�जी, ृ
मराठी, गजराती, िहदं�थानी, फारसी, अरिेबक, झ�द आिण पहलवी इत�या भाषांम�ये ु ु
प�तका�या िकतीही �ती छाप�याची �मता हा छापखाना बाळगन होता. १८५४म�ये ु ू
िमशन�या छापखा�यात सात हड�ेस, एक िशळा�ेस आिण िविवध इं�जी टंकांिशवाय ँ
सात दवेनागरी, एक मोडी, तीन गजराती, दोन िहदंी आिण एक झ�द असे टंकांचे सचं होते. ु
�ेसम�ये एकंदर १२५ माणसे नोकरीला होती (िक�ा : ४५). याव�न अमे�रकन िमशन 
�ेसचा �याप िकती वाढला होता याची क�पना येईल.

अमे�रकन िमशन �ेसने मंबईत १८४७म�ये �वतःचे प�तक िव�� क� � स� केले. ु ु ु
�याचबरोबर �ॅ�ट िवकणार ेिफरते िव�ेते महारा��भर पाठवायला स�वात केली (Ellen ु
McDonald 1958 : 599). लवकरच �ेसचा पसारा इतका वाढला क� िमशन�यांचा 
बराच वेळ या छापखा�या�या �यव�थापनातच जाऊ लागला. छापखाना न�यात 
अस�याने िमशनचा सव� खच� सहज िनघ लागला. परतं िमशन�यांचे म�य काय� जे ि��ती ू ु ु
धम��सार, ते या छापखा�या�या �यापामळे द�यम �थानी जाते क� काय अशी प�रि�थती ु ु
िनमा�ण झाली. शेवटी अमे�रकन �ेसचा हा छापखाना बदं कर�याचा िनण�य झाला. 

अमे�रकन िमशन �ेसम�ये अमे�रकन िमशन�या िमशन�यांची ि��ती धम�िवषयक 
प�तके तर छापली गेलीच. पण �याचबरोबर �कॉिटश िमशन, बॉ�बे �ॅ�ट अड बक ँु ु
सोसायटी या इतर ि��ती धम��सार करणा�या स�ंथांचीही प�तके या �ेसम�ये ु
छाप�यात आली. अमे�रकन िमशनचे म�य काय� धम��साराचे होते. �यामळे �या ु ु
िवषयावरील प�तके या छापखा�यात छापली जाणे �वाभािवकच होते. परतं �यािशवाय ु ु
शाळांम�ये नेमलेली सरकारी �काशने, न�या वै�ािनक िवषयांवरील अनवािदत प�तके ु ु
दखेील अमे�रकन िमशन �ेसमधन बाहेर पडली. काही िमशन�यांनी दखेील आधिनक ू ु
िव�ानिवषयांवर प�तके िलिहली. उदाहरणाथ�, गॉड�न हॉल याचे ‘खगोलिव�ा’ (१८२४) ु
आिण ॲमास ॲबट याची ‘गिणत भाग १ ते ३’ (१८३७) आिण ‘पदाथ�िव�ा’ (१८४६) 
ही प�तके अमे�रकन िमशन �ेसम�येच छाप�यात आली. यांपैक� अनेक प�तके ु ु
एकोिणसा�या शतकात दीघ�काळपय�त महारा��ातील शाळांम�ये अ�यासाला नेमलेली 
होती. िमशन�यां�या या प�तकांिवषयी ‘�ानोदया’त �हटले आहे, “�यांन� ज� प�तक�  ु ु
केल� �यांतन िक�येक अ�ािप शाळ�त िशकवतात... �या उपदशेकांन� भगोल, खगोल, ू ू
धम�, नीित इ�यािद िवषयांवर प�कळ प�तक�  छापन शाळांत िशकिवल�...�या उपदशेकांस ु ु ू
�ा िवषयांवर प�तक�  िलिह�याच� अग�य होत�...कारण �यांन� प�तक�  रिच�या अगोदर �या ु ु
मंबई इला�यांत तर चक�रिहत भगोल, खगोल, नीित, धम�, इ�यािद िवषयांवर एकिह ु ु ू
प�तक न�हत�.” (िक�ा : ५१). ु



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - म�ण-स�ंकती    । 667 ृ ु ृ

१८५५ साली �ेसचा इं�जी िवभाग टाई�स ऑफ इंिडयाला िवक�यात आला; तर 
१८५८ साली मराठी व गजराती िवभाग िवकन टाक�यात आला. हा �ेस बदं होईपय�त ु ू
इथे समार े १३ कोटी ६० ल� पाने इतका मजकर छापला गेला अशी न�द आहे ु ू
(Priyolar 1958 : 85,87). 

अमे�रकन िमशनम�ये छापली गेलेली प�तके, �यांचा समाजात झालेला �सार, ु
िश�ण�यव�थेत या प�तकांना िमळालेले �थान यांव�न या छापखा�या�या मराठी ु
�थं�काशना�या इितहासातील कत��वाचा आलेख काढता येतो. पण �याचबरोबर या ृ
�ेसम�ये काम करणारा थॉमस �ॅहॅम या�या योगदान मराठी �काशना�या इितहासात 
िवशेष न�द �यावी लागते. थॉमस �ॅहॅमचे काय� दोन कारणांनी मह�वाचे आहे : �याने तयार 
केले�या वेगवेग�या िल�यांतील टंकांमळे अमे�रकन िमशन �ेस�या म�णकाया�चा तर ु ु
िव�तार झालाच, पण �याचबरोबर मराठी म�ा�रांना �याने िदलेले वळण, जोडा�रांची ु
�याने केलेली �यव�था पढे मराठी म�ण�े�ात कायम रािहली; दसर े �हणजे �ॅहॅम�या ु ु ु

हाताखाली तयार झाले�या गणपत क�णाजी, जावजी दादाजी यां�यासार�या कत��ववान ृ ृ
�य��नी पढील काळात �वतं� खाजगी म�णालये आिण �काशनस�ंथा �थापन क�न ु ु
मराठी �काशन�े�ाचा िव�तार केला. 

१८१५म�ये एका गरीब अ�लो-इंिडयन कटंबात ज�मलेला थॉमस �ॅहॅम हा हरह��नरी ँ ु ु
आिण क�पक मलगा म�णय�ंा�या द��तीचे आिण दखेभालीचे काम करता करता ु ु ु
अितशय क�पव�क टंक तयार करायला िशकला. अमे�रकन िमशनरी गॉड�न हॉल ू
या�याकडे तो राहात अस�याने �याचा अमे�रकन िमशन �ेसम�ये �वेश झाला. 
कोणा�याही माग�दश�नािशवाय १८३२-३३म�ये सव��थम थॉमस �ॅहॅम याने �वतःच टंक 
तयार कर�याचा �य�न केला. पिहले ‘T’ हे अ�र धात�या प�यावर कोरायला �याला ू
त�बल एक आठवडा लागला. पण या एका आठवडयात �याने घेतले�या क�ांनी �याला ्

थॉमस �हॅमॅ
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टंकिनिम�ती�या सदंभा�त�या ब�याच गो��चे �ान झाले. प�यावर अ�र े (मि�का िकंवा ु
punches) कोरली तरी �यां�यापासन मातका (Matrices) तयार कर�यासाठी ृू
आव�यक ते तं�ाचे �ान आिण अवजार े – दो�हीही अमे�रकन िमशन�या �ेसम�ये 
न�हती. �यामळे �ॅहॅम टंक बनव शकला नाही. �ॅहॅमला टंक बनव�या�या कामात ु ू
�थमपासन �ो�साहन दणेारा िमशनरी ॲलन �े�हज याने �ॅहॅमने बनवले�या शेकडो ू
मि�का, �यां�यापासन टंक तयार कर�यासाठी �वतःसोबत अमे�रकेला ने�या, पण ु ू
�वासात �या गजं�याने फेकन �ा�या लाग�या. अखेर १८३५म�ये अमे�रकेह�न वे��टर ू
हा िमशन �ेसचा �मख �हणन काम पाह�यासाठी आ�यानंतर टंक बनव�या�या �ॅहॅम�या ु ू
कामाने वेग घेतला. वे��टरने अमे�रकेह�न येतानाच टंक बनव�याची सव� अवजार ेआणली 
होती. थॉमस �ॅहॅमने अ�रां�या मि�का बनव�या आिण वेब�टरने �यापासन मातका ु ू ृ
तयार के�या. टंक बनव�या�या कामी �ॅहॅम हा वेब�टरचा िश�य बनला. थॉमस �ॅहॅमने 
बनवलेले दवेनागरी टंक वैिश�यपण� होते. एक तर ते तोवर�या कलक�या�या टंकांह�न ् ू
अिधक आकष�क, वळणदार व सबक होते. दसर े �हणजे �ॅहॅमने ��येक जोडा�राचा ु ु
�वतं� टंक बनव�याऐवजी जोडा�रात वापर�या जाणा�या अ�या� अ�रांचे टंक तयार 
केले. अशा मोज�या अ�या� अ�रां�या सहा�याने अस�ंय जोडा�र े छापता येणे श�य 
झाले. �यामळे दवेनागरी�या टंकांची स�ंयाही ल�णीय�र�या कमी झाली. �ॅहॅमने गजराती ु ु
टंक दखेील तयार केले (Priyolkar 1958 : 84). �ॅहॅमने तयार केलेला दवेनागरी टंक 
आठशे मातकां�या आधार ेकेलेला होता. यात मराठी अ�ररचना मा�ा-वेलांटया, मळा�र ेृ ् ू
व उकार अशा तीन �तरांम�ये िवभागलेली होती. या टंकाला बॉ�बे टाईप असे नाव 
िमळाले आिण पढे तो ‘िड�ी टाईप’ �हणन ओळखला जाऊ लागला. पढे िवसा�या ु ू ु
शतका�या उ�राधा�पय�त हाच िड�ी टाईप मराठी म�णासाठी सव�� वापरला जात असे. ु
�ॅहॅमने दवेनागरी टंक बनवताना वापरले�या या क�पकतेमळे मातकांची स�ंया कमी ु ृ
होऊन टंकांटा व म�णाचा खच�ही जवळजवळ िन��याने कमी झाला (गोगटे २००८ : ु
३७). 

�ॅहॅमिशवाय अमे�रकन िमशन �ेसम�ये जीवन व�लभ लोहार या आणखी एका 
कामगाराने वे��टरकडन टंक तयार कर�याची कला िशकन घेतली. पढे थॉमस �ॅहॅम याने ू ू ु
टंक तयार कर�याची कला अमे�रकन िमशन �ेसम�ये काम करणा�या होतक�, िज�ास ू
मलांना िशकव�याचा उप�म स� केला. १८३१�या समारास मराठीतील पिहला ु ु ु
खाजगी छापखाना स� करणार े गणपत क�णाजी हे अमे�रकन िमशन �ेसम�ये टंक ु ृ
घास�याचे काम काम करत असत. गणपत क�णाजी, तसेच िनण�यसागर �ेसचे जावजी ृ
दादाजी आिण राणजी आ� या दोघांनीही थॉमस �ॅहॅमकडनच टंक तयार कर�याची िव�ा ू ू
ह�तगत केली. पढे प�तक �काशना�या �े�ासोबतच टंकिनिम�ती�या �े�ातही ु ु
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िनण�यसागर �ेसचे भारतात व आतंररा��ीय पातळीवर नाव झाले. थॉमस �ॅहॅमने सबक ु
म�णाची कला �वतः महारा��भमीत �जवली आिण आप�यानंतर या कलेचा िव�तार ु ू
क� शकणार ेस�म असे िश�यही तयार केले. �यामळे म�ण तं��ानाचे रोपटे पढे मराठी ु ु ु
समाजात चांगलेच बहरले.

१८१३म�ये मंबईम�ये अमे�रकन िमशन �थापन झा�यावर एका दशकाने, ु
१८२३म�ये मंबईत �कॉिटश िमशनची �थापना झाली. या �कॉिटश िमशनने ु
मंबईबरोबरच कोकणात हण� आिण बाणकोट येथेही िमशनचे काय� स� केले. �कॉिटश ु ु
िमशनने मंबईम�ये र�ेहरडं िव�सन या�या िनवास�थानी, िगरगावमधील आ�ंोळी हाऊस ु
या दोन िठकाणी िशळा�ेस काढ�या. �याच बरोबर हण� आिण बाणकोट येथेही िशळा�ेस 
�थापन के�या. या छापखा�यांम�ये धम��सारिवषयक प�तके छापन �िस� करणारी ु ू
‘बॉ�बे ऑि�झिलयरी रीिलजस �ॅ�ट सोसायटी’ ही स�ंथा १८२७म�ये �थापन केली. 
१८३२म�ये या स�ंथेचे नामांतर ‘बॉ�बे �ॅ�ट अड बक सोसायटी’ असे झाले (�मोद ँ ु
ओक १९९० : २१०). फ� ि��ती धम��सारासाठी आव�यक ते �चार सािह�य छापणे 
हाच या स�ंथेचा म�य उ�ेश अस�याने �ारभंापासन ि��ती धमा��या आचारिवचारांचा ु ू
प�रचय क�न दणेारी प�तके छाप�यात आली. र�ेह० कपर याने िलिहलेले ‘मोठा िवचार ु ू
– मरणानंतर काय �ा� होईल’ हे सोसायटीने छापलेले पिहले प�तक १८२९मधले आहे. ु
ते�हापासन १९०० अखेरपय�त बॉ�बे �ॅ�ट अड बक सोसायटीतफ�  २२० प�तके ँू ु ु
�कािशत झाली. पिह�या पाच वषा�त स�ंथेने छापले�या ८० प�तकां�या पाच लाखांवर ु
�ती लोकांम�ये वाट�यात आ�या. पढे पढे ि��ती धम�िवचाराचा प�रचय क�न दणेारी ु ु
प�तके छाप�याबरोबरच िहदं धमा�तील चालीरीती, दवेदवैते यां�यावर टीका करणारी ु ू
प�तकेही सोसायटीने मोठया �माणावर छापलेली िदसतात. ‘होळीिवषयी उपदशे’ ्ु
(१८४७), ‘िहदंशा�ात सांिगतलेले �ा�णांचे मह�व’ (१८४८), ‘िहदं लोकां�या रीती’ ु ु
(१८५१), ‘िहदं धम� व ि��ती धम� यांची तलना’, ‘नवसाला पावणे यािवषयी’ (१८६२), ुु
‘शकन, मह�त� ’ (१८६७), ‘�ातीभेदावर सभंाषण’ (१८७०), ‘क�ण आिण ि��त यांची ु ु ृ
तलना’, ‘तकारामाची गो�’, ‘उ�सासबंधंी’ (१८७१), ‘मित�पजन’, ‘िहदंलोकांिवषयी ��’ ु ु ू ू ु
(१८७३), ‘खंडोबाची गो�’ (१८७४), ‘�ावणी पौिण�मा’ (१८७७) ही यापैक� काही 
प�तके सांगता येतील (िलमये १९७२ : ४०).ु

महारा��ात मंबईबाहेर सव��थम म�णालये स� कर�याचे �ेय �कॉिटश िमशनकडे ु ु ु
जाते. हण� आिण बाणकोट या कोकणात�या तलनेने लहान गावांम�ये िशळा�ेस स� ु ु
क�न िमशनने ितथे प�तके छापली. या प�तकां�या लाखो �ती समाजाम�ये मोफत ु ु
िवत�रत के�या जात. �यामळे कोकणातील खेडयापाडयातील लोकांचा छापील प�तक ् ्ु ु
या व�तशी प�रचय झाला. बॉ�बे �ॅ�ट अड बक सोसायटी या स�ंथेचे काय� मराठी ँू ु
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१८१८म�ये इं�जांनी मराठयांचे रा�य िजकंन घे�या�या आधीच, १८१५ या वष� ् ू
मंबई शहरात ‘बॉ�बे ए�यकेशन सोसायटी’ ही स�ंथा मंबईतील इं�ज नोकर व अ�लो-ँु ु ु
इंिडयन लोक यां�या मलांना िश�ण द�ेया�या हेतने �थापन झाली होती. या स�ंथेचेच ु ू
िव�ता�रत �प �हणन ‘नेिट�ह �कल अड �कल बक किमटी’ची �थापना मंबई रा�याचा ँू ू ू ु ु
ग�हन�र माउंट�टअट� एि�फ��टन या�या अ�य�तेखाली १८२०म�ये झाली. ु
इं�जांसोबतच िहदं, पारशी आिण मि�लम समाजातील मलांना िश�ण दणेे हे या किमटीचे ु ुू
उि�� होते. िश�णाचा अिधकािधक �सार हो�यासाठी मातभाषेतन िश�ण �ावे असे ृ ू
किमटीचे धोरण होते. ख� एि�फ��टनची हीच भिमका होती. �यासाठी मराठी, गजराती ु ू ु
या भाषांम�ये वेगवेग�या िवषयांवरील �िमक प�तके तयार करणे गरजेचे होते. �या ��ीने ु
किमटीने काम स� केले. १८२२म�ये एि�फ��टन�याच अ�य�तेखाली या किमटीचे ु
�पांतर ‘िद बॉ�बे नेिट�ह �कल अड �कल बक सोसायटी’ या स�ंथेत झाले (Priyolkar ँू ू ु
1958 : 88). मराठीत या स�ंथेचा उ�लेख ‘ह�द शाळा आिण शाळा प�तक मंडळी’ असा ु
होत असे. स�ंथे�या काया�सबंधंी चचा� कर�यासाठी झाले�या जाहीर सभेत एि�फ��टनने 
दशेी भाषांम�ये प�तके तयार कर�यासाठी उभार�या जाणा�या िनधीला �वतः मोठी ु
र�कम दणेगी �हणन िदली. या िनधी�या वापरातन मराठीत प�तके तयार कर�याचे काम ू ू ु
स� झाले (गोगटे २००९ : २६). कॅ�टन जॉज� जिव�स याला सोसायटी�या सिचवपदाची ु
जबाबदारी सोपव�यात आली. नंतर सोसायटीचे पिहले नेिट�ह से�ेटरी �हणन सदािशव ू
कािशनाथ छ�े यांची िनय�� झाली. ु

सोसायटीकडे �वतःचा छापखाना न�हता आिण मंबईत दवेनागरी टंकांचे दिभ��य ु ु
होते. यावर उपाय �हणन सोसायटीने इं�लंडह�न दवेनागरी टंक मागवला आिण तो बॉ�बे ू
क�रअर�या छापखा�याकडे सोपवन �यां�याकडन स�वातीची प�तके छापवन घेतली. ु ू ू ु ु ू
कलक�याचा चा�स� िवि�क�स याने अठरा�या शतका�या अखेरीस तयार केलेला 
दवेनागरी टंक तो �वतःसोबत इं�लंडला घेऊन गेला होता, �याची हक�गत यापव� आली ू
आहे; तोच हा टंक होय. या टंका�या सहा�याने बॉ�बे नेिट�ह �कल बक सोसायटीने ू ु
छापलेले पिहले प�तक �हणजे, १८२२मधील ‘पचंोपा�यान’. एका मह�वा�या अनो�या ु

प�तक�काशनाचे सरकारी पातळीवरील �य�नु

�थं�काशना�या इितहासात अ�य एका कारणामळे मह�वाचे होते. मराठी ु
�थं�काशना�या या आरभंी�या काळात म�णालये �वतःच प�तके छापन �िस� करत. ु ु ू
म�णालय आिण �काशनस�ंथा अशा दोन �वतं� स�ंथा अि�त�वात न�ह�या. याला ु
अपवाद बॉ�बे �ॅ�ट अड सोसायटीचा होता. या स�ंथेने ि��ती धम��साराची प�तके ँ ु
�कािशत केली; पण ितचे �वतःचे म�णालय न�हते. ही प�तके सोसायटीने �कॉिटश ु ु
िमशन�या मंबई, हण� आिण बाणकोट इथ�या छापखा�यांम�ये छापन घेतली.ु ू
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“िवकावयाक�रतां बह�तेक बक�  माहा�� �थंाची पचंोपा�यान व ु
िवदरनीितची आहेत. याची क�मत �पये ८ इं�ेज साहेब लोकांस व गांवचे ु
लोकांस �पये ३ आिण िवदरनीित साहेब लोकांस �पये ६ व गांवचे ु
लोकांस �पये २ �माणे हर कोणास पािहजे अस�यास कौ�रअर हािफसांत 
येऊन पांडरगं दळवी हेड-परभ याजवळ िमळेल.” (गोगटे २००९ : २७). ु ु

उप�माचे पिहले पाऊल �हणन हे प�तक एि�फ��टनने महारा��ातील अनेक �िति�त ू ु
�य��ना भेट �हणन पाठवले. (Priyolkar 1958 : 89). पेशवाईतले एक सरदार ू
माधवराव रा�ते यांनी हे प�तक िमळा�यानंतर आपली �िति�या एि�फ��टनला १ ु
नो�ह�बर १८२२ रोजी पढील श�दांत कळवली, “...जिंजर े मंबईस हाली छापखा�यात ु ु
माहारा�� भाषेत पचंोपा�यान बालबोध िलपीत य�ें क�न बके वाचावयास तयार केली ु
आहेत. हा चम�कार आवलोकनात यावा �हणौन बक पाठिवले आहे, �वीकार होऊन ु
मनन �हाव� �हणन िलिहले ते कलले व बक पाठिवले ते पावले. �याचा �वीकार क�न ू ू
बह�त खषी हासल जाहाली...” (मोटे [सपंा.] १९९३ : ०९). ‘पचंोपा�यान’नंतर ु
सोसायटीतफ�  पढ�याच वष�, १८२३म�ये ‘िवदरनीित’ आिण १८२४म�ये ‘िसहंासन-ु ू
बि�शी’, सदािशव कािशनाथ छ�े यांचे ‘बोधवचन’ ही प�तके छापली गेली. ‘बॉ�बे ु
क�रअर’�या ४ ऑ�टोबर १८२३�या अकंात सोसायटी�या प�तकांची जािहरात ु ु
पढील�माणे �िस� झाली –ु

लवकरच बॉ�बे नेिट�ह �कल अड �कल बक सोसायटीला �वतःचा छापखाना ँू ू ु
अस�याची िनकड भास लागली. �यामळे तशी मागणी इ�ट इंिडया कंपनी�या सचंालक-ू ु
मंडळाकडे कर�यात आली आिण १८२४ साली कंपनीकडन तीन मोठी आिण तीन ू
लहान अशी एकण सहा िशळाछापाची म�णय�ें मंबई सरकारला िमळाली (Priyolkar ू ु ु
1958 : 90-91). सोसायटीची िश�ण�मातील प�तके छापणे �यामळे सकर झाले. ु ु ु
अिधकािधक प�तके िलिहली जावीत यासाठी सोसायटीने मराठी आिण गजराती ु ु

या प�तकां�या ��येक� एक हजार �ती छाप�या अस�या तरी फारशा िवक�या ु
गे�या नसा�यात. ‘पचंोपा�यान’�या ९४ व ‘िवदरनीित’�या ६४ �ती िवक�या गे�याचा ु
उ�लेख आढळतो (िक�ा). या काळात िमशनरी आपली प�तके लोकांम�ये फकट वाटत ु ु
असत. �यामळे प�तके िवकत घेऊन वाच�याची सवय समाजात अ�ाप िनमा�ण झालेली ु ु
न�हती. �यामळे असे होणे �वाभािवक होते. दसर े �हणजे, या वेळपावेतो मराठीत ु ु
�कािशत झालेली सव� प�तके ि��ती िमशन�यांनी तयार केली होती. ि��ती धम��सार ु
हा �यांचा म�य हेत अस�याने हे �ाम�याने धािम�क वा�य होते. या पा��भमीवर ु ू ु ू
सोसायटीने शाळां�या अ�यास�मासाठी तयार केले�या प�तकांचे वेगळेपण �यानात ु
येते.
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 बॉ�बे नेिट�ह �कल अड �कल बक सोसायटीचा सिचव �हणन जॉज� जिव�स याने ँू ू ु ू
सात वष� काम केले. या १८२३ ते १८३० या काळात शालोपयोगी प�तके छापन �िस� ु ू
कर�यासाठी सोसायटीने २,०१,९२३ इतके �पये खच� केले (�मोद ओक १९९० : 
२१०). ख� जिव�सने गिणतावरील दहा �िमक प�तके तयार केली. �यािशवाय ु ु
मो�सवथ�चे ‘शालाप�ती’, ‘भगोल-खगोल’, ‘िव�ेचे उ�ेश, लाभ आिण सतंोष’, फडकेकत ृू
�याकरण, दादोबा पांडरगं यांचे नकाशाचे प�तक, मो�सवथ�चा मराठी-इं�जी श�दकोश ु ु
(पिहली आव�ी १८३१), ‘इं�लंड दशेाचे वण�न’, ‘बाळिम�’ इ�यादी प�तकांचा �यात ृ ु
समावेश होता. जॉज� जिव�सनंतर रॉबट�  कॉटन मनी हा सोसायटीचा सिचव झाला. 
१८३०म�ये जिव�सची नेमणक पणे �ांताचा इ��पेि�टंग इंिजिनयर �हणन झाली. ू ु ू
�या�यासोबत एक सरकारी िशळा�ेस दखेील प�याला हलव�यात आला (गोगटे २००९ : ु
२९-३०). हण� आिण बाणकोटमधील �कॉिटश िमशनर��या िशळा�ेसनंतर मंबईबाहेर ु
महारा��ात स� झालेला हा ितसरा �ेस होता.ु

 १८२२म�ये कंपनी सरकारतफ�  मंबईत छापले�या ‘पचंोपा�यान’ या प�तकाची ु ु
�त ग�हन�र माउंट�टअट� एि�फ��टन याने महारा��ातील अनेक �िति�तांना भेट ु
पाठवली. साता�याचे छ�पती �तापिसहं भोसले यांनाही हे प�तक एि�फ��टनकडन भेट ु ू
�हणन िमळाले. �तापिसहं वयाने अगदी त�ण होते आिण �ांट डफ हा साता�याचा ू
रिेसड�ट �हणन छ�पती �तापिसहंां�या वतीने रा�यकारभार पाहात होता. �ांट डफ ू

भाषांम�ये �वतं� आिण भाषांत�रत प�तके िलिह�यास उ�ेजन दणेारी योजना जाहीर ु
केली. ८ एि�ल १८२५ रोजी �यासदंभा�त इं�जी, मराठी आिण गजराती अशा तीन ु
भाषांम�ये काढले�या प�कात परभाषेतील �ौढ �थंांची सरस भाषांतर,े �वतं� ु
का�पिनक �थं आिण शालोपयोगी बालबोध भाषांतर ेअशी प�तके िलिह�यासाठी बि�से ु
दऊे केली होती. बालबोध �थंासाठी शभंर �पयांपासन चारशे �पयांपय�त आिण �ौढ ू
�थंाचे भाषांतर कर�यासाठी दोन हजार �पयांपासन पाच हजार �पयांपय�त ब�ीस होते. ू
प�तकांसाठी िवषय व भाषांतरयो�य प�तकांची नावे दखेील िदलेली होती. �यात शा�, ु ु
गिणत, इितहास, भगोल, भाषा, �याकरण, कोश यांचा समावेश होता. योजनेत सहभागी ू
होऊ इि�छणा�या लेखक-अनवादकांसाठी प�कात काही मह�वा�या माग�दश�नपर सचना ु ू
के�या हो�या. �यांत, भाषांतर करताना दशेभाषेला मह�व �ावे, �याचबरोबर एत�ेशीयांचे 
रीती�रवाज आिण ��ासमजती यांना ध�का पोहोचेल असे िवषय िकंवा अशी प�तके ु ु
िनवड नयेत अशा सचना के�या आहेत. एत�ेशीय समाजात वाचनाची आवड जोपासली ू ू
जावी, �यां�यात एक ‘वाचक-वग�’ तयार �हावा अशीही सोसायटीची भिमका होती असे या ू
सचनांव�न िदसते (सरदार १९५६ : १४; गोगटे २००९ : २८-२९).[२] ू

सातारा स�थानचे �थम�णकाय�ं ं ु
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या�या साि�न�यात आधिनक म�ये, �ान आिण िव�ान यांचा स�ंकार �तापिसहंांवर ु ू
झाला होता. छापील प�तक नजरसे पड�यानंतर �याचे मह�व ओळखन छ�पत�नी ु ू
साता�यात िशळा�ेस स� करवला आिण वेगवेग�या लेखकांना िलिह�यासाठी �ो�साहन ु
दऊेन �यांनी िलिहले�या प�तकांचे म�ण करवन घेतले. माधवराव मनशी यां�याकडन ु ु ू ु ू
�यांनी ‘सभारजंनी’ हे प�तक िलहवन घेतले. १८२७साली �तापिसहंांनी ु ू
राजनीतीिवषयीचा ‘सभानीित’ हा �थं छापवन घेतला. �यािशवाय ‘आय-�यय �करण’ ू
आिण ‘सेवक-बोिधनी’ हे आणखी दोन �थं �यांनी �िस� केले. या राजनैितक-�शासिनक 
�ाना�या �थंािशवाय आबा पारसनीस यांनी िलिहलेला ‘िस�ा�त िवजय’ हा �ा�णी 
धम�क�पना शा�ा�या आधार े खोडन काढणारा स�ंकत �थं छापन �िस� केला. ृू ू
यािशवाय ‘कम�क�प�म’, ‘रसतरिंगणी’, ‘छंदोमंजरी’ असे िविवध �कारचे �थं छ�पती ु
�तापिसहं भोसले यांनी �िस� केले (ठाकर े१९९८ : ६२-६४). महारा��ातील �थंम�ण ु
कला अगदी बा�याव�थेत असताना, �तापिसहंांसार�या स�ंथािनकाने रा�य�यवहार, 
�शासन, धम�क�पना, का�य इ�यादी िविवध िवषयांवरील प�तकांची िनिम�ती करवन ु ू
घे�याचा हा उप�म उ�लेखनीय आहे.

 अमे�रकन िमशनरी आिण बॉ�बे नेिट�ह �कल अड �कल बक सोसायटी या दोन ँू ू ु
स�ंथां�या अिवरत �य�नांमळे मराठीत प�तकिनिम�तीला �ारभं झाला. िमशन�यांचा ु ु
उ�ेश धम��सारापरता मया�िदत असला, तरी आप�या प�तकांतन �यांनी ि��ती धमा�चे ु ु ू
�े��व एत�ेिशयां�या मनावर ठसव�यासाठी िहदं धमा�तील रीती�रवाज, �थापरपंरा आिण ू
दवेदवैते यां�यावर टीका केली. ही प�तके समाजात मोफत वाटली जात अस�यामळे ु ु
एत�ेशीय िशि�त समाजात या प�तकांचा बराच �सार झाला आिण �यां�या वाचनाने ु
िवचारी लोकां�या मनात �वधमा�िवषयीचा िचिक�सक �ि�कोन वाढ लागला. याची ू
प�रणती �हणन पढे दीड-दोन दशकांतच सामािजक व धम�सधारणािवषयक चळवळ�चे ू ु ु
वार ेमहारा��ात जोराने वाह� लागले. एि�फ��टन व बॉ�बे नेिट�ह �कल अड �कल बक ँू ू ु
सोसायटी यांचा प�तके छाप�यामागचा उ�ेश आधिनक पा�ा�य �ानाचा �सार करणे ु ु
हाच होता. या सोसायटीची प�तके शालेय अ�यास�मात लाव�यामळे न�याने िशक ु ु ू
लागले�या सामािजक वगा�त या प�तकांचा व �यांतील िवचारांचा �वेश होऊ लागला. ु
एकोिणसा�या शतका�या चौ�या दशका�या �ारभंी, १८३१म�ये, महारा��ातले पिहले 
खाजगी एत�ेशीय म�क-�काशक गणपत क�णाजी यांचा उदय झाला. �या�या दस�याच ु ृ ु
वष� १८३२म�ये, बाळशा�ी जांभेकर यांनी मराठीतील पिहले व�प� ‘दप�ण’ स� केले. ृ ु
प�तके आिण िनयतकािलके यां�या �पाने अवतरले�या म�णमा�यमाचे �वागत ु ु
महारा��ीय समाजात अगदी सहजपणे, िवनाअडथळा, िवनािवरोध मा� झाले नाही. 
म�णमा�यमा�या आरभंी �या�यासमोर कोणकोणती सकंटे उभी रािहली, कोण�या ु
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एक�कडे िमशनरी आिण दसरीकडे मंबई सरकार यांनी आपाप�या उि��ांसाठी ुु
मराठीत प�तके छाप�याचा असा मोठा उ�ोग आरभं�यामळे महारा��ीय समाजात ु ु
िवचार�साराचे आधिनक मा�यम �हणन म�णमा�यमाचा (Print Media) �वेश झाला. ु ू ु
समाजात कोणतेही प�रवत�न घडते, नवे काही येते ते�हा �यािवषयी�या सिंम� �िति�या 
समाजात उमटतात. म�णमा�यमाचा �वेश महारा��ीय समाजात झाला ते�हा या ु
मा�यमािवषयी सशंय, कतहल, �वागतो�सकता अशा िविवध �िति�या िनमा�ण झा�या.ु ू ु

म�णमा�यमाला िवरोधु

म�णमा�यमाचा �सार कर�यािवषयी पिहला सशंय इ�ट इंिडया कंपनी�या ु
सरकारकडनच �य� झालेला आढळतो. बगंालम�ये िमशनरी लोकांनी अठरा�या ू
शतकात सव��थम प�तके छाप�यास स�वात केली, ते�हा कंपनी बगंालम�ये आपली ु ु
स�ा ि�थर कर�या�या �य�नात होती. िमशनरी लोक छापील प�तके ि��ती धमा��या ु
�सारासाठी फकट वाट लागले. िमशन�यां�या या कतीमळे भारतीयां�या धािम�क भावना ु ू ृ ु
दखाव�या जाऊन ते लोक िबथरतील आिण �यामळे इ�ट इंिडया कंपनीचे राजक�य ुु
वच��व धो�यात येईल अशी भीती कंपनी�या अिधका�यांना वाटत होती. �यामळे बरचे ु
इं�ज अिधकारी, म�ण मा�यमाचा वापर कर�यास िमशन�यांना परवानगी दऊे नये, या ु
मताचे होते. १७८०म�ये वॉरन हेि�टं�ज भारताचा ग�हन�र जनरल असताना जे�स 
ऑग�टस िहक� (James Augustus Hicky) याने ‘बगंाल गॅझेट’ हे व�प� स� केले. ् ृ ु
या व�प�ातन िहक� याने वॉरन हेि�टं�ज आिण सरदार िदवाणी अदालतीचा �मख ृ ुू
अिधकारी एिलझा इंपे (Elizah Impey) या दोघां�या काय�प�तीवर अितशय आ�मक 
टीका केली. याचा प�रणाम �हणजे िहक� याला अटक होऊन िश�ा झाली आिण पढे तर ु
�याचा छापखानाही ज� झाला. पढे लॉड� वेल�ली ग�हन�र असताना (१७९७) ु
�या�यावरही ‘एिशयािटक िमरर’मधन सपंादक �स याने टीका केली. �यामळे �सला ू ू ु ू
ताबडतोब इं�लंडला परत पाठव�यात आले. या काळात एत�ेशीय समाजात अ�ाप 
वाचकवग� तयार झाला न�हता. वरील व�प�े इं�ज लोकच वाचत होते. परतं ृ ु
म�णा�यमांचे साव�ि�क�करण झा�यानंतर अशा व�प�ांचा �सार एत�ेशीय समाजात ु ृ
होईल; ते�हा अशा टीका झा�यास सरकारला कारभार करणे अवघड होईल, अशी भीती 
कंपनी अिधका�यांना वाट लागली. मि�त िनयतकािलके वाच�यास �ारभं झा�यानंतर ू ु
भारतीय समाजात इं�ज स�ेिवषयी रोष िनमा�ण झा�यास भारतीय समाजावर रा�य 
करणे अवघड जाईल असे वाट�यामळे भारतीय समाजात म�णमा�यमाचा �सार होऊ ु ु
नये असा मत�वाह कंपनी�या अिधका�यांम�ये िनमा�ण झाला होता.

सम�यांवर आिण �ितकल प�रि�थतीवर मात करत म�णमा�यमांनी आपली पढील ू ु ु
वाटचाल महारा��ात स� ठेवली याचा िवचार येथेच करणे यो�य ठरले. ु
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एि�फ��टन म�णमा�यमा�या प�रणामकारकतेिवषयी सजग होता; परतं तरीही ु ु
एत�ेशीय समाजात म�णमा�यमाचा �सार झाला पािहजे, असा �याचा �ि�कोन होता. ु
यासबंधंात एि�फ��टन�या जीवनातील एक �सगं सांिगतला जातो. एकदा खानदशेचा 
कले�टर जॉन ि��ज एि�फ��टनला भेटायला आला असताना �याला एि�फ��टन�या 
तंबम�ये एका बाजला न�याने छापन आले�या मराठी प�तकांचा ढीग पडलेला िदसला. ू ू ू ु
तो पाह�न ि��जने एि�फ��टनला िवचारले, “ही एवढी प�तकं कशासाठी?” �यावर ु
एि�फ��टन उ�रला, “नेिटव लोकांना िश�ण दऊेन �यांना शहाण ंकर�यासाठी �यांचा 
उपयोग �हायचा आहे आिण हेच �थं पढे-मागे आ�हाला �वदशेी परत�यासाठी धोपट माग� ु
दाखवतील.” ि��जने यावर �याला �ित�� केला, “आिण याची जाणीव असतानाही 
मंबईचे ग�हन�र या ना�याने आपण आपलाच परतीचा माग� तयार कर�यासाठी हातभार ु
लावत आहात, हे कस ं काय?” एि�फ��टने यावर शांतपणे उ�र िदले, “कोण�याही 
प�रि�थतीत आ�ही आमच ंकत��यपालन केलं पािहजे. �यात चकारपणा क�न चालणार ु
नाही. मग �याचे प�रणाम पढे काहीही होवोत.” (ओक १९९० : २११). भारतीय ु

१८२०नंतर मंबईचा ग�हन�र माउंट�टअट� एि�फ��टन याने मंबई इला�यातील ु ु ु
एत�ेशीयां�या िश�णासाठी जाणीवपव�क �य�न स� के�यानंतर अ�यास�मासाठी ू ु
आव�यक प�तके १८२२पासन तयार होऊ लागली. �यापव�च १८१७पासन मंबईत ु ू ू ू ु
अमे�रकन िमशन �ेसने मराठीत प�तके छाप�यास स�वात केली होती. म�णमा�यमाचा ु ु ु
अशा रीतीने महारा��ीय समाजात �वेश झाला होता. बगंालमधील म�णमा�यमाचा ु
अनभव ल�ात घेता मंबई�या कंपनी सरकारातील काही अिधकारी दखेील या ु ु
मा�यमा�या प�रणामकारकतेमळे छापील प�तके व िनयतकािलके यांचा �सार होऊ ु ु
द�ेया�या िवरोधात होते. मंबई इला�या�या मंि�मंडळातील एक मं�ी वॉड�न हा या मताचा ु
होता. पण तरीही अमे�रकन िमशन�या प�तक�काशनाला सरकारने िवरोध केला नाही. ु
१८२०म�ये सरतेला िमशनरी काय� स� झाले आिण प�तके छापली जाऊ लागली; ु ु ु
सरते�या या िमशनरी �ेसम�ये काही कागद छापन घे�यासाठी सरते�या सदर अदालतीने ु ू ु
मंबई सरकारकडे परवानगी मािगतली आिण कोण�याही िनय�ंणािशवाय िमशन�यांना ु
छापखाना काढ �ावा काय यािवषयी सरकारी अिधका�यांम�ये वाद स� झाला. चीफ ्ू ु
से�ेटरी पदी असले�या जी० एल० ि�डंरगा�ट (Prendergast) याने िमशन�यांना 
छापखाने स� कर�यास परवानगी दऊे नये अशी मागणी केली. �करण इ�ट इंिडया ु
कंपनी�या सचंालक-मंडळाकडे गेले. सरकारी िनय�ंण कायम ठेवन िमशन�यांना मया�िदत ू
अिधकारात प�तके छाप िदली पािहजेत अशी भिमका ग�हन�र माऊंट�टअट� एि�फ��टन ु ू ू ु
याने घेतली. 
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समाजात म�णमा�यमाचा �सार वाढणे अप�रहाय� आहे. �यातन िनमा�ण होणा�या प�तके ु ू ु
आिण िनयतकािलके यांम�ये छापलेले िवचार वाचन भारतीय समाजात �ान व ू
�वािभमान यांचे स�ंकार होणेही अप�रहाय� आहे; आिण �या�या प�रणामी एक िदवस 
इं�ज स�ेला येथन परतावे लागणे दखेील अप�रहाय� आहे, या गो�ीची जाणीव ू
माउंट�टअट� एि�फ��टन याला होती असे िदसते. परतं असे होईल �हणन एत�ेशीय ु ु ू
समाजाला �ानापासन विंचत ठेवावे, प�तके व िनयतकािलके यां�यापासन दर ठेवावे, ही ू ु ू ू
क�पना �याला पसतं न�हती. तसे के�यास इं�जांना येथे रा�य करणे अिधकच अवघड 
होईल असे �याचे मत होते. पण�पणे िनर�र-अडाणी समाजावर रा�य करणे, तसेच ू
एत�ेशीय समाजातील जाण�या, ह�शार लोकांना रा�य�ि�येत सहभागी क�न न घेता 
रा�य करणे या दो�ही गो�ी कंपनी सरकारला अश�य आहेत असे �याला वाटत होते. 
�हणनच म�णमा�यामावर बदंी घाल�या�या तो िवरोधात होता. िमशनरी ि��ती ू ु
धम�िवषयक प�तकांचे िवतरण समाजात मोठया �माणावर करतात; या प�तकांमधील ्ु ु
िवचारांचा �भाव पडन एत�ेशीय समाज �वधमा�पासन दर जाईल; �याचबरोबर िविवध ू ू ू
आधिनक �ानिवषयांशी सबंिंधत प�तकांमळे येथील समाजाचा अधं�� आिण ु ु ु
पव��हदिषत �ि�कोन गळन पडेल असे �याला वाटत होते. या कारणांमळे िमशन�यां�या ू ू ुू
छापखा�यांवर सरकारी िनय�ंण घालन �यांना �थं�साराचे काम क� �ावे अशी भिमका ू ू
�याने घेतली. पढे चालन समाजातही खाजगी �व�पात म�णमा�यमाचा �सार ु ू ु
हो�यािवषयी �याने अनकलता दश�वली.[३] यानंतर कंपनीने िमशन�यांना छापखाने ु ू
घाल�याची परवानगी िदली; परतं या छापखा�यांम�ये काही सरकारला आ�ेपाह� वाटेल ु
असा मजकर छापला गे�यास �यासाठी �या शहराचा �मख अथवा िज��ाचा मॅिज��ेट ू ु
यांना जबाबदार धर�यात येईल; �हणन या अिधका�यांनी िमशनरी छापखा�यांमधन ू ू
छापले जाणार े सव� सािह�य जबाबदारीने डो�यांखालन घालावे असा आदशे िदला ू
(Priyolkar 1958 : 114-117). थोड�यात, महारा��ात म�णमा�यमा�या �साराला ु
सधंी िमळ�याचे मह�वाचे कारण �हणजे माउंट�टट� एि�फ��टन या ग�हन�रचा या ु
मा�यमाकडे पाह�याचा उदार �ि�कोन होय असे �हटले पािहजे.

एक�कडे सरकारकडन म�णमा�यामांकडे असे सशंयाने पािहले जात असताना ू ु
एत�ेशीय समाजात दखेील मि�त प�तकांिवषयी स�वातीला बर ेमत न�हते. स�वातीला ु ु ु ु
म�णकलेकडे अिशि�त समाजातले लोक एक चम�कार �हणनच पाहात. “छाप�यान� ु ू
कागदावर अ�र � िनघतात व �यापासन प�तक�  तयार होतात �हटल� �हणजे या लोकांस ू ु
मोठ� अ�तच वाटे. एकादा छापलेला कागद पािहला �हणजे �वगा�ह�न िवमान ु
आ�यासा�रख� लोक पाहायाला जमत,” अशी आठवण गो. ना. माडगावकर यांनी 
सांिगतली आहे (२००२ : २२४). महारा��ात िश�ण िदले जाऊ लागले आिण वाचकवग� 
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िमशनरी स�ंथा प�तके फकट वाटत हो�या. सरकारी अ�यास�माची प�तकेही ु ु ु
शाळेत नेम�यामळे िवकली जाणारच होती. परतं पढे एत�ेशीय खाजगी म�क-ु ु ु ु
�काशकांनी प�तके छापायला स�वात के�यानंतर मा� वरील गैरसमजत�मळे ती कोण ु ु ु ु
िवकत घेणार असा �� िनमा�ण झाला. या खाजगी म�क-�काशकांचा कल स�वाती�या ु ु
काळात पारपं�रक धािम�क प�तके �कािशत कर�याकडे होता. पण प�तक छापले �हणजे ु ु
ते बाटले अशी समाजातील परपंरावादी लोकांची भावना होती. �हणनच पािणनी�या ू
अ�ा�यायीची साथ� मराठी आव�ी छापन �कािशत करावी अशी इ�छा �य� करणा�या ृ ू
दादोबा पांडरगंांना �यां�या क�पनेपासन बाळशा�ी जांभेकर यांनी पराव� केले. ु ू ृ
“अ�ा�यायी �हणजे पिव� �थं. तो छापन काढ�यान� �याच� पािव�य न� होईल व ू

तयार होऊ लागला; ते�हा सव��थम प�तकांचा �सार ि��ती िमशन�यांनी केला. ि��ती ु
धम�िवचार आिण येश ि��ता�या गो�ी असणा�या प�तकां�या लाखो �ती ते समाजात ू ु
मोफत वाटत. मंबईसह कोकणात हण�-बाणकोटसार�या छोटया गावांम�येही िमशन�यांनी ्ु
छापखाने घालन प�तके छापायला स�वात केली. �यामळे एत�ेशीय समाजातील ू ु ु ु
लोकां�या नजरसे हीच छापील प�तके अिधक नजरसे पडत. �यातनच छापील प�तक ु ू ु
िदसले �हणजे बायबलच असणार, आिण ते वाचणारी �य�� ि��ती होणारच अशी 
समजत एत�ेशीय समाजात �जली होती. आपला धम� बाटेल �हणन छापील प�तकाला ू ू ु
�पश�ही न करणार ेलोक �या काळ�या समाजात होते. 

छापील प�तकािवषयी समाजात रोष िनमा�ण हो�याचे दसर ेकारण �यासाठी वापरली ु ु
जाणारी शाई, हे होते. रावजी दातार हे गह�थ १२ स�ट�बर १८५८ रोजी िव�नाथ ृ
नारायण मंडिलकांना प� िलह�न यािवषयी शकंा िवचारताना िदसतात : “�ीम�भागवत व 
छापील प�तक�  पाठिवल� �यांच� अवलोकन करीत आह�. आमचे विडलांन� नािशकास ु
आ�म सपंादन केला ते�हां चै� मास� दश�नास गेल� होत�. तेथ� या शाईिवषय� शकंा 
उ�प�न झाली. आतां सहज� सचिवत� क� शाई�या कत�त कांह� अधम� आहे क� काय? ु ृ
मािहती अस�यास कळवाव�.” (हवलदार १९२७ (भाग १ ला) : २७७). दातारांनी 
िवचारलेली ही शकंा �या काळ�या अनेक िशि�त वाचकां�या मनात होती. प�तके ु
छाप�यासाठी�या शाईत गायीची चरबी वापरतात असे �हटले जाई. �यामळे सोव�या-ु
ओव�या�या क�पनांचे वच��व असले�या त�कालीन समाजात छापील प�तकाला �पश� ु
करणे व�य� समजले जाई. रावसाहेब मंडिलकांसारखा सिशि�त मन�य दखेील या ु ु
गैरसमजतीतन सटला न�हता. मंडलीक केवळ सिशि�त न�हते, तर �थं�ेमी आिण फार ु ू ु ु
मोठे �थंस�ंाहक �हणन िव�यात होते. �यां�या स�ंही हजारो छापील �थं होते, पण ू
�यां�या दवेघरात मा� सोव�याने वाच�यासाठी आ�याि�मक �थंां�या ह�तिलिखत 
पो�या ठेवले�या हो�या (िक�ा). 
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कदािचत लोक�ोभाला आपणास त�ड �ाव� लागेल!” असे �यांनी �हट�यावर दादोबांनी ्
आपली योजना रहीत केली (प. बा. कलकण� १९६७ : ३०१). मराठीतले पिहले खाजगी ु ु
म�क-�काशक गणपत क�णाजी यांना या ��ाला त�ड �ावे लागले. �यांनी �यावर उपाय ु ृ
शोधन काढला, तो �हणजे शाईम�ये गायी�या चरबीऐवजी तप वापरायचे. गणपत ू ू
क�णाज��या छापखा�यात बाळशा�ी जांभेकर यांचे ‘िद�दश�न’ हे पिहले मराठी मािसक ृ
छापले जात असे. १८४०�या अकंात बाळशा�ी जांभेकरांना शाईिवषयी �प�ीकरण 
�ावे लागले आहे. ते िलिहतात, “या छापा�या शाईतं चब� पडत असती, यामळ�  छापलेल� ु
प�तक अपिव� अशी लोकांची समजत आहे. �हणोन यािवषय� कांह� िलिहल� पािहजे. वर ु ू
िजनसा�या या�ा िलिह�या आहेत. �यांत तप अथवा चब� अस� आहे. परतं ह� ‘िद�दश�न’ ू ु
�या छापखा�यांत छापतात, तेथ� चब��या िठकाण� तपाचा उपयोग क�रतात. व तेण�क�न ु
काम चब��माणे होत�. परतं तपाम�य� चब��माण� तेज नाह� �हणोन मेहेनत जा�त पडती.” ु ु
(िक�ा : ३०१) तपाची शाई वाप�न प�तके छापली जाऊ लागली तरी लोकसमजतीत ु ु ु
फारसा फरक पडला नाही. १८६३म�ये गो. ना. माडगांवकर िलिहतात, “आमचे िक�येक 
भोळे व नैि�क �ा�ण छापले�या कागदांस �पश� कर�यास भीत असत. आिण अ�ाप 
मंबईतं व बाहेर गांव� छापील कागदास िशवत नाह�त, व छापलेल� प�तक वाचीत नाह�त ु ु
असे प�कळ सांपडतील.” माडगांवकरांनी हे िलिहले ते�हा मंबई शहरात इं�जी, मराठी, ु ु
गजराती व िहदं�थानी िमळन समार े ४० छापखाने होते. तरी अशी प�रि�थती होती ु ू ुु
(माडगांवकर २००२ : २२६). ठा�याह�न �िस� होणा�या ‘अ�णोदय’ प�ात १४ 
ऑ�टोबर १८६६ रोजी छापले�या ‘ग�च�र�’ या �थंा�या जािहरातीत ‘सोव�याने ु
वाच�याक�रता ज�र ती खबरदारी घेऊन तो �थं �िस� कर�यात येत आहे’ असे �हटले 
आहे. जावजी दादाज�नी िनण�यसागर �ेसम�ये छापले�या धािम�क �थंांम�ये दखेील ‘हा 
�थं तपा�या शाईतं छापला आहे’ असा �प� उ�लेख असे (प. बा. कळकण� १९६७ : ु ु ु
३०१).

महारा��ीय समाजात िश�णाचा फैलाव होऊ लाग�यानंतर दखेील समाजा�या 
प�तकांिवषयी�या गैरसमजत�मळे प�तकां�या �साराला अडथळा येत होता. स�वातीला ु ु ु ु ु
छापील प�तकांचा सबंधं ि��ती धमा�शी जोडला गेला; तर नंतर छापील प�तकांमळे ु ु ु
धािम�क �थंांचे पािव�य भगं पावते या समजतीतन छापील प�तकांकडे सशंयाने पािहले ु ू ु
गेले. यरोपीय िव�ा, �ान यांचा अ�यास करणारी महारा��ीय समाजातील त�ण मले ु ु
जे�हा ि��ती िकंवा नाि�तक बनली, �वधमा�ची िचिक�सा क� लागली, ते�हा परपंराि�य 
समाजातील प�तकांिवषयीची अि�यता वाढली. प�तके वाच�याने मले धम��ोही बनतात, ु ु ु
�वसमाजा�या �ढी-परपंरांपासन दरावतात �हणन प�तकांिवषयी ितर�कारही िदस ू ू ु ूु
लागला.
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गणपत क�णाजी पाटील (१८००-१८६०) िजथे काम करत �या अमे�रकन िमशन ृ
�ेसम�ये िशळाछाप व िखळाछाप अशी दो�ही म�णय�ें होती. िखळाछापा�या य�ंावर ु

गणपत क�णाज�चा छापखानाृ

अमे�रकन िमशन, �कॉिटश िमशन, सरकारी छापखाने यां�यातफ�  स� असले�या ु
प�तक-�काशनां�या उप�मांचा इितहास येथवर पािहला. मराठी प�तक�काशनाचा हा ु ु
�ारभंकाल होता. काही थोडी वष� म�णतं��ान केवळ िमशनरी (धम��सार) आिण ु
सरकारी (िश�ण) उि��पत�साठी राबवले गेले. परतं न�या तं��ानाला िवशेषतः ू ु
समाजाला ह�या असणा�या तं��ानाला फार काळ बधंनात ठेवता येत नाही. महारा��ात 
अवतरलेले म�णतं��ान दखेील याला अपवाद ठरले नाही. अमे�रकन िमशन�या ु
छापखा�यात थॉमस �ॅहॅम या�या हाताखाली मि�का दगडावर घासन �यापासन टंक ु ू ू
तयार कर�याचे काम दोन �पये मािसक पगारावर करणारी अनेक त�ण मले होती. ु
�यांपैक� गणपत क�णाजी पाटील या मला�या मनात आपण �वतःचा छापखाना स� ृ ु ु
करावा असा िवचार आला आिण मराठीत�या पिह�या खाजगी म�क-�काशकाचा उदय ु
झाला. पण कारागीर ते म�क-�काशक हा �वास सरळसोपा न�हता.ु

अशा �ितकल प�रि�थतीतही प�तकांचा व एकंद�रत म�णमा�यमाचा �सार ू ु ु
समाजात स�च रािहला, याचे मह�वाचे कारण �हणजे एकोिणसा�या शतका�या ु
म�यापय�त महारा��ीय समाजातील िशि�त लोकांम�ये एक नवा ‘वाचकवग�’ तयार होऊ 
लागला होता. महारा��ातील सां�कितक-वैचा�रक ि�थ�यतंरांिवषयी�या �करणात ृ
म�यमवगा��या उदयाचा इितहास आपण पािहला. या म�यमवगा��या अतंग�त हा वाचकवग� 
तयार झाला. िश�णा�या मा�यमातन मि�त प�तकां�या वाचनाचे �िश�ण या वगा�ला ू ु ु
िमळाले होते. आधिनक �ाना�या �ा�ीचे मा�यम �हणन प�तकाचे मह�व या वगा�त ु ू ु
��थािपत झाले होते. केवळ नोकरी िमळव�यासाठीच न�हे, तर िमळाले�या नोकरीत 
आव�यक �या बाब�चे �ान/मािहती िमळव�यासाठी, कायदा, िनयम, तं� इ�यादी समजन ू
घे�यासाठी वाचन ही िनकडीची बाब ठरली होती. अशा वाचकवगा�साठी प�तके आिण ु
िनयतकािलके यांचे वाचन अिनवाय� बनते. पारपं�रक समाजात वाचन/�वण हे �ाधा�याने 
धािम�क ��पेोटी होत असे. �याउलट एकोिणसा�या शतकात�या या न�या वाचकवगा�त 
�ान िमळव�यासाठी, नोकरी-�यवसायाशी सबंिंधत मािहती िमळव�यासाठी वाचन करणे 
गरजेचे होते. पारपं�रक समाज पराणे-आ�याने यां�या सामिहक �वणा�ार े आपले मन ु ू
�रझवत असे; एकोिणसा�या शतकात�या नविशि�त समाजा�या मानिसक 
भरणपोषणासाठी ऐिहक जीवनावर �काशझोत टाकणा�या कथा-कादबं�या-किवता 
िलिह�या जाऊ लाग�या हो�या. या न�या वाचकवगा�साठी प�तक�सार गरजेचा ठरला. ु
खाजगी म�क-�काशकाचा उदयंु
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मराठी प�तक छापायचे झा�यास �यासाठी दवेनागरी टंक तयार करणे ही मोठी �यापाची ु
आिण खिच�क बाब होती. िशळाछापा�या य�ंावर आधी िशळेवर हाताने मजकर िलह�न ती ू
िशळा य�ंावर चढवन म�ण करत असत. तलनेने कमी ससंाधने लागणार ेहे तं� अिधक ू ु ु
वापरात होते. गणपत क�णाज��या मनात मराठी प�तके छाप�यासाठी �वतःचा ृ ु
छापखाना स� कर�याचा िवचार आला, ते�हा �यां�या डो�यांसमोर अथा�तच ु
िशळाछापाचे य�ं होते. दवेनागरी टंकांचे दिभ��य आिण िकंमत अिधक अस�याने हे टंक ु
िवकत घेणे �यांना श�य न�हते. �यांचे �वतःचे ह�ता�र सरखे अस�याने �यांनी �वतःच ु
मजकर िलह�न �याचे िशळाछाप तयार केले. घर�या घरीच एक लाकडी छपाई य�ं बनवन ू ू
म�णाचे �योग स� केले. स�वातीला �यांनी छोटी �तो�े छापन पािहली. पाचसहा वष� ु ु ु ू
असे �योग के�यानंतर १८३१म�ये गणपत क�णाज�नी नोकरीचा राजीनामा िदला आिण ृ
�वतःचा छापखाना स� केला. �यांचे एक िम� रखमाजी दवेजी मळे हे िशपंी गह�थ ु ु ृ
स�ंकतचे आिण �योितषिवषयाचे जाणकार होते. �यां�याकडन गणपत क�णाज�नी पचंांग ृ ृू
तयार करवन घेतले आिण ते �वतः�या िशळा�ेसवर छापन �िस� केले. हेच मराठीतील ू ू
पिहले खाजगी �काशन होय. गणपत क�णाजी या पचंांगाचे म�क व �काशक असे दो�ही ृ ु
होते. म�णालयाकडन प�तक छापवन घेऊन ते प�तक िवत�रत करणारा �वतं� ु ू ु ू ु
‘�काशक’ नावाचा �यावसाियक अ�ाप महारा��ात तयार �हायचा होता. 

गणपत क�णाज�सार�या एत�ेशीय समाजात�या सामािजक��या, आिथ�क��या ृ ् ्
विंचत वगा�तील �य��ने म�णासार�या अगदी आधिनक तं��ानावर आधा�रत ु ु
�यवसायात उडी घेणे अनेक अथा�नी जोखमीची होती. अमे�रकन िमशन या दोघां�याही 
प�तकां�या िवतरणाला �यव�थेने परवलेला आधार होता. या प�तकां�या िनमा��यांना ु ु ु
�यां�या िव��ची िचतंा न�हती. गणपत क�णाज��या खाजगी छापखा�यात छाप�या ृ
जाणा�या प�तकाला मा� असे कठ�याही �कारचे ‘बाजार�यव�थेचे सरं�ण’ न�हते. ु ु
ख�या बाजारात प�तके िवकली जा�याला एत�ेशीय समाजातील छापील ु ु
प�तकािवषयीचा पव��हदिषत �ि�कोन हा मोठा अडसर होता. छापील प�तकाला �पश� ु ू ुू
करणे, ते वाचणे �हणजे धम� बडवणे असे मानले जात होते. छापील प�तकािवषयीची ु ु
समाजातील ही ‘अ�प�यते’ची भावना दर कर�यासाठीच गणपत क�णाज�नी �ा�यां�या ृ ृू
चरबीऐवजी तपा�या सहा�याने शाई तयार कर�याचा यश�वी �योग केला होता.ु

गणपत क�णाज�चे काम आणखी एका ��ीने अवघड, �वाहािव�� होते. गणपत ृ
क�णाज�समोर आदश� धम�िवषयक प�तके छापणा�या अमे�रकन िमशन �ेसचा होता. ृ ु
आप�या छापखा�यातनही आपण आप�या धमा�िवषयीचे प�तक छापावे, लोक ते िवकत ू ु
घेतील, असे �व�न �यांनी बघणे �वाभािवक होते. पण पचंांग तयार करणे आिण ते पाह�न 
�योितष सांगणे हे परपंरनेे �ा�णाचे काम होते. इथे मा� भडंारी आिण िशपंी जाती�या 
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िनयतकािलकांचा उदय हे या काळाचे आणखी एक वैिश�य होते. महारा��ीय ्
समाजात न�या िवचारांचा �सार आिण वैचा�रक सघंष� हे िनयतकािलकां�या मा�यमातन ू
झाले. मराठीतील पिहले मािसक ‘िद�दश�न’, वैचा�रक �बोधन करणार े ‘�भाकर’, 
समाजात �ानाचा �सार कर�या�या हेतने स� झालेले ‘मराठी �ान�सारक’, ू ु
‘�ानच�ंोदय’ या िनयतकािलकांना स�वाती�या काळात गणपत क�णाज��या ु ृ
छापखा�याचा आधार िमळाला. १८६७म�ये ‘िविवध�ानिव�तार’ हे पढे नावाजलेले ु
मािसक स� झाले; ते �ारभंी गणपत क�णाज��या छापखा�यातच छापले गेले. गणपत ु ृ
क�णाज�नी �य लेखकांना धम�िवषयक प�तकेही छापन िदली. एकोिणसा�या शतकातील ृ ुू ू
महारा��ीय नविशि�त समाजात धम�िवषयक िवचार, आधिनक �ान आिण म�यिवचार ु ू

दोघा �य��नी पचंांग तयार क�न छापले दखेील होते. परपंरिेव��ची ही कती ृ
परपंरावादी सनात�यां�या पचनी पडली नसावी. पचंांग छाप�यानंतर प�नास वषा�नी 
‘िविवध�ानिव�तार’म�ये उमटलेली ही �िति�या पाहा : “त� पचंांग �िस� करणार े
छापखा�याचे मालक �ा�णच असले पािहजेत अस� मंबई�या बा��दशेीय लोकांस वाटे. ु
व ते �यास वेदशा�सपं�न रा. रा. अशा माय�यांच� प�� िलहीत. �या पर�थांस जर कोण� 
हे भडंारी आहेत अस� सांिगतल�, तर त� �यांस खर ेवाटत नसे; कारण अशा जात�त�या 
प�षाचे अगं� असले �ा�णी गण असभंा�य आहेत, अशी �यांची �ढ समजत होती. ु ु ू
�थमतः जे�हां ह� पचंांग �िस� होऊं लागल�, ते�हां मंबईतंील �ा�ण मंडळी त� िश�ंयान� ु
तयार केलेल� पचंांग �हणन �याचा उपयोग कर�याचा कंटाळा करीत. परतं �थळ पडल� ू ु
मंबई व रा�य पडल� इं�जांच�! �हणन आमची ज�या समजतीची मंडळी ग�प बसली; नाह� ु ू ु ु
तर ह� पचंांग वत�िवणार े�योितषी व �यांचे पर�कत� छापखा�याचे मालक यांचे आम�या ु
कम�ठ राजां�या कारक�द�त खिचत हात कलम केले गेले असते!” (प. बा. कळकण� ं ु ु
१९६७ : २९८). अशा �ितकल प�रि�थतीत गणपत क�णाज�नी प�तके छापायला ृ ुू
स�वात करणे हे धाडसाचे काम होते.ु

पिह�या पचंांगानंतर गणपत क�णाज�नी अनेक धािम�क �थंांना म�णाचा �काश ृ ु
दाखवला. ‘�ि�मणी�वयवंर’, ‘�ीक�णाज�न सवंाद’, ‘िशवलीलामत’, ‘भ�लीलामत’ ृ ु ृ ृ
इ�यादी अनेक पौरािणक-धािम�क �थं �यांनी छापले. पण �याचबरोबर इं�जी िश�ण 
घेऊन बाहेर पडले�या पिह�या िपढीतील िव�ानांची प�तके गणपत क�णाज�नी छापन ु ृ ू
�कािशत केली. हरी केशवजी यांचे ‘इं�लंडचा व�ा�त’, ‘दशे �यवहाराची त�वे’, ृ
‘मराठीतीला पिहला नकाशा स�ंह’ हे �थं, िव�णबवा ��चार�चा ‘वेदो� धम��काश’ ही ु ु
अशी काही प�तके. दादोबा पांडरगं यांचे मराठीचे �याकरण आिण िव�नाथ नारायण ु ु
मंडिलक यांनी सपंािदत केलेली तकारामगाथा असे पढे बरीच वष� महारा��ीय समाजा�या ु ु
अन�मे िश�णपाठात आिण िन�यपाठात रािहलेले �थं गणपत क�णाज�नीच छापले. ु ृ
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यांचा �सार कर�यात गणपत क�णाज��या छापखा�याचे योगदान यातन �प� होते.ृ ू

गणपत क�णाज��या पवा�तील म�ण��ेातील घडामोडी ृ ु
१८६९म�ये जावजी दादाजी यां�या िनण�यसागर �ेसची �थापना झा�यानंतर 

मराठी म�ण�े�ात नवे पव� स� झाले असे मानले जाते. यापव��या मराठी म�ण�े�ात ु ु ू ु
गणपत क�णाजी यां�या छापखा�याचा कालखंड होता. अमे�रकन िमशन �ेस ृ
१८५५साली बदं झा�यानंतर गणपत क�णाज��या छापखा�याचे मह�व अिधक वाढले. ृ
१८०५ ते १८६९ या काळात छापली गेलेली समार े ९०० प�तके उपल�ध आहेत, ु ु
�यापैक� सवा�िधक, �हणजे १९९ प�तके गणपत क�णाज��या छापखा�यात छापलेली ु ृ
आहेत. �या खालोखाल अमे�रकन िमशन �ेस आिण नंतरची थॉमस �ॅहॅम याची �ेस येथे 

गणपत क�णाज��या छापखा�यात आरभंी केवळ िशळा�ेसचे तं��ान असले तरी ृ
१८४३पासन दवेनागरी टंक तयार क�न िखळा�ेसवरील छपाई दखेील स� झाली ू ु
(िक�ा : ३०४). गणपत क�णाज�नी दवेनागरी टंक िविवध आकारांत आिण वळणांत ृ
तयार केले. �या काळी मंबई�या मराठी म�णिव�ात सरकारतफ�  �कािशत ु ु
‘िवदरनीती’म�ये िवि�क�सने तयार केलेली म�ा�र,े कलक�याह�न मागवलेली म�ा�र ेु ुू
आिण अमे�रकन िमशन �ेसम�ये थॉमस �ॅहॅम याने पाडलेली म�ा�र ेअशी तीन �कारची ु
म�ा�र ेउपल�ध होती. ती जरी श�यतो त�कालीन ह�तिलिखतांमधील अ�रविटकांना ु
अनस�न केलेली होती, तरी �या काळी िशळा�ेसवर छाप�यात येणा�या उ�म ु
ह�ता�रांची �यांना सर न�हती. या पा��भमीवर गणपत क�णाज�नी १८४३म�ये तयार ृू
केले�या दखे�या, वळणदार दवेनागरी म�ा�रांपासन मराठी म�ण अिधकािधक सबक ु ू ु ु
होत गेले. �हणन महारा��ात सबक म�णाचा पाया गणपत क�णाज�नी घातला असे ृू ु ु
�हटले जाते (नाईक १९८० : ६१-६२). गणपत क�णाज�चे १८६०म�ये िनधन झाले. ृ
गणपत क�णाज�नी आपले �नेही िव�नाथ नारायण मंडिलक यांना आप�या प�ात ृ
छापखा�याकडे ल� द�ेयाची िवनंती केली. गणपत क�णाज�चा मलगा कानोबा या�याकडे ृ ु
छापखा�याचा कारभार आला. कानोबाचे १८६५म�ये अकाली िनधन झा�यानंतर �याचा 
मलगा आ�माराम हा अ�पवयीन अस�याने तो स�ान होईपय�त छापखा�याचे काम ु
पाह�याची जबाबदारी िव० ना० मंडिलक आिण गोिवदं गगंाधर फडके यां�यावर आली. 
दोघांनीही िव��ता�या भिमकेतन या छापखा�याचा सांभाळ केला. १८७१-७२म�ये ू ू
आ�माराम जाणता झा�यानंतर �या�यावर छापखा�याची जबाबदारी सोपवली. 
१९००सालापय�त गणपत क�णाज��या छापखा�याचे काम उ�म�कार े स� होते. पण ृ ु
पढे १९१४साली बेकायदशेीर मजकराचे प�तक छाप�याचा वहीम ठेवन सरकारने ु ु ु ू
छापखाना ज� केला आिण मराठीत�या या पिह�या म�णालयाचा अतं झाला (प० बा० ु ु
कळकण� १९६७ : ३०७-३१३).ु
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महारा��ासह भारतात म�णमा�यमाचा �सार होऊन िनयतकािलके व प�तके ु ु
मोठया �माणात छापली जाऊ लागली. या वाढ�या आिण �भावी मा�यमावर िनय�ंण ्
ठेवणे सरकारला गरजेचे वाट लागले. �यामळे २२ माच� १८६७ रोजी ‘द �ेस अड ँू ु
रिज��ेशन ऑफ ब�स ॲ�ट’ हा कायदा कर�यात आला. या काय�ा�या ��तावनेत ु
म�णालयांना िश�त लावणे आिण िहदं�थानात छाप�या जाणा�या ��येक प�तकाची व ु ुु
िनयतकािलकाची न�द करणे हे या काय�ाचे उ�ेश सांिगतले आहेत. या काय�ानसार ु
��येक छाप�या जाणा�या प�तका�या तीन �ती सरकारला िवनाम�य दणेे बधंनकारक ु ू
होते. सरकारात जमा होणा�या या �त��या सहा�याने �कािशत प�तकां�या न�द�ची एक ु
सची तयार होणार होती. �याचबरोबर दर तीन मिह�यांनी या �कािशत प�तकांचे तपशील ू ु
गॅझेटम�ये �िस� होणार होते. �कािशत होणा�या सािह�यावर ल� ठेवणे; या सािह�यात 
सरकार�या िहतसबंधंांना बाधक असे काही घटक आढळ�यास अशा सािह�याला 

१८१७ ते १८६० या काळात १०७ प�तके छापली गेली आहेत. या ९०० प�तकांची ु ु
छपाई एकंदर १०१ छापखा�यांम�ये झालेली आहे. पैक� ५९ छापखाने मंबईतील आहेत. ु
प�यास या काळात नारो आ�पाजी गोडबोले यांचा छापखाना, िम�ोदय, �ान�काश, ु
अि�नहो�ी छापखाना, ठकार छापखाना, िशळाय�ं छापखाना, बि��काश, सापकर आिण ु
बधं छापखाना, पाछापरकर छापखाना, व��काश, व��सारक, जगि�ते�छ �ेस, ृ ृ ुू ू
�ानच�, व�सचक इ�यादी १६ छापखा�यांत प�तके छापली गेली आहेत. अहमदनगर ु ृ ू ु
शहरात अमे�रकन िमशनचा छापखाना १८४२ म�ये स� झाला; ते�हापासन ु ू
१८६९पय�त �ानिसधं, व�वैभव, �यायिसधं, फडके छापखाना, िहगंणे डॉ�टर यांचा ृू ू
छापखाना असे आणखी पाच छापखाने काय�रत होते असे आढळते. नािशकला 
िमशन�यांनी १८३५म�येच छापखाना स� केला होता. र�नािगरीम�ये जगि�म� ु
छापखाना १८५४ला स� झाला. १८६९पय�त येथे पचंवीस प�तके छापली गेली. ु ु
बेळगाव (१८५०), को�हापर (१८५७) आिण सोलापर, धार व भोर (तीनही िठकाणी ू ू
१८६७म�ये) येथेही मराठी प�तके छापणार ेछापखाने स� झाले. यािशवाय नागपरला ु ु ू
१८६९म�ये एक मराठी प�तक छापले गेले. इतकेच न�हे, तर कराची (१८६७) व ु
धारवाड (१८५८) येथेही मराठी प�तक छापले गे�याची न�द आहे (नाईक १९८० : ु
६२-६९). �ीधर �यकंटेश केतकर यांचे आजोबा गोिवदं रघनाथ केतकर यांनी ु
अमरावतीला िशळा�ेस घालन प�तके छापवन घेतली असा उ�लेख आहे. �याच बरोबर ू ु ू
अकोला येथन १८६७साली ‘व�हाड समाचार’ हे िवदभा�तील पिहले व�प� स� झाले. ृ ुू
यासाठी तेथे छापखाना स� कर�यात आला. मराठी म�णा�या पिह�या पवा�त ु ु
मंबईबाहेरही म�णतं��ानाचा फैलाव कसा आिण िकती काळात झाला याचा हा ु ु
थोड�यात व�ा�त आहे.ृ
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१८६७चा प�तकन�दणी कायदा मराठी �थंां�या इितहासात आणखी एका ��ीने ु
मह�वाचा आहे. म�णतं�ा�या अगदी �ारभंी�या काळात, पधंरा�या शतका�या ु
म�यापासन इ. स. १५००पय�त छाप�या गेले�या प�तकांना यरोपात ‘इ��यनाबला’ ू ु ु ु ु
(Incunabula) असे �हणतात. ‘cunae’ या लॅिटन श�दाचा अथ� ‘पाळणा’ असा आहे. 
‘पाळ�यातील प�तके’ असा �याचा श�दशः अथ� होतो. मराठीम�ये अशा प�तकांना ु ु
‘दोलामि�ते’ हा �ितश�द अ. का. ि�योळकर यांनी सचवला आहे. स�ंकतम�ये ु ु ृ
पाळ�याला ‘दोला’ असे �हणतात. �याव�न �यांनी तयार केलेला दोलामि�त हा श�द ु
मराठीत आता �ढ झाला आहे. ि�योळकरांनी मराठीतील दोलामि�तांची �या�ी ु
१८०५म�ये छाप�या गेले�या पिह�या प�तकापासन १८६७�या न�या �थंिवषयक ु ू
काय�ापय�त असावी अशी भिमका मांडली आिण ती मा�य झाली आहे. �यानसार ू ु
१८०५ ते १८६७ या काळात मराठीत �कािशत झाले�या प�तकांना ‘दोलामि�त’ असे ु ु
�हटले जाते. दोलामि�ते ही अितशय दम�ळ व �हणन मौिलक सां�कितक ठेवा मानली ु ू ृु
जातात. १८६७पव� भारतात �थं�काशनािवषयी कायद े असले तरी �या काय�ांम�ये ू
�थंां�या सवंध�न-सरं�णािवषयीची ��ी न�हती. १८६७�या काय�ाम�ये मा� 
�थंसवंध�नासाठी उपाययोजना केलेली आढळते. ��येक �कािशत प�तका�या तीन �ती ु
सरकारकडे जमा कराय�या अस�यामळे यापढील काळातील �थं पण�पणे न� हो�याची ु ु ू
श�यता रािहली नाही. �हणन १८६७पव��या दम�ळ प�तकांना ‘दोलामि�तां’चा दजा� ू ू ु ुु
दऊेन या प�तकांचा शोध �यावा व �यां�या सवंध�नाची िवशेष काळजी �यावी अशी ु
ि�योळकरांची भिमका आहे (िक�ा : २५४-५५). �यानसार मराठीतील दोलामि�तांची ू ु ु
सची �यांनी तयार केली.ू

 �थं�काशनिवषयक काय�ा�या अमंलबजावणीचे १८६७ हे वष� मराठी 
दोलामि�तांची सीमारषेा ठर�यामळे मराठी �थं�काशना�या ��ीने पिहला ट�पा सपंन ु ु ू
दसरा ट�पा याच कालखंडापासन स� झाला असे मानले जाते. दस�या ट��यातील ू ुु ु
सवा�त कत��ववान �काशनस�ंथा �हणजे जावजी दादाजी यांची िनण�यसागर �ेस ही ृ

अटकाव करणे वा �या�या िनमा��यावर कारवाई करणे हा हेत हा कायदा लाग कर�यामागे ू ू
होता हे उघड आहे. असे असले तरी एका बाबतीत हा कायदा फायदशेीर होता. 
प�तकां�या �काशनाचा तपशील न�दवला जाणार अस�याने प�तके गहाळ झाली, �ती ु ु
न� झा�या िकंवा सपं�या, तरी प�तकां�या िनिम�तीिवषयी�या िव�ासाह� न�दी राहणार ु
हो�या. �या आधार ेती प�तके शोधणे, �यां�या िनिम�तीचे इितहास िलिहणे श�य होणार ु
होते. �यामळे १८६७साली �थंन�दणीचा कायदा लाग झा�यानंतर भारतीय ु ू
�थंसरं�णा�या ��ीने एक नवे यग स� झाले, असे अ. का. ि�योळकर यांनी �हटले आहे ु ु
(मोरजे [सपंा.] १९९५ : २५५).
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टंकिनिम�ती�या आप�यातील कौश�याची जाणीव जावज�ना ओ�रएटंल �ेसम�ये 
काम करताना सव��थम झाली. �यां�यासारखेच टंक तयार कर�या�या कामात पारगंत 

जावजी दादाजी आिण िनण�यसागर �से
स�ंथा होय. 

गणपत क�णाजी मराठीतले पिहले खाजगी म�क �हणन मह�वाचे आहेत, तर ृ ु ू
जावजी दादाज��या िनण�यसागर �ेसने टंकिनिम�ती�या आिण सबक म�णा�या �े�ात ु ु
केलेले काय� ऐितहािसक मह�वाचे आहे. जावजी दादाजी चौधरी (१८३९-१८९२) यांचे 
शालेय िश�ण केवळ अ�रओळख हो�यापरते झाले होते. गणपत क�णाज��माणे ु ृ
जावज�ना दखेील अमे�रकन िमशन �ेसम�ये थॉमस �ॅहॅम या�या हाताखाली टंकां�या 
मि�का घासन �व�छ कर�याचे काम िमळाले. पढे १८५५म�ये अमे�रकन िमशनने इं�जी ु ू ु
भाषे�या टंकांसह छापखाना टाई�स ऑफ इंिडयाला िवकन टाक�यानंतर जावज�चा ू

�वेश टाई�स ऑफ इंिडया�या �ेसम�ये झाला. या �ेसमध�या दीड वषा��या काळात 
जावज�नी टंक तयार कर�यासोबतच चौकस ��ीने छापखा�यातील इतर कामेही िशकन ू
घेतली. पढे १८६२म�ये इंद�काश छापखाना स� झा�यावर �या�या टाईप फाऊं�ीत ु ुु
जावजी दादाज�ना नोकरी िमळाली. जावज�ना टंकिनिम�तीचे आपले कौश�य आजमावन ू
पाह�याची पिहली सधंी येथे िमळाली. �यानंतर ओ�रएटंल �ेस�या टाईप फाउं�ीत �यांनी 
नोकरी प�करली. टंक तयार कर�या�या जावज��या कौश�यामळे ओ�रएटंल �ेस�या ु
सबक टंकांना बाजारात मागणी वाढली. उ�म टंक तयार कर�याची कला ही �या ु
काळात�या म�ण-�यवसायातील मोज�या लोकां�या ��ीने कौतकाचा िवषय होऊन ु ु
रािहली होती. िनयतकािलके, प�तके, कागदप�े इ�यादी छापील सािह�याची वाढती गरज ु
िनमा�ण झा�याने म�ण�यवसायात अनेक लोक उत� लागले होते. म�ण�यवसाय हा या ु ु
काळातला न�या यगाचा एक आघाडीचा �यवसाय बन लागला होता.ु ू

जावजी दादाजी
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फाऊं�ी स� के�यानंतर पाच वषा�नी, १८६९म�ये �यांनी िनण�यसागर �ेस हा ु
छापखाना स� केला. �याआधीच िनण�यसागरचे टंक महारा��ात लोकि�य झाले होते. ु
िनण�यसागर टंकांमळे महारा��ातील छापखाने िशळा�ेसकडन िखळा�ेसकडे मोठया ्ु ू
�माणावर वळले. या काळात राणजी आ� आिण जावजी दादाजी यांनी िमळन वीस ू ू
मराठी, १५ गजराती आिण ४० इं�जी टंक तयार केले. १८९२नंतर तकाराम ु ु
जावज��या काळात िनण�यसागरने आणखी वीस मराठी टंक तयार केले. िनण�यसागरमधन ू
अितशय सदंर आिण सबक म�ण असलेली प�तके �कािशत झाली, याचे �ेय या टंकांना ु ु ु ु

असलेले दसर ेगह�थ �हणजे ए�यकेशन सोसायटी�या भायख�या�या छापखा�यातील ृ ुु
राणजी रावजी आ�. दोघांनीही टंकिनिम�तीचे �ाथिमक धडे थॉमस �ॅहॅम या�याकडे ू
िगरवले होते. खमाशेठ नावाचे �यापारी आिण ‘बॉ�बे समाचार’चे िफरोजशहा मेहरजी या ु
धनवान लोकां�या आिथ�क सहा�याने जावजी दादाज�नी १८६४म�ये जावजी दादाजी 
राहात असले�या कोलभाट ग�लीत�या (स�याचा डॉ. एम. बी. वेलकर माग�, िचराबाजार) 
एका छोटया जागेत पिहली टाईप फाउं�ी स� केली (प. बा. कळकण� १९६७ : २०-् ु ु ु
३१)[४] स�वातीला जावज�नी मराठी आिण गजराती टंकां�या मातका थॉमस �ॅहॅम ु ु ृ
या�याकडन खरदेी के�या आिण मि�का पाड�यासाठीचे य�ं �वतः तयार केले ू ु
(Vinayak Kulkarni 1969 : 04). मि�का काप�याचे काम जावज�नी राणजी आ� ु ू

यां�यावर सोपवले. पढे िनण�यसागर�या �वासात अखेरपय�त जावज�ना राणजी आ� ु ू
यांची साथ लाभली. राणजी आ� िनर�र होते, पण �यांनी तयार केलेली दवेनागरी ू
अ�रांची वळणे पढे आदश� ठरली.[५] १८६६साली ‘इंद�काश’ने आपला सपंण� फाउं�ी ु ूु
िवभाग जावज��या हवाली केला (गोगटे २००८ : ५४). जावजी आिण राणजी आ� यांनी ू
िमळन तयार केले�या सबक, वळणदार टंकांचा �सार आिण �िस�ी सव�� होऊ लागली. ू ु

राणजी आ� ू
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जाते. नंतर�या काळात िनण�यसागर�या याच टंकांचे अनकरण सव�� कर�यात आले.ु

इं�जी िश�णाचे स�ंकार घेऊन बाहेर पडले�या महारा��ातील पिह�या िपढीचे �थं 
गणपत क�णाज�नी छापले; तर दस�या िशि�त िपढी�या िवचारांचा �सार कर�याचे काय� ृ ु
िनण�यसागर �ेसने केले. लोकिहतवादी, िवनायक क�डदवे ओक, रामच�ं िभकाजी 
गजंीकर, महादवे मोर�ेर कंटे, जनाद�न बाळाजी मोडक, कािशनाथ ि�ंबक तेलंग, ु ु
राजारामशा�ी भागवत, कािशनाथ पांडरगं परब, ह�र महादवे पिंडत, शकंर पांडरगं पिंडत ु ु
अशा अनेक िव�ानांचे माग�दश�न आिण सहकाय� यां�या बळावर जावजी दादाजी यांनी 
िनण�यसागर �ेसतफ�  �थंम�णा�या अनेक योजना िहरीरीने राबव�या. महारा��ीय ु
िव�ाथ� इं�जी भाषेत पारगंत �हावा यासाठी �ारकानाथ राघोबा तख�डकर यांनी 
िलिहले�या भाषांतरपाठमालेचे तीन भाग जावजी दादाज�नी �िस� केले. ही प�तके ु
इं�जी�या अ�ययनासाठी शे-दीडशे वष� उपयोगात येत होती. १९६५ म�ये 
भाषांतरपाठमाले�या पिह�या भागाची ५४वी आव�ी आिण पढील दोन भागां�या ४०�या ृ ु
आव�या बाजारात उपल�ध हो�या (प. बा. कळकण� १९६७ : ५२). पव� िव�ाखा�याने ृ ु ु ू
�िस� केलेले, पण नंतर अनपल�ध असलेली ‘बाळिम�’, �ट डफकत ‘मराठयांची बखर’ ँ ृ ्ु
अशी प�तके जावज�नी सरकारची परवानगी िमळवन पनम�ि�त केली. समाज �या ु ू ु ु
नवजीवनात �वेश करत होता, �याचा प�रचय क�न दणेारी ‘किषकम�िव�ा’, ृ
‘वन�पितशा�ाची मलत�वे’, ‘िहदं�थान दशेाची अवनती’, ‘अथ�शा�ाची मलतत�वे’, ू ूु

१८६९ ते १८९२म�ये जावज��या हयातीत िनण�यसागर �ेसमधन बाहेर पडले�या ू
१९३ स�ंकत आिण २२८ मराठी प�तकांनी छापील प�तकां�या ��य �पात �ांती ृ ु ु
घडवन आणली. िनण�यसागर फाउं�ीम�ये या काळात नऊ टाईप काि�टंग य�ें होती. ू
छापखा�यात ४५० माणसे नोकरीला होती. जावज�चा मलगा तकाराम जावजी यां�या ु ु
कारिकद�त िनण�यसागर �ेसने २०० स�ंकत, १७० मराठी, ३५ िहदंी-गजराती आिण २ ृ ु
क�नड प�तके �कािशत केली (नाईक १९८० : ७५). या सव� तपिशलांव�न ु
िनण�यसागर �ेस�या काया�ची �या�ी �यानात येते.

गणपत क�णाजी यां�या�माणेच जावजी दादाज�नीही िनण�यसागर �ेसचा �ारभं ृ
पचंांग छापन केला. पाठोपाठ �यांनी ‘ग�डपराण’ हा धािम�क �थं छापला. �थंम�णा�या ू ु ु
�े�ात िनण�यसागरने केले�या काया�चे �व�प चतिव�ध होते : िनण�यसागरने आधिनक ु ु
िवचार आिण म�ये यां�या �साराथ� िलिहलेले सािह�य �कािशत केले; स�ंकत व ृू
इं�जीमधील समाजाला उपय� असे अनेक �थं मराठीत अनवािदत �व�पात छापले; ु ु
म�ययगीन मराठी कव�चे सािह�य �थं�पाने म�णमा�यमात आणले; अिभजात ु ु
स�ंकतमधील केवळ धािम�कच न�हे, तर इतरही िवषयांवरील स�ंकत ह�तिलिखतांव�न ृ ृ
मि�त �थं �िस� केले. ु
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‘सरकारी नोकरीिवषयी सामा�यिव�ान’ अशी प�तकेही �यांनी छापली (गोगटे २००८ : ु
८२). �याचबरोबर मह�वा�या स�ंकत �थंांचे �ान मराठी वाचकांना उपल�ध झाले ृ
पािहजे या भिमकेतन जावज�नी ‘धम�िसधं’, ‘िनण�यिसधं’, ‘ग�डपराण’, ‘श�कमलाकर’, ू ू ु ु ु ू
‘अशौचिनण�य’ इ�यादी स�ंकत �थंांचे मराठी अनवाद सटीप �कािशत केले (प. बा. ृ ु ु
कळकण� १९६७ : १०६).ु

एकोिणसा�या शतकातील नविशि�त समाजाला पा�ा�य िव�ेचा प�रचय झाला; 
आधिनक म�य�यव�थेने भा�रत असले�या एका न�या यगात हा समाज �वेश करतो आहे ु ू ु
याची जाणीव जावज�ना होती. �या ��ीने न�या िपढीवर म�यांचे स�ंकार करणार,े न�या ू
िवचारांचा प�रचय घडवणार े ‘बालबोध’ हे मािसक प�तक िनण�यसागर �ेसने िवनायक ु
क�डदवे ओक यां�या सपंादक�वाखाली १८८१म�ये स� केले. ‘बालबोधा’ने िवसा�या ु
शतका�या दस�या दशकापय�त वाचकां�या अनेक िपढया घडव�या. ‘बालबोध’�या ्ु
पिह�या अकंात, हे मािसक मलांसाठी आहे असे सपंादक िव. क�. ओक यांनी �हटले ु
असले, तरी �यातील सािह�य लहानांपासन मोठयांपय�त सवा�साठीच बोध�द आिण ्ू
�ान�द अस�यामळे या मािसकाला �ौढ वाचकवग�ही मोठया �माणात लाभला होता ्ु
(Vinayak Kulkarni 1969 : 13). या मािसकाचे सव� लेखन िव. क�. ओक एकटयाने ्
करत असत. ‘बालबोधा’ची कामिगरी पाह�न बडो�ाचे �थं�ेमी महाराज सयाजीराव 
गायकवाड यांनी १८८८ म�ये बालबोधक�या�ना एक हजार �पयांचे िवशेष पा�रतोिषक 
िदले. १९१४म�ये िव. क�. ओक यांचा म�य झा�यामळे हे मािसक बदं पडले. या चौतीस ृ ुू
वषा��या काळात ‘बालबोधा’तन ओकांनी िलिहलेली एकण ४०२ �य��ची च�र�े, ४०२ ू ू
किवता, ४०२ नीितपर िनबधं, शा�ीय व ऐितहािसक िवषयांवरचे ३७१ लेख आिण इतर 
सकं�ण� िवषयांवरील ८५० लेख इतके �चडं सािह�य �िस� झाले (प. बा. कळकण� ु ु
१९६७ : ८०).

पण याचबरोबर जावजी दादाजी यांनी िनण�यासागर �ेस�या मा�यमातन केलेले ू
आणखी एक काय� �हणजे �ाचीन स�ंकत �थंांचे म�ण. हे �थं छाप�यानंतर स�ंकत ृ ु ृ
भाषा, सािह�य आिण भारतिव�ा (Indology) यां�या दशेिवदशे�या अ�यासकांना हे 
दम�ळ �थं सहजपणे उपल�ध झाले; आिण िनण�यसागरची क�त� रा��ीय व आतंररा��ीय ु

मराठीतील म�ययगीन का�या�या गौरवशाली परपंरचेा प�रचय एकोिणसा�या ु
शतकातील नविशि�त वाचकांना घडावा यासाठी १८९०पासन जावजी दादाजी यांनी ू
‘का�यस�ंह’ हे मािसक प�तक स� केले. या मािसकाचे सपंादन आधी जनाद�न मोडक व ु ु
नंतर वामन दाजी ओक यांनी केले. १०० प�ांचा एक, असे ‘का�यस�ंहा’चे १६२ अकं ृ
�िस� झाले. या अकंांमधन मोरोपतं, वामनपिंडत, म�े�र, आनंदतनय, अमतराय, अनंत ृू ु
िव�ल इ�यादी मराठी कव�चे समार े६०-६२ �थं �कािशत झाले (िक�ा : १४४).ु
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पातळीवर पोहोचली. लहान आकारा�या स�ंकत प�तकांची ‘स�ंकतपाठाविल’ ही ृ ु ृ
�थंमाला िनण�यसागर �ेसने स� केली होती. या काळात प०ं दगा��साद ि�वेद�सारखे ु ु
अनेक िव�ान भारतभरात स�ंकत �थंां�या ह�तिलिखतांचा शोध घेत होते. िव�नाथ ृ
नारायण मंडिलकांनाही हा �यास होता. जावजी दादाज�नी या ह�तिलिखतां�या 
सशंोिधत, सपंािदत आव�या �कािशत कर�यासाठी ‘का�यमाला’ ही �थंमािलका स� ृ ु
केली. �ारभंी दगा��साद ि�वेदी हेच या मािलकेचे �मख सपंादक होते. शकंर पांडरगं ु ुु
पिंडत, कािशनाथ पां० परब हे या �थंांचे सहा�यक सपंादक होते. पढे प०ं िशवद� शमा� ु
व दगा��सादांचा मलगा प०ं केदारनाथ यांनी या �थंांचे सपंादन केले. १९१६पय�त ुु
का�यमाले�ार ेस�ंकत �थंांचे �काशन होत होते असे प० बा० कळकण� �हणतात (िक�ा ृ ु ु
: १०४). या मािलकेत धािम�क �थंांसोबतच त�व�ान, अलंकार, �याकरण, का�य, नाटय, ्
वै�क, �योितष इ�यादी िविवध िवषयांवरील �ाचीन स�ंकत �थं सशंोिधत �व�पात, ृ
��तावना-टीपा यांसह �कािशत कर�यात आले. अशा �थंांना बाजारात फार मागणी 
नसते; केवळ अ�यासकच अशा �थंांचे �ाहक असतात. कमी खपणा�या या �थंांमळे ु
होणा�या आिथ�क नकसानाची पवा� न करता जावजी दादाजी यांनी हे �थं �कािशत केले. ु
यरोपात रनेेसा�स�या काळात �ीक परपंरतेील अिभजात �थंांचा प�हा एकदा अ�यास ु ु
स� झाला. तेथेही न�याने िनमा�ण झाले�या म�णतं�ा�ारचे हे �थं समाजात सव�दर ु ु ू
पोहोचले. महारा��ासह भारतात एकोिणसा�या शतकात भारतीय िव�ांचा न�या 
�ि�कोनातन अ�यास कर�याची मोठी लाट आली. ही एक�कार ेभारतीय समाजातील ू
रनेेसा�सचीच �ि�या होती. या अ�यासासाठी स�ंकत �थं सशंोिधत-सपंािदत �व�पात ृ
न�याने सहजपणे उपल�ध क�न दणेा�या िनण�यसागर �ेसचे योगदान मोठे आहे. 
आतंररा��ीय क�त�चे स�ंकत िव�ान डॉ० �ही राघवन यांनी एकोिणसा�या शतकात ृ
अ�यासकां�या भारतिव�ेमधील वाढ�या �चीचे �ेय िनण�यसागर �ेसला िदले आहे : 
“गे�या शभंर वषा��या काळांत स�ंकत वा�याचा अ�यास जो उ�रो�र वाढत गेला िन ृ
�या अ�यासाची उ�म�कार � सोय झाली, �ाला म�यतः कारण िनण�यसागरमधन ु ू
�काशांत आलेल� िनरिनरा�या शाखांतील िवपल स�ंकत वा�यच होय. �या ु ृ
म�णालयाची ही कामिगरी अिव�मरणीय आहे.” (िक�ा : १०८). िनण�यसागर �ेस�या ु
स�ंकत �थंांचे म�ण यरोपीय िव�ानांनाही अ�वल वाटत होते. भारतिव�ेचे जम�न ृ ु ु
अ�यासक डॉ० यजीन �यिलयस िथओडोर ���ज (Eugun Julius Theodor ु ू ु
Hultzsch) �हणतात, “The Nirnayasagar Press has done a great service in 
following European models in the get-up of its books.” (Vinayak 
Kulkarni 1969 : 19).
िनण�यसागर पवा�तले इतर ठळक म�क-�काशकु
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िनण�यसागर�या �थंम�ण काया�चा असा िव�तार होत असातानाच आणखी दोन ु
म�क-�काशक या काळात मराठी �थं�काशन �े�ात पढे आले. �यापैक� पिहले नारो ु ु
आ�पाजी गोडबोले हे होत. मळचे र�नािगरी येथील पावस गावचे असले�या नारो ू
आ�पाजी यांचे ह�ता�र सदंर होते. �हणन �यांनी प�यात शिनवारवाडयासमोर �थम ्ु ू ु
ह�तिलिखत पो�या नकलन द�ेयाचे दकान स� केले. पण म�णतं��ाना�या ू ु ुु
आगमनामळे ह�तिलिखते तयार कर�याची ही कला कालबा� होत चाल�याची जाणीव ु
�यांना झाली आिण �यांनी कज� काढन ‘व��सारक’ नावाचे िशळाछाप म�णालय शिनवार ृ ुू
पेठेत स� केले. जोडीला प�तकांचे दकानही काढले. अ�ापही ‘नारो आ�पाजी गोडबोले’ ु ु ु
या नावाने हे दकान बधवार पेठेत स� आहे. मराठी �थं�यवहारातील हे बह�दा सवा�त जने ु ु ुु
दकान असावे. नारो आ�पाज�नी आप�या हयातीत साठ-स�र प�तके छापन �कािशत ु ूु
केली. �यात दवेािदकांची �तो�े, मनाचे �ोक, ह�रपाठाचे अभगं इ�यादी िन�यपाठाची 
धािम�क प�तके �ाम�याने होती. यािशवाय िवराटपवा�ची बखर, लवांकशांची बखर, ु ु ु
ब�वाहनाची बखर, सािव�ीची बखर, रावणरा�याची बखर अशा पारपं�रक बखरी �यांनी ु
छाप�या. एक�कडे अशी पारपं�रक धािम�क आशयाची प�तके �कािशत करत असतानाच ु
दसरीकडे �यांनी ‘िदवाणी सव�स�ंह’, ‘फौजदारी सव�स�ंह’ अशी काय�ाची प�तके दखेील ुु
छापली हे िवशेष. पण नारो आ�पाज�चे �थेंितहासा�या ��ीने मह�वाचे �काशन �हणजे 
रघनाथ भा�कर गोडबोले सपंािदत ‘हसंकोश’. १८५४म�ये परशरामता�या गोडबोले ु ु
यांनी सकंिलत केलेले ‘नवनीत’ हे म�ययगीन मराठी कव��या िनवडक वे�यांचे प�तक ु ु
�िस� झाले. म�ययगीन मराठी किवतेचे �िमक प�तक �हणन या प�तकाची िनवड ु ु ू ु
झा�याने अ�पावधीतच हे प�तक महारा��ातील नविशि�तांपय�त पोहोचले. �या�या ु
अनेक आव�या िनघत रािह�या. या प�तका�या लोकि�यतेमळे म�ययगीन मराठी ृ ु ु ु
कव��या वे�यांचे असे इतरही अनेक स�ंह �िस� होऊ लागले. नारो आ�पाज�सह इतर 
अनेक म�कांनी अशा त�हेची सकंिलत प�तके छापन �िस� केली. या स�ंहांतील ु ु ू
म�ययगीन कव��या किवतांमधील अनेक श�द एकोिणसा�या शतकातील मराठी ु
वाचकांना कळेनासे झाले होते. नारो आ�पाज�नी �िस� केले�या रघनाथ भा�कर ु
गोडबो�यां�या ‘हसंकोशा’म�ये अशा किवतांतील कठीण श�दांचे अथ� िदले होते. 
�यािशवाय या प�तकात म�ययगीन मराठी कव�चा प�रचय, �याकरण इ�यादी मजकरही ु ु ू
होता. या कारणाने ‘नवनीता’�माणे नारो आ�पाज�चा ‘हसंकोश’ दखेील लोकांम�ये 
वाचला जाऊ लागला. या कोशामळे नारो आ�पाज��या �काशनाला �ित�ा �ा� झाली. ु
‘हसंकोशा’चे ऐितहािसक मह�व मराठी �थं�काशनां�या इितहासात शरद गोगटे यांनी 
पढील श�दांत सांिगतले आहे : “‘नवनीता’ने मराठी किवतेची गोडी लावली आिण ु
‘हसंकोशा’ने मराठी किवतेचा अ�यास सलभ केला.” (गोगटे २००८ : ७३-७५).ु
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नारो आ�पाज��माणेच या काळात �वतः�या िहमतीवर छापखाना स� क�न ु
मराठी �थं�काशना�या �े�ात उतरणारी दसरी कत�बगार �य�� �हणजे जगि�ते�छ ुु
छापखा�याचे रावजी �ीधर ग�धळेकर होत. नारो आ�पाज��माणे रावजी ग�धळेकरही 

कोकणातलेच; र�नािगरी िज��ात�या िचपळण ताल�यात�या ग�धळे गावचे. घरची ू ु
आिथ�क प�रि�थती चांगली असतानाही �वसाम�या�वर काहीतरी क�न दाखव�यासाठी 
मंबईला आले. ठा�याला मोजणी खा�यात तीन �पये दरमहा पगारावर नोकरी करत ु
असताना या हरह��नरी त�णाचे ल� न�याने िव�ता� लागले�या �थंम�ण आिण िव�� ु
या �यवसायाने वेधन घेतले. मंबईत सखाराम िभकशेठ खात यांचे िशळाछाप म�णालय ू ु ू ू ु
होते. �यां�यासह िहिंग�,े जग� ेइ�यादी मंडळी प�तके िवक�याचाही �यवसाय करत होते. ु ु ु
�यां�याकडन �तो�े, िन�यपाठाची प�तके, पचंांग वगैर े �कारची धािम�क प�तके ू ु ु
किमशनवर घेऊन ती घरोघर िफ�न आिण या�ांम�ये दकान लावन िवक�याचा �यवसाय ूु
ग�धळेकरांनी स� केला. बाहेरगाव�या या�ांना प�तके बैलगाडीतन वाह�न नेताना वाटेत ु ु ू
लागणा�या गावांम�येही ते प�तके िवक लागले. यानंतर �यांनी प�यात प�तकांचे दकान ु ू ु ु ु
कायम�व�पी थाटले. �वतः प�तके �कािशत क�न िवकणे अिधक फाय�ाचे ठरले या ु
िवचाराने �यांनी इतर छापखा�यांतन प�तके छापन घेऊन ती िवकायला स�वात केली. ू ु ू ु
१८६६म�ये रावजी �ीधर ग�धळेकरांनी ‘जगि�ते�छ’ या नावाचा �वतःचा छापखाना ु
स� केला. या छापखा�यातन ग�धळेकरांनी �ाम�याने धािम�क �थं �कािशत केले. स�� ु ू ु
समाजाकडन या सािह�याला असलेली मागणी �यांनी ओळखली होती ‘म��यपराण’, ू ु
‘माक� डेयपराण’, ‘िलंगपराण’, ‘दासबोध’, ‘�ाने�री’, ‘ह�रिवजय’, ‘रामिवजय’, ु ु
‘भि�िवजय’ इ�यादी पौरािणक-धािम�क �थं ग�धळेकरांनी �कािशत केले. यासोबतच 
दवेािदकां�या तसिबरी िशळा�ेसवर छापन �यांनी िवक�या. पण �याचबरोबर नारो ू

रावजी �ीधर ग�धळेकर
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सदािशव �रसबड यांची ‘मंजघोषा’ ही कादबंरी, ‘�ीिचिक�सा’ हे सामािजक आशयाचे ु ु
प�तक, ‘मंबई हायकोटा�चे िनवाडे’ हे मािहतीपर प�तक अशी काही वेगळी, आधिनक ु ु ु ु
आशयाची प�तकेही ग�धळेकरांनी �कािशत केली. �काशनस�ंथा आिण छापखाना स� ु ु
के�यानंतरही ते बैलगाडीतन प�तके गावोगाव नेऊन िवकत. बैलगाडीत प�तकांचे ग�े ू ु ु
आिण एक कारकन बरोबर घेऊन ते प�तकिव��ला िनघत. ब�यापैक� वसती असले�या ू ु
गावी रा�ी दवेळात एखा�ा पराणातील कथेचे, अथवा रामिवजय-ह�रिवजय अशा ु
आ�यान�थंातील कथेचे िन�पण करत आिण दस�या िदवशी �याच गावातील धनवान, ु
�िति�त लोकांना भेटन आद�या रा�ी िन�पण केलेला �थं आिण इतर �थं �यांना ू
िवकत. १८८२म�ये ग�धळेकरांनी िखळा�ेस दखेील स� केला. �यासाठी आधी �यांनी ु
आपला मलगा केशवराव यांस जावजी दादाजी यां�या िनण�यसागर �ेसम�ये म�णाचे ु ु
िश�ण घे�यासाठी काही काळ ठेवले. बडो�ाचे म�हारराव गायकवाड यां�या सचनेव�न ू
ग�धळेकरांनी महाभारता�या सव� पवा�चा मराठी ग�ातील सारांश तीन हजारांह�न अिधक 
प�ां�या तीन खंडांमधन �कािशत केला. या काया�ब�ल �यांना म�हारराव गायकवाड ृ ू
यांनी सो�याचा कंठा, महाव� व रोख दीड हजार �पये दऊेन स�कार केला. 
एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त �काशक �हणन रावजी �ीधर ग�धळेकरां�या ू
जगि�ते�छ छापखा�याने चांगले नाव कमावले (िक�ा : ७५-७८).ु

मराठी �थंम�ण-�काशना�या �ारभंी�या काळात म�क, �काशक आिण िवतरक हे ु ु
�थं�यवहारातील तीन घटक वेगळे असतात, �यां�या काया�चे �व�प वेगळे असते याची 
जाणीव या �यवसायातील लोकांना न�हती. ब�याचदा छापखा�याचे मालकच 
लेखकाकडन प�तक िलहवन घेत व ते छापन �याची िव�� करत. या काळातील बह�तेक ू ु ू ू
छापखाने ही �थंिव�� क� �े दखेील होती. अशा वेळी ते म�क, �काशक आिण िव�ेता या ु
तीनही भिमकांम�ये असत. गणपत क�णाजी, जावजी दादाजी, नारो आ�पाजी, ग�धळेकर ृू
हे सव� छापखा�यांचे मालक अशा तीनही जबाबदा�या पार पाडत. म�क, �काशक आिण ु
िवतरक या तीन घटकांमधील वेगळेपण ओळखन या �यवसायात उतरलेले पिहले ू
�काशक �हणन ब० ग० दाभोळकर यांचे नाव �यावे लागेल. �थं�काशन�े�ात ू
दाभोळकरांचा उदय एकोिणसा�या शतका�या अखेर�या दशकात झाला. १८९०�या 
समारास �यांनी ‘दाभोळकर �थंमाला’ हे �काशन स� केले. िवलायतेत �थंकता�, ु ु
�काशक व िव�ेता हे तीनही �यवसाय �वतं� अस�याने ितथे �थं�यवहाराची भरभराट 
झाली; मराठीत “मधली स�ंथा �काशकाची दिम�ळ आहे. ती िमळा�यास बरोबर दोरी ु
चालेल व पोहणा�यास भोप�या�माणे �थंकारास �काशकांची मोठी साथ होईल,” असे ब. 
ग. दाभोळकरांनी �हटले आहे. दाभोळकरांनी �वतः �काशका�या भिमकेतन र० प० ू ू ु
परांजपे, महादवे िशवराम गोळे, श.ं बा. दीि�त इ�यादी लेखकांकडन िविवध शा�ीय ू



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - म�ण-स�ंकती    । 693 ृ ु ृ

िवषयांवर तसेच पा�ा�य िवचारांवर आधा�रत मराठी �थं िलहवन घेतले आिण ते ू
दाभोळकर �थंमालेतफ�  �कािशत केले. िव�� फार होते �हणन धािम�क प�तके छापणा�या ू ु
म�ण�यावसाियकांचे �या काळात आिध�य होते. या पा��भमीवर दाभोळकरांचा आधिनक ु ू ु
गभंीर आशयाची प�तके �कािशत कर�याचा उप�म उ�लेखनीय आहे. १९००पय�त ु
दाभोळकरांनी पढील मह�वाची प�तके �कािशत केली : �पे�सर�या त�व�ानाचा ु ु
अनवाद असणार े‘नीितमीमांसा’ (अनवादक, िच.ं ग. भान) व ‘नीितिस�ा�त’ (अनवादक, ु ु ू ु
ना. ल. फडके, ध�. के. कव�) हे ��येक� दोन भागांमधील �थं. ‘शा�रह�य’ हा खिनजे, 
मानवी उ��ांती, सजीव स�ी इ�यादी आधिनक िवषयांचे �ान दणेारा �थं; ‘�योितिव�लास ृ ु
अथवा रा�ीची दोन घटका करमणक’ (श.ं बा. दीि�त); ‘राजनीतीची मलत�वे’ (वा. ब. ू ू
पटवध�न, ध�. के. कव�); ‘जीवशा�ाची त�वे’ (िव. बा. भाटे); ‘�ाचीन भारतवष�य भवण�न’ ू
(श.ं बा. दीि�त) इ�यादी. दाभोळकरांनी प�तकांसाठी केलेली िवषयांची िनवड पाहता ु
िव�� हा हेत डो�यांसमोर न ठेवता नविशि�त समाजाचे आधिनक �ाना�ार े �बोधन ू ु
कर�या�या हेतने �यांनी �काशनउ�ोग केला हे �यानात येते (िक�ा : १०८-१०९).ू

बेळगाव�या रामच�ं सावतंांनी स�वातीला पौरािणक-धािम�क प�तकां�या िव��चे ु ु
दकान काढले. नंतर १८८१�या समारास सावतंांनी मंबईला जाऊन िखळाछाप म�णाची ु ु ुु
मािहती िमळवली आिण बेळगावात परतन ‘रामत�व-�काश’ हा छापखाना स� केला. ू ु
�ाम�याने धािम�क प�तके छाप�याकडे �यांचा कल होता. ‘�ी योगवािस�ांतग�त ु ु
चडाला�यान’, ‘इशावा�योपिनषत’, ‘वेद�ेरी’, ‘�ाने�रकत अनभवामत’ ही �यांनी ् ृ ृू ु
�कािशत केलेली काही मह�वाची प�तके. यािशवाय काही क�नड व स�ंकत प�तकेही ु ृ ु
�यांनी �कािशत केली. रा. िभ. गजंीकरांचे सावतंांनी छापलेले ‘क�नड प�र�ान अथवा ु
�याकरणश� कानडी भाषा िशकणेचे प�तक’ १८९५चे आहे. ‘सगंीत यादवगव�प�रहार’ हे ु ु
नाटक �यांनी १८८८म�ये छाप�याचा उ�लेख दातेसचीम�ये आहे. सावतंांनी ू
प�तकिव��म�ये चांगला जम बसवला होता. बेळगावव�न थेट व�हाड-मराठवाडयातही ्ु
�यांची प�तके िवकली जात. दोन बैलगाडया भ�न �ही.पी.-पास�ले रामत�व �काशमधन ्ु ू
रवाना होत. आप�या लेखकांना शांतपणे लेखन करता यावे यासाठी रामच�ं सावतंांनी 
बेळगावजवळ एक अितथीगह बांधले होते (िक�ा : ११२-१३).ृ

एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त मराठी प�तक �काशन�यवसाय मंबई-प�यात ु ु ु
क� �ीत झाला असताना दि�ण महारा��ातील दोन �काशक मा� याला अपवाद मानावे 
लागतील. बेळगाव�या ‘रामत�व �काश’चे आबाजी रामच�ं सावतं आिण या सावतंां�याच 
हाताखाली तयार झालेले खानापरचे ‘लोकिम�’कार द. गो. सडेकर हे ते दोन �काशक ू
होत. 

द. गो. सडेकर यांनी आरभंी�या काळात रामच�ं सावतं यां�या ‘रामत�व 
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याच काळात आणखी एक घटना घडली. मोठया �माणात �थंम�णाचे काम जेथे ् ु

एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�तील मराठी �थम�ण��ेातील ि�थ�यतरें ंु

�काश’म�ये िफर�या प�तकिव�े�याचे काम केले. िनमशहरी भागातील लोकांम�ये ु
िफर�यानंतर शहरातील वाचकांपे�ा ितथ�या वाचकां�या गरजा वेग�या आहेत हे 
�यां�या �यानात आले आिण या वाचकांसाठी �वतं�पणे प�तके छाप�याचे �यांनी ु
ठरवले. “साधारण िशकले�या िकंवा मळीच न िशकले�या लोकांसाठी कांही वा�य ु
िनमा�ण करता आ�यास �यांची तर सोय होईलच, पण आपलाही च�रताथा�चा �� सटेल ु
असे मला िदसन आले आिण मी �याच उ�ोगास लागलो,” अशा श�दांत �यांनी आप�या ू
�थं�काशन�यवसायामागचा हेत �प� केला आहे. १८९४-९५पासन सडेकरांनी ू ू
�थं�काशनाला स�वात केली. केवळ अ�रओळखीपरते िश�ण घेतले�या �ामीण ु ु
भागात�या �ीप�षांसाठी मनोरजंनपर प�तके आिण �यां�या दनंैिदन जीवनात उपयोगी ु ु
पडणा�या �यावहा�रक िवषयांवरील मािहतीपर आिण माग�दश�नपर प�तके सडेकरांनी ु
�कािशत केली. ‘विनताबोध िकंवा मिहला मनोरजंन’, ‘भजनसा�ा�य’, ‘भािवकांचा 
िव�ांती कंज’, ‘कलावैभव िकंवा उ�ोगशाळा’, ‘शाई, सगधं सामान, कागद वगैर’े, ु ु
‘िशसपेि�सल��या कती’, ‘ि�यांची उ�ोगशाळा’, ‘मलांसाठी घरगती धदं’े हे �यांनी �िस� ृ ु ु
केले�या प�तकांचे मथळे या प�तकांचे �व�प समज�यास परसेे आहेत. अशी अडीचशे ु ु ु
प�तके सडेकरांनी �िस� क�न ती दि�ण महारा�� व व�हाडचा काही भाग, या �दशेांत ु
िवकली (िक�ा : ११३-१४). 

िविवध हेतंनी प�तके �कािशत करणा�या या ठळक म�क-�काशकांचा हा इितहास ू ु ु
पािह�यानंतर एकोिणसा�या शतकातील मराठी समाजात झाले�या म�णतं�ा�या ु
�साराचा आढावा घेऊ. केवळ ि��ती िमशनरी आिण सरकारी छापखाने यां�या हेतंम�ये ू
बिंद�त असले�या म�णतं�ाला म� क�न गणपत क�णाजी या मराठीत�या पिह�या ु ु ृ
म�क-�काशकाने महारा��ीय समाजाचा म�णमा�यमाशी प�रचय करवन िदला. ु ु ू
१८६९पासन िनण�यसागर �ेसचे स� झालेले काय� मराठी �थंम�ण �े�ात न�या पवा�चा ू ु ु
�ारभं करणार ेठरले. िनण�यसागर छापखाना स� हो�यापव� दशकभर आधीपासन मंबईत ु ू ू ु
छापखा�यांची स�ंया वेगाने वाढ लागली; याचे एक कारण �हणजे अ�यास�मात ू
नेमले�या प�तकांची अचानाक वाढलेली मागणी. १८५७पय�त शाळां�या स�ंयेत व ितथे ु
िश�ण घेणा�या िव�ा�या��याही स�ंयेत अनेक पट�नी वाढ झाली. या काळात सरकारी 
छापखाने अवघे दोन होते आिण �यांना इत�या मोठया स�ंयेने प�तके छापणे अश�य ् ु
झाले होते. �यामळे �िमक प�तकां�या म�णाचे काम खाजगी छापखा�यांकडे िदले जाऊ ु ु ु
लागले. १८५७ पासन पढे दहा वष� मंबईतील छपाई उ�ोगाला �यामळे अितशय चांगले ू ु ु ु
िदवस आले. 
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चाले, तो अमे�रकन िमशनचा छापखाना बदं कर�याचा िनण�य १८५५म�ये झाला. इं�जी 
टंकांचा िवभाग टाई�स ऑफ इंिडयाला िवक�यात आला. तर दवेनागरी टंकांचा िवभाग 
बाजारात िवकला गेला. मराठी म�णउ�ोगात म�य चणचण दवेनागरी टंकांची होती. ते ु ु
तयार करवन घेणे महाग होते आिण �यांचे दिभ��य दखेील होते. �हणन अनेक म�क ू ू ुु
िखळा�ेसऐवजी िशळा�ेस�ारचे म�ण करत असत. परतं अमे�रकन िमशनचे जने ु ु ु
दवेनागरी टंक बाजारात आ�याने अनेक न�या-ज�या छापखा�यांना ते िवकत घेता आले. ु
�हणजे एकाच वेळी तं��ान उपल�ध झाले आिण उ�पादनाची मागणीही वाढली. १८५९-
६०म�ये सरकारने डझनभर लोकि�य मराठी प�तकां�या एकण ८५,३०० �ती ु ू
छाप�याची ऑड�र खाजगी छापखा�यांकडे न�दवली. तीन वषा�नी याच बारा प�तकां�या ु
आणखी ८९,००० �ती छाप�याची ऑड�र द�ेयात आली. ही प�तके छाप�याचे काम ु
�या सतरा छापखा�यांकडे िदले होते, �यापैक� पधंरा छापखाने एत�ेशीय �य���या 
मालक�चे होते आिण या पधंरापैक� १८५९पव� स� झालेले �िस� असे केवळ पाच ू ु
छापखाने होते (�हणजे दहा छापखाने एकतर नवीन होते िकंवा छोटे होते). या काळात 
अनेक नवी मािसके स� झाली आिण खाजगी�र�या �थं �कािशत कर�यासाठी अनेक ु
लेखक पढे येऊ लागले. नवन�या िवषयांवरील प�तके िलह�न �वदशेबांधवांचे �बोधन ु ु
कर�याची �ेरणा या लेखकां�या लेखनामागे होती. अशी प�तके वाचणारा मया�िदत ु
स�ंयेने का होईना, पण एक वाचकवग� समाजात तयार झाला होता. या दो�ही कारणांमळे ु
�थंिव��ला चालना िमळाली आिण �थंम�णाचा उ�ोग भरभराटीला आला (Ellen ु
McDonald 1968 : 600).

१८७० ते १८९२ हा िनण�यसागर पवा�चा कालखंड मानला, तर या काळात 
महारा��ात आधीपासन अि�त�वात असले�या ३५ छापखा�यांम�ये �थंम�णाचे काय� ू ु
चाल होते. यापैक� १७ छापखा�यांत १८७० ते १८९२ दर�यान ��येक� दहाह�न अिधक ू
प�तके छाप�यात आली. यात मंबईतील गणपत क�णाजी, ए�यकेशन सोसायटी, ु ु ृ ु
इंद�काश, नेिट�ह ओिपिनयन, सखाराम खात छापखाना, ओ�रए�टल �ेस आिण जॉईटं ूु
�टॉक �ेस या सात छापखा�यांचा समावेश होता. ठा�यातील सव�दय व अ�णोदय हे 
दोन छापखाने आिण प�यातील �ान�काश, अि�नहो�ी, व��सारक, �ानच� आिण ु ृ ु
जगि�ते�छ हे ठळक होते. या काळात सवा�िधक प�तके मंबई�या ए�यकेशन ु ु ु ु
सोसायटी�या छापखा�यात छापली गेली (१५५). �याखालोखाल प�याचा �ान�काश ु
(११६), मंबईतील गणपत क�णाजी छापखाना (११५) आिण इंद�काश �ेस (९०) या ु ृ ु
छापखा�यांम�ये �थंम�णाचे काय� मोठया �माणावर झाले. १८७० ते १८९२ या काळात ्ु
न�याने स� झाले�या छापखा�यांपैक� ३० छापखा�यांम�ये दहाह�न अिधक प�तके ु ु
छापली गेली. �यापैक� िनण�यसागर �ेसम�ये सवा�िधक, �हणजे २५४ प�तके छाप�यात ु
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आली. 

स�या महारा��ाबाहेर असले�या काही शहरांम�ये दखेील या काळात मराठी 
�थंम�ण झाले होते ही उ�लेखनीय बाब आहे. बडो�ाला १८८५म�ये स� झाले�या ु ु
बडोदाव�सल छापखा�यातन १८९२पय�त १८ मराठी प�तके �कािशत झाली. यानंतर ू ु
ितथे मराठी प�तके छापणार ेआणखी सहा छापखाने स� झाले. बेळगावला १८७१म�ये ु ु
स� झाले�या बेळगाव समाचार �ेसने १८९२पय�त एकंदर १७ मराठी प�तके छापली. ु ु
बेळगावात मराठी प�तके छापणार े आणखी दोन छापखाने होते. या शहरांिशवाय ु
म�य�दशेातील खांडवा, हरदा, इंदर, धार, दवेास, राजनांदगाव या शहरांम�ये ू
१८९२पय�त मराठी प�तकांचे म�ण स� झाले. कना�टकातील मंगलोर, धारवाड आिण ु ु ु
िवजापर, तसेच गजरातेतील अहमदाबाद इथेही मराठी प�तके छापली जात (नाईक ू ु ु
१९८० : ७७-८१).

१८७० ते १८९२ या काळात मंबई इलाका व आसपास�या इतर �ांतांतील ु
शहरांम�ये मराठी प�तके छापणा�या एकण छापखा�यांची स�ंया दाते �थंसचीनसार ु ू ू ु
२५५ इतक� आहे. या यादीव�न महारा��ात�या िविवध �ांतांम�ये म�णतं��ान के�हा ु
पोहोचले हे कळते. मंबई-प�याबाहेर म�णतं� सव��थम ने�याचे �ेय ि��ती िमशन�यांकडे ु ु ु
जाते हे आधी सांिगतले आहे. हण�, बाणकोट आिण अहमदनगर येथे िमशन�यांनी 
छापखाने स� केले होते. १८७०नंतर महारा��ातील व महारा��ाबाहेरील अनेक ु
शहरांम�ये खाजगी छापखाने स� होऊन �यावर मराठी प�तके छापली जाऊ लागली. ु ु
१८५४म�येच र�नािगरी�या जगि�म� �ेसम�ये प�तक छापले होते. बेळगाव व सातारा ु
इथे १८७१म�ये �थं छापले जाऊ लागले, तर अिलबागला १८७३म�ये. १८७१पासन ू
१८९२पय�त साता�यात आठ छापखाने स� झाले होते. वसईला १८७८म�ये, ु
मालवणला १८८१ म�ये तर पेणला १८८४म�ये प�तके छाप�यास स�वात झाली. ु ु
दि�ण महारा��ात इ�लामपरला १८८४म�ये आिण सोलापरला १८८७म�ये छापखाने ू ू
स� झाले. सोलापरात १८९२पय�त तीन छापखा�यांम�ये एकण पाच प�तके छापली ु ु ू ु
गेली. को�हापरला िमशन �ेस १८८५पासन प�तके छाप लागली. �यानंतर १८९२पय�त ू ू ु ू
ितथे आणखी पाच छापखा�यांम�ये �थंम�ण होऊ लागले. खानदशे-िवदभा�त �थंम�ण ु ु
काहीसे उिशरा पोहोच�याचे िदसते. नागपर आिण अमरावतीला १८८४म�ये पिह�यांदा ू
प�तके छापली गेली. नागपरात १८९२पय�त तीन छापखा�यांची न�द िदसते. �यांत या ु ु
कालखंडात आठ प�तके छापली गेली. अको�याला १८८७ साली प�तक छाप�यात ु ु
आले, तर खामगाव येथे १८९१ साली. जळगाव आिण धळे येथे अन�मे १८८९ आिण ु ु
१८९०म�ये प�तके सव��थम छापली गेली. ु
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४ मराठी भाषे�या �माणीकरणाचे उप�म
म�णतं�ा�या आगमनामळे मराठी भाषेने मौिखक आिण ह�तिलिखत ु ु

आिव�कारा�या यगातन मि�त आिव�कारा�या आधिनक यगात �वेश केला. इं�जपव� ु ू ु ु ु ू
काळात मराठीत ह�तिलिखते तयार केली जात. मा� लेखन-वाचन �यवहार समाजात�या 
अगदी लहान वत�ळापरता मया�िदत होता. इतर सव� समाजात �थं हा �वणा�या ु ु
मा�यमातनच पोहोचत असे. या समाजाचा िलिखत भाषेशी सबंधं येत नसे. पण मि�त ू ु
प�तकाचा उदय आिण �याचा �सार झा�यानंतर, समाजात सा�रता वाढ�यानंतर ु
समाजात�या अिधकािधक लोकांचा लेखन-वाचना�या िनिम�ाने भाषे�या िलिखत 
�पाशी सबंधं येऊ लागला. �यातन भाषेचा िलिखत आिव�कार कसा असावा यािवषयीचे ू
काही �� िनमा�ण झाले. 

इं�ज अिधकारी आिण ि��ती िमशनरी यांना अन�मे भारतीय जनतेवर रा�य ु
कर�यासाठी आिण भारतात धम��सार कर�यासाठी दशेी भाषा िशकणे गरजेचे आहे हे 
�यानात आ�यावर या भाषा िशक�यास �यांनी स�वात केली. या भाषा िशक�याची �मख ु ु
अडचण अशी क� दशेी भाषांचे �ान दणेारी �याकरणाची प�तके अथवा श�दकोश या ु
भाषांम�ये तयारच झालेले न�हते. िलिखत �यवहार अ�यतं मया�िदत होता आिण दशेी 
भाषा मौिखक आिव�कारा�या �पातच अ�यासता येत हो�या. िनि�त �याकरणाचे िनयम 
आिण भािषक आिव�कारा�या प�ती यांची न�द झालेली नस�याने या भाषांचे �व�प 
काहीसे �वाही होते. पण आता या भाषां�या �याकरणाला अिधक मत� �व�प दणेे ू
आव�यक ठरले. यासाठी दशेी भाषां�या �माणीकरणाचे उप�म या काळात स� झाले. ु
या उप�मांम�ये ि��ती िमशनरी, सरकारी अिधकारी आिण नविशि�त एद�ेशीय समाज 
ही मंडळी सहभागी झाली. यांनीच दशेी भाषां�या म�णयगातील आिव�काराला आकार ु ु
िदला असे �हणता येईल. 
िलपीिवषयक धोरण 

मराठी�या �माणीकरणाचा इितहास मराठीसाठी�या िलपी�या िनवडीपासन स� ू ु
होतो. म�ययगीन काळात मराठी लेखनासाठी दवेनागरी (बाळबोध) आिण मोडी या दोन ु
िल�या वापर�या जात. शा�ी-पिंडतांची िलपी दवेनागरी होती. धािम�क-आ�याि�मक 
�व�पाचे �थंलेखन दवेनागरी िलपीत होई. समाजातील इतर राजक�य, �शासक�य, 
�यापारी �यवहारांची िलपी मा� मोडी होती. मोडी िलपी सव�सामा�य �यवहारात अिधक 
�चिलत होती. िलखाणात मोडी�या वापराला अिधक �ित�ा दखेील असावी. मोडीऐवजी 
दवेनागरी िलपीत िलिहणे हे मला-बायांचे काम मानले जाई (गजंीकर १९४२ : ०९). ु ु
�हणनच ितला ‘बाळबोध’ असे नाव िमळाले असावे. अगदी �ारभंी�या ट��यात मराठी ू
�थंम�ण दवेनागरी आिण मोडी या दो�ही िलप�म�ये झालेले िदसते. ु
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बगंालम�ये सेरामपर येथे िव�यम कॅर े याने छापलेले मराठीतले पिहले प�तक ू ु
दवेनागरी िलपीत होते. िव�यम कॅर े याला १८०४-०५म�ये मराठी भाषेचे �याकरण 
िलिह�यासाठी साहा�य करणारा पिंडत िव�ानाथ हा कॅर�ेमाणेच कलक�या�या फोट�  
िव�यम कॉलेजम�ये मराठीचा िश�क होता. शा�ी-पिंडतांची िलपी दवेनागरी अस�याने 
िव�ानाथाकडन कॅर े याला मराठीचे �याकरण िलिह�यासाठी दवेनागरीचाच वापर ू
कर�याचा आ�ह झाला अस�याची श�यता आहे. मराठी भाषकांम�ये मोडी िलपी अिधक 
�चिलत असतानाही आपण मराठी �याकरणा�या प�तकात दवेनागरी िलपीचा वापर ु
करत आहोत याब�ल कॅर ेयाने प�तका�या ��तावनेत िदलिगरी �य� केली आहे. आपण ु
दवेनागरी िलपीचा वापर का केला हेही �याने �प� केले आहे : पिहले कारण - 
�याकरणातील बारकावे अचकपणे �प� कर�यास दवेनागरी िलपी अिधक स�म आहे; ू
आिण दसर े कारण – मोडी िलपीतील म�ा�र े अ�ाप तयार झालेली नाहीत, ुु
दवेनागरीमधील मा� तयार आहेत; �यामळे �याकरणाचे प�तक दवेनागरीत छापले आहे ु ु
असे तो �हणतो.

मराठीला समांतर उदाहरण गजरातीचे आहे. गजराती भाषेला दखेील मराठी�माणेच ु ु
दोन िलपी हो�या. शा�ी-पिंडतांची ‘शा�ी िलपी’ आिण �यापार इ�यादी इतर सव� 
�यवहारांत वापरली जाणारी ‘महाजन िलपी’. शा�ी िलपी दवेनागरीशी तर महाजन िलपी 
मोडी िलपीशी सा�य असणारी होती. एकोिणसा�या शतका�या �ारभंी मंबईत गजराती ु ु
भाषेतील म�ण स� झाले, ते�हा मंबईतील गजराती भाषक समाज हा �ाम�याने िहदं ु ु ु ु ु ू
आिण पारशी �यापारी समदायाने बनलेला होता. �यामळे मंबईत गजराती प�तके छापली ु ु ु ु ु

पढे तीन वषा�नी (१८०८) �याकरणा�या या प�तकाची दसरी आव�ी िव�यम कॅर ेु ु ृु
याने मोडी िलपीत छापली. तोवर मोडी म�ा�र ेतयार झाली असावीत. आिण �यानंतर ु
१८१०म�ये मराठी भाषेचा श�दकोश दखेील �याने मोडी िलपीतच छापला (िपगें १९६० 
: ७२-७३). मंबई�या ‘बॉ�बे क�रयर’ या वत�मानप�ात मराठीतली पिहली जािहरात १७ ु ु
जलै १८०२ रोजी छापली गेली; ती मोडी िलपीत होती. हाच मोडी टंक वाप�न ु
१८०८म�ये डॉ० �मंड या�या ‘Illlustrations of the Grammatical parts of the 
Guzerattee, Maharatta and English Languages’ या प�तकातील मराठी ु
मजकर छापला गेला. या प�तका�या ��तावनेत �मंड याने �हटले आहे, “डॉ० कॅरी यांचे ू ु
मराठी �याकरणाचे प�तक इकडे अितशय मोज�या लोकां�या हाती िदसते. �यातला ु
मजकर �या बाळबोध अथवा नागरी िलपीत छापला आहे ती िलपी या दशेी फार कमी ू
�माणात वाचली जाते.” (Priyolkar 1958 : 75).[६] लेखन-वाचनासाठी मोडी िलपी 
अिधक �चारात अस�यामळे अिधकािधक लोकांनी प�तक वाचावे यासाठी ते मोडी ु ु
िलपीत छापले जाणे गरजेचे आहे असा मत�वाह �या काळी होता हे याव�न िदसन येते.ू
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जाऊ लागली ती महाजन िलपीत. अगदी स�वाती�या काळात �ाम�याने धम��सार ु ु
आिण �यापार-�यवसाय या उ�ेशानेच प�तके छापली जात होती. �यामळे लोकांम�ये ु ु
अिधक �चिलत असले�या मोडी आिण महाजन या िल�यांम�ये म�ण कर�याकडे कल ु
िदसन येतो. ू

परतं पढे सरकारी पातळीवर मराठी �थंम�णासाठी दवेनागरी िलपीचा पर�कार ु ु ु ु
कर�यात आला. १८२२म�ये ‘बॉ�बे नेिट�ह �कल बक अड �कल सोसायटी’ �थापन ँू ु ू
झाली. या स�ंथेने शालेय िश�णासाठी मराठी आिण गजराती भाषेत प�तके छापताना ु ु
अिधकतपणे दवेनागरी िलपीचा �वीकार केला. जे. टेलर या इं�ज अिधका�याने ृ
म�णमा�यमात मोडीपे�ा दवेनागरीचा वापर करणे अिधक सोयीचे आहे असा आ�ह ु
ग�हन�र माउंट�टअट� एि�फ��टन या�याकडे धरला. �याचे �हणणे पढील�माणे : “माझ ंु ु
अस ंठाम मत आहे क�, हाच (दवेनागरी) टाईप मराठी छपाईसाठी वापरला पािहजे. ह�ली 
मराठी �यवहारात सव�� वापरली जाते, ती मोडी िलपी. ती धाव�या प�तीची असन ू
काहीशी आप�या िलखाणासारखी आहे, हे मा�य. परतं ती कोण�याही �कार ेु
दवेनागरीसारखी �प�, सबोध नाही. �ा कारणामळे छपाईसाठी दवेनागरीला �ाधा�य ु ु
�ायच ं मी ठरवलं आहे.” एि�फ��टनने हा आ�ह मा�य केला. व�र� अिधका�यांकडन ू
मराठी म�णासाठी दवेनागरी िलपीचा वापर कर�या�या िनणा�याला मंजरी िमळवली (ओक ु ु
१९९० : २०९-१०). ‘बॉ�बे नेिट�ह �कल बक अड �कल सोसायटी’�या १८२५-ँू ु ू
२६�या वािष�क अहवालात यासदंभा�त पढील�माणे �ितपादन केले आहे : िश�कांना ु
दवेनागरी िलपीत लेखन-वाचन करता येणे अिनवाय� आहे. कारण सोसायटीने 
िश�ण�मातील मराठी व गजराती प�तके छाप�यासाठी तसेच इतर प��यवहारासाठी ु ु
दवेनागरी िलपीचे मा�यम �वीकारले आहे (Priyolkar 1958 : 76).[७]

 सोसायटीने �वीकारले�या या धोरणामळे सरकारपर�कत मराठी प�तके दवेनागरी ु ु ृ ु
िलपीत तर गजराती प�तके शा�ी िलपीत छापली जाऊ लागली. परतं वर ु ु ु
�हट�या�माणे मंबई�या गजरातीभाषक समाजात पारशी व िहदं �यापा�यांचा अिधक ु ु ू
भरणा होता. म�णमा�यमा�या वापरामागचा या समाजाचा हेत �यापार-�यवसायक� �ी ु ू
रािहला. �यामळे शा�ी िलपीत छापले�या प�तकांना गजराती समाजातन अितशय अ�प ु ु ु ू
�ितसाद िमळाला. प�रणामी काही काळानंतर शा�ी िलपीत छापले�या गजराती ु
प�तकांची स�ंया रोडावली आिण गजराती प�तके मोडीशी साध�य� असले�या महाजन ु ु ु
िलपीत छापली जाऊ लागली (Priyolkar 1958 : 76-78). आज गजरातीसाठी सव�� ु
हीच महाजन िलपी वापरात आहे. 

मराठीत या�या उलट घडले. ‘बॉ�बे नेिट�ह �कल बक अड �कल सोसायटी’ची ँू ु ू
शालेय अ�यास�माशी सबंिंधत मराठी प�तके, इं�ज अिधका�यांनी स� केलेले मराठी ु ु
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मराठी म�णकलेम�ये दवेनागरी िलपीतील अ�रांची पारपं�रक वळणे म�णपव� ु ु ू
काळातील धािम�क ह�तिलिखतां�या �पाने उपल�ध होती. कलक�या�या चा�स� 
िवि�क�स याने मराठीचे टंक सव��थम तयार करताना अशा ह�तिलिखतांमधील अ�रांचे 
नमने आदश� �हणन घेतले. पो�यांमधील अ�र े कापन, ती एत�ेशीय जाणकारांना ु ू ू
दाखवन, �यां�याकडन श� वळण िमळवन �याने मराठी (दवेनागरी) म�ा�र ेतयार केली ू ू ु ू ु
(अ. ह. िलमये १९७२ : ०८). दवेनागरी म�ा�रांना पिहले वळण ि��ती िमशन�यांनी ु
िदले. िवि�क�सनंतर मंबई�या थॉमस �ॅहॅम याचे नाव दवेनागरी म�ा�रिनिम�तीत ु ु
ठळकपणे घेतले जाते. िवि�क�स िकंवा �ॅहॅम या दोघांनीही �वतः मराठी भाषेचा, 
पारपं�रक लेखनप�तीचा अ�यास क�न दवेनागरी अ�रांची वळणे िनि�त केली. 
म�ा�रिनिम�तीची कला िवि�क�स याने कलक�यात पचंानन कम�कार याला िशकवली; तर ु
मंबईत �ॅहॅम याने आपले िश�य गणपत क�णाजी, जावजी दादाजी, राणजी आ� यांना ु ृ ू
िशकवली. हे सव� �ा�णेतर जात�तील – �हणजे परपंरनेे लेखन-वाचनाशी, 
�थं�यवहाराशी �यांचा शेकडो वष� सबंधं आला न�हता अशा सामािजक वगा�तील – लोक 
होते. यापैक� राणजी आ� हे तर िनर�र होते. पण �यांनी तयार केलेले सबक दखेणे ू ु
दवेनागरी टंक मराठी �थंम�ण �े�ात िवसा�या शतकापय�त अ�वल, �े� दजा�चे मानले ु
गेले. राणज�नी घडवलेले टंक वाप�न मि�त झाले�या स�ंकत �थंांमधील अ�रांचे वळण ृू ु
आतंररा��ीय �तरावर नावाजले गेले. थोड�यात, म�णमा�यमात �वेश केले�या ु
मराठी�या अ�रांना वळण द�ेयाचे काय� ि��ती िमशन�यांमधील उ�ोगी लोक आिण 
िहदंमंध�या तथाकिथत मागास जात�तील कारागीर यां�या हातन घडले.ूू

म�णमा�यमात मराठीने �वेश के�यानंतर ितचे िलपीिवषयक धोरण असे ु
अि�त�वात आले. मराठीची अिधकत िलपी �हणन दवेनागरी �ाधा�याने वापरली ृ ू
जा�यात म�ा�र े तयार कर�यातली सलभता हे दखेील �यामागचे एक मह�वाचे कारण ु ु
होते.

कोश-�याकरणा�या रचनेचे काय�, वेगवेग�या इं�जी प�तकांचे अनवाद या सव� ु ु
उप�मांम�ये इं�ज अिधका�यांना सहकाय� करणारी मराठी नविशि�त मंडळी मळची ू
शा�ी-पिंडत होती. �यांचा पारपं�रक लेखन-वाचन�यवहार दवेनागरी िलपीत होई. 
मराठीचा नविशि�त वाचकवग� दखेील याच �ा�णवगा�तन तयार झाला होता. सोसायटीने ू
�थं�यवहारासाठी केलेला दवेनागरीचा �वीकार या वगा�ला अनकल ठरला. �यामळे ु ू ु
मराठीमधील पढील सव� �थं�यवहार दवेनागरी िलपीत झाला.ु

म�ा�राची वळण,े  लेखनप�ती आिण भािषक वळण याचे �माणीकरणं ंु

पारपं�रक मराठी ह�तिलिखतांम�ये दवेनागरी िलपीतील श�द आिण वा�यलेखनाची 
िविश� प�त होती. मोडी लेखन करताना सपंण� वा�यावर एकच िशरोरखेा िदली जाई. ू
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�या रखेेवर श�द पर�परांना जोडन िलिहली जात. दवेनागरी िलपी�या लेखनातही याच ू
प�तीचे अनकरण होऊन श�दांम�ये अतंर न सोडता सलग ओळी िलिह�याची �था ु
म�णपव� काळात �ढ झाली होती. या लेखनात िवरामिच�हांचाही वापर नसे. वा�य पण� ु ू ू
झा�याची खण �हणन उभा दडं िकंवा महानभाव ह�तिलिखतांत िदसतात तशी िवसगा�ची ू ू ु
दोन िटंबे िदली जात. लेखनिवषयक िनयमांची िनि�ती नस�यामळे श�दांची �पे, ु
वा�यां�या रचना यां�या लेखन-प�तीत �यि�पर�वे आिण �दशेपर�वे भरपर वैिव�य ू
असे. एकच श�द अनेक प�त�नी िलिहला जाई; ि�यापदांचा, वचन व िवभ����ययांचा 
वापर वेगवेग�या प�त�नी होई. काही श�द वा�यात अ�या�त ठेवलेले असत, तर काही 
श�द वा�यात म�येच कोठेतरी घातलेले असत.

मराठी प�तकांचे म�ण स� झा�यानंतर मराठीचे �याकरण िलिह�याचे, श�दकोश ु ु ु
रच�याचे उप�म स� झाले. मराठीत म�णपव� काळातील श�दकोश अथवा ु ु ू
�याकरणिवषयक लेखन उपल�ध न�हते. ��य� भािषक �यवहारातील भािषक 
आिव�काराची �पे तपासन श�द, वा�य या पातळीवरील िनयम समजावन घेणे व �यांची ू ू
न�द करणे, या प�तीने �याकरणे िलिहली जाऊ लागली. या कामी इं�जी �याकरणाचे 
आदश� समोर ठेवले गेले. उदाहरणाथ�, बाळशा�ी जांभेकरांनी १८३६म�ये मराठीचे 
�याकरण िलिहताना िपनॉक (Pinnock) आिण गी (Guy) यां�या �याकरणाचा नमना ु
डो�यांसमोर ठेवला (क. िभ. कळकण� १९५६ : ८५). अशा पा��भमीवर मराठीचा ृ ु ू
श�दकोश तयार करणे अथवा मराठी �याकरण िलिहणे ही कामे िजिकरीची होती. 

१८३१म�ये �िस� केले�या मराठी-इं�जी श�दकोशाचे काम स� असताना, ु
आप�याला हे काम कसे करावे लागत आहे यािवषयी मो�सवथ� याने एका प�ात िलिहले,

दादोबा पांडरगं यांना १८३६म�ये मराठी भाषेचे �याकरण िलिहतानाही असाच ु
अनभव आला. मराठी�या �याकरणा�या ��तावनेत ते �हणतात :ु

“The boundless chaose of a living speech is to be reduced 
to order : words are to be collected from every book, from 
every writing, and from every tongue : choice is to be made 
without an established or generally satisfactory principle of 
selection; - corruptions are to be detected and branded 
though there is no test of purity; significations are to be 
ascertained from the mouth of the people;…”(िपगं े १९६० : 
१५९). 

“�थमतः जो कोणी �याकरण �थं या भाष�त करायास बसेल, �यास मळ� ु
याचे िनयम बांधायास कोणता ही आधार नाह�; सव� ज� कांह� तो करील त� 
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म�णपव� काळात ह�तिलिखतांम�ये �यि�पर�वे अ�रांचे वळण, िलिह�या�या ु ू
प�ती बदलत असत. �या जागी गणपत क�णाजी अथवा राणजी आ� यां�यासार�या ृ ू
म�ा�रक�या�ने तयार केलेली म�ा�र ेसव� म�णालयांत वापरली जाऊ लागली. �यामळे ु ु ु ु
अ�रां�या वळणांचे आपोआपच �माणीकरण झाले. श�दांची-वा�यांची मांडणी, लेखनाचे 
िनयम यांचेही असेच �मािणत �प म�णालयांम�ये छापले�या प�तकांमळे सव�� �सा�रत ु ु ु
होऊ लागले. छापील प�तके व िनयतकािलके यां�यामळे मराठी भाषे�या �माण अशा ु ु
एका�म �पा�या �साराला मोठा हातभार लागला. श�दकोशांम�ये श�दांचे अथ� न�दले 
जाऊ लागले, ते�हा आपोआपच �या अथा�चेही �माणीकरण होऊ लागले. कोकणपासन ू
व�हाडापय�त आिण खानदशेापासन दि�ण महारा��ापय�त सव�� न�याने प�तके, ू ु
िनयतकािलके वाच लागले�या नविशि�त वाचकवगा�वर या �माण मराठी लेखनाचे ू
स�ंकार होऊ लागले. �दशेां-�दशेांतील भाषाभेदांवर, बोली�या �पांवर मात करत 
एकाच �माण मराठी भाषेचे साव�ि�क�करण हो�याची �ि�या स� झाली. ही �मािणत ु
भाषेत लेखन-वाचन कर�याची प�ती न�या वाचनस�ंकतीचा एक मह�वाचा भाग होती. ृ
पढे वाचनािभ�ची�या इितहासात यािवषयी अिधक िववेचन आले आहे.ु

नव�, व �याची क�पना तोच �याचा आधार; दसर,�  या भाष�त आतंन ग�धळ ूु
िकती आहे तो अमंळ िवचार के�यावर लागलाच �यानांत येतो; �या सवा�चे 
पथक पथक िनयम बांधण� ह� काम बोलतांना मा� सलभ वाटत�. परतं त� ृ ् ृ ् ु ु
करायास गे�यावर िकती अवघड आहे याचा अनभव यावयास कांह� उशीर ु
लागणार नाह�; बर � यथाशि� इत�या ही अडचणी सोसावयास एखादा 
िस� झाला असतां, पढ� �या�या �माच� फल �ा� होईल क� नाह� ु
यािवषय� �यास मोठी �ांत. मराठी �याकरणाची �िस�ी आज िदनपय�त 
झाली नाह� �यास म�य अडचण ही शेवटचीच असावी.” (क. िभ. ु ृ
कळकण� १९५६ : ८७-८८).ु

दादोबा पांडरगं यांनी िलिहले�या मराठी भाषे�या �याकरणात ��येक श�द सटा ु ु
छाप�याचे मह�व सांिगतले. ओळ�तील ��येक श�द �वतं�पणे, तोडन छापला जाऊ ू
लागला. �याच�माणे श�दाचे िवभ�� इ�यादी ��यय हे �वतं�पणे न छापता ते श�दाला 
जोडनच घेतले पािहजेत, याची तक� श� कारणेही िदली. वा�याचे उघड वाचन करताना ू ु
�यातले िवराम आिण आघात दश�व�यासाठी वा�यात िवरामिच�हे असणे गरजेचे आहे; 
�यामळे लेखनाचा अथ� वाचकापय�त अिधक नेमकेपणाने पोहोचतो हे �यांनी दाखवन ु ू
िदले. इं�जी भाषेतील िवरामिच�हांचा आदश� समोर ठेवन मराठी िलखाणात ू
िवरामिच�हांचा वापरही स� झाला. या सव� सधारणां�ार ेमराठी भाषेचे �माणीकरण स� ु ु ु
झाले.
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इं�ज सरकारने स� केले�या �याकरण-श�दकोशांसह िविवध िवषयांवरील ु
�थंिनिम�ती�या उप�मात �यांनी इं�ज अिधका�यांना साहा�य केले अशा एत�ेशीय 
शा�ी-पिंडतांम�ये कोकण�थांचा भरणा अिधक होता, �यामळे �ारभंी�या काळात ु
‘�माण’ �हणन मा�यता�ा� ठरलेले मराठी भाषेचे वळण कोकण�थां�या मराठीचे होते, ू
असे रा. िभ. गजंीकर यांनी १८६८ साली ‘मराठी भाषा’ या िनबधंात �हटले होते ु
(गजंीकर १९४२ : १२३). मंबईतील ि��ती िमशनरी आिण इं�ज अिधकारी यां�यावर ु ु
याच मराठीचा �भाव होता. �यामळे या मंडळ�ना िव�यम कॅर े याने सेरामपर येथन ु ू ू
�कािशत केले�या अनवािदत मराठी बायबलमधील नागपरी वळणाची मराठी खटकली. ु ु
१८०७�या ‘न�या करारा’तील भाषा नागपरकडील अस�याब�ल र�ेह. �स याने या ू ू

अनवादावर टीका केली होती. १८११म�ये सेरामपर िमशनने �िस� केलेला ‘न�या ु ू
करारा’चा अनवाद बॉ�बे बायबल सोसायटीने नाकारला. याचे कारण सांगताना मंबईचा ु ु
िमशनरी डॉ. जॉन िव�सन यानेही हेच कारण िदले आहे. �हणतो, “या अनवादातील ु
मराठी भाषा बह�दा नागपर �ांतात�या अगदी लहानशा िवभागात बोलली जाणारी मराठी ू
बोली आहे. महारा��ात सामा�यपणे जी मराठी बोलली जाते ित�याशी या भाषेचे फारसे 
नाते नाही.” (िपगें १९६० : ५९).[८] िव�यम कॅर�ेया या मराठी अनवादां�माणेच �याने ु
तयार केले�या कोकणी भाषेतील बायबलावर दखेील कोकणातील शा�ी-पिंडतांनी 
“Bad letter – bad paper – and no language at all” अशा तटक श�दांत टीका ु
केली होती (िक�ा : ६१-६२). िव�यम कॅर ेहा महारा��ापासन दर अशा बगंाल �ांतात ू ू
राहात अस�याने त�कालीन महारा��ातील िकंवा मंबई-प�याकडील िजवतं मराठी भाषा ु ु
�याला प�रिचत असणे श�यच न�हते. �याला मराठी प�तकां�या िनिम�तीसाठी सहा�य ु
करणारा कलक�या�या फोट�  िव�यम कॉलेजातील मराठीचा अ�यापक िव�ानाथ शा�ी 
हा नागपरकडील होता. �यामळे �या�या प�तकांतील मराठीवर नागपरकड�या मराठीचा ू ु ु ू

रा. िभ. गजंीकरु
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�भाव असणे �वाभािवक होते.
बॉ�बे नेिट�ह ए�यकेशन सोसायटी�या सेवेत असलेले जग�नाथशा�ी �मवतं, ु

बाळशा�ी घगवे, गगंाधरशा�ी फडके, रामच�ंशा�ी ज�हवेकर, सखारामशा�ी जोशी, 
दाजीशा�ी श�ल आिण परशरामपतं गोडबोले या पिंडतां�या मदतीने मो�सवथ� याने ु ु
तयार केलेला मराठी-इं�जी श�दकोश १८३१म�ये �कािशत झाला. या श�दकोशासाठी 
स�ंकत�चर श�दच ही शा�ी मंडळी सचवत असत. मो�सवथ�चा �ि�कोन याबाबतीत ृ ु ु
अिधक सव�समावेशक होता. �याने �ा�णेतर सामािजक �तरांम�ये वापर�या जाणा�या, 
िश�ांकडन ‘अिश�’ समज�या गेले�या श�दांनाही आप�या कोशात �थान िदले होते. ू
�याचबरोबर िविवध िवषयांवरील इं�जी प�तकांचे मराठीत अनवाद कर�यासाठी उपय� ु ु ु
ठरतील असे मराठी बोलीतले श�द समािव� कर�यावरही �याचा भर होता. पण अशा 
श�दांना श�दकोशात �थान द�ेयास शा�ी-पिंडत िवरोध करतात अशी त�ा मो�सवथ�ने 
केली आहे (िपगें १९६० : १६०).[९] मो�सवथ��या आधी वरील शा�ी-पिंडतांनी नेिट�ह 
�कल बक किमटीक�रता मराठी-मराठी श�दकोश तयार केला होता (१८२९). या ू ु
कोशात पिंडतांनी �ाम�याने भौगोिलक��या पणे प�रसरातील आिण सामािजक��या ् ्ु ु
�ा�णां�याच बोलीतील श�दां�या समावेशाचे धोरण ठेवले. आपला �ि�कोन �यांनी 
��तावनेत पढील श�दांत �प� केला आहे : “ही महारा�� भाषा �हणजे दशेभाषा होय ु
आिण दशेभाषांचे वत�नाचा असा िनयम आहे क� �वदशेाचे म�यभाग� श� �व�पान� ु
असाव� आिण उ�रो�रपय�तभाग�त��ेशांतर�थ भाषांचे िम�णान� सकं�ण��पान� असाव�. 
महारा�� दशेाचा म�यभाग �हटला असतां �ायः पण� �ांत होतो अतएव पण� �ांत� जे श�द ु ु
�िस� आहेत ते �ायः सव� महारा��दशेभर �िस� अस� समजन ते श�द �ांताचे ू
खणेवांचन िलिहले आहेत...” त�कालीन महारा��ीय समाजातील �चिलत मराठी ु ू
बोलीतील कानडी, गजराथी भाषेतील श�द ‘�ौढ भाषे’त शोभ�यासारखे नाहीत �हणन ु ू
वगळ�यात आले; तर यवनी (�हणजे फारशी) भाषेतील श�द ‘राजक�य �यवहारा�या 
अनरोधाने आले आहेत’ असे कारण दाखवन वगळ�यात आले. “या भाषेस स�ंकत ु ू ृ
भाषेचा अनरोध आहे �हणन सांिगतल� ती स�ंकत भाषा बोलण� �या भाषेचे �थं पढण� हा ु ू ृ
�चार बह�तक�न �ा�णांत आहे �हणन �ा�णाचे बोल�यांत जे श�द येतात आिण �याचे ू
मखान� जसे उ�चार होतात �यांस या भाष�त �ाधा�य आहे.” असे या कोशा�या ु
सपंादकांनी �हटले आहे. �यांनी श�दांची िनवड करताना स�ंकत श�दांना �ाधा�य ृ
िदलेच, पण श�दांचे अथ� िववरण दखेील स�ंकत�चर भाषेतच केले. उदाहरणाथ�, ‘सहन’ ृ ु
या श�दाचा अथ� पढील�माणे िदलेला आढळतो, “�ितकल�व� क�न सबं� होणार जो ु ू
दःख, सकंट, शीत, उ�ण, अ�यकत अपराध, भार, इ. कांह� एक अथ� �यांच� सबंधंान� ृु
होणारी जी �ोभभगंािद िवि�या ितला आ�म�भावान� न होऊं दतेां िकं. झाली असतां न 
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प�याची मराठी बोलभाषा हीच �माण भाषा मान�याची कोशरचना करणा�या शा�ी-ु
पिंडतांची भिमका पढे मराठी �याकरणिवचारातही कायम झाली. १८३६म�ये �िस� ू ु
झाले�या दादोबा पांडरगंिलिखत �याकरणात ‘मी’, ‘त’ या सव�नामां�या उपयोगािवषयी ु ू
हाच �ि�कोन �वीकारलेला िदसतो. दशे�थ मराठी �दशेात (द�खन�या पठारावर) ‘मी’, 
‘त’ ही सव�नामे ‘�यां’, ‘�वां’ अशा �पांम�ये वापर�याचा �घात आहे. हे �याकरणीक ू
तका��या ��ीनेही यो�य आहे. परतं पणे प�रसरात मी त अशी �पेच वापर�याचा �घात ु ु ू
अस�याने आपण आप�या प�तकात हीच �पे कायम ठेवली आहेत, असे �प�ीकरण ु
दादोबांनी िदले आहे (िक�ा : ९२-९३). 

अशा �कार ेकंपनी सरकार�या अगदी जवळचे �थान पटकावन �यांना �शासक�य ू
आिण शै�िणक काया�त मोठया �माणावर सहा�य करणा�या सामािजक वगा�ची बोली ्
भाषा महारा��ाची �माण मराठी भाषा बनली. म�णतं�ामळे या �माण मराठीचा ु ु
महारा��भर �सार झाला आिण या भाषेचे स�ंकार मराठी�या इतर बोल�वरही होऊ 
लागले. �माण मराठी�या या पायाभरणीत एकोिणसा�या शतकात मराठीत तयार 
झाले�या �याकरणे व श�दकोश या वा�याचा वाटा मोठा आहे.

त�कालीन �माण मराठी भाषेत अननािसकांचा वापर मोठया �माणावर अस�याचे ्ु
कारण दखेील कोकण�थांचा मराठी�या घडणीवर असलेला �भाव हेच होय, असे रा. िभ. 
गजंीकर यांनी �हटले आहे. दशेावरील लोकां�या मौिखक आिव�कारात अननािसक ु ु
उ�चार इत�या मोठया स�ंयेने आढळत नाहीत. परतं प�तके, िनयतकािलके यां�या�ार े् ु ु
लोकांपय�त �सा�रत होणा�या �माण भाषेतील मजकरात अननािसकांचा अितशय भरणा ु ु
अस�याने तीच खरी ‘श�’ मराठी भाषा आहे असा स�ंकार सव� मराठी �ांतांत�या मराठी ु
वाचकांवर झाला (गजंीकर १९४२ : १२४).ु

मजेर कडी याचे �माण मराठी�या घडणीम�ये योगदानँ

गिणतां �या अथा�च� ज� आ�मसबंधंांत धारण त�.” (क. िभ. कळकण� १९५६ : १२०-२१).ृ ु

मराठी भाषे�या जडणघडणी�या सदंभा�त मेजर कडी या�या काया�चाही िवचार येथे ँ
करावा लागेल. मेजर कडी पणे पाठशाळेचा म�यािधकारी होता. �यानंतर १८४७म�ये ँ ु ु
कडीची मराठी �ा�सलेटर व रफेरी �हणन िनय�� झाली. १८७६पय�त ते �ा�सलेटर�या ँ ू ु
पदावर काम करत होते. या तीस वषा��या काळात मराठी शालेय अ�यास�मातील व 
�याला परक अशी मराठी प�तकांची रचना व �यांची भाषा कशी असावी याचा िनण�य ू ु
घे�याचा अिधकार कडीकडे होता. �यामळे या डे�कन �हरना�यलर सोसायटीसार�या ँ ु ु
स�ंथे�या सचंालक मंडळातही तो होता. �यामळे या काळात �िस� झाले�या बह�तांश ु
मराठी प�तकांवर �या�या मराठी भाषेिवषयी�या क�पनांचा ठसा उमटलेला िदसतो. ु
कोश आिण �याकरण या सािह�याबरोबरच या काळात गिणत, पदाथ�िव�ान, वै�क या 
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िवषयांवरील मराठीत भाषांत�रत झालेले �थं, �वतं�पणे मराठी लेखकांनी िलिहलेली 
िविवध िवषयांवरील प�तके यां�या भािषक लेखनप�ती आिण शैली कडीकडन तपासन ँु ू ू
घेत�या जात. �या मािसक अथवा प�तकांमधील भाषा �या�या ��ीने यो�य असे �यांनाच ु
सरकारी साहा�य िमळे. 

कडी�या मराठीिवषयी�या या िवचाराचा �भाव �या काळातील मराठी लेखकांवर ँ
पडला. या लेखकांची �ांिथक मराठी शैली घडव�यात कडी�या भािषक स�ंकारांचा मोठा ँ
वाटा होता. मा� काही एत�ेशीय लेखक-सपंादकांना कडीचे भािषक सधारणेिवषयीचे ँ ु
धोरण पसतं न�हते आिण �यािव�� �यांनी जाहीर भिमका घेतली. भाऊ महाजन, रा. ू
िभ. गजंीकर यांनी मेजर कडी�या मराठीिवषयक क�पनांना िवरोध केला. ‘दभंहारक’ या ँु
व�प�ानेही कडीवर टीका केली. मा� तरीही, �थं�काशनाला सरकारी मदत ृ ँ
िमळव�यासाठी कडी�या सचना मा�य क�न �यानसार लेखनात द���या करणे बह�तेक ँ ू ु ु
लेखकांना भाग पडे. िवनायक क�डदवे ओक यांनी ‘िविवध�ानिव�तार’�या १९०५�या 
अकंात, “मला मराठी िलिह�यास मेजर �यांडी साहेबांन� िशकिवल�....चांग�या ग�न� ु
आप�या आवड�या िव�ा�या�स जस� आ�थेन� िशकवाव� – �याचा हात ध�न �यास 
समागा�स लावाव� – �या�माण� मेजर �यांडीसाहेबांन� मला मराठी िलिह�या�या मागा�स ु
लािवल�. हे �यांचे उपकार मी याव�जीव आठवीन,” असे अ�यतं कत�भावाने �हटले आहे ृ

‘नवनीत’कार परशरामता�या गोडबोले हे मराठी भाषेसाठी कडीचे स�लागार होते. ँु
परतं गोडबोले यां�याही ‘म�छकिटक’, ‘कादबंरीसार’ या प�तकां�या भािषक घडणीम�ये ु ृ ु
कडी याने अनेक दोष काढले होते. दादोबां�या �याकरणावरील प�तकातील बरीच ँ ु
�ितपादने कडीला मा�य न�हती. �यावर �याने कठोर टीका केली होती. कडी�या भािषक ँ ँ
धोरणाचे दोन ठळक िवशेष सांगता येतील : एक �हणजे, �या काळातले बह�तांश मराठी 
लेखक मळचे शा�ी-पिंडत होते. �यां�या स�ंकत�चर मराठीिवषयी �याला ती� नापसतंी ृ ुू
होती. �याच�माणे इं�जी प�तकाचे मराठी भाषांतर करताना इं�जी वळणाची कि�म ु ृ
मराठी वा�यरचना करणे �याला मा�य न�हते. स�ंकत�चर िकंवा इं�जी वळणाची मराठी ृ ु
टाळन लेखनात मराठी भाषेचे �वाभािवक वळण िदसले पािहजे असा �याचा आ�ह असे. ू
स�ंकत�चर श�दांऐवजी साधे मराठी श�द वापर�याकडे कडी याचा कल होता. ृ ु ँ
�याचबरोबर वा�यरचना व श�दांची �पे ही अिधक आकलनसलभ असावीत यावर �याचा ु
कटा� होता. कडी�या मराठी भाषािवषयक भिमकेचा दसरा िवशेष �हणजे मराठी ँ ू ु
�याकरणाचे िनयम तयार करताना इं�जी �याकरणाचा आधार घे�याकडे �याचा कल 
होता. ब�याचदा मराठीची बोलभाषेतील �चिलत भािषक �पे ही �या�या �याकरणा�या 
िनयमांत बसत नसत. अशा वेळी तो ती �चिलत �पे चक�ची ठरवन �याकरिणक��या ्ु ू
यो�य �पे वापरावीत असा आ�ह धरी.



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - म�ण-स�ंकती    । 707 ृ ु ृ

म�ययगीन महानभाव सािह�यात ‘पचंवाित�क’ या शीष�काचे मराठी भाषेचे �याकरण ु ु
िलिहले गेलेले आहे. परतं महानभाव सािह�य हे िवसा�या शतका�या �ारभंापय�त ु ु
महारा��ाला अ�ात रािह�यामळे या �याकरणाचा प�रचय दखेील फार उिशरा झाला. ु
गो�यातील पोत�गीज िमशनरी फादर �टीफ�स याने िलिहलेले ‘A Grammar of the ु

 कडीने आधिनक मराठीला िदलेली आणखी एक दणेगी �हणजे िवरामिच�हांचा ँ ु
वापर. म�णपव� काळातील ह�तिलिखत परपंरते वा�य पण� कर�यासाठी ‘।’ िकंवा ‘:’ हे ु ू ू
िवरामिच�ह वापरले जाई. इतर कोणतेही िवरामिच�ह वापर�याचा �घात पारपं�रक मराठी 
लेखनात न�हता. इं�जी भाषेतील लेखनप�तीची ओळख झा�यानंतर मराठीतही काही 
लेखक िवरामिच�हे वाप� लागले. कडी याने मराठीत िवरामिच�हां�या वापरात सस�ता ँ ु ू
आण�याचा �य�न केला. �यासाठी १८५०म�ये �याने ‘िवरामिच�हांची प�रभाषा’ हे 
प�तक िलिहले. या प�तका�या ��तावनेत कडी �हणतो, “मराठी भाष�तील �थंांत ँु ु
िवरामिच�ह� घाल�याची चाल माग� न�हती; परतं यरोपखंडांतील इंि�लश वगैर ेभाषांम�य� ु ु
�ा िच�हांपासन बह�त उपयोग होतो, ह� पाह�न मराठी भाष�तिह ह� िच�ह� घाल�याची चाल ू
पडावी असी इ�छा अलीकडे बह�तांस झाली आहे. �हणन इंि�लश भाष�तील ज� िच�ह� ू
मराठी भाष�त �यावयाजोग� आहेत त� घेऊन, �यांच� �ान सव� लोकांस �हाव� या हेतन�, ही ू
प�रभाषा केली आहे.” (क. िभ. कळकण� १९५६ : ३९५). अवतरणिच�ह मराठी भाषेला ृ ु
आव�यक नाही असे कडीचे मत होते. िवरामिच�हांसदंभा�त पढे िव. का. राजवाडे यांनी ँ ु
काही सचना के�या. एकण ३५ िवरामिच�हे इं�जी�या �भावातन मराठीम�ये आली ू ू ू
आहेत असे िनरी�ण राजवाडे यांनी न�दवले. िवरामिच�हां�या वापरात अिधक नेमकेपणा 
यावा यासाठी दीघ�िवराम, �व�प��, अध���, �व�पउ�ार, अध�उ�ार इ�यादी िच�हे 
राजवाडयांनी सचवली. यानंतर का. ना. साने, रा. प. गोडबोले आिण श.ं रा. हातवळणे या ् ु
सरकारी शाळाखा�यातील ितघा भाषाअ�यासकांनी ‘मराठी भाषेची लेखनप�ित’ 
(१९००) या प�तकातन मराठीचे लेखन व िवरामिच�हे यांम�ये काही सधारणा ु ू ु
सचव�या. या सव� �य�नांमधन �माण मराठीची लेखनप�ती िवकिसत होत गेली. मेजर ु ू
कडी हा या �माण लेखनप�तीचा �मख उगम�ोत होता. ँ ु
५ �याकरण ेव श�दकोश याची रचनां

(क. िभ. कळकण� १९५६ : ५५). पण याच ओकांनी पढे, �थं�काशनासाठी ृ ु ु
सरकारकडन साहा�य िमळ�यासाठी कडीची �या प�तकातील आशय व भाषा यांना ँू ु
मा�यता असणे आव�यक असे; �यामळे �याने सचवले�या सव� सचना लेखकाला ु ु ू
�वतःला मा�य नस�या तरी �या सचनांबरह�कम लेखक प�तकात बदल करत असे, असा ू ू ु
�वतः�याच उदाहरणासह कबलीजबाब दखे ील िदला आहे (िक�ा : ३५२-५३). ु
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Koukani Laguvage’ या नावाचे कोकणी भाषेचे �याकरण १६४०म�ये गो�यात रायतर ू
येथन �िस� झाले होते. हे �याकरण मराठीचे नसले तरी मराठीशी जवळीक सांगणा�या ू
कोकणी भाषे�या रचनेचे �व�प �यात दाखवलेले होते. इं�जपव� काळात छाप�या ू
गेले�या आणखी एका मराठी �याकरणाचा उ�लेख �ीयस�न या�या ‘Linguistic Survey 
of India’ या प�तकात आढळतो. ि�यस�न याने मराठी भाषेची �याकरणे व प�तके यांची ु ु
एक यादी िदलेली आहे. या यादीत ‘िनजामशाही व आिदलशाही रा�यांतील बह�जनां�या 
विहवाट�त असले�या मराठीच� �याकरण’ या शीष�काचे एक प�तक नमद आहे. या ु ू
प�तकाची पिहली आव�ी १७७८म�ये �कािशत झाली; तर दसरी आव�ी १८२५म�ये ु ृ ृु
िल�बन येथन �िस� झाली अशी न�द आहे (मोने १९२७ : २०). कलक�या�या िव�यम ू
कॅर ेयाने रचलेले ‘A Grammer of the Mahratta Language’ (१८०५) हे इं�जीतन ू
िलिहलेले मराठीचे पिहले �याकरण होय. इ�ट इंिडया कंपनीतफ�  चालव�या जाणा�या 
कलक�या�या फोट�  िव�यम कॉलेजम�ये कंपनी�या सेवेत येणार ेइं�ज कम�चारी भारतीय 
भाषांचे िश�ण घेत. इथे मराठी िशकणा�या िव�ा�या�ना सहा�यभत ठरावे या हेतने ू ू
िव�यम कॅर ेयाने हे �याकरण रचले. या प�तकात मराठी भाषेिवषयीचे जजबी िनयम िदले ु ु
होते.
महारा��ातील परभाषकानी केलेले �याकरण व कोशरचनचेे �य�नं

िव�यम कॅर े या�या �याकरणानंतर इं�जीत िलिहलेले मराठीचे दसर े �याकरण ‘A ु
Grammer of the Mahratha Language’ मंबईचे मनशी महमद इ�ािहम मखबा यांनी ु ु
िलह�न १८२५म�ये �वतं�पणे �िस� केले. मराठी भाषेचे मंबईतील त�� ले. वॅ�स ु
केनेडी याने हे �याकरण �िस�ीपव� तपासले होते. मंबईत�या कंपनी सरकार�या ू ु
नोकरांसाठी हे �याकरण उपय� होते. म�ास येथे नोकरीत असले�या सनदी नोकरांना ु
मराठी िशक�यासाठी उपयोग �हावा यासाठी म�ास सरकारनेही या प�तका�या प�नास ु
�ती मखबा यां�याकडनच िवकत घेत�या होता, अशी मािहती �ी. म. िपगें यांनी िदली ू
आहे. हे �याकरण िलिहताना मखबा यांनी इं�जी �याकरण डो�यांसमोर ठेवले होते. 
मराठीतील �थंांची, ह�तिलिखतांची नमना�पे �यांना फारशी उपल�ध झालेली न�हती. ु
‘पचंोपा�यान’, ‘िव�म बि�शी’, ‘शकबहा�री’, ‘वेताळ पचंिवशी’ अशी मोजक� ु
ह�तिलिखत प�तके, काही बखरी आिण ‘पचंोपा�यान’ आिण ‘िवदरनीित’ ही दोन ु ु
सरकारी छापील प�तके एवढयाच िलिखत मजकराचा समावेश �यात होतो. परक�य ्ु ु

मराठी भाषेची �याकरणे व श�दकोश सव��थम इं�जीतन िलिहले गेले; कारण ू
धम��सार करणार ेि��ती िमशनरी आिण �शासन राबवणार ेइं�ज अिधकारी यांना मराठी 
भाषेचे �ान क�न घेणे आव�यक होते. �यासाठी �यांना मराठीचे �याकरण आिण 
श�दकोश उपयोगी पडणार होते. 
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वरील तीन �याकरणांिशवाय इं�जीम�ये आणखी दोन मराठीची �याकरणे िलिहली 
गेली. इं�लंडमधील हेलबरी येथे इ�ट इंिडया कॉलेज ही स�ंथा होती. इ�ट इंिडया 
कंपनीतफ�  भारतात नोकरीला येणा�या कम�चारी-अिधकारी वगा�ला या स�ंथेत �िश�ण 
िदले जाई. �यात भारतीय भाषां�या िश�णाचाही समावेश असे. येथील मराठीचा अ�यास 
करणा�या िव�ा�या�ना उपयोगी ठरावे यासाठी जे�स आर. बॅले�टाइन याचे ‘A 
Grammar of the Mahratta Language’ हे प�तक १८३९ साली, तर र�ेह. बज�स ु
याचे ‘A Grammar of the Marathi Language’ हे �याकरणिवषयक प�तक १८५४ ु
साली �कािशत झाले. या दो�ही �याकरणांतील काही मद�ांिवषयी र�ेह. ि�ट�ह�सन याचे ु ्
मतभेद अस�यामळे �याने या �याकरणांवर टीका केली होती (क. िभ. कळकण� १९५६ : ु ृ ु
७९-८०).

लोकांना मराठीचा अ�यास करता यावा यासाठी हे �याकरण रच�याचे मखबा यांनी 
��तावनेत �हटले आहे (क. िभ. कळकण� १९५६ : ७७). मराठी ही केवळ बोलीभाषा ृ ु
असन ित�यात �थंरचना फारशी झालेली नाही, अशी अनेक इं�ज लोकां�माणे मखबा ू
यांचीही समजत होती. �यां�या या �ि�कोनाचे �ितिबबं �यां�या �याकरणा�या प�तकात ू ु
पडलेले आढळते.

वरील सव� �याकरणे ही इं�जी भाषकांना मराठी भाषा िशक�यासाठी उपय� ठरावी ु
या उ�ेशाने िलिहली गेली होती. �याचे लेखक दखेील अमराठी लोक होते. या काळात 

र�ेह. ि�ट�ह�सन हा ि��ती िमशनरी मराठीचा अ�यासक होता. स�ंकत भाषेचाही ृ
तो जाणकार होता. ऋ�वेदाचा इं�जीमधील तो पिहला अनवादक होता. इं�जीसोबत ु
मराठीतही �याने ऋ�वेदातील काही ऋचांचा अनवाद केला होता. मराठीचा जाणकार ु
अ�यासक �हणन �याला मान होता. दादोबा पांडरगं यांनी �याकरणातील वाद��त ू ु
मद�ांिवषयी ि�ट�ह�सन या�याशी चचा� क�न �यांचा समावेश आप�या मराठी ु ्
�याकरणा�या दस�या आव�ीत केला होता. दसर ेमराठीचे त�� मेजर कॅडंी हे दखेील ृु ु
मराठी भाषेतील काही ��ांबाबत ि�ट�ह�सनचा स�ला घेत असत. १८३३म�ये 
ि�ट�ह�सनने िलिहलेले ‘The Principles of Murathee Grammar’ हे मराठी 
�याकरणाचे प�तक �िस� झाले. �याने मराठीचे हे �याकरण िलिह�यासाठी शा�ी-ु
पिंडतांची मदत घेतली. परशरामपतं गोडबोले आिण दाजीशा�ी श�ल यांनी ु ु
ि�ट�ह�सनला �याकरणिनयमांसाठी लागणारी अनेक उदाहरणे शोधन िदली. तसेच चार ू
िदशांचे चार �ा�ण बोलावन �यां�याकडन �यजंना�त �ीिलंगी नामे चालवन घेतली. ू ू ू
मो�सवथ� आिण र�ेह. नेसिबट यां�याशीही �याने मराठी �याकरणिनयमां�या सदंभा�तील 
काही मद�ांची चचा� केली (क. िभ. कळकण� १९५६ : ७८-७९). अशा �कार ेएत�ेशीय ु ् ृ ु
भाषात��ां�या मदतीने ि�ट�ह�सनने आपले �याकरण तयार केले.
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�याकरणाबरोबरच मराठीतील श�दांचे इं�जीत अथ� �प� क�न सांगणार ेश�दकोश 
रचणे हे दखेील परभाषकां�या मराठी�या अ�यासासाठी आव�यक होते. सेरामपर येथील ू
िमशनरी िव�यम कॅर ेयाने असा पिहला कोश मराठीत १८१० साली रचन �िस� केला. ू
यासाठी �याला िव�ानाथ या मराठी पिंडताची मदत झाली. हा कोश छाप�यापव� डॉ. ू
�मंड याने तयार केलेले मराठीचे �याकरण व श�दकोश ह�तिलिखत �व�पात 
अि�त�वात होते. परतं ही प�तके छापली गेलेली नस�याने कॅरलेा ती उपल�ध होऊ ु ु
शकली नाहीत असे �याने या श�दकोशा�या ��तावनेत नमद क�न ठेवले आहे. कॅरचेा ू
हा कोश �हणजे समार े आठ हजार मराठी श�दांची एक यादी आहे. या कोशात मराठी ु
श�द मोडी िलपीत छापलेले आहेत (िक�ा : ११५). िव�यम कॅर ेया�या या कोशातील 
श�द स�ंकत�चर अिधक आहेत, आिण महारा��ात बोल�या जाणा�या मराठीत �यातले ृ ु
बरचे श�द आढळत नाहीत, अशी टीका �हॅ�स केनेडी, र�ेह० ि�ट�ह�सन या मराठी�या 
अ�यासकांनी केली होती (िपगें १९६० : ७४-७५).

छापील मराठी �थंांचे �माण अितशय अ�प होते. मराठीतले पारपं�रक ह�तिलिखत 
�थंही या पर�या लेखकांना सहजासहजी उपल�ध होणे अवघड होते. 
ि�ट�ह�सनसार�या िमशन�याचे एत�ेशीय शा�ी-पिंडतांशी सौहाद�पण� सबंधं अस�याने ू
�याला �यांची मदत घेणे, ह�तिलिखते िमळवणे सोपे गेले. कॅर,े मखबा यां�यासार�या 
�याकरणकारांना मा� तटप�ंया साधनांवर मराठीची �याकरणे िलहावी लागली. �यामळे ु ु ु
या प�तकांम�ये दोषही भरपर रािहले. परतं भाषािवषयक अ�यासा�या साधनां�या ु ू ु
अभाव��तते�या काळात दखेील या मंडळ�नी मराठी भाषेला बांधीव �व�प दणेार े
�याकरिणक िनयम शोधन �यांची �यव�था लाव�याचे केलेले �य�न िनि�तच ू
ऐितहािसक��या मह�वाचे आहेत.्

िव�यम कॅर ेया�या श�दकोशानंतरचा दसरा मराठी-इं�जी श�दकोश �हॅ�स केनेडी ु
या इं�ज ल�करी अिधका�याने १८२४म�ये �िस� केला. �या�या आधी कॅ�टन केपन 
आिण िदवनायगम या दोघांनी मराठी-इं�जी कोश रच�याचे �य�न के�याची न�द 
आढळते. परतं हे कोश पण��वाला गेले नाहीत. ‘इं�ज रा�यक�या�ना �थािनक लोकां�या ु ू
भाषेचे �ान असणे आव�यक आहे, यासाठी आपण श�दकोश रचत असन �याला ू
सरकारने मदत करावी’ अशी िवनंती केपन याने सरकारकडे प� िलह�न केली होती. पण 
�याचा हा कोश पण� होऊन �िस� झा�याचे आढळत नाही. केपन�या अगोदर एक वेगळा ू
�योग िदवनायगम या गह�थाने केला होता. मालवण येथे राहणा�या िदवनायगम याने ृ
१८१३म�ये इं�जीतील �िस� अशा डॉ० जॉ�सन या�या कोशाचा मराठी अनवाद ु
कर�याचे काम हाती घेतले. याने दखेील कोशिनिम�ती�या कामी सरकारी मदत मािगतली 
होती. पण �या�या कामात दोष आहेत असे कारण दाखवन ती नाकार�यात आली होती ू
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�हॅ�स केनेडी याने तयार केलेला कोश मराठी-इं�जी व इं�जी-मराठी असा दतफा� ु
होता. या कोशा�या िनिम�तीब�ल केनेडी याला सरकारने पधंरा हजार �पये ब�ीस दऊेन 
�या�या एक हजार �ती छापन घेत�या आिण दर �तीला अकरा �पये या दराने ू
िवक�यासाठी नेिट�ह �कल बक सोसायटीकडे सोपवला. �हॅ�स केनेडी याला त�कालीन ू ु
मराठी समाजात मराठी भाषेचे तीन �तर िदसले : पिहला �तर प�तकांम�ये वापर�या ु
जाणा�या भाषेचा, �यात स�ंकत�चर श�दांचा अिधक भरणा होता. दसरा �तर िशि�त ृ ु ु
मराठी समाजात वापर�या जाणा�या मराठीचा; या भाषेत स�ंकत श�द कमी �माणात, ृ
पण अरबी, फारशी, िहदंी श�दांचा वापर अिधक होई. तर ितसरा �तर अिशि�त 
लोकां�या मराठी बोलीचा होता. यापैक� दस�या �कार�या भाषेतील, �हणजे नविशि�त ु
म�यमवग�य लोकां�या मराठी भाषेतील श�दांचा समावेश या कोशात �ाम�याने केला ु
आहे, असे �हॅ�स केनेडी याचे �हणणे होते. या कोशासाठी केनेडी याने अमरकोशा�या 
मराठी भाषांतराचा आधार घेतला. �याच�माणे अि�क� न, कॅ�टन कॉक इ�यादी इं�ज 
अिधका�यांनी �यां�या काय�काळात महारा��ीय लोकांशी आले�या सपंका��ार े
खाजगी�र�या मराठी श�दस�ंह तयार केले होते; या श�दकोशांचाही आधार �हॅ�स केनेडी 
याने आप�या श�दकोशासाठी घेतला. या कोशात काही दवेांची नावे, धािम�क 
रीित�रवाजदश�क श�द यांचा समावेश केलेला आहे.

सरकारी अिधका�यांना रा�यकारभार करणे सोयीचे जावे, यासाठी �यांना मराठीचे 
चांगले �ान असणे आव�यक आहे; या हेतने �हॅ�स केनेडी याने मराठी-इं�जी श�दकोश ू
रचला. परतं एत�ेशीय समाज दखेील या श�दकोशांकडे गांभीया�ने पाह� लागला होता असे ु
िदसते. या श�दकोशात एखादा मराठी श�द समािव� होणे व �याचा इं�जी भाषेत अथ� 
�प� केला जा�याने एक�कार े श�दा�या �या अथा�ला अिधमा�यता िमळत होती. या 
कोशात केनेडी याने ‘परभ’ िकंवा ‘�भ’ या श�दा�या िदले�या अथा�व�न �या काळी ु ु
झाले�या वादाव�न हे िदसन येते. केनेडी याने ‘�भ’ या श�दाचा अथ� ‘A man ू ु
assumed by the men of the Shenwa caste, whose general occupation 
is that of clerks; they consider themselves to be Brahmins’, असा िदला 
आहे. यावर �या काळात�या शेणवी लोकांनी आ�ेप घेतला. �यांचे �हणणे असे होते क� 
�भ ही एक जात असन �यांचा पेशा कारकनीचा आहे. शेणवी �याह�न वेगळे आहेत. शेणवी ू ू ु
हे पचंगौड �ा�णांपैक� असन �यांना परपंरनेे शहानवीस या नावाने सबंोधले जाई, ू
�याव�न शेणवी हे नाव पडले आहे. शेणवी हे केवळ कारकनी�या �यवसायात नसन ु ू
�यां�यापैक� काही लोक अि�नहो�ी, वैिदक, परािणक, �योितषी, मं�ी, िदवाण इ�यादी ु
आहेत. हे ल�ात घेऊन सरकारने केनेडी�या श�दकोशात िदले�या अथा�त द��ती ु

(क. िभ. कळकण� १९५६ : ११६-१७).ृ ु
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करावी अशी िवनंती शेणवी लोकांनी १८२४म�ये सरकारकडे केली होती, परतं ती ु
अमा�य झाली (िक�ा : ११८). श�दकोशात िद�या जाणा�या एत�ेशीय समाजा�या 
जाती-परपंरांिवषयक श�दां�या अथा�िवषयी सवेंदनशीलता दाखव�याइतपत मह�व या 
समाजातील लोक श�दकोशांना दऊे लागले होते असे �हणता येते.
�याकरण व कोशरचनचेे सरकारपर�कत �य�नु ृ

इं�जांकडन तयार झालेली मराठी �याकरणे आिण श�दकोश यां�या �काशनाचा ू
इितहास येथवर पािहला. राजक�य स�ा राबव�यासाठी इथे आले�या इं�जांना मराठी 
भाषेचे �ान असणे आव�यक होते, �या गरजेतन या सािह�याची िनिम�ती झाली हेही ू
आपण पािहले. पण �याचबरोबर, �याकरणे व श�दकोश तयार कर�या�या या �य�नांतन ू
मराठी भाषे�या �माणीकरणाची �ि�या एत�ेशीय िशि�त समाजात स� झाली. दर�यान, ु
१८२०नंतर महारा��ातील िव�ा�या�साठी सरकारने आिण िमशन�यांनी शाळा स� ु
के�यानंतर या शाळांमधील िव�ा�या�साठी �िमक प�तकांची आव�यकता िनमा�ण झाली ु
होती. कॅ�टन जॉज� जिव�स या�या दखेरखेीखाली अशी प�तके तयार कर�याची �ि�या ु
स� कर�यात आली होती. िविवध आधिनक िवषयां�या �ानासोबतच मराठी�या भािषक ु ु
�यव�थेचे �ान या न�याने िश�ण घेणा�या िव�ा�या�ना होणे आव�यक आहे, या 
भिमकेतन मराठी िव�ा�या�साठी मराठीचे �याकरण व श�दकोश तयार कर�याची सचना ू ू ू
बॉ�बे �कल बक सोसायटीने केलेली आढळते. �यानसार जॉज� जिव�स याने ू ु ु
जग�नाथशा�ी �मवतं, बाळशा�ी घगवे, गगंाधरशा�ी फडके, रामच�ंशा�ी ज�हवेकर 
या चार पिंडतांना नेमले. जिव�सचे हे सव� सहकारी कोकणात�या अ�ागर �ांतातले शा�ी-
पिंडत होते. यापैक� रामच�ंशा�ी अ�य कामात गतं�यामळे इतर ितघांनी िमळन ु ु ू
स�ंकत�या पारपं�रक �याकरणा�या साहा�याने मराठी �याकरण तयार केले (१८२४). ृ
वरील चार शा��यांसोबत सखारामशा�ी जोशी, दाजीशा�ी श�ल व परशरामपतं ु ु
गोडबोले हे ितघे – अशा एकण सात पिंडतांकडे मराठी-मराठी श�दकोश तयार कर�याची ू
जबाबदारी जॉज� जिव�स याने सोपवली. या श�दकोशा�या कामावर दखेरखे कॅ�टन 
मो�सवथ� याने केली होती. १८२९म�ये हा ‘महारा�� भाषेचा कोश’ पण� होऊन �िस� ू
झाला. या कोशाची परवणी १८३१म�ये बाहेर पडली. यानंतर मो�सवथ�चा मराठी-इं�जी ु
श�दकोश (१८३१), मो�सवथ�-कडीकत इं�जी-मराठी कोश (१८४७), �ीक�ण ँ ृ ृ
रघनाथशा�ी तळेकर यांचा ‘इंि�लश आिण मराठी कोश’ (१८६१) इ�यादी कोशही ु
शाळाखा�याने �कािशत केले. �यांचा इितहास पढे कोशांिवषयी�या िववेचनात िदला ु
आहे. 

१८२४म�ये शा�ीमंडळ�चे मराठी �याकरण तयार झा�यानंतर सरकारी शाळांतील 
मलांना पढील दहाबारा वषा�पय�त या प�तकाव�न �याकरण िशकवले जात असे. हे ु ु ु
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दादोबांनी आप�या प�तकात �याकरणाचे तीन भाग पाडले – वण�िवचार, भाषािवचार ु
व वा�यरचना. ही िवभागणी �यांनी इं�जी �याकरणाव�न घेतली. वण�िवचारात �वर, 
�यजंने, जोडा�र,े �थानिवचार आिण सधंीिवचार यांची चचा� केली; भाषािवचार या 
िवभागात नाम, सव�नाम, िवशेषण, ि�यापद, िलंग, वचन, िवभ�� इ�याद�चे िनयम 
सोदाहरण िदले; तर वा�यरचना या िवभागात वा�यात श�दांची योजना कशी करावी, 
वा�यातील श�दांचे पर�परांशी सबंधं कसे असतात, यािवषयी िवचार मांडले. 

गगंाधरशा�ी फडके आिण दादोबा पांडरगं या दोघां�याही मराठी �याकरण ु
लेखनामागची उि�� े वेगवेगळी होती. मराठीचे �याकरण अ�यास�याने स�ंकत भाषेचा ृ
अ�यास करणे सोपे जाईल, असे गहीत ध�न गगंाधरशा��यांनी मराठीचे �याकरण ृ
िलिहले. �यामळे या �याकरणाची मांडणी स�ंकत �याकरणावर आधा�रत होती. दादोबांनी ु ृ
मा� इं�जी भाषेचे �याकरण डो�यांसमोर ठेवन आप�या मराठी �याकरणाची मांडणी ू
केली होती. “आपण जी भाषा बोलत� ितच� श�द�ान मळ� झाल� पािहजे, �हणजे पढ� ु ु
या�या आधारान� परभाषा �व�रत व श� रीतीन� �हण करावयास येईल. या�तव मलांस ु ु
�वभाषेच� �ान मळ� झाल� पािहजे,” असे दादोबांनी या �याकरणा�या ��तावनेत �हटले ु
आहे (िक�ा : ८६-८७).

दादोबांनी आपले �याकरणाचे प�तक �कल बक सोसायटीने �वीका�न �िस� ु ू ु
करावे व अ�यास�मात नेमावे यासाठी �य�न केले. परतं सोसायटीने प�तक �काशनाची ु ु
जबाबदारी नाकारली. मा� प�तक �िस� झा�यावर ते शाळांम�ये नेम�याचे मा�य केले. ु
अखेर दादोबांनी �वखचा�ने हे �याकरण १८३६म�ये �कािशत केले. या प�तका�या ु

प�तक छापलेले नस�याने �या�या शेकडो ह�तिलिखत �ती तयार करवन �या शाळांतन ु ू ू
वापर�या जात. या �याकरणाव�न रामच�ंशा�ी ज�हवेकर यांनी आणखी एक 
��ो�र�पी �याकरण रचले; या दो�ही ह�तिलिखत �याकरणां�या �त�व�न 
गगंाधरशा�ी फडके यांनी तयार केलेले ‘महारा�� भाषेच� �याकरण’ १८३६म�ये �िस� 
झाले.

१८३६ या वष� मराठी �याकरणाची एकण तीन प�तके �िस� झाली. गगंाधरशा�ी ू ु
फडके यां�या �याकरणािशवाय बाळशा�ी जांभेकर यांचे ‘बाल�याकरण’ आिण दादोबा 
पांडरगं यांचे ‘मराठी भाषेच� �याकरण’ ही दोन प�तके याच वष� छाप�यात आली. ु ु
जांभेकरांचे बाल�याकरण लहान मलांना सहज समजेल इतके सोपे अस�यामळे ते अनेक ु ु
वषा�पय�त मराठी शाळांत वापरले जात असे. �यातील सवंाद मलांकडन पाठ करवन घेतले ु ू ू
जात. �यामळे फडके आिण दादोबा यां�या �याकरणां�या तलनेत या प�तका�या अिधक ु ु ु
आव�या िनघा�या. ‘बाल�याकरणा’ची चौदावी आव�ी १८६३म�ये िनघाली होती. ृ ृ
१८६५नंतर दादोबा पांडरगं यांचे ‘लघ�याकरण’ अ�यासासाठी नेमले गेले (िक�ा : ८६). ु ु
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उदाहरणाथ�, एक �� ‘च’, ‘ज’, ‘झ’ या वणा�िवषयी होता. मराठीत या वणा�चे द�ंय 
आिण दतंताल�य असे दो�ही �कारचे उ�चार आहेत. �यांतील फरक लेखनात कसा 
दाखवावा असा �� होता. मराठी भाषक वाचकांना हे दो�ही उ�चार वेग�या िच�हांनी 
दाखव�याची गरज पडत नाही. पण इं�जांसारखे परभाषक मराठी िशकतात ते�हा या 
वणा��या दो�ही प�त��या उ�चारात �यांचा ग�धळ उडतो. दादोबांनी यावर असा पया�य 
सचवला क� या वणा�चे द�ंय उ�चार ‘च’, ‘ज’, ‘झ’ या िच�हांनी दाखवावेत; तर दतंताल�य ु
उ�चारांसाठी या वणा��या पव� अन�वारासारखे िटंब �ावे. जसे – ‘.च’, ‘.ज’, ‘.झ’ ू ु
या�माणे. दादोबांनी सचवलेली ही रीत �या काळातील बरचे लेखक आप�या लेखनात ु
अनसरत असत. �कल बक सोसायटी�या प�तकांचे लेखनही या रीती�माणेच होत असे. ु ू ु ु
परतं मेजर कडीला मा� ही क�पना मंजर न�हती. �याने दादोबां�या �याकरणावरील ँु ू
आप�या िचिक�सक परी�णात हा िनयम अनाव�यक अस�याचे सांिगतले. इतकेच न�हे, 
तर १८४७म�ये कडीची नेमणक मराठी �ा�सलेटर �हणन झा�यानंतर शाळाखा�याची ँ ू ू
प�तके तपास�याचा अिधकार �याला िमळाला. �या वेळी �याने वरील तीन वण� ु
वेगवेग�या िच�हांनी दाखव�याची रीत अिधकत�र�या र� केली. �यामळे �यानंतर ृ ु
छाप�या गेले�या प�तकांम�ये ‘च’, ‘झ’ आिण ‘ज’ या वणा�चे लेखन दोन वेगवेग�या ु
प�त�नी झा�याचे िदसत नाही. दादोबां�या �याकरणाचे दसर े परी�क बाळशा�ी ु
जांभेकर यांना ‘च’, ‘ज’, ‘झ’ हे तीन वण� उ�चारांनसार दोन िभ�न प�त�नी िलहावेत ही ु
दादोबांची क�पना मंजर होती; परतं �यासाठी वणा��रापव� िटंब द�ेयाची दादोबांची ू ु ू

दादोबा पांडरगंांनी िलिहलेले मराठीचे हे �याकरण एकोिणसा�या शतकात सवा�िधक ु
काळ शालेय अ�यास�मात समािव� असले, तरी �यातील �याकरण-िवचार पण�पणे ू
िनद�ष होते, िकंवा वादातीत होते असे न�हे. मेजर कडी याने सात�याने दादोबां�या ँ
�याकरणा�या टीकाकाराची भिमका बजावली. कडी याने या �याकरणािवषयीचे आपले ँू
आ�ेप दो�ही आव�यां�या वेळी न�दवले होते. दसरी आव�ी तयार क�न ती दादोबांनी ृ ृु
बाळशा�ी जांभेकर यां�याकडे पाठव�यावर �यांनीही या प�तकात�या काही मद�ांवर ु ु ्
आपले मतभेद न�दवले होते. 

सातशे �त�पैक� अडीचशे फ� िवक�या गे�या. उरले�या �ती सरकारने िवकत �या�या 
यासाठी दादोबांनी िवनंतीअज� के�यावर सरकारने �या �ती अडीचऐवजी दीड �पया 
��येक� या िकंमतीला िवकत घेत�या. पढे १८४५म�ये मा� िश�णखा�याने �वतःह�न ु
दादोबांना �यां�या �याकरणाची पनिल�िखत आव�ी तयार कर�याची िवनंती केली. ु ृ
�यानसार दादोबांनी आपले �याकरण न�याने िलह�न पढे ते १८५० म�ये छाप�यात आले. ु ु
हे �याकरण एकोिणसा�या शतका�या अखेरपय�त शाळाखा�यातफ�  अ�यास�मात नेमले 
गेलेले िदसते.



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - म�ण-स�ंकती    । 715 ृ ु ृ

दादोबांनी आप�या �याकरणात ‘�या’, ‘�वां’ या सव�नामांऐवजी ‘मी’, ‘त’ ही ू
सव�नामांची �पे सचवली हा म�ा आधी चच�त आला आहे. परतं मेजर कडीला हा पया�य ँु ु ु
दखेील मा�य न�हता. सरकारी �ा�सलेटर �हणन �याने तपासन �िस� केले�या सव� ू ू
मराठी प�तकांम�ये ‘�या’, ‘�वां’ ही सव�नामांची �पे आढळतात. अथा�त पढे कडी�या ँु ु
िनव�ीनंतर मा� सरकारी आिण िबनसरकारी अशा सव�च प�तकांम�ये ‘मी’, ‘त’ असा ृ ु ू
पणेरी मराठीतील सव�नामांचा वापर �ळला. दादोबां�या �याकरणाचे एकण मराठी�या ु ू
जडणघडणीत मह�वाचे �थान होते हे या चच�व�न िदसन येते.ू

या काळात दि�णा �ाईज किमटीतफ�  दखेील मराठी भाषेचे �याकरण तयार 
कर�याचा एक �य�न झाला होता. या �याकरणासबंधंी किमटीने �सत केले�या ृ

सचना �यांना मा�य न�हती. दतंताल�य उ�चार �या वणा�पव� िटंब दऊेन िलिह�याऐवजी ू ू
मळ अ�रिच�हांना ‘य’ हे अ�रिच�ह जोडन िलहावे असे �यांनी आप�या परी�णात ू ू
सचवले. जसे - ‘�य’, ‘�य’, ‘�य’ अशा�कार.ेु

दादोबां�या या �याकरणप�तकािशवाय �यांनी तयार केलेले एक ‘लघ �याकरण’ ु ु
दखेील १८६५म�ये �िस� झाले. तोवर, १८३६पासन शाळांम�ये लहान मलांसाठी ू ु
बाळशा�ी जांभेकरांचे ‘बाल�याकरण’ िशकवले जात असे. परतं तीस वषा�नंतर नवे ु
सधा�रत �याकरण अ�यास�मात नेम�याची आव�यकता शाळाखा�याला वाट लागली ु ू
असावी. �यामळे शाळाखा�याने दादोबांना �यां�या मोठया �याकरणा�या प�तकाव�न ्ु ु
एक सिं�� आव�ी तयार कर�याची िवनंती केली. �यानसार हे ‘लघ �याकरण’ दादोबांनी ृ ु ु
तयार केले. 

दर�यान गगंाधर रामच�ं िटळक यांनी एक ‘लघ �याकरण’ िलह�न १८५८म�ये ु
�िस� केले होते. बाळशा�ी जांभेकरांचे �याकरण जने झा�यामळे, आिण दादोबांचे मोठे ु ु
�याकरण बोजड होत अस�यामळे अशा �याकरणाची शालेय िश�णात आव�यकता ु
होतीच. �यामळे हे �याकरण लोकि�य झाले असावे. १८५९म�ये या �याकरणाची दसरी ु ु
आव�ी मेजर कडी या�या माग�दश�नाखाली सधा�न �िस� कर�यात आली. �यानंतर या ृ ँ ु
प�तका�या सहा वषा�त सहा आव�या �िस� झा�या. पढे १८६५म�ये दादोबांचे ‘लघ ु ृ ु ु
�याकरण’ �िस� झा�यानंतर िटळकांचे हे �याकरण अ�यास�मातन बाजला कर�यात ू ू
आले. दादोबा पांडरगं यां�या िनधनापय�त �यांचे लघ �याकरण शाळाखा�यातफ�  ु ु
अ�यास�मात होते. �या�या १८८२पय�त बारा आव�या िनघा�या. �यानंतर १८८५�या ृ
समारास शाळाखा�याने दि�णा �ाईज किमटीचे से�ेटरी रावजी सदािशव गोडबोले यांना ु
नवीन �याकरण तयार कर�यास सांिगतले. �या�माणे १८८७म�ये गोडबोले यांनी एक 
छोटे �याकरण तयार केले. हे �याकरण ‘मराठी भाषेचे म�यम �याकरण’ या शीष�काने 
१८९७म�ये सहा वषा�नी �कािशत झाले (िक�ा : १०३).
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िनवेदनात �याकरण कसे असावे यािवषयी �य� केले�या अपे�ांव�न �याकरणािवषयी 
कोणते �� व �ि�कोन भाषे�या अ�यासकांम�ये िनमा�ण होऊ लागले होते हे �यानात 
येते: 

या �याकरणा�या प�तकासाठी दि�णा �ाईज किमटीतफ�  पाचशे �पयांचे ु
पा�रतोिषकही जाहीर कर�यात आले. वरील िनवेदनात नमद केले�या उि��ांनसार ू ु
क�णशा�ी गोडबोले यांनी मराठीचे �याकरण िलिहले. परतं दि�णा �ाईज किमटीम�ये ृ ु
याच दर�यान काही अतंग�त फेरफार झा�याने गोडबो�यांनी हे प�तक १८६७म�ये ु
�वतःच ‘मराठी भाषेच� नवीन �याकरण’ या नावाने छापन �िस� केले. शाळाखा�याने या ू
�याकरणाला मा�यता िद�याने ते अ�यास�मात नेमले गेले. १८७४म�ये या �याकरणाची 
नवी सधा�रत आव�ी �िस� झाली. स�ंकत व �ाकत भाषांशी मराठीचा असलेला ु ृ ृ ृ
िनकटचा सबंधं, �ाकत भाषेचे सिं�� �याकरण व स�ंकत�ाकत श�दकोश यांचा समावेश ृ ृ ृ
हे या प�तकाचे �मख वैिश�य होते. १८७४नंतर दादोबांचे �याकरणाचे प�तक ्ु ु ु
सरकारमा�य प�तकां�या यादीतन काढन टाकन �या जागी गोडबो�यांचे प�तक ठेवावे ु ू ू ू ु
असा मत�वाह िश�ण�े�ात होता. परतं मेजर कडी याने �याला िवरोध केला. �याने पव� ँु ू
दादोबां�या �याकरणातील �ितपादनावर टीका केली असली तरी दादोबांचे �याकरण 
अ�यास�मात असणे �याला आव�यक वाटत होते. 

“हा �थं मराठी भाष�त असावा व �यांतील िवषय �ितपादन कर�याची शैली 
यरोिपयन अवा�चीन �याकरणासारखी असावी. �हणजे �थंक�या�न� एकदोन ु
उदाहरणांव�न एकादा �यापक िनयम क�पन �याव�न इतर सव� ू
उदाहरणांची उपपि� करावयास लाग ं नये; तर ज� वा�तिवक उदाहरण� ू
असतील �यांव�न िनयम बांधावे. तस�च भाषा कसकशी बदलत गेली याच 
धोरणान� �थंकारान� श�दिस�ीचे व वा�यरचनेचे िनयम बांधन �यांच� ू
िन�पण करतांना मळ�या स�ंकत भाष�तन �ाकत भाषा, िजला बालभाषा ृ ृू ू
�हणतात, ित�या�ार � व ज�या मराठी भाषे�या (�ाने�र�त�या वगैर ेु
भाषे�या) �ार � ह�ल�ची महारा�� भाषा कशी िनपजली ह� सभंवेल व शोभेल 
अस� दाखवाव�. तस�च ह�ल��या मराठ�त फारशी व अरबी श�द िमसळले 
आहेत, �यांच�ही �कित��यय�पान� िववेचन �या �थंांत बरच�  असाव�. ृ
�या�माण�च ज�या मराठी कव��या �थंांतील श�दाची व श�दरचनेची ु
उपपि� होईल, असे िनयम या �थंांत असावे. या �थंांतील िस�ांत 
एकदशेी नसतां होतील िततके �यापक असावे.” (िक�ा : १०४). 

�याकरणा�माणे या काळात सरकारने आिण शाळाखा�याने श�दकोशां�या 
िनिम�तीकडेही िवशेष ल� परवले. १८२९म�ये घगवे, फडके इ�यादी शा�ी-पिंडतांनी ु
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“��येक प�तकातन, ह�तिलिखतातन, बोलीभाषेतन श�द गोळा करणे; ु ू ू ू
िनि�त अशा कठ�याही सकेंतां�या अभावी लोक सांगतात �यावर िवसबंन ु ू
िमळवले�या श�दांची यो�यायो�यता तपासन ते श�द �वीकारणे िकंवा ू
बाजला सारणे; र��याव�न जाणा�या वाटस�ंचे आिण खेळणा�या मलांचे ू ु
बोलणे ऐकन �यांतन वा��चार, �हणी इ�यादी ह�डकन काढणे – या ू ू ू
प�तीने एका अमया�द अ�ता�य�त ग�धळाला एका लहानशा �यव�थे�या 
चौकटीत बसव�याचा हा �य�न होता.” (िक�ा : १२२).[१०] 

तयार केलेला श�दकोश बाहेर पडला तरी मो�सवथ�सह अनेक अिधका�यांना तो 
समाधानकारक वाटला न�हता. स�ंकत�चर भाषेचा वापर के�यामळे आिण �ाम�याने ृ ु ु ु
तथाकिथत उ�चवण�यां�या भाषेतील श�दांचाच समावेश या कोशात अस�यामळे ु
त�कालीन मराठी भाषेला ख�या अथा�ने सामावन घेऊ शकेल असा हा कोश न�हताच. ू
पिंडतां�या श�दकोशा�या िनिम�तीवर दखेरखे करणारा जे�स मो�सवथ� हा सै�यािधकारी 
धािम�क व�ीचा होता. �याला मराठीम�ये येश ि��ताचे िवचार पोहचव�यासाठी इं�जी व ृ ू
मराठी या दोन भाषांदर�यान एक श�दकोश�पी आदश� असा पल बांध�याची अितशय ू
इ�छा होती. १८२४म�ये मो�सवथ�ने आप�या श�दकोशा�या िनिम�तीचे काम स� केले ु
आिण १८३१म�ये हा कोश पण� झाला. याचा अथ�, एका बाजला पिंडतां�या श�दकोशाचे ू ू
काम स� असताना �याच वेळी मो�सवथ�ही श�द गोळा कर�याचे काम करत होता. ु
आपला श�दकोश सरकारने �िस� करावा असा िवनंती-अज�ही �याने सरकारकडे केला 
होता. परतं सरकारने �हॅ�स केनेडी याचा कोश छाप�यामळे प�हा दसरा कोश छापणे ु ु ु ु
सरकारला अश�य आहे; ते�हा मो�सवथ�ने हा कोश �वतः छापावा व �यासाठी सरकार 
तीन हजार �पयांचे सहा�य दईेल असे सरकारकडन कळव�यात आले. पढे मा� ू ु
सरकारने या कोशा�या िनिम�तीसाठी मो�सवथ�ला भरघोस आिथ�क सहकाय� आिण 
नोकरीत सवलती दखेील िद�या. या सवलत�चा फायदा घेऊन अितशय प�र�मांनी 
मो�सवथ�ने हा श�दकोश िस�ीस नेला. या कोशासाठी आपण श�द कसे गोळा केले हे 
सांगताना मो�सवथ� �हणतो, 

अशा िविवध मागा�नी श�द गोळा करत असताना मो�सवथ�ने इतर कोश, या�ा 
यां�यामधनही मराठी श�द िमळवले. डॉ. िव�सन याचा स�ंकत भाषेचा कोश, केनेडीचा ृू
मराठी-इं�जी कोश, एल. रीड या सरकारी अिधका�याने तयार केलेली कोकणी श�दांची ्
यादी, मे. साई�स व र�ेह. �टी�ह�सन यांनी तयार केले�या वन�पितिवषयक श�दांची 
यादी अशा िविवध साधनांमधन �याने श�द िमळवले. पिंडतमंडळाने आप�या ू
श�दकोशातन बाजला ठेवलेले तीन हजार अरबी व फारशी श�द आिण इं�जीतन मराठीत ू ू ू
भाषांतर े कर�यासाठी उपय� ठरतील असे स�ंकत भाषेतील श�द मो�सवथ�ने या ु ृ
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१८३१म�ये मराठी-इं�जी कोशाचे काम पण� के�यानंतर मो�सवथ�ने लगेच इं�जी-ू
मराठी श�दकोश तयार कर�याचे काम स� केले होते. १८३२�या अखेरीस मेजर कडी ँु
इं�लंडह�न परत�यानंतर �यानेही या कामी मो�सवथ�ला मदत करायला स�वात केली. ु
परतं १८३५म�ये दोघेही आजारी पडले आिण कोशाचे काम बदं पडले. इं�लंडला ु
गे�यानंतर आपण हे काम क� या िवचाराने मो�सवथ� �वतःसोबत कोशाचे कागद घेऊन 
गेला. ितथेही मो�सवथ�ला हे काम पण� करता आले नाही. पण हा कोश पण� �हावा अशी ू ू
सरकारचीही इ�छा अस�याने १८४०म�ये कोशाचे काम प�हा एकदा मेजर कडीकडे ँु
सोपव�यात आले. अखेर कडी याने १८४७म�ये या इं�जी-मराठी श�दकोशाची रचना ँ
पण� केली. १८७३म�ये मेजर कडीनेच या श�दकोशाची दसरी आव�ी दखेील तयार ँ ृू ु
केली. शाळेत िश�ण घेणा�या िव�ा�या�साठी श�दकोश हे अितशय मह�वाचे साधन होते. 
बाबा पदमनजी बेळगाव येथील िमशनरी शाळेत िशकत असताना �व�तात श�दकोश 
उपल�ध नस�याने िश�कांनी वगा�त िदलेले शेकडो कठीण श�दांचे अथ� उतरवन �यावे ू
लागत. पढे कडी�या इं�जी-मराठी कोशा�या छपाईचे काम स� झा�यावर या कोशाची ँु ु
सटी पाने छापन होतील तशी शाळांम�ये िवतरीत केली जात होती. श�दांचे अथ� तयार ु ू
दणेा�या या कोशाकडे पाह�न आ�य� वाटत असे अशी बालपणीची आठवण बाबा पदमनजी 
यांनी िदली आहे (पदमनजी १९५५ : २२).

१८५८म�ये शाळाखा�या�या �मखाने मेजर कडी या�याकडे कलक�याला ँु
छापलेला एक इं�जी-उद� श�दकोश पाठवन िदला आिण �या धत�वर इं�जी-मराठी कोश ूू
तयार करावा असे सांिगतले. कडी याने �ीक�ण रघनाथशा�ी तळेकर यां�याकडन हा ँ ृ ु ू
कोश तयार करवन घेतला. हा कोश ‘इंि�लश आिण मराठी कोश’ या नावाने १८६१साली ू
�कािशत झाला. या कोशात त�कालीन इं�जी शाळांम�ये अ�यास�मासाठी नेमले�या 
सव� इं�जी श�दांचे अथ� समािव� केले होते. �यामळे हा श�दकोश िव�ा�या�साठी अितशय ु

कोशात समािव� केले. बह�जन समाजात वापरात असले�या अिश� समज�या जाणा�या 
श�दांनाही मो�सवथ�ने श�दकोशात �थान िदले. समाजा�या िन�न�तरांतील लोकां�या 
त�डी असे तथाकिथत अिश� श�द वारवंार येतात; परतं ती �यांची �वाभािवक भाषा ु
असते. �याच�माणे ि�या व िशि�त लोकां�याही त�डी असे श�द असतात. या 
कारणामळे श�दकोशातन असे श�द वगळणे यो�य न�हे असे �याने �हटले आहे. ु ू
मो�सवथ��या श�दकोशाची श�दस�ंया चाळीस हजार इतक� आहे. यापव��या कॅर ेया�या ू
कोशात आठ हजार, तर �हा�स केनेडी या�या कोशात सोळा हजार श�द होते. या 
कोशाची सधा�रत दसरी आव�ी तयार कर�याचे काम मो�सवथ� याने १८५१ ते १८५७ ु ृु
या काळात महाबळे�र म�कामी मदतनीस शा��यां�या मदतीने केले. या कामासाठी ु
�याला खास इं�लंडह�न परत बोलाव�यात आले होते (िक�ा : १२३-२६).
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 मराठी भाषे�या जडणघडणीसाठी स� असले�या या उप�मांचा �भाव महारा��ीय ु

वरील�माणे मंबई इला�याचे सरकार व �याचे शाळाखाते यांनी मराठी�या सदंभा�त ु
पायाभत काय� कर�या�या कामी एकोिणसा�या शतकात गांभीया�ने ल� घातले. आिथ�क ू
मदत तर केलीच, परतं मो�सवथ�, कडी यां�यासार�या सै�यािधका�यांनी ँु
भाषािवकासा�या कामात �ची दाखव�यानंतर �यांना सैिनक� सेवेतन म� क�न ू ु
कोशिनिम�ती, प�तकिनिम�ती या कामी नेमणे; िविवध भाषा�यासकांनी तयार केले�या ु
प�तकांचा भािषक दजा� सधार�यासाठी य�ंणा उभारणे याही गो�ी सरकारने के�या. ु ु
मराठीची वा�यरचना, �याकरिणक िनयम व सकेंत, श�दसाठा या सवा�चे �माणीकरण 
कर�याचा हा उप�म सरकारी �ेरणेने आिण सहकाया�ने िस�ीस गेला. 

उपय� होता. स�ं कत श�द वगळलेले होते (क. िभ. कळकण� १९५६ : १३२-३३).ु ृ ृ ु
मो�सवथ��या मराठी-इं�जी कोशाव�न बाबा पदमनजी यांनी १८६३म�ये ‘A 

Compendium of Molesworth’s Marathi and English Dictionary’ हा सिं�� 
कोश तयार केला. या कोशात शेतीवाडी, �यापारउ�ोग, वसली व दवेघेवीचे �यवहार ु
इ�यादी िवषयांशी सबंिंधत श�दांचा समावेश बाबा पदमनजी यांनी केला. �यांनी आप�या 
या सिं�� कोशाचा उ�ेश पढील श�दांत सांिगतला आहे : “या दशेांतील महारा�� भाषा ु
बोलणारी �जा व ितजवर रा�य करणार � इंि�लश भाषा बोलणार � सरकार �ांम�य� पर�पर 
स�य�वाची वि� हो�यास, व �यांत अ�य जीवनाचे श�द आहेत अस� ज� पिव�शा� ृ
�याचा �ा दशेांत �सार हो�यास हा लहानसा �थं कांह� अशं� कारणीभत होवो.” (िक�ा : ू
१३०-३१). बाबा पदमनजी यांनी ि��ती धम� �वीकारलेला होता. �यामळे ि��ती धम� ु
आिण इं�ज सरकार या दोघांिवषयी �यां�या मनात असलेली आपलक� या उि��ांम�ये ु
िदसन येते. ू

हा सिं�� कोश तयार कर�यापव� बाबा पदमनजी यांनी १८६०म�ये एक इं�जी-ू
मराठी श�दकोश दखेील तयार केला होता. हा कोश तयार कर�यासाठी बाबा पदमनजी 
यांनी वे��टर, रीड, हाइड, �लाक� , �रचड�सन यांचे इं�जी भाषेतील कोश, कडी व ँ
तळेकरशा�ी यांचे इं�जी-मराठी कोश, री�हजचा कानडी कोश, फो�स�चा िहदं�थानी-ु
इं�जी कोश, िव�य�सचा इं�जी-स�ंकत कोश इ�यादी अनेक कोशांचे सहा�य घेतले. या ृ
कोशा�या १८९०पय�त तीन आव�या िनघा�या. आप�या �ाना�या मया�दांची बाबांना ृ
जाणीव होती. �यामळे हा श�दकोश बनव�या�या कामी जाण�या अ�यासकांनी ु
आप�याला सहा�य करावे यासाठी �यांनी �वतः वत�मानप�ांतन जािहराती िद�या हो�या. ू
पण �याला �ितसाद िमळाला नाही. या कोशासाठी बाबांना र�ेह. मरी िमचेल याने आिथ�क 
मदत केली होती (िक�ा : १३१-३२).

खाजगी�र�या �कािशत झालेले �याकरण व कोशवा�य
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समाजातील नविशि�तांवर काही �माणात तरी पडला आिण �यातन मराठीचे �याकरण ू
खाजगी�र�या िलह�न �कािशत कर�याचे िकंवा मराठीचे श�दकोश कोण�याही सरकारी 
मदतीिशवाय तयार कर�याचे काही �य�न झाले. क�णशा�ी िचपळणकर, रामच�ं ृ ू
िभकाजी गजंीकर यांनी �याकरणिवषयक लेखन केले. क�णशा�ी िचपळणकर ु ृ ू
१८७५�या समारास प�या�या मेल �ेिनंग कॉलेजचे ि�ि�सपॉल असताना �यांनी दादोबा ु ु
पांडरगंां�या �याकरणावर िलिहलेले लेख ‘शालाप�क’ मािसकात �िस� झाले. या लेखांचे ु
‘क�णशा�ी िचपळणकर यांचे मराठी �याकरणावरील िनबधं’ हे प�तक रा० िभ० जोशी ृ ुू
यांनी सपंािदत क�न १८९३म�ये �िस� केले. रा. िभ. जोशी यांनी १८८९म�ये 
�वतं�पणे ‘�ौढबोध �याकरण’ या नावाने मराठीचे �याकरण िलिहले. पढे हे �याकरण ु
शाळाखा�याने अ�यास�मात समािव� केले. रा. िभ. गजंीकर यांनी ु
‘िविवध�ानिव�तार’मधन �याकरणिवषयक लेख िलिहले. ‘सबोध �याकरण’ हे गजंीकरांचे ू ु ु
प�तक १८८६ साली �िस� झाले (मोने १९२७ : २८-२९). मराठी �याकरणां�या या ु
परपंरते एक वेगळा �य�न �हणन गोपाळ गणेश आगरकर यां�या ‘वा�य-मीमांसा’ ू
(१८८८) या प�तकाचा उ�लेख करावा लागेल. या प�तकात �यांनी वा�यातील श�दांचे ु ु
�थान, वा�यातील उ�े�य आिण िवधेय यांची पर�परांशी असणारी सांगड इ�यादी 
मद�ांची िव�तत चचा� केली आहे (िक�ा : ३०).ु ् ृ

दादोबा पांडरगं यांनी ‘महारा�� भाषेच� �याकरण’ या प�तका�या ितस�या ु ु
आव�ी�या (१८५७) ��तावनेत �हटले आहे, ृ

�याकरणां�माणेच कोण�याही सरकारी मदतीिशवाय श�दकोश तयार कर�याचेही 
तरळक �य�न या काळात झालेले िदसतात. िभकदवे वासदवे आठले यांनी तयार केलेला ु ु
‘Marathi-English Dictionary’ हा कोश १८७१म�ये �िस� झाला. िव�ा�या�मधन ू
चांगले अनवादक तयार �हावेत या हेतने हा श�दकोश तयार केला होता. यािशवाय इं�जी ु ू
�िमक प�तकांतील कठीण श�दांचे अथ� सांगणारा शालोपयोगी श�दकोश बाळक�ण ु ृ
म�हार बीडकर यांनी ‘र�नकोश’ या नावाने १८६९म�ये �कािशत केला. या काळातील 
श�दकोशाचा एक वेगळा �योग �हणन रघनाथ भा�कर गोडबोले यां�या ‘हसंकोश’ ू ु
(१८६३) या कोशाचे नाव घेता येईल. एकोिणसा�या शतकात म�ययगीन मराठी कव��या ु
का�याचा म�णमा�यमा�ार े�सार समाजात स� झाला होता. पण या का�यातील बरचे ु ु
मराठी श�द ए�हाना नविशि�त समाजात अिप�रिचत झाले होते. अशा समार ेसात हजार ु
श�दांचा �यां�या अथ�-�प�ीकरणासह स�ंह या ‘हसंकोशा’त केलेला होता. क�णशा�ी ृ
िचपळणकर यांनी केले�या सचनेव�न गोडबो�यांनी कठीण श�दांना म�ययगीन ू ू ु
सािह�यातील ओ�या आिण स�ंकत स�ंा यांची जोड िदली होती. तसेच ब�याच कव�ची ृ
च�र�पर मािहती दखेील कोशात समािव� केलेली होती.
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६ �थिनिम�ती व �थ�सार करणा�या स�था व �थालयें ं ं ं

“माग�या दहा पधंरा वषा� पासन महारा�� भाष�त ग�ा�मक �थं िलिह�याचा ू
�चार वाढं लागला; ते�हां पासन, मोठमोठाल� वा�य� तर काय, परतं ू ू ु
�यांतील ��येक श�द, व �या श�दांतील ��येक वण��प अवयविह श� व ु
िनयमास अनस�न असावा, आिण तेण�क�न सवा�ची िलिह�याची प�ित ु
एकसारखी पडन सां�त जी िलिह�यांत अ�यव�था आढळ�ये, ती दर ू ू
�हावी, अशी इ�छा मा�या मनांत उ�वली होती;...” (तख�डकर १८५७ : 
०२). 

म�णमा�यमातील मराठी श� व नेमक� असावी, तसेच ित�या साव�ि�क वापरात ु ु
एकवा�यता यावी या उ�ेशाने दादोबांनी हे �याकरण िलिहले होते. दादोबां�माणेच या 
काळात मराठीचे �याकरण िलिहणा�या व श�दकोश रचणा�या बह�तेक मंडळ�चा हाच उ�ेश 
होता. सरकारी पातळीवरील शालेय प�तकां�या िनिम�तीसाठी िनयम�यव�था ु
उभार�या�या �य�नांतन �ाम�याने �याकरणे व श�दकोश िलिहले गेले. या प�तकांतन ू ु ु ू
मांड�या गेले�या भाषािवषयक क�पना, श�द व �यांचे अथ� यां�यातील अनबधं  हे मराठी ु
भाषक समाजाकडन �वीकारले गेले आिण प�रणामी �माण मराठीचा वापर महारा��ात ू
सव�� होऊ लागला. �याकरणां�या िनिम�ाने आिण मराठीत प�तके छाप�यापव� �यांची ु ू
भािषक रचना तपास�या�या उ�ेशाने भाषेतील श�द आिण वा�य यां�या 
उपयोजनािवषयी �या चचा� आिण जे वादिववाद झाले – �यांतन �माण मराठी भाषा ू
आकाराला आली. ही �माण मराठी भाषा िनयतकािलके व प�तकांमधन �िस� होणार ेु ू
वैचा�रक िनबधंसािह�य, पारपं�रक व न�या धाटणीचे का�य, कथासािह�य, नाटके या 
सवा�ची वाहक बनली.

महारा��ात म�णतं��ान पोहोच�यानंतर स�वातीला िमशनरी आिण सरकारी ु ु
प�तक �काशनां�या �पाने म�णमा�यमाचा उदय झाला. �यानंतर हे म�णाचे तं��ान ु ु ु
�ा� करवन खाजगी�र�या म�ण-�काशन �े�ात महारा��ातील �य�� उत� लाग�या. ू ु
एकणच �थं हे आधिनक काळातील �ान�साराचे मह�वाचे मा�यम आहे याची जाणीव ू ु
नविशि�तांना होऊ लाग�यामळे �थंांची िनिम�ती आिण �यांचा �सार कर�याचे अनेक ु
उप�म या काळात एत�ेशीय जाणकारांनी स� केले. यरोपात रनेसा�स काळात पधंरा�या ु ु
शतकापासन पढे म�णालयांचा उदय होऊन छापील प�तकांचा �सार स� झा�यानंतर ू ु ु ु ु
�चडं मोठया �माणावर �ानाची िनम�ती व �सार स� झाला होता. तसेच काहीसे ् ु
महारा��ातही मया�िदत �माणात घडले. मया�िदत यासाठी क� महारा��ातील नविशि�त 
वग� लहान होता. तो �ाधा�याने तथाकिथत उ�चवण�य आिण शहरी समाजापरताच ु
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याच दर�यान, २२ माच� १८४९ रोजी मंबई येथे बडो�ाचे त�कालीन रिेसड�ट कन�ल ु
टी० �� च व पे�शन खा�याचे म�यािधकारी कॅ�टन हाट�  यां�या पढाकाराने ‘डे�कन ु ु
�हरनॅ�यलर �ा�सलेशन सोसायटी’ (दि�णी भाष�त प�तक�  �िस� करणारी मंडळी) ही ु ु
स�ंथा �थापन झाली. �ारभंी या स�ंथे�या तेरा सभासदांपैक� दहा जण यरोिपयन होते. ु
वग�णी गोळा क�न प�तके �िस� कर�याची योजना होती. दशेी भाषांम�ये �थंिनिम�तीला ु
उ�ेजन �ावे आिण इं�जीतील उ�मो�म सािह�य दशेी भाषेत उपल�ध क�न �ावे; 
एत�ेशीय िशि�तांम�ये वाचनाची गोडी लागावी हा या स�ंथे�या �थापनेमागचा उ�ेश 
होता. पिह�या काही मिह�यांत ९००० �पये वग�णी गोळा झाली. एका वषा�त वग�णी व 
दणेगी िमळन समार े अकरा हजार �पये जमले. यात बडो�ाचे महाराज गणपतराव ू ु

�थिनिम�ती करणा�या स�थां ं
महारा��ाम�ये �थंिनिम�तीचे उप�म स� कर�यामागे इं�ज अिधकारी व �ा�यापक ु

यां�या �ेरणा अथवा हातभार यांचे योगदान आहे. उदाहरणाथ�, १८४८म�ये एि�फ��टन 
इि��टटयटमधील इं�ज �ा�यापकांनी पढाकार घेऊन ‘�टडंटस िलटररी अड ् ् ँू ु ु
सायिंटिफक सोसायटी’ ही स�ंथा �थापन केली. या स�ंथेने सामािजक सधारणे�या ु
काया�त, िवशेषतः �ीिश�णा�या काया�त मोलाची भिमका बजावली हे आपण ू
महारा��ा�या वैचा�रक इितहासात पािहले आहे. सधारणावादी िवचारांचा �सार ु
कर�यासाठी या स�ंथेने ‘�ान�सारक’ हे िनयतकािलक मराठी व गजराथी भाषांम�ये ु
चालवले. स�ंथेचे ‘गजराथी �ान�सारक सभा’ आिण ‘मराठी �ान�सारक सभा’ असे ु
दोन िवभाग होते. या दो�ही शाखांम�ये वाचले जाणार े िनबधं ‘�ान�सारक’म�ये छापले 
जात. यािशवाय शा�ीय प�तकांचे अनवाद, नाटके, कादबं�या इ�यादी सािह�य दखेील ु ु
या िनयतकािलकातन �कािशत होत असे. सोसायटीने �वतं�पणे प�तके छापली नसली, ू ु
तरी ‘�ान�सारक’मधन �िस� केले�या या सािह�या�या �पाने अनेक इं�जी �थं मराठी ू
वाचकांना उपल�ध झाले (गोगटे २००८ : ५०). 
डे�कन �हरन�ॅयलर �ा�सलेशन सोसायटीु

मया�िदत होता. परतं या वगा�म�ये �ानलालसा िनमा�ण झाली होती. पा�ा�य िव�े�या ु
�ा�ीतन आले�या डोळसपणामळे �वसमाजातील दोषांची जाणीव तर �यांना झाली ू ु
होतीच; पण हे दोष दर कर�याचे माग� �हणन प�तके आिण िनयतकािलके यां�याकडे ू ुू
पािहले जाऊ लागले होते. एक�कडे खाजगी�र�या �थंम�णालये िनमा�ण होत असतानाच, ु
दसरीकडे साव�जिनक पातळीवर योजनाब� रीतीने �थंिनिम�तीचे उप�म राबवणा�या ु
स�ंथांचीही �थापना होऊ लागली होती. �याचबरोबर प�तकांमधील हे �ान िज�ासनंा ु ू
उपल�ध �हावे यासाठी गावां-शहरांम�ये �थंालयांची �थापना होऊ लागली होती. अशा 
�थंिनिम�तीस�ंथा आिण �थंालये यांचा इितहास आता पाहायचा आहे.
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गायकवाडांनी िदले�या पाच हजार �पयां�या दणेगीचाही समावेश होता (गोगटे २००८ : 
५०; क० िभ० कळकण� १९५६ : ६७).ृ ु

सोसायटीने ‘तज�मा करणा�यांना माग�दश�न’, ‘ऋणिनबधंक बोध’ आिण ‘गजराथचा ु ु
इितहास’ (१८५०), ‘नाना फडणवीस यांची बखर’ (१८५२), ‘सपंि� िववेचन’ (१८५३), 
‘लोखंडी र��यांचे सिं�� वण�न’ आिण ‘दशे�यवहार�यव�था’ (१८५४), ‘शा�ीय 
�ानदश�न’ (१८५६) ही अनवािदत प�तके सहा वषा�त �कािशत केली. पढे सोसायटीचे ु ु ु
काम थंडावले. १८५९म�ये स�ीम कोटा�तील �ा�सलेटर ि�लन याने सोसायटीचे काम ु
हाती घेत�यानंतर प�हा एकदा �थं�काशनाला वेग द�ेयाचा �य�न केला. स�ंथेने पाच ु
�पये वािष�क वग�णी दणेार े वग�णीदार गोळा केले. दर तीन मिह�यांनी एक चांगला �थं 
छापन �िस� क�न वग�णीदारांकडे पाठव�याची योजना आखली. १८६२पय�त, ू
‘आकाशस�दय�’ (१८६१), मंडिलककत िहदं�थान�या इितहासाचे दोन खंड (१८६१), ृ ु
आिण िहदं�थान�या इितहासाचा उपो�ात (१८६२) असे आणखी चार �थं �कािशत ु
झा�यानंतर सोसायटीचे काम प�हा एकदा थंडावले (गोगटे २००८ : ५१).ु

या स�ंथे�या पिह�या बैठक�त १) ‘Elphinstone’s History of India’, २) ‘The 
Pictorial Museum of Animated Nature in 27 Parts ३) ‘Natural 
Phenomena with Pictorial Illustrations’ या तीन प�तकांचा मराठी अनवाद ु ु
कर�याचे ठरले. अनवादाचे काम िद�यानंतर अनवादकाने �थम �थंा�या दहा पानांचा ु ु
अनवाद नम�यादाखल क�न स�ंथेकडे पाठवायचा असे. तो तपासन पढे �या ु ु ू ु
अनवादकाचे काम स� ठेवायचे क� नाही याचा िनण�य घेतला जाई. “�थंाची भाषा ु ु
स�ंदायाला ध�न असावी, आतंील लेखान� वाचका�या मनाच� रजंन �हाव�, �यास 
बोध�ाि� �हावी, कांह� �यवहार�ान िमळाव�; सारांश �या प�तकास लोकांकडन मागणी ु ू
यावी अस� �याच� अतंरगं सदंर असाव�,” अशा अपे�ा स�ंथेने अनवादकाकडन ठेव�या ु ु ू
हो�या. परतं वष�भर अनवादासाठी �य�न के�यानंतर चांगले अनवादक िमळणे िशि�त ु ु ु
लोकांम�येही अवघड आहे असे स�ंथे�या ल�ात आले. मेजर कडी याने मराठी ँ
�ा�सलेटर पदावर असताना सरकारी शाळाखा�या�या प�तकां�या अनवादांसाठी जे ु ु
िनयम बनवले होते, तेच डे�कन �हरनॅ�यलर �ा�सलेशन सोसायटीने दखेील �वीकारले. ु
ख� कडी १८५०म�ये सोसायटीचे सिचव झाला असताना, �याने र�ेह. ि�ट�ह�सन ँु
आिण डॉ. जॉन िव�सन या दोघा मराठी�या त��ां�या सहमतीने हे िनयम 
सोसायटीसाठी लाग केले (क. िभ. कळकण� १९५६ : ६७-६९). ृ ुू

एकोिणसा�या शतकातील िवचारवतं आिण समाजसधारक महादवे गोिवदं रानडे ु
यांनी मराठी �थं�सारासाठी जाणीवपव�क �य�न केले. यासाठी �यांनी राबवले�या ू
उप�मांपैक� एक उप�म �हणजे मंबई येथील बदं पडले�या डे�कन �हरनॅ�यलर ु ु
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“मराठी भाषेत िव�ेचा �सार करणे; स�ंकत वगैर े भाषांतील उपय� ृ ु
प�तकांची भाषांतर े करणे व करिवणे; नवीन �थं करणे व करिवणे; ु
महारा��ात सव� �कारचे िव�ाव�ीस उ�ेजन दणेे व जी नवीन उपय� ृ ु
प�तके तायर होतील �यांस यथाश�� मदत करणे हा मंडळीचा उ�ेश ु
असावा.” (िक�ा : १०२).

�थं�काशनाचे काय� वेगाने �हावे �हणन �वतं�पणे न�याने �थं िलहवन िकंवा ू ू
अनवािदत क�न घे�याऐवजी सव��थम पव��या दि�णा �ाईज किमटीकडे छापले न ु ू
गे�याने पडन असलेले �थं �िस� करावेत असे ठरले. �याच�माणे इतरांनी छापलेले ू
चांगले �थं �वीका�न िवत�रत कर�याचा िनण�य झाला. स�ंथेचे �थं अिधकािधक 
लोकांपय�त पोहोचावेत या हेतने मंबई, पणे, कराड येथे वग�णीदार न�दव�यासाठी ू ु ु
�ितिनधी नेम�यात आले. १८९६-९७साली वग�णीदार सभासदांची स�ंया तीनशेवर 
पोहोचली. परतं नंतर ती कमी कमी होत गेली. या स�ंथे�या �थं�काशना�या काया�ला ु
स�ंथािनकांनीही साहा�य केले. बडो�ाचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी पाच 
हजार �पयांची दणेगी िदली; धारपवारांनी पाचशे �पये तर ज�हार�या म�हारराव 
महाराजांनी दोनशे �पये दणेगी िदली. परतं एकंदरीत या स�ंथेचे काय� �थंिवतरणापरतेच ु ु
मया�िदत रािहलेले िदसते (िक�ा : १०१-१०३).
मराठी �थो�जेक मडळीं ं

महादवे गोिवदं रानडे यांनी मराठीत न�यानेच स� झाले�या �थंिनिम�तीला वळण ु
द�ेयाचे व मराठी �थंस�ंकती घडव�याचे काय� केले. या काया�चा एक मह�वाचा भाग ृ
�हणजे, डे�कन �हरनॅ�यलर �ा�सलेशन सोसायटी�या पन��जीवना�या आधी ु ु
१८७८म�ये रानडयांनी गोपाळराव हरी दशेमख यां�या सहकाया�ने �थापन केलेली ् ु
‘मराठी �थंो�ेजक मंडळी’ ही स�ंथा. या काळात अनेक न�या िवषयांवर िलिह�याचा 
उ�साह लेखक दाखव लागले होते; नवे सािह�य�कार उदयाला येत होते. या �थंकारांचे ू
�थं �यां�या अपेि�त वाचकांपय�त पोहचव�यासाठी �थंकारांना सहकाय� कर�याचीही 
स�ंथेची भिमका होती. १८८१�या मराठी �थंो�ेजक मंडळी�या दस�या अहवालात ू ु

�ा�सलेशन सोसायटीचे पन��जीवन. �थं�काशनाचे काम थांब�यामळे या सोसायटीचा ु ु
चार हजार �पयांचा फंड पडन होता. १८९४म�ये महादवे गोिवदं रानडे यांनी पढाकार ू ु
घेऊन पणे येथे डे�कन �हरनॅ�यलर �ा�सलेशन सोसायटीची �थापना प�हा एकदा ु ु ु
केली. रा० गो० भांडारकर या स�ंथे�या अ�य�पदी, तर �वतः रानडे उपा�य�पदी होते. 
लोकमा�य िटळक, नानाभाई दांडेकर, का० ना० साने, वामन आबाजी मोडक ही मंडळी 
स�ंथे�या काय�कारी मंडळावर होती. िव�ण बळवतं सोहोनी हे पिहले सिचव होते. या ू
स�ंथेचा उ�ेश पढील�माणे िदला आहे : ु
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रानडे यासदंभा�त �हणतात : “प�तकक�या�न� प�तक�  िलिह�याची मेहेनत घेत�यावर �या ु ु
प�तकांच� यो�यता चांगली आहे अशािवषय� लोकां�या घरोघर जाऊन अिभ�ाय ु
िमळिव�याची खटपट करावी लागते व मग ते �िस� कर�याक�रतां वत�मानप�ांकडे 
जावयाचे. या �थंकारा�या मागा�त�या अडचणी दर �हा�या �हणन मंडळी िनघाली. हा ूू
उ�ेश सव�समंत आहे.” (न. र. फाटक १९६६ : १८८-८९).

मराठी �थंो�ेजक मंडळीची क�पना सव��थम महादवे गोिवदं रानडे आिण 
गोपाळराव दशेमख यांनी ७ फे�वारी १८७८�या ‘�ान�काशा’त िदले�या एका िनवेदनात ु ु
मांडली. �थंकारांना उ�ेजन �ावे आिण वाचकांना �व�त दरात �थं उपल�ध �हावेत 
यासाठी एक स�ंथा �थापन कर�याचा मनोदय या िनवेदनात �य� केला होता. 
�याचबरोबर, दर वष� पाच �पयांची प�तके िवकत घे�याची �यांची तयारी असेल �यांनी ु
यादीवर सही करावी असे आवाहन केले होते. इं�लंडमधील �ॅ�ट व बक सोसायटी�या ु
धत�वर ही स�ंथा काम करले असे िनवेदनात �हटले असले, तरी �ॅ�ट व बक सोसायटी ु
ही म�यतः धम�िवषयक प�तके छापणारी स�ंथा होती; याउलट रानडे व लोकिहतवादी ु ु
यांचा उ�ेश इहवादी ��ीतन मराठीत िलिह�या जाणा�या मराठी सािह�याचा �सार ू
करणारी स�ंथा �थापन करणे असा होता (गोगटे २००८ : ९६-९७). ‘इंद�काश’म�ये हे ु
िनवेदन �िस� झा�यानंतर �यावर शकंा उपि�थत करणार े एक प� छापन आले होते. ू
�यामळे स�ंथे�या काया�िवषयीची भिमका अिधक �प� �हावी या हेतने १५ फे�वारी ु ू ू ु
१८७८ रोजी मराठी �थंो�ेजक सभे�या उि��ांिवषयीचे एक िव�तत िनवेदन रानडे व ृ
दशेमख या दोघां�याही सहीने �िस� कर�यात आले. �यात स�ंथे�या उि��-काया�चा ु
तपशील पढील�माणे िदला आहे : ु

(१) मंडळी�या पर�क�या�न� मळ�च �िस� केल� आहे क�, वग�णीदारांस ज� प�तक�  ु ु ु
मा�य होतील त�च �यांन� �याव�. ते�हां प�तक�  कश� असतील याचा िवचार कर�याची ु
फारशी ज�री नाह�. 

(२) उपय� िवषयांवर आिण स�ानवद�यथ� अश�च प�तक�  �िस� होतील व ु ु ृ ् ु
�यांतही िवशेष�क�न �िस� होणा�या �थंांच� धोरण पढील िवषयांवर राहील : १) ु
इितहास, २) शा��, ३) स��तील पदाथ� व िनयम यांच� वण�न, ४) या दशेांत सधारणा ृ ु
होणा�या गो�ी व �यांिवषय� सचना, ५) स�माग�वत�च� च�र��, ६) धम�सबंधंी मािहती, ७) ू ं
उपय� कथा, ८) स�ं कत �थंांतील उपय� िवषय. ु ृ ु

(३) मंडळ�स पाचश� स�ा िमळा�या �हणजे योिजले�या कामास स�वात होईल.ु
(४) प�कळ लोकांजवळ चांगले �थं तयार झालेले असन ते केवळ छाप�या�या ु ू

खचा��या अडचण�मळ�च अ�िस� रािहलेले आहेत अस� ऐक�यांत येत�. �यांस असे �थं ु
�या गह�थांनी िलिहले असतील, िकंवा �यांजपाश� िलह�न तयार ठेवले असतील, �यांन� ृ
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(५) असे �थं पाठवन िद�यास ते बरवेाईट ठरिव�याक�रतां एक कमेटी नेम�यांत ू
येईल ती – वेदशा�सपं�न क�णशा�ी िचपळोणकर, �ीक�णशा�ी तळेकर, ृ ृ
रावजीशा�ी गोडबोले, आिण खाली स�ा करणार ेदोघे असे पांचजण िमळन छाप�यास ू
यो�यायो�य �थं ांची िनवड करतील. 

ते आम�याकडे पाठवन �ाव� आिण �यांची �थं तयार कर�याची इ�छा असेल �यांन�िह ू
आ�हांस कळवाव�. मग �या �थंांची यो�यता पाह�न ते छाप�याचा िवचार केला जाईल. 

मराठी �थकार समलेनं ं
मराठी �थंो�ेजक सभे�या वरील िनवेदनात रानडयांनी �चिलत केले�या आणखी ्

(८) सदरील कॉ�फर�सांत �यांन� मराठी भाष�त लहानमोठे �थं िकंवा मािसक 
प�तक�  अथवा वत�मानप�� चालिवल� आहेत, �यांस बोलिवल� जाईल व या सवा�चे िवचार �ु
�थंो�ेजक मंडळीची �थापना व सदरील पांच�या कलमांत िलिहलेली किमटी नेम�यांत 
येईल (िलमये १९७२ : ७०-७१). 

(६) �यांच� �थं �िस� होणार नाह�त �यांचे �यांस परत केले जातील व होईल 
िततक� �यांच� नांव� प�र�फट होणार नाह�त. ु

वरील िनवेदनातील मद�ांव�न �थंो�ेजक मंडळीने नेमके कोण�या �कारचे काय� ु ्
करावे असे रानडे-लोकिहतवादी �भत�ना वाटत होते ते �प� होते. या काळात शा�ीय ृ
�ान, पा�ा�य त�व�ान आिण �बोधनिवचार यांिवषयीचे �थं मराठीत िलिहले जाऊ 
लागले होते; परतं अशा �थंांची िव�� फारशी होत न�हती आिण वाचकवग�ही फारसा ु
िमळत न�हता. अशा सािह�याची िनिम�ती व �सार अिधक �हावा अशी �थंो�ेजक 
मंडळीची इ�छा होती. �यासाठी सघंिटत �य�न कर�या�या ��ीने ही स�ंथा �थापन 
झाली होती. �थंकारांना �थंिनिम�तीसाठी साहा�य करणे आिण वाचक-वग�णीदारांची 
न�दणी क�न �यां�यापय�त हे �थं पोहोचवणे असे दहेरी काय� या स�ंथेला करायचे होते. ु
पाचसहा वष� स�ंथेने चांगले काय� केले, परतं नंतर मा� �थं�साराचे काय� थंडावले आिण ु
स�ंथेचे अि�त�वही लोप�यासारखे झाले. हा �योग फस�यानंतर पढे १८९४म�ये ु
रानडयांनी डे�कन �हरनॅ�यलर �ा�सलेशन सोसायटीचे पन��जीवन केले हे आपण ् ु ु
आधीच पािहले आहे. 

(७) चव�या कलमांत िलिह�या�माण� ज� प�� आ�हांकडे येतील �यांव�न व 
�यांिशवाय आम�या �वतं� मािहतीव�न कोणते �थंांची उणीव व ज�र आहे, तस�च जे 
�थं मागावयाचे ते एकाच �थंकारास सांगन मागवावे िकंवा जा�त लोकांकडन करवावे ू ू
वगैर े सव� िवचार कर�याक�रता ये�या मे मिह�यांत मराठी �थंकारांचे तस�च मािसक 
प�तककार व वत�मानप�कत� यांचे एक कॉ�फर�स (सभा) पण� येथ� भरव�याचा बेत आहे. ु ु
�या वेळ� सव� िवचार ठरिव�यांत येतील. 
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एका उप�माची बीजे �जलेली िदसतात. िविवध िवषयांवर लेखन करणा�या �थंकारांना 
एकि�त आणन �यांची सभा भरवन, या लेखकांम�ये िवचारमंथन घडवन आण�याचा ू ू ू
�यांचा मानस होता. �थंो�ेजक सभेिवषयी�या वरील िनवेदनात सातवे आिण आठवे 
अशा दोन कलमांम�ये �थंकार व िनयतकािलकांमधील लेखक यांची कॉ�फर�स 
घे�या�या योजनेचा उ�लेख आहे. �थंो�ेजक सभेचे काय� लवकरच थंडावले असले, तरी 
असे �थंकार समेंलन मा� रानडे यां�या पढाकाराने ११ मे १८७८ रोजी पणे येथे ु ु
भरव�यात आले. रानडयांचे च�र�कार िलिहतात क� हे पिहले �थंकार समेंलन फारसे ्
यश�वी झाले नाही. कारण �यांना प�े पाठवली �यांपैक� बरचे �थंकार आलेच नाहीत. 
समेंलन एका िदवसात आटोपले. समेंलनाचा हा उप�म फार काळ चालणार नाही अशी 
श�यताही काही जणांनी �य� केली. रानडयांनी या शकेंला आप�या भाषणातन उ�र ् ू
दतेाना, स�ंथा लयाला गेली तरी तोवर�या ित�या काया�चा उपयोग झालेला असेल, असा 
आशावाद �य� केला (फाटक १९६६ : १९१). �यानंतर रानडे यांनी प�हा एकदा ु
पढाकार घेऊन अशाच �कारचे दसर े �थंकार समेंलन २४ मे १८८५ रोजी प�यात ु ुु
भरवले. या �थंकार सभे�या आयोजकांनी लेखकांना पाठवलेले िनवेदन पढील�माणे ु
होते:

“मराठी भाष�तील �थंकार यांस िवनंित कर�यांत येते क�, मराठी भाष�त 
�यांन� �यांन� आजपावेत� नवीन �थं अगर इतर भाषांतन भाषांतर ेकेल� ू
असतील अशा सव� लोकांची, पर�पर एकमेकांची ओळख �हावी व भाषेची 
ि�थित �थंां�या सबंधंान� ह�ल� कशी आहे व ती कोण�या उपायान� 
सधारतां येईल यािवषय� चचा� �हावी, व नवीन �थं कर�या�या काम� �या ु
अडचणी येतात �या दर �हा�या या हेतन� चाल वसतंो�सवांत एक िदवस ू ूू
नेमन �या िदवश� �या लोकांस ये�यास सवड होईल �या सव� �थंक�या�न� ू
एक� जमाव� असा िक�येक मंडळ�चा उ�ेश आहे. चाल मिह�यांत अशी ू
मंडळी जमेल �या िदवश� गे�या २० वषा�त मराठी भाष�त जे �थं �िस� 
झाले आहेत �यांचा साधारण इितहास दऊेन �यांतील गणदोष थोड�यांत ु
सांगन कोण�या िवषयावर �थंाची �यनता आहे व ती दर कशी होईल ू ू ू
यािवषय� िनबधं वाचला जाईल व �यानंतर या बाबत�त थोडी चचा�ही 
होईल. पढ� दरवष� याच�माण� �म चाल राह�न ��येक वषा�स जे नवीन �थं ु ू
�िस� झाले असतील �या �थंक�या�चा स�मान क�न �यां�या �थंांची 
�िसि� �या रीतीन� होईल तशी केली जाईल. पव� सचना कर�यास सवड ू ं ू
न झा�यामळ�  या वष� सवा�स आमं�ण वेळेस पोहोचणार नाह�, तथािप या ु
उ�ोगास आरभं या वष� करावा असा प�कळांचा िवचार ठर�याव�न ही ं ु
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िनवेदना�या अखेरीस िनमं�क �हणन अन�मे नीलकंठ जनाद�न क�त�ने, कािशनाथ ू ु
बाळक�ण मराठे, महादवे गोिवदं रानडे, नारायण दामोदर योगी, महादवे मोर�ेर कंटे, ृ ु
गोपाळ गणेश आगरकर, हरी क�ण दामले, व�कटराव रामच�ं वक�ल यांची नावे होती. ृ

या काळात म�णतं�ा�या आगमनापासन स� झाले�या आधिनक मराठीतील ु ू ु ु
�थं�यवहारािवषयी महादवे गोिवदं रानडे गांभीया�ने िवचार करत होते. मंबई िव�ापीठाचा ु
कलग� अले�झांडर �ांट याने केले�या िशफारशीनसार सन १८६४पासन ु ु ु ू
मॅि�कनंतर�या उ�च िश�णातन मराठी, गजराती या दशेी भाषांचा अ�यास�म ू ु
वगळ�यात आला होता. या भाषेत िनमा�ण झालेले सािह�य पदवीपातळीवर अ�यापन 
कर�या�या यो�यतेचे नाही, अशी �याची भिमका होती. १८६४म�ये अले�झांडर �ांट ू
याने मंबई इला�यात दशेी भाषांत �िस� झाले�या प�तकांची सची �कािशत केली. या ु ु ू
सचीला रानडे यांनी एक परवणीवजा िटपण िलिहले. �यात मराठीत तोवर मि�त झाले�या ू ु ु
सािह�याचा आढावा घेऊन �या�या वा�यीन, भािषक व आशया�मक दजा��या 
यो�यायो�यतेची तपासणी केली होती. ‘Remarks on the Marathi portion of the 
Catalouge’ असा या िटपणाचा मथळा होता. मराठीत �िस� होणार े सािह�य काही 
अशंी दजा�त कमी पडत असले तरी �या�यात गांभीय� आहे व िवकासाची �ि�या िदसन ू
येते आहे असा यि�वाद �यांनी या िटपणात केला आहे. �याचबरोबर मराठीतील ु
�थंलेखन दज�दार �हावे या ��ीने �यांनी लेखकांना काही सचना दखेील के�या आहेत. ू
�यां�या याच िवचाराचा पढील ट�पा �हणन मराठी �थंकारां�या सभेकडे पाहता येईल. ु ू
मराठी सािह�याची जडणघडण यो�य िदशेने �हावी, लेखकांना लेखनाम�ये येणा�या 
अडचणी व �यावरचे सभंा�य माग� यांची दवेाणघेवाण करावी, अशा हेतने �थंकारांचे हे ू
समेंलन भरव�याचे वरील िनवेदनाव�न �प� होते. 

जािहरात �िस� केली आहे. सव� वत�मानप�क�या�न� कपा क�न ही ृ
जािहरात आपले प�� �िस� करावी व �या �थंकारां�या हातांत ही 
जािहरात पडेल �यांन� आपण केले�या प�तकांची एक एक �त येथील ु
नेिटव जनरल लाय�रीचे िचटणीस यांचे प�यावर पाठवन �ावी. सवड ू
झा�यास �वतः याव�. सवड न झा�यास वर िलिह�या�माण� प�तक�  ु
पाठवन सचना करण� असतील �या प�ा�ार � नेिटव जनरल लाय�रीचे ू ू
िचटणीसाचे प�यावर पाठवा�या. असा �थंस�ंह एक िठकाण� झा�यान� 
�थंक�या�स व इतर सव� लोकांस मोठा उपयोग होणार आहे. सवा��या 
सोयीस पडाव� �हणन तारीख २४ मे १८८५ इसवी रोज� मराठी ू
�थंकारांची सभा जोशी हालांत साव�जिनक सभे�या कचेर�त भरले. तेथ� 
सवा�न� ये�याची मेहेरबानी करावी.” (ह. िव. मोटे [सपंा.] १९७५ : २५).
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िनवेदनात �हट�या�माणे या समेंलनात मागील वीस वषा�तील सािह�याचा आढावा 
घेऊन �यातील गणदोषांची चचा� करणारा िनबधं ह�र क�ण दामले यांनी सादर केला होता. ु ृ
�यावर चचा�ही झाली (िलमये १९७२ : ७१-७२). 

हे समेंलन आणखी एका कारणामळे मराठी सािह�या�या इितहासात मह�वाचे आहे. ु
ते कारण �हणजे महा�मा फले, अ�णासाहेब िकल��कर यां�यासार�या �ढाथा�ने मराठी ु
सािह�या�या म�य �वाहात लेखक �हणन तोवर मा�यता न िमळाले�या लेखकांनाही ु ू
महादवे गोिवदं रानडे यांनी या �थंकार समेंलनासाठी िनमंि�त केले होते. एकोिणसा�या 
शतकातील महारा��ीय समाजात पा�ा�य िश�णा�या स�ंकारा�ार े उदयाला आले�या 
नविशि�त वगा�मधील दभगं एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस ठळक झाला. �थंाची ु
िनिम�ती आिण वाचन या �यवहारावर तथाकिथत उ�चवण�यां�या अिभ�चीचा �भाव 
होता. �बोधनवादी िवचारांचा �सार �थं आिण िनयतकािलके यां�या �ार े स� झाला; ु
सामािजक सधारणांचे वार ेवाह� लागले; तरी दिलत-अ�प�य वगा��या िहताचा िवचार या ु ृ
सधारणावादी िवचारां�या क�ेत अ�ाप आला न�हता. परपंरनेे चालत आले�या ु
वण�जाित�े��वा�या जािणवे�या �भावातन हे घडत होते. मराठी सािह�य दखेील याला ू
अपवाद न�हते. १८७५ पय�त दादोबा पांडरगं, बाबा पदमनजी, महा�मा फले असे मोजके ु ु
अपवाद वगळता �ा�णेतर जात�तील लेखक मराठी सािह�यात िदसत न�हते. 
एकोिणसा�या शतकातील मराठी लेखकांचे जातवार वग�करण अ० ह० िलमये यांनी िदले 
आहे. �यानसार एकण १२८ लेखकांपैक� ११४ लेखक �ा�णां�या वेगवेग�या ु ू
पोटजात�तील होते. �यात िच�पावनांची स�ंया सवा�िधक, �हणजे ७४ होती. तर अवघे 
१४ लेखक �ा�णेतर जात�तन आलेले होते. �यातही या १४ पैक� १० लेखक �भ ू ू
जात�तील होते. �हणजे मागासले�या जात�तन अवघे चार लेखक एकोिणसा�या शतकात ू
सािह�यिनिम�ती करत होते (िलमये १९७२ : २५७). फ�यांनी �थापन केले�या ु
स�यशोधक चळवळी�या �भावाने �ा�णेतर जात�तील लेखक िलह� लागले. पण या 
लेखकांना मराठी सािह�या�या म�य �वाहात �थान न�हते. ख� महा�मा फले ु ु ु
१८५५पासन �थंलेखन करत होते. परतं सािह�या�या म�यवत� �वाहात फ�यांची ू ु ु
गणना होत न�हती. १८८०म�ये अ�णासाहेब िकल��कर यांची सगंीत नाटके शहरी, 
िशि�त वगा�म�ये �चडं लोकि�य होऊ लागली. िव�णदास भावे यां�या पौरािणक ु
नाटकां�या �पाने मराठीत नाटयकलेचा आिव�कार होऊ लागला. परतं ितला अिधक ् ु
स�य आिण कला�मक कर�याचे �ेय िकल��करां�या सगंीत नाटकांकडे जाते. 
नाटयकलेकडे पाह�याचा म�यमवग�यांचा �ि�कोन िकल��करां�या सगंीत नाटकां�या ्
आगमनानंतर बदल लागला खरा, परतं तरीही नाटयकला आिण नाटयकम� यां�याकडे ् ्ू ु
एकंदर समाज त�छतेनेच पाहात असे. या ��ीने िकल��करांनी अ�यतं लोकि�य अशी ु
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�थंो�ेजक सभे�या �थापनेतन �थंकार समेंलनाचा उप�म स� झाला. १८७८ ते ू ु
१९०५ या काळात अवघी तीन �थंकार समेंलने झाली. १९०५पासन ती िनयिमतपणे ू
भ� लागली (तळपळे १९७४ : १२४). एकंदर मराठी �थंलेखकांनी एक� येऊन ु ु
�थंिनिम�ती�या काया�तील अडचणी, �� यांिवषयी चचा� कर�या�या माफक हेतने ही ू
�थंकार समेंलने पढील काळात अधनमधन भरत रािहली. पढे िवसा�या शतकात १९१७ ु ू ू ु

अ�णासाहेब िकल��कर ते�हा व�हाडात नाटकमंडळी�या दौ�यावर होते. �यामळे ते ु
२४ मे १८८५ रोजी झाले�या �थंकार सभेला उपि�थत राह� शकले नाहीत; �यांनी 
उलटटपाली पाठवले�या प�ात, आप�यासार�या नाटकवा�याला �थंकार सभेने 
‘लेखक’ �हणन स�मान िद�याब�ल आ�य� �य� क�न आभार मानले. तसेच आप�या ू
नाटकांची प�तके प�याला नेिट�ह जनरल लाय�रीकडे धाडन िदली (ह. िव. मोटे [सपंा.] ु ु ू
१९७५ : २६-२७). परतं महा�मा फले मा� या समेंलनास उपि�थत रािहले नाहीत. ु ु
आप�या अनपि�थतीचे कारण सांग�यासाठी �यांनी रानडयांना िलिहलेले प� ऐितहािसक ्ु
��या मह�वाचे आहे. या प�ात म�यमवग�य-�ा�णी सािह�यािवषयी�या िव�ोही भिमकेची ् ू
बीजे मराठी वा�यीन स�ंकती�या इितहासात �थमच �कट झाली आहेत. या प�ात फले ृ ु
�हणतात, “...�या गह�थाकडन एकंदर सव� मन�या�या मानवी ह�कािवषय� वा�तिवक ृ ुू
िवचार केला जाऊन �यांच� �यांस ते ह�क �यां�यान� खषीन� व उघडपण� दवेवत नाह�त, व ु
चाल वत�नाव�न अनमान केल� असतां पढ�ही दवेवणार नाह�त, तस�या लोकांन� ू ु ु
उपि�थत केले�या सभांन� व �यांन� केले�या प�तकांतील भावाथा�श� आम�या सभांचा व ु
प�तकांचा मेळ िमळत नाह�.” (फडके (सपंा०) १९९१ : ३४४). �या िव�ोही िवचारांची ु
मांडणी फले करत होते, �यानसार मराठीतील म�यवत� �वाहातील सािह�य �यांना ु ु
दिलत-विंचतांशी बांिधलक� मानणार े आहे असे �यांना वाटत न�हते. १८८५म�ये 
रानडयांनी फ�यांना िदलेले मराठी �थंकार सभेत सहभागी हो�याचे िनमं�ण हे एक�कार े् ु
�यांना म�य �वाहात सामील क�न घे�या�या ��ीने उचललेले पाऊल होते. परतं ु ु
फ�यांनी �वीकारले�या िव�ोही िवचार��ीला ही कती िवसगंत ठरणारी अस�याने ु ृ
फ�यांनी �थंकार सभेचे िनमं�ण नाकारले आिण आपली भिमका �यांनी रानडयांना प� ्ु ू
िलह�न मांडली. 

सगंीत नाटके िलिहली, तरी �यां�याकडे ‘लेखक’ �हणन पािहले जात न�हते. अशा ू
प�रि�थतीत महा�मा फले, अ�णासाहेब िकल��कर हे मराठी वा�या�या प�रघावरचे ु
लेखक होते. अशा प�रघावर�या लेखकांना �थंकार सभेशी जोडन घेऊन मराठी �थंकार ू
सभे�या क�ा िव�तार�याची रानडे यांची भिमका होती. एकंदर मराठी सािह�या�या म�य ू ु
�वाहाची �ंदी आिण खोली वाढावी असे �व�न ते सात�याने पाहात होते. यातन �यांची ू
सव�समावेशक भिमकाही िदसन येते. ू ू
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साली इंदर येथे भरले�या दहा�या �थंकार समेंलनाला �थमच ‘सािह�य समेंलन’ असे ू
सबंोधले गेले आिण मग यानंतर�या काळात ‘मराठी �थंकार समेंलन’ हे नाव मागे पडन ू
‘मराठी सािह�य समेंलन’ हेच �याचे नाव �ढ झाले (गोगटे २००८ : ९९). दर वष� 
भरणा�या अिखल भारतीय मराठी सािह�य समेंलना�या �पाने अ�ापही हा उप�म स� ु
रािहलेला िदसतो.

सन १८८५ म�ये पाटण इथ�या जैन �थंालयातला स�ंह पाह�न �भािवत झाले�या 
सयाजीरावांनी �यात�या काही �थंांचा अनवाद करवन घे�याचा आदशे िदला ु ू
(�ीसयाजीगौरव�थं, भाग सहावा – आठवणी : ६९). १८९०म�ये गोिवदं सखाराम 
सरदसेाई यांची बडोदा सरकारात सयाजीराव महाराजांचे ‘रीडर’ �हणन िनय�� झाली ू ु
होती. �यां�याकडन महाराजांनी मॅिकया�हेलीच ं ‘ि��स’ आिण जे. आर. सीली याच ंू

बडोदानरशे सयाजीराव गायकवाड याचे �थ�काशनाचे उप�म ं ं

एकोिणसा�या शतकात �थंिनिम�तीिवषयक स�ंथा�मक उप�म मंबई-प�या�या ु ु
प�रसरातच अिधक जोरकसपणे चाललेले िदसतात. महारा��ातील इतर भागांत अशा 
त�हेचे उप�म मळीच चाल न�हते असे �हणता येणार नाही. उदाहरणाथ�, नागपरचे एक ु ू ू
लेखक �ा० घटं�या नायड यां�या िनधनानंतर ‘का�यर�नावली’�या ऑग�ट १८९०�या ू
अकंात �यांनी िलिहले�या ‘च�ंसेना’ या प�तकािवषयी पढील न�द आढळते : “ह� �करण ु ु
�यांन� (घटं�या नायडंन�) रचन नागपर�या मंडळीकडे बि�सासाठ� पाठिवल� होत�. ू ू ू
मंडळीस त� पसतं पडल� अस� ऐकत�. पण चार वष� झाल�, बि�साब�ल अजन कांह�च ू
िनकाल झाला नाह�.” (तळपळे १९७४ : ५७). �थं�काशनाला बि�स�पाने अथ�सहा�य ु ु
करणारी ही मंडळी कोणती होती ितचे नाव कळ शकत नाही. परतं नागपर प�रसरात असा ू ु ू
उप�म स� होता एवढे तरी या न�दीव�न कळते. ु

स�ंथाकरण अथवा मंडळीकरण हे एकोिणसा�या शतकातील �बोधनचळवळीचे 
वैिश�य होते. एकाह�न अिधक �य��नी एक� येऊन स�ंथा �थापन के�या व अनेक ्
उप�म राबवले. मराठी �थं�सारा�या �े�ातही असे स�ंथाकरण कर�याचे �य�न कसे 
झाले याचा आढावा इथवर घेतला. �बोधनवादी म�य�यव�थे�या ��थापनेसाठी ू
को�हापरचे शाह� महाराज िकंवा बडो�ाचे सयाजीराव गायकवाड असे आधिनक म�य��ी ू ु ू
असलेले स�ंथािनकही �य�नशील होते. �थं हे �बोधनिवचारा�या �साराचे �भावी 
मा�यम आहे हे या स�ंथािनकांनीही ओळखले होते. िवशेषतः सयाजीराव गायकवाड 
यांना �थंांिवषयी िवल�ण �ेम होते आिण आप�या �जेम�येही �थंस�ंकती �जली ृ
पािहजे असा �यास होता. यासाठी �यांनी आप�या स�ंथानात गावोगाव �थंालये तर 
उभारलीच, पण �याचबरोबर िविवध िवषयांवरील �थं लेखक, अनवादक यां�याकडन ु ू
तयार क�न घेतले व �कािशत केले. �यां�या या काया�चा िवचार आता करायचा आहे.
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‘ए�सपॅ�शन ऑफ इं�लंड’ या दोन प�तकांचा अनवाद करवन घेतला (गो. स. सरदसेाई ु ु ू
१९५६ : ९५). स�ंथान�या िनरिनरा�या खा�यांना उपयोगी पडणारी प�तके परभाषेतन ु ू
अनवािदत करवन िकंवा न�याने िलहवन घेऊन मराठी व गजराती भाषांम�ये छाप�याचे ु ू ू ु
धोरण सयाजीरावांनी स�वातीला ठेवले. �यानंतर या उप�माची �या�ी वाढवन इं�जी, ु ू
स�ंकत, पिश�यन भाषांमधले अनेक �थं मराठी व गजराती भाषांम�ये अनवािदत ृ ु ु
�व�पात �कािशत कर�यासाठी �थंमालांची योजना �यांनी राबवली. स�ंथानतफ�  �िस� 
होणा�या प�तकांत छाप�या जाणा�या पढील िनवेदनातन या �थंमालांचे �व�प कसे होते ु ु ू
हे कळते : 

“...िनरिनरा�या खा�यां�या िनयमांअ�वय� तयार होत असले�या प�तकांिशवाय ु
�ीमंत महाराज वेळोवेळ� िवशेष ह�कम दऊेन व नवीन सचना क�न �वतः�या ू ू
दखेरखेीखाल� जवळ असले�या लोकांकडन प�तक�  िलहवन छापवीत असतात. अशा ू ु ू
�कार े ह�ल� भाषािवषय, इितहास, शा�ीय िवषय, पाकशा�, गहशा�, कायद,�  ृ
��डाशा� व अ�कला, वगैर े िवषयावर प�तक�  �िस� कर�याचा �म चाल आहे. ु ू
सामा�य िवषयांवर उपय� मािहतीचे �थं महारा���थंमाला नामक माल�त �िस� होत ु
असन आणखी रा��कथामाला नांवाची दसरी एक ऐितहािसक �थंांची माला �िस� होत ू ु
आहे. इंटना�शनल साएि�टिफक सीरीज नामक माल�तील इं�जी प�तकां�या धत�वर ् ु
िनरिनरा�या शा�ीय िवषयांवर सोप� सोप� प�तक�  �या �या िवषयांत �वीण अशा ु
गह�थांकडन िलहिव�याच� काम बडो�ांतील कलाभवन नामक िश�प शाळेचे म�य ग� ृ ु ुू
यांजकडे स�पिवल� आहे. या िनिम� एक मोठी र�कम खच� कर�याच� सरकारांन� ठरिवल� 
आहे. �याच�माण� पाकशा�ावरही दशेी भाषेत �थं िलिह�याचा �म स� आहे. या ु
िवषयावरील �थंमािलक� त मराठी, िहदं�थानी, फारशी, म�ासी व इं�जी वगैर े पाक ु
ि�यांवरील �थंाचा समावेश केला आहे. आपले रा��ीय खेळ �चारांतन जाऊं नयेत ू
�हणन �यां�या मािहतीच� एक�करण क�न उपय� इं�जी खेळां�या स�ंहासिहत त� छापल� ू ु
आहे. उद� भाष�तीलही िक�येक �थं छाप�याचेह� काम चाल आहे. ह� सव� प�तक�  गजराथी ू ु ुू
व मराठी �ा दो�ही भाषांत �िस� कर�यािवषय� सरकारचा ह�कम आहे...” (दडंवते ू
१९२५ : ३४-३५).

१८९४पय�त या �थंमालांची जबाबदारी सरदसेाई यां�यावर होती. ‘रा��कथामाला’ 
व ‘महारा��कथामाला’ या मािलका सरदसेाई यांनीच सचव�या हो�या. �यानंतर ु
�थं�काशनाच ं काम िव�ाखा�याकडे सोपव�यात आलं (िक�ा : ३९). एकोिणसा�या 
शतका�या अखेरीपय�त या �थंमालांमधन इितहास, नीती, आ�या�म-धम�, िहदं धम�, ू ू
समाजशा�, ��डा व ह��नर, आरो�यशा� व िव�ान अशा िविवध िवषयांवरील प�तकांचे ु
�काशन झाले. भारतीय उपिनषदांचे भाषांतर दोन भागांम�ये अन�मे क�णराव केळसकर ु ृ ु
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एखा�ा समाजात न�याने आकाराला येणा�या वाचकवगा�त नवन�या िवषयांवरील 
आिण िविवध �कार�या �थंां�या �काशनासोबत ते �थं वाचकांपय�त पोहोचणेही िततकेच 
गरजेचे असते. यरोपसार�या िवकिसत �थंस�ंकती असले�या �दशेात �थं वाचकांपय�त ु ृ
पोहोच�यासाठी स�म िव��य�ंणा तसेच �थंालये मोठया �माणात काय�रत असतात. ्
भारतात एकोिणसा�या शतकात म�णालयांचा उदय झा�यानंतर �थंिवतरण क� �े, ु
�थंालये यांचीही िनिम�ती हळहळ स� झाली.ू ू ु
�थिव��चे माग�ं

मि�त झालेले �थं वाचकां�या हाती गेले नाहीत, तर �यां�या िनिम�तीचे सारचे क� ु
वाया गे�यासारखे होतात. ि��ती िमशनरी प�तके छापन ती महारा��ात�या िविवध ु ू

७ �थिवतरणाचे माग� व �थालय चळवळीचा �सारं ं

आिण मोरो केशव रानडे यांनी १८९९ ते १९०६ या काळात केले. सेनेका आिण 
एिप�टेटसची बोधवचने या �टॉइक पथंा�या त�व�ानाचा अनवाद केळसकरांनी केला ु ु
(१८९८); तर ऑरिेलयसची बोधवचने मंबईतील इ�ायली मराठी लेखक िसिमयन ु
ब�जामीन यांनी अनवािदत केली (१८९६). िवदरनीतीचे चार भाग गोिवदं िव�ण दवेांनी ु ुु
१८९५म�ये पण� केले. ‘िहदं�थानातील सप�’ (िव० गो० िचपळणकर, १८९३), ू ूु
‘आरो�यशा�’ (गो० रा० तांबे, १८८९), ‘आहारमीमांसा’ (गगंाधर परांजपे, १८९८) ही 
�यवहारोपयोगी शा�ीय �ान दणेारी प�तके होती. ‘ग�हा व �याची कारण�’ (१८९७), ु ु
‘सधारणा �हणजे काय’ (१८९३) ही सामािजक िवषयांवरील प�तके होती. धनधा�री ु ु ु
यांची ‘वाईकर भटजी’ ही �िस� कादबंरी सयाजी�थंमालेतच १८९८म�ये �िस� झाली. 
यरोपातील �ा�स, रोम, �ीस, तक� �थान, जम�नी इ�यादी दशेांचे इितहास ु ु
सयाजी�थंमालेत �थं�पाने �िस� झाले. समार े चाळीस वषा�त बडोदा सरकार�या ु
िव�ाखा�या�ार े अनेक �थं�काशन मािलका राबव�या गे�या (िक�ा : प�रिश� १). 
िवसा�या शतका�या �थमाधा�त दामोदर सावळाराम यदं े यां�यासार�या खाजगी 
�काशकांना �थंमािलकांसाठी अनदानं द�ेयात आली. या सव� उप�मां�ार ेअनवाद आिण ु ु
�वतं� लेखन या दो�ही �व�पांत शेकडो �थं िनरिनरा�या �थंमािलकांमधन �कािशत ू
झाले. सयाजीराव गायकवाड यां�याइत�या मोठया �माणात भारतातील इतर कोण�याही ्
स�ंथािनकाने �थं�काशन आिण �थंिवतरण या उप�मांवर इतक� उजा� खच� केली नाही. 
अनेक गभंीर आिण आधिनक िवषयांवरील प�तके वाचकांम�ये िव�� कमी होत ु ु
अस�याने एर�ही �िस� होणे अश�य होते; अशी प�तके बडोदा स�ंथान�या आिथ�क ु
पाठबळावर सयाजीरावां�या या �थंमालां�ार े मराठीत �िस� झाली. �यामळे मराठी ु
�थंस�ंकती सम� झाली.ृ ृ
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गावांम�ये साव�जिनक िठकाणी उभे राह�न मोफत वाटत. शाळा, र�ते, गावची चावडी, 
ज�ा, बाजार अशा सामिहक अवकाशांचा वापर ते �थंिवतरणासाठी करत. सरकारी ू
शाळाखा�याने शालेय अ�यास�मासाठी नेमले�या प�तकांची िव�� कर�यासाठी ु
१८५६म�ये सरकारी बक डेपो स� केले. या बक डेप�मधन शालेय अ�यास�माची ु ु ु ू
प�तके िवक�यासोबतच खाजगी �काशक-म�कांची प�तकेही किमशन घेऊन िव��स ु ु ु
ठेव�याची परवानगी बक डेपो�या चालकांना िदली होती. १८६०म�ये असे ३३४ बक ु ु
डेपो मंबई इला�यात होते. १८६२म�ये �यांची स�ंया ५४० झाली. पैक� दोन ततीयांश ु ृ
बक डेपो मंबई रा�या�या मराठी भाषक �दशेात होते (McDonald 1968 : 600). परतं ु ु ु
प�तकांची खाजगी िव��क� �े एकोिणसा�या शतकात फारशी न�हती. मंबईत एकण सात ु ु ू
�थंिव�ेते आहेत असे ‘�ानोदया’�या १५ माच� १८९५�या अकंात �हटले आहे. परतं ु
�थंइितहासाचे अ�यासक अ० ह० िलमये यांनी मंबईतील दहा तर प�यातील चार ु ु
�थंिव�े�यांची नावे िदली आहेत; ती पढील�माणे (िलमये १९७२ : २२६) :ु

मंबई : १) शकंर गणपत िचचंणकर (माधवबागेची चाळ), २) डी० �ही० साधले ु
आिण मंडळी (माक� ट पो�ट), ३) स��ल बक डेपो, ४) वा० मो० पोतदार (कांदवेाडी), ५) ु
आ�माराम सगण कंपनी (काळबादवेी, १८८७), ६) गोपाळ नारायण आिण कंपनी ु
(काळबादवेी, १८८७), ७) सदंरराव पांडरगं आिण कंपनी (१८८७), ८) रघनाथ क�ण ु ु ु ृ
मळे (कावसजी पटेल टक रोड, शेतावळीचा नाका, १८८९), ९) तकाराम गणपतशेठ ँु ु
धामण�कर (माधवबाग, १८९०), १०) �ीपाद िभकाजी बोरवणकर आिण कंपनी 
(१८९१).

पणे : १) िव�ण गणेश जोशी (बधवार पेठ), २) िशराळकर आिण कंपनी (१८८५), ु ू ु
३) शकंर ह�र मळे, ४) सोन मात�ड कासार (कसबा पेठ, १८८५). यािशवाय नारो ु ू
आ�पाजी गोडबोले यांची पणे आिण पढंरपर येथे प�तकांची दकाने होती असा उ�लेख ु ू ु ु
आढळतो (गोगटे २००८ : ७३). मंबईत फोट�मध�या ‘अ�ेंज बाजारा’त मेमन लोकां�या ु
मालक�ची पाचसहा प�तकांची दकाने होती. या लोकांना इं�जीचे �ान फारसे नसले तरी ु ु
ते प�तकांचा �यापार मा� उ�म करत. हे लोक आप�या दकानात�या नोकरांकडे प�तके ु ुु
दऊेन �यांना शहरा�या वेगवेग�या भागांत घरोघरी िफ�न प�तके िवकायला पाठवत. ु
‘�ानोदया’�या १५ एि�ल १८४८�या अकंात पणे येथील �ॅ�ट सोसायटी�या दकानाची ु ु
बातमी पढील�माणे िदलेली आहे : ु

“कोटाम�य� मोठया दवेळा�या समोर ईशा�येकडे �ा�ट सोसायटीन� ह�ली ्
प�तकांची एक जागा �थािपली आहे. तेथ� त�हेत�हेची सदंर इंि�लश प�तक�  िवलायतेह�न ु ु ु
आिणल� आहेत आिण त� िवलायत�त �या िकंमतीला पडतात �याच िकमतीला येथ� 
िमळतील. तस�च तेथे मराठी, गजराथी, िहदं�थानी, फारसी, आब�, कानडी व मलबारी या ु ु



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - म�ण-स�ंकती    । 735 ृ ु ृ

िफर�या िव�े�यांमाफ� त �थंिव�� हा दसरा माग�. म�णपव� काळापासन बैलगाडीतन ु ू ू ूु
दरदर�या गावी प�तके नेऊन िवकणार े काही िव�ेते होते. म�णयगा�या उदयानंतर ु ु ुू ू
�यांनी ह�तिलिखतांऐवजी छापील प�तके िवक�यास स�वात केली. �ीधर �यकंटेश ु ु
केतकर यांचे आजोबा गोिवदं रघनाथ केतकर यांचे उदाहरण अशा�कारचे आहे. गोिवदं ु
रघनाथ केतकर आप�या पदरी बाळगले�या िलपीकारांकडन शेकडो ह�तिलिखत �थं ु ू
तयार करवन घेत बैलगाडयांम�ये हे �थं लादन ते गावोगाव नेऊन िवकत. म�णयगा�या ्ू ु ुू
उदयानंतर सगळीकडे मि�त प�तकांचा �सार होऊ लाग�यावर �यांनी १८५८-५९नंतर ु ु
िशळा�ेसवर छापवन घेतले�या �थंांची िव�� स� केली (केतकर १९६४ : २१८-१९). ू ु
बेळगाव�या रामत�व �काश या छापखा�याचे आबाजी रामच�ं सावतं हे �वतः�या 
म�णालयात छापले�या प�तकांची िव�� व�हाड, मराठवाडा अशा दर�या �दशेांतही ु ु ू
करत (गोगटे २००८ : ११२). 

काही िव�ेते �थािनक पातळीवर िफरते असत. बाबा पदमनजी आप�या 
कटंिबयांसोबत मंबईस १८४७ म�ये राह�यास आले, ते�हा मंबईत भले�रा�या ु ु ु ु ु
दवेालया�या आवारात काही �ा�ण प�तके िवकावयास बसत. हे धािम�क प�तके िवकत ु ु
असणार. �यां�यापैक� काही प�तके घरोघर नेऊन िवकणार े िफरते िव�ेते दखेील होते. ु
��पथंानयायी बाबाजी नवरगें यांचे वडील गाठोडयात प�तके घेऊन बाबां�या घरी येत. ्ु ु

भाषांतली वेगवेगळाल� प�तक�  िमळतात. �यांतील कांह� एकांवर थोडीच िकंमत ठेिवली ु
आहे. आिण दसरी धम�सबंधं� लहान प�तक�  फकट िमळतात.” (िलमये १९७२ : २२५). ु ुु

पिहला माग� �हणजे म�क अथवा लेखक यांनी �वतःच प�तके िवकायची. �थंम�क, ु ु ु
�थं�काशक आिण �थंिव�ेते यां�यात फारकत झालेली न�हती. गणपत क�णाजी, ृ
जावजी दादाजी हे �थंांचे म�क होते. पण आपण छापलेले �थं िवक�याचे कामही ते करत ु
असत. �यांची म�णालये ही या अथा�ने �थंांची िव�� क� �े दखेील होती. �सगंी ु
�थंक�या�ला दखेील आप�याच प�तकांची िव�� करावी लागत असे. महा�मा फले यांनी ु ु
१८६९म�ये �िस� केलेली ‘पवाडा छ�पित िशवाजी राजे भोसले यांचा’ आिण ‘�ा�णांचे 
कसब’ ही प�तके �यांतील िव�ोही आशयामळे मंबई-प�या�या प�तकिव�े�यांनी ु ु ु ु ु
िवकायला ठेवली नसावीत. कारण ही प�तके “प�यांत वेताळ पेठ�त प�तकक�या��या ु ु ु
दकान�” िवकत िमळतील अशी सचना दो�ही प�तकांवर छापलेली आढळते (फडके ू ुु
१९९१ : ३७ व ८५).

अशा रीतीने �थंिव�े�यांची स�ंया अगदी मोजक� होती आिण हे �थंिव�ेते 
�ाम�याने मंबई-प�यातच होते. उव�रीत महारा��ात खाजगी �थंिव��ची दकाने ु ु ु ु
जवळजवळ न�हती. या कारणामळे वाचकांपय�त �थं पोहोचावेत यासाठी �थंिव��चे ु
नवनवे माग� योजले जात होते. 
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प�तकिव��चे आणखी एक िठकाण �हणजे गावोगावी भरणा�या ज�ा. ‘जगि�ते�छ’ ु ु
या �िस� छापखा�याचे मालक रावजी �ीधर ग�धळेकर यांनी आप�या �यवसायाची 
स�वात �थंिव�ेता �हणन केली. ते आधी �तो�े वगैर े धािम�क प�तके छापन घरोघर ु ू ु ू
िफ�न ती िवकत असत. नंतर �यांनी या�े�या िठकाणी बैलगाडीने प�तके नेऊन ती ु
िवकायला स�वात केली (गोगटे २००८ : ७५). १९२१म�ये ज�मलेले मराठीतले ु
लोकि�य कादबंरीलेखक च�ंकांत काकोडकर आप�या गो�यात घालवले�या 
लहानपण�या वाचनाची आठवण सांगताना �हणतात क�, “�या वेळीस बकडेपो न�हते. ु
जे�हा ज�ा भरत असे ते�हा दकाने पडत. �या ज�ेत प�तकांचीही दकाने असत. ुु ु
रामायणा�या गो�ी, क�णा�या गो�ी, गलबकावली वगैर े बरीच प�तके �या दकानांत ृ ु ु ु
असायची.” (काळसेकर आिण इतर (सपंा.) २०११ : २५६). हे उदाहरण िवसा�या 
शतका�या �ारभंीचे असले तरी एकोिणसा�या शतकातही ज�ांम�ये प�तकांची दकाने ु ु
अस�याचे उ�लेख आहेत. १८९०मध�या उ�र भारतात�या गोरखपर इथ�या ‘नाई ू
बाजारा’त एक प�तकिव�ेता गया�साद हा धािम�क आिण सणां�या गा�यांची ु
(Seasonal Songs) प�तकं, �तकथा आिण बारामास गा�यांचे स�ंह ��येक ज�ेत ु
दकान मांडन िवकत असे. �यानंतर वीस वषा�नी, �हणजे १९१०म�ये यशोदा दवेी ूु
नावा�या उ�र भारतात�या एक सधारणावादी लेिखकेने �ीिश�णावरची प�तकं ि�वेणी ु ु
नदीकाठ�या ‘माघ मे�या’म�ये दोन-तीन वष� िव��साठी ठेवली होती (Francesca 
Orsini, 2009: 28-30). याचा अथ� एकोिणसा�या आिण िवसा�या शतकांत भारतात 

िफर�या िव�े�यांचा आणखी एक �कार �हणजे जनी इं�जी प�तके िवकणार ेखोजे, ु ु
मोमीन इ�यादी लोक. हे लोक इं�जांकडन जनी प�तके िवकत घेत आिण ती नेिट�ह ू ु ु
नविशि�तांना घरोघर जाऊन िवकत. ते “िवशेष�क�न िव�ाथ� मलां�या घर� जात. ु
धम�सबंधं� प�तक�  ते फार �व�त दते.” (िक�ा : ८५). एकोिणसा�या शतकात�या बोहरी ु
प�तक-िव�े�याची एक कि�पत �मती मोरोबा का�होबा यां�या ‘घाशीराम कोतवाल’ या ु ृ
कादबंरीत श�दब� झालेली आहे. प�यात राहणारा हा बोहरी कॅ�पात�या इं�जां�या ु
घरची प�तके दशेी लोकांना िवकत असतो. इं�जां�या �थंस�ंहातली अशी प�तके ु ु
िललावातही िवकली जात. मंबई�या फोट�  प�रसरात झाले�या अशा िललावाचा उ�लेख ु
दादोबा पांडरगं यां�या च�र�ात ि�योळकरांनी केला आहे. १८६३�या समारास दादोबा ु ु
मंबई�या िक��यात िफरत असताना �यांना एका िठकाणी िविवध व�तंचे िललाव स� ु ू ु
असलेले िदसले. �यात ज�या प�तकांचाही समावेश होता (ि�योळकर १९४७ : ३१५). ु ु

“बेळगांवांत ज� प�तक�  मा�या ��ीस पडल� नाह�त त� तेथ� िमळं लाग�याव�न मला फार ु ू
आनंद होई. तकारामाचे अभगं, रामदासी �ोक, मोरोपतंी आया�, भ�लीलामत, ु ृ
भ�िवजय, ग�च�र� इ., अनेक �थंांचा म� स�ंह केला.” (पदमनजी, १९५५ : ५४).ु
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वैयि�क �थंस�ंह हे �या �या �य��ला �ान परवतात. याउलट साव�जिनक �थंालये ु
मा� समाजातील सव�च िज�ास �य��ची �ानाची तहान भागवतात. वैयि�क �थंस�ंह ू
िकतीही मोठे असले तरी एखा�ाला हवे असलेले ��येक प�तक या स�ंहात समािव� ु
असणे अवघड असते. याउलट साव�जिनक �थंस�ंहालये मा� िकतीही मोठी अस ू
शकतात. िभ�न िभ�न िवषयांवरील अ�रशः अगिणत प�तके �थंस�ंहालयांम�ये अस ु ू
शकतात. समाजात �ान�सार कर�यासाठी अशी �थंालये उपय� ठरतात.ु

सव�� ज�ा हे प�तकां�या खरदेी-िव��चे एक मह�वाचे क� � होते.ु

प�तकिव��चे वरील माग� गरजेनसार आिण प�रि�थतीनसार अवलंबले गेले, तरी ु ु ु
समाजात�या सव�च नविशि�तांपय�त आिण सव�च �दशेांत प�तके या मागा�नी पोहोचणे ु
अश�यच होते. �यासाठी �थंालयांची उभारणी होणे गरजेचे होते. महारा��ासह भारतावर 
रा�य करायला आले�या इं�जांम�ये आिण एकणच यरोपीय समाजात �थंस�ंकती ृू ु
अितशय िवकिसत झालेली होती. �थंालये हे या �थंस�ंकतीचे ठळक अगं होते. ृ
महारा��ात आले�या बह�तेक इं�ज अिधका�यांना प�तक वाच�याचा नाद होता. �यातले ु
काही अ�यासक होते आिण ते आप�या अ�यासिवषयासदं भा�त�या वाचनात सतत म�न 
असत. माउंट�टअट� एि�फ��टन, जॉन ि��ज, या सै�यािधका�यांचे �वतःचे मोठमोठे ु
वैयि�क �थंस�ंह असत. मेजर िविलयम बाथ�वीक या�या जावर े येथील �थंस�ंहाचे 
वण�न दादोबा पांडरगं यांनी केले आहे (ि�योळकर १९४७ : १०९-११०). मंबई ु ु
सरकार�या ग�हिन�ग कौि�सलचा एक सद�य जे�स फे�रश याने आपला खाजगी �थंस�ंह 
इं�लंडला परत�यापव� ह�र केशवजी पाठार ेयांना भेट िदला होता (रामच�ं ह�र १९११ : ू
१०-११). पा�ा�य िव�ेचा आिण �थं�ेमी इं�जांचा �भाव पडन एत�ेशीय ू
नविशि�तांमधील अनेकां�या मनात �ानलालसा िनमा�ण झाली, �वतःचा �थंस�ंह 
कर�याची �ेरणा झाली. िव�नाथ नारायण मंडिलक, भाऊ दाजी लाड यां�या स�ंहात 
हजारो �थं होते. एकोिणसा�या शतकातील बह�तेक सव�च लेखक, सधारक हे �वतः ु
�थं�ेमी होते हे �यां�या आ�मच�र�ांतील �थंांिवषयी�या उ�लेखांव�न िदसन येते.ू

�थालयाचा उदय व िव�तार ं ं

िविवध िवषयांवर अ�यास �हावा यासाठी जे�स मॅिक�टॉश या इं�जाने मंबईत ु
१८०४म�ये ‘िलटररी सोसायटी’ �थापन केली. या काळात महारा��ात/मंबईत म�णालये ु ु

महारा��ात अशा �थंालयांचा �ारभं झाला तो इं�ज अिधका�यां�या �ेरणेने आिण 
�यां�याच सोयीसाठी. कालांतराने एत�ेशीय नविशि�तांसाठी नेिट�ह जनरल �थंालये 
स� झाली. अथा�त �यामागेही �मख �ेरणा इं�ज अिधका�यांचीच होती. महारा��ातील ु ु
�थंालयां�या उदयाचे पाच ट�पे अ. का. ि�योळकर यांनी दाखवले आहेत (१९६९ : 
११३-१२६). ते �माने पाह�.
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रॉयल एिशयािटक सोसायटी हे केवळ वाचनालय न�हते, तर ते सशंोधनाचे एक मोठे 
क� � होते. तेथे होणा�या सभांमधन िविवध िवषयांवरील अ�यासकांचे शोधिनबधं वाचले ू
जात आिण सोसायटी�या जन�लमधन ते �कािशत होत. महारा��ात इतर� काय�रत ू
असले�या इं�ज अिधका�यांसाठी इतर गावांम�येही �थंालये स� कर�यात आली होती. ु
यांना ‘�टेशन लाय�री’ असे �हणत. हा �थंालयांचा दसरा ट�पा होय. इं�ज सरकारची ु
मलक� आिण ल�करी ठाणी असले�या िठकाणी �टेशन लाय�री उघडली जाई. यापैक� ु
सरतेची Surat Library and Reading Room ही सवा�त जनी �टेशन लाय�री ु ु
असावी असे ि�योळकर �हणतात. या लाय�रीकडन मंबई सरकारला १८ जानेवारी ू ु
१८२८ रोजी िलिहलेले एक प� उपल�ध आहे. या लाय�रीत समार ेदोन हजार �थं होते. ु
इं�लंडमधील दोन व�प�े, मंबईची सव� व�प�े आिण म�ास व कलक�ा येथील ��येक� ृ ु ृ
एक व�प� या लाय�रीत येत असे. प�याम�ये अशा�कारची �टेशन लाय�री ृ ु
१८२३म�ये �थापन झाली होती. इं�ज सरकारी अिधका�यांसाठी चालवलेली अशी 
�थंालये मंबई इला�यातील पढील शहरी होती : बडोदा (१८२६), भज (१८२७), ु ु ू
र�नािगरी (१८२८), सोलापर (१८२९), महाबळे�र मा�कम-पेठ (१८३०), अहमदाबाद ू
(१८३४), राजकोट (१८३३) आिण अहमदनगर (१८३०). कंसातले आकडे या 
�थंालयां�या �थापनेचे नसन �यां�या उपल�ध असले�या प�ांचे आहेत. �हणजे या ू
काळात ही �थंालये िनिव�वादपणे स� होती. या �थंालयांम�ये एत�ेशीय लोकांना �वेश ु
नस�याचा �प� उ�लेख कठे न�हता. परतं तरीही �यांचे �व�प पाहता �या केवळ इं�ज ु ु

अ�ाप स� झालेली न�हती. परतं प�तकांची आवड असले�या एका इं�ज गह�थाने ु ु ु ृ
यरोपातन आणवले�या अनेक प�तकांचा स�ंह केला होता. िलटररी सोसायटीने या ु ू ु
गह�थाचा हा वैयि�क स�ंह १८०५म�ये िमळवन �वतःचे �थंालय स� केले. ृ ुू
महारा��ातील हे पिहले साव�जिनक �थंालय होते. परतं हे �थंालय फ� यरोपीय ु ु
लोकांसाठीच खले होते. एत�ेशीय लोकांना तेथे �वेश न�हता. पढे १८२५म�ये लंडन ु ु
येथे रॉयल एिशयािटक सोसायटीची �थापना झा�यानंतर १८२९ या वष� मंबई�या ु
िलटररी सोसायटीने या रॉयल एिशयािटक सोसायटीची मंबई शाखा �हणन सद�य�व ु ू
प�करले. १८४०पय�त हे �थंालय यरोपीय लोकांसाठी राखीव होते. यरोपीयनांपैक� ु ु
दखेील सव�सामा�य, गरीब यरोपीयनांना या �थंालयाचे सद�य�व िमळणे अवघड होते. ु
परतं १८४०साली माणेकजी कस�टजी या पारशी गह�थाला या एिशयािटक सोसायटीचे ु ृ
सद�य�व िमळव�यात यश आले. �यानंतर एत�ेशीय सभासदांनाही एिशयािटक 
सोसायटीत �वेश िमळाला. पढे भाऊ दाजी लाड, कािशनाथ �य.ं तेलंग, िव�नाथ ु
नारायण मंडिलक, रामच�ं गो. भांडारकर यांनी एिशयािटक सोसायटी�या मा�यमातन ू
केलेले काय� सव��ात आहे.
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लोकांसाठीच चालव�या जात असा�या, असे ि�योळकरांनी �हटले आहे. महारा��ात 
छापखाने स� झाले असले तरी खाजगी प�तक-�काशने स� हो�यास अ�ाप अवकाश ु ु ु
होता. �यामळे मराठी प�तकांचे �माण फारच कमी होते. या �थंालयांम�ये असणारी ु ु
प�तके इं�लंडसह यरोपातन आयात केलेली होती असणार. �यामळे ही �थंालये ु ु ू ु
इं�जां�याच सोयीसाठी असणे �वाभािवक होते.

रॉयल एिशयािटक सोसायटीम�ये केवळ समाजातील बडया लोकांनाच �वेश होता. ्
�हणन दशेीिवदशेी सव�सामा�य वाचकांसाठी एक �वतं� �थंालय स� करावे अशी ू ु
क�पना ‘बॉ�बे क�रयर’ या व�प�ाचा सपंादक जे. एच. �टॉकेलर (Stocqueler) या�या ु ृ
मनात आली. पढे हायकोटा�चा मराठी �ा�सलेटर �हणन नेमणक झालेला इं�ज अिधकारी ु ू ू
रॉबट�  झेिवयर मफ� याला �याने ही क�पना सांिगत�यानंतर दोघेही असे �थंालय स� ु
कर�या�या कामी लागले. अनेकांकडन �यांनी मदत घेतली. प�तके िमळवली. आिण १५ ू ु
नो�ह�बर १८२९ रोजी ‘The Bombay General Library’ या नावाने मंबईम�ये हे ु
�थंालय स� झाले. िनरिनरा�या भाषांतील एक हजार �थं आिण प�नास �ाचीन ु
ह�तिलिखते या �थंालयात जमवली होती. यािशवाय नकाशे, भगोल, पतळे व िच�े ू ु
यांचाही स�ंह होता. �थंालया�या सभासदांनी ख�या�, टेबले, कपाटे वगैर ेफिन�चर िदले ु
होते. �ाचीन �ीक व रोमन सािह�य, तसेच �ा�स, इटली, पोत�गाल, �पेन या दशेांतील ु
अवा�चीन सािह�य, िविवध िवषयांवरील इं�जी �थं या �थंालयात होते. इं�ज अिधकारी, 
अ�यासक, सशंोधक यांनी भारतािवषयी िलिहलेले अनेक �थं या �थंालयात होते. नेिट�ह 
ए�यकेशन सोसायटीचे से�ेटरी रॉबट�  कॉटन मनी यांनी भेट िदले�या प�तकांम�ये ु ु
िहदं�थानी, गजराती, पिश�यन व मराठी भाषेतील िशळा�ेसवर छापलेले चाळीस �थं होते. ुु
यािशवाय मोरोपतंांची मराठी का�ये, कािलदास व हष� यांची स�ंकत नाटके असे ृ
ह�तिलिखत �थं दखेील या �थंालयात सगंिहत होते. पव� आिण पि�मे�या सािह�याचा, ृ ू
�ानाचा मेळ �थं�पाने इथे घातलेला होता. पौवा��य आिण पा�ा�य अशा दो�ही 
स�ंकत�चा सपंक�  झालेले अगदी �ारभंी�या काळातले िठकाण �हणन या �थंालयाकडे ृ ू
पाहता येते. दशेी िकंवा यरोपीय अशा को�याही गह�थाला साडेतीन �पये वग�णी दऊेन ु ृ
या �थंालयाचे सभासद होता येत असे. हे �थंालय िकती वष� िटकले ते सांगता येणार 
नाही. परतं १८४० पय�त तरी ते अि�त�वात होते असे उपल�ध परा�यांव�न िदसते. ु ु
ि�योळकरां�या मते दशेी आिण िवदशेी यां�यासाठी सामाियक�र�या स� झाले�या या ु
�थंालयाला महारा��ातील �थंालय चळवळीचा ितसरा ट�पा �हटले पािहजे. 

यानंतरचा चौथा ट�पा नेिट�ह जनरल लाय��यांचा होता. नेिट�ह जनरल लाय�री 
स� कर�याची एक लाटच महारा��ात एकोिणसा�या शतकात आली. �याचे मळ ु ू
�ेरणा�थान कॅ�टन पी. टी. �� च हा इं�ज अिधकारी होता. �थंालयांचा लाभ 
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महारा��ातील दशेी लोकांनाही िमळावा यासाठी तो सात�याने �य�नशील रािहला. 
कॅ�टन �� च अहमदनगर येथे पोलीस खा�यात होता. िभ�ल लोकांसाठी �मख एजटं ु
�हणन �याची नेमणक झाली होती. आप�या काय�काळात �याने पढाकार घेऊन ू ू ु
१८३८म�ये अहमदनगर येथे नेिट�ह जनरल लाय�री स� केली. हे महारा��ातले दशेी ु
लोकांसाठी �थापन झालेले पिहले साव�जिनक �थंालय होय. िश�ण घेऊन बाहेर 
पडणा�या लोकांनी पढेही सात�याने �ान�ा�ी करत राहावे यासाठी �थंालयांची अितशय ु
आव�यकता आहे असा �याचा आ�ह होता. १८४३साली कॅ�टन �� च याची 
राजपता�यात बदली झाली आिण मदतीअभावी ही लाय�री बदं पडली. परतं नंतर ु ु
१८४७म�ये ितचे पन��जीवन होऊन ती प�हा स� झाली. कॅ�टन �� च १८४९म�ये ु ु ु
बडोदा स�ंथानचा रिेसड�ट �हणन काम पाह� लागला ते�हा �याने ितथे �वतः�या कचेरीत ू
एका �थंालयाची �थापना केली. या वेळी मंबई�या ग�हन�रचा म�य सिचव आथ�र मॅलेट ु ु
याला िलिहले�या एका प�ात तो �हणतो क� अशाच �कारची �थंालये सव� िज�हािधकारी 
आिण �यायाधीश यां�या कचे�यांम�ये �थापन झाली पािहजेत. अहमदनगर�या नेिट�ह 
जनरल लाय�री�या �थापनेनंतर महारा��ातील इतरही शहरांम�ये अशी �थंालये 
�थापन हो�यास स�वात झाली. �यामागे कॅ�टन �� च याचीच �ेरणा असावी. कारण ु
१८४८ म�ये पणे येथे नेिट�ह जनरल लाय�री स� झाली, ते�हा �� च मंबई सरकारम�ये ु ु ु
ग�हन�रचा खाजगी कारभारी होता. मंबईचा त�कालीन ग�हन�र जॉज� �लाक�  याने ु
िठकिठकाणी �थंालये स� कर�याचे आदशे िदले होते. �यानसार प�याचा ज�ज हे�ी ु ु ु
�ाउन याने हालचाली क�न ही लाय�री स� केली. �यािवषयी अिधक मािहती दतेाना ु
लोकिहतवादी यांनी २६ माच� १८४८�या ‘�भाकर’ प�ात िलिहले आहे, “गवरनरसाहेब 
यांण� िहदं लोकांच� अ�ान दर हो�याचा उपाय प�यांतच केला अस� नाह�. परतं नगरासही ु ुु ू
केला आहे. व इतर िठकाण� जागोजागचे रिसड�ट वगैर े अिधकारी यांस तस�च 
कर�यािवषय� ह�कम पाठिवले आहेत. गवरनरसाहेबांचे �ाइ�हेट से�टारी कपतान �� च ू
यांण� ही �व�ी चाल करिवली, याब�ल �यांचेही मोठे उपकार समजले पािहजेत.” ृ ू
(ि�योळकर १९६७ (सपंा.): ०७). प�याचा ज�ज हे�ी �ाऊन याने २८ जानेवारी ु
१८४८ रोजी प�यातील लोकांची सभा घेऊन �थंालय �थापन कर�या�या िनण�याची ु
�यांना क�पना िदली. �यानंतर ४ फे�वारी रोजी दसरी सभा भरली. �यात दहाजणांची ु ु
एक किमटी नेमन लाय�रीचे िनयम ठरव�यात आले. ७ फे�वारी रोजी बधवार वाडयात ्ू ु ु
सरकारी जागेत लाय�री स� झाली. या उप�माला सरदार व �िति�त लोकांनी फारशा ु
मोक�या मनाने दणेगी िदली नाही, तरीही दीड हजार �पये जमले, अशी मािहती दऊेन 
लोकिहतवादी सांगतात क� या लाय�रीत स�वातील ३०० प�तके व चार व�प�े ु ु ृ
आहेत.
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भाऊ दाजी लाड यांनी मंबई�या �थंालय चळवळीत मोठा सहभाग िदला. मंबईतील ु ु
डेि�हड ससन लाय�री आिण पेटीट इि��टटयट या दो�ही �थंालयां�या उभारणीत �यांचा ्ू ू
वाटा मोलाचा होता. आज ‘डेि�हड ससन लाय�री’ �हणन ओळखले जाणार े �थंालय ू ू
सरकारी टांकसाळीतील आिण डॉकयाड�मधील य�ं�ांनी (mechanics) १८४७म�ये 
�थापन केले. �यामळे �या काळी या �थंालयाला ‘मेकिन�स इि��टटयट’ हे नाव होते. ्ु ू
आप�या कारखा�यातील कामाला उपय� ठरतील अशी प�तके सदंभा�साठी िमळावीत ु ु
तसेच वै�ािनक आिण वा�यिवषयक �या�यानां�ार े �बोधन घडन यावे या हेतने हे ू ू
�थंालय �थापन झाले होते. या �थंालयाने काही काळ सभा भरवन िव�ानांची �या�याने ू
आयोिजत केली. काही सभा मंबईचे म�य �यायाधीश अि�क� न पेरी यां�या ु ु
अ�य�तेखाली झा�या. या सभांम�ये भाऊ दाजी लाड यांनी काही िनबधं सादर केले 
होते. �थंालया�या सभा �थम डॉकयाड��या जागेत भरत असत. १८४८म�ये �थंालय 
फोट�  प�रसरात भाडया�या जागेत �थलांत�रत झाले. डेि�हड ससन यांनी �थंालयाला ् ू
कायम�व�पी �वतःची जागा असावी यासाठी ऐशंी हजार �पयांची दणेगी िदली. 
सरकारने जागा आिण ४२,९०० �पये इमारत बांध�यासाठी िदले. यामळे स�ंथेला ु
�वतःची इमारत बांधता आली. �थंालयाला डेि�हड ससन यांचे नाव द�ेयात आले. २४ ू

१८४८म�ये प�यासोबतच बेळगाव व अहमदाबाद या शहरांतही नेिट�ह जनरल ु
लाय�री �थापन झा�या. �यापव� १८४५म�ये मंबई शहरात नेिट�ह जनरल लाय�री ू ु
स� झाली होती. ८ जन १८४५�या ‘�भाकर’ प�ात या लाय�री�या �थापनेची हक�गत ु ू
आली आहे. स�वातीला िमलीटरी बोडा��या कारखा�यातील लोकांनी �वतःपरते एक ु ु
�थंालय स� कर�याचे ठरवले. परतं इतर लोकही यात सहभागी होऊन एक साव�जिनक ु ु
�थंालय स� कर�याचा िनण�य झाला. या �थंालयासाठी मंबईतील इं�ज लोक व दशेी ु ु
�िति�त गह�थ यांनी मदत केली. या मदतीचे हजार-अकराशे �पये जमले. दरमहा चार ृ
आ�यापासन एका �पयांपय�त वग�णी भ�न सभासद झाले�यांची स�ंया अडीचशे�या वर ू
गेली. धोबीतलावासमोर एका भाडया�या जागेत हे �थंालय (‘िकताबखाना’) स� झाले. ् ु
�थंालय स� हो�या�या वेळी दोनशे प�तके गोळा झाली होती. काही प�तके िवलायतेह�न ु ु ु
मागवली होती. या �थंालया�या �थापनेत �या एत�ेशीयांनी पढाकार घेतला होता, �यांत ु
भाऊ दाजी लाड हे �मख होते. (ि�योळकर १९७१ : १७३-७५).ु

िश�णखा�याकडे असले�या तटप�ंया रकमेतन अशा �थंालयांना अनदान दणेे ु ु ू ु
श�य नाही; �यामळे िठकिठकाणचे ज�ज व अिस�टंट ज�ज यांनी लोकवग�णीतन अशी ु ू
�थंालये स� करावीत. या �थंालयांना सरकारी प�तके मोफत �ावीत, तसेच ु ु
‘�ान�सारक’, ‘बोधसागर’ अशी िनयतकािलके पाठवावीत, अशी िशफारस 
िश�णखा�या�या अहवालात केलेली िदसते.
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�थंालयां�या मा�यमातन वाचनाची सोय करणारी �थं�साराची ही चळवळ लवकरच ू
मंबई-प�या�या पलीकडे महारा��ात इतर�ही झपाटयाने पसरली. १८५०म�ये �थापन ्ु ु
झालेले को�हापरचे करवीर नगरवाचन मंिदर स� कर�यात कन�ल अडरसन याचा ँू ु
पढाकार होता. �यानंतर�या पढ�या प�नास वषा�त महारा��ात�या पढील लहानमोठया ्ु ु ु
शहरांत इं�ज अिधकारी आिण �थािनक �िति�त मंडळी यां�या सहकाया�तन �थंालये ू
�थापन झाली (पडोळे १९५१ : १९७-२३५) : ठाणे आिण सरत (१८५०), कराची ु
(१८५१), सावतंवाडी आिण सातारा (१८५२), नािशक आिण मालेगाव कप (१८५३), ँ
धळे आिण धारवाड (१८५४), कराड (१८५५), आव� (१८५६), सोलापर (१८५७), ु ू

माच� १८७०रोजी स�ंथा �वतः�या जागेत गेली (िक�ा : १७५-७६). आजही 
एि�फ��टन महािव�ालयाशेजारी डेि�हड ससन �थं ालयाची ही इमारत िदसते.ू

मंबई�या फोट�मधील लोकांसाठी एक �थंालय असावे यािवषयी िवचारिविनमय ु
कर�यासाठी एक सभा जमसेटजी जीजीभाई पारशी बेने�होले�ट इि��टटयटम�ये १३ ् ू
जानेवारी १८५५ या िदवशी भरली. या सभेत �थंालया�या �थापनेचा पिहला ठराव 
भाऊ दाजी लाड यांनी मांडला. या �थंालयाचे नाव �थम ‘Philosophic Institute’ असे 
होते. कालांतराने हे नाव बदलन �थंालय ‘जमशेटजी नसरवानजी पेटीट इि��टटयट’ ्ू ू
�हणन ओळखले जाऊ लागले. या �थंालया�या काय�कारी मंडळावर भाऊ दाजी सोडन ू ू
सगळी पारशी मंडळी होती. पारशां�माणेच मंबई�या गजराती लोकांम�ये �थंांिवषयी �ेम ु ु
िनमा�ण �हावे यासाठी ‘गजराती सभा’ नावाची स�ंथा १८६५म�ये �थापन झाली. या ु
सभे�या काय�कारी मंडळावर दखेील भाऊ दाजी लाड होते. काय�कारी मंडळावर भाऊ 
दाजी यां�यािशवाय िव�नाथ नारायण मंडिलक हे महारा��ीय सभासद, फा�स� आिण 
जॉन िव�सन हे िवलायती सभासद, �ेमचदं रायचदं, कस�नदास मळजी, नम�दाशकंर ु
लालशकंर हे गजराती सभासद आिण चार पारशी सभासद यांचा समावेश होता. या सभेचे ु
नामकरण नंतर ‘फा�स� गजराती सभा’ असे कर�यात आले. भाऊ दाजी लाड आिण ु
िव�नाथ नारायण मंडिलक हे दोघेही ज�या �ाचीन ह�तिलिखत �थंांचे स�ंाहक आिण ु
अ�यासक अस�याने �यांचे माग�दश�न या �थंालयाने �थमपासन घेतले असावे (िक�ा : ू
१७६-१८३). 

भाऊ दाजी लाड यां�या पढाकाराने आणखी एक �थंालय �थापन झाले होते. ९ ु
ऑग�ट १८५२ रोजी �थापन झाले�या या �थंालयाचे नाव ‘The Juvenile 
Improvement Library’ असे होते. या �थंालयाचे अ�य� होते मोरोबा िवनोबा. या 
लाय�रीचे पे�न �हणन भाऊ दाजी लाड होते असा उ�लेख १८७४पय�त सापडतो. पढे ू ु
१८८८म�ये या लाय�रीसह आणखी तीन दस�या लाय�री िमळन ‘बॉबें बेने�होलंट ूु
लाय�री’ ही एक लाय�री अि�त�वात आली. 
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अकोला, कडाळ (१८६०), धळे, वसई, खेडा, बाश�, नागपर, भडंारा (१८६३), ु ु ू
क�याण, कारवार, काकाणी नगर वाचनालय, मालेगाव (१८६४), उरण, िभवडंी, ह�बळी 
आिण मालेगाव शहर (१८६५), पनवेल आिण येवला (१८६६), नगर वाचनालय, 
अमरावती, राजापर (१८६७), बेळगाव, एरडंोल, सरत, भज (१८६८), मधोळ, सांगली ू ु ू ु
(१८६९), आपटे वाचन मंिदर, इचलकरजंी, ब�हाणपर (१८७०), व�गल� (१८७१), ू ु
अमळनेर (१८७२), कप आिण मोदीखाना �थंालय, सोलापर, पढंरपर (१८७४), ँ ू ू
अ�कलकोट, मंगळवेढे (१८७५), जळगाव (१८७७), कागल (१८८०), म�ड-जिंजरा ु
(१८८२), चोपडा, पसद (१८८५), राळेगाव (१८८७), भसावळ (१८९०), �ीवध�न, ु ु
मरबाड (१८९४), िहगंणघाट, (१८९५), िशरपर, औधं (१८९६), तळजापर (१८९८), ु ू ु ू
ते�हारा (१९००).

अशा �कार े िवदभ�, मराठवाडा, खानदशे व दि�ण महारा�� अशा सव� �ांतांमधील 
शहरांम�ये साव�जिनक �थंालये स� झा�याने �या �या िठकाण�या िशि�त समाजाची ु
वाचनाची सोय झाली. िविवध िवषयांवरील प�तके, लिलत सािह�याची प�तके सहजपणे ु ु
उपल�ध होणे श�य झाले. अथा�त या �थंालयांचा लाभ घेणा�या वाचकांची स�ंया 
मया�िदत होती. उदाहरणाथ�, िभवडंी नगर वाचन मंिदरात १८७४ ते १८८६ या 
काळातील प�तकांची स�ंया होती ३६१; आिण वाचक-सभासदांची स�ंया होती ३३. ु
सन १९०६ सालापय�त या �थंालयातील प�तकांची स�ंया ५२२ पय�त वाढली; आिण ु
वाचक-सभासद स�ंया ४० वर पोहोचली (२००४ : ०३). १८५०म�ये �थापन 
झाले�या ठाणे नगर वाचन मंिदरात १८५२-५३म�ये एकण ६८४ प�तके होती. �यापैक� ू ु
४४० प�तके इं�जी असन अवघी ९४ प�तके मराठी होती. तर १५० प�तके अ�य ु ू ु ु
भाषांमधील होती. या �थंालया�या एकण ९३ सभासदांपैक� ११ यरोपीय तर ८२ ू ु
सभासद एत�ेशीय होते (भामर,े म�हेरकर २००८ : ४५). क�याण येथील साव�जिनक ु
वाचनालयात १८७९-८० या वष� ३३५ प�तके होती. वाचनालयात ४ इं�जी व�प�े ु ृ
आिण ५ अ�य भािषक व�प�े येत होती. वाचनालया�या सभासदांची स�ंया ४३ होती ृ
(िक�ा : ८९). या काळात क�याण शहराची लोकस�ंया नऊ हजारा�या आसपास होती 
(िक�ा : ९३). १८५०म�ये पणे नगर वाचन मंिदरातील एकंदर प�तकांची स�ंया ु ु
१,८४७ इतक� होती. �यापैक� १,६६२ प�तके इं�जी होती; मराठी व स�ंकत िमळन ु ृ ू
अवघी १८५ प�तके होती. ५० प�तके िहदं�थानी, अरबी व पिश�यन भाषांतील होती ु ु ु
(रा. के. लेले १९७३ : ०७). 

वरील तपिशलाव�न एकोिणसा�या शतकात�या महारा��ात�या �थंालय 
चळवळीिवषयी काही िनरी�णे न�दवता येतील. सव�साधारणपणे इं�जांम�ये �थंवाचनाला 
�ाधा�य अस�याने अगदी स�वातीला �यांनी �वतःपरती �थंालये स� केली. परतं ु ु ु ु
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या काळात एकंदर महारा��ीय समाजावर असलेला पा�ा�य �ानाचा �भाव इं�जी 
भाषे�या मा�यमातन पडला होता. रानडयांसारखे िव�ान �िति�त लोक वैचा�रक चचा�, ्ू
लेखन तर �ाधा�याने इं�जीतनच करत, पण �यांचा खाजगी प��यवहार दखेील इं�जीतन ू ू
चाले. इं�ज राजवटीचे िश�णिवषयक धोरण १८४०म�ये बदल�यानंतर मराठी भाषेला 
िश�णाचे मा�यम �हणन िश�ण�यव�थेत �थान रािहले नाही. मराठी भाषा हा शालेय ू
पातळीवर व १८५७म�ये मंबई िव�ापीठाची �थापना झा�यावर िव�ापीठीय पातळीवर ु
अ�यासाचा िवषय होता. परतं १८६२ साली मंबई िव�ापीठाचे ते�हाचे कलग� ु ु ु ु
अले�झांडर �ांट यांनी िव�ापीठा�या अ�यास�मात फ� अिभजात भाषांचाच समावेश 
असावा अशी सचना मांडली. �या काळात मराठीत छापली गेलेली प�तके, पारपं�रक ू ु
कव�चे मराठी सािह�य शालेय पातळीवरील अ�यास�मात नेमणे ठीक आहे, परतं ु
िव�ापीठा�या पदवी परी�ांसाठी या प�तकांचा दजा� मळीच लायक नाही असे �यांचे ु ु
�हणणे होते. �ांट यां�या या सचनेला एत�ेशीय िव�ानां�माणेच जॉन िव�सन, मर ेिमचेल ू

एत�ेशीय समाजानेही �थंालयांचा लाभ �यावा आिण �वतःला �ानसम� क�न �यावे ृ
असे कॅ�टन �� च, कन�ल अडरसन अशा अनेक इं�ज अिधका�यांना मनापासन वाटत ँ ू
असे. एत�ेशीय समाजात गोपाळराव हरी दशेमख, महादवे गोिवदं रानडे यां�यासार�या ु
िव�ानांना व गावोगाव असले�या तरळक �थं�ेम�ना दखेील आप�या समाजातील िशि�त ु
लोकांना �थंालयां�या �पाने नवे �ान सात�याने �ा� होत राहावे असे वाटत होते. इं�ज 
अिधका�यांचा पढाकार आिण �ो�साहन, तसेच एत�ेशीय िव�ान �थं�ेम�चे �य�न ु
यां�यामळे साव�जिनक �थंालयांची एक चळवळच एकोिणसा�या शतकात महारा��ात ु
स� झाली. प�रणामी केवळ मोठया शहरांतनच न�हे, तर व�गल�, चोपडा, िहगंणघाट, ्ु ू ु
ते�हारा, आव�, मरबाड, राजापर, वसई, िभवडंी अशा लहान ताल�या�या गावी दखेील ु ू ु
साव�जिनक �थंालये �थापन झाली. मा� िदले�या काही �थंालयां�या 
सभासदस�ंयेव�न िदसते क� या �थंालयांना वाचकांचा आ�य िशि�त लोकस�ंये�या 
तलनेत कमीच िमळाला. याचे एक कारण असेही असावे क� इं�जी प�तके वाच शकणार ेु ु ू
लोक समाजात कमी होते. आिण वरील �थंालयांम�ये इं�जी प�तकां�या तलनेत मराठी ु ु
प�तकांची स�ंया अगदीच िकरकोळ होती. १८५०�या समारास मराठीत �कािशत ु ु
झाले�या एकण प�तकांची स�ंया दोनशे�या आसपास असताना पणे आिण ठाणे येथील ू ु ु
साव�जिनक �थंालयांम�ये मा� या प�तकांपैक� िन�मी प�तके दखेील न�हती. ु ु
१८८४पय�त मराठीत �कािशत झाले�या प�तकांची स�ंया काही हजारांवर गेलेली ु
असताना कोण�याही साव�जिनक �थंालयात दोनतीनशेह�न अिधक मराठी प�तके न�हती ु
(िक�ा). या �थंालयांम�ये उपल�ध असले�या इं�जी प�तकां�या स�ंये�या तलनेत ु ु
मराठी प�तकांची अ�य�प स�ं या अिधकच खटकते.ु
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या िमशनरी िश�कांसह अनेक इं�ज �ा�यापकांनी दखेील िवरोध केला. परतं तरीही ु
१८६४ पासन मॅि��यलेशननंतर�या िश�णातन मराठीसह दशेी भाषा काढन टाक�यात ू ु ू ू
आ�या (िटकेकर २००७ : २०८-२१०). प�रणाम असा झाला क� िव�ापीठीय 
िश�णातन मराठी ह�पार झा�यावर ितचे समाजा�या म�य �वाहातील, �ान�ा�ीचे ू ु
मा�यम �हणन असलेले �थान नाहीसे झाले. १८७९म�ये आप�या �याकरणा�या ू
सात�या आव�ी�या ��तावनेत दादोबा पांडरगं यांनी �हटले आहे, “अलीकडेस २५ ृ ु
वषा�पासन सव� लोकांचा भर इंि�लश भाषा िशक�यात फार वाढत चाल�यामळे ू ु
�वभाषेिवषयी �याच मानाने मोठी अना�था वाढत चालली आहे.” (रा. के. लेले १९७३ : 
१०). �थंालयात मराठी प�तके फारशी नसणे, िकंवा िशि�त वाचकांनी मराठी प�तकांना ु ु
�ाधा�याने पसतंी न दणेे हे याच घडामोड�चे प�रणाम होते. या पा��भमीवर १८७५नंतर ू
महारा��ीय समाजात मराठी भाषेिवषयी न�याने जागती घडवन आण�याची �ि�या स� ृ ुू
झाली. मराठी �थंां�या स�ंहासाठी �वतं� �थंालय �थापन कर�याची क�पना या 
�ि�येतनच पढे आली. अ. का. ि�योळकरां�या मते हा महारा��ा�या �थंालय ू ु
चळवळीचा पाचवा ट�पा होता.

१८७४ म�ये िव�णशा�ी िचपळणकर यांनी ‘िनबधंमाले’तन रा��वादी िवचारांची ू ू ू
मांडणी स� केली. या रा��वादाचे एक अगं �हणजे �वभाषेिवषयी�या अिभमानाची ु
जाणीव. �वभाषा मराठीचा िवकास होऊन ितला समाजात �ित�ा िमळावी यासाठी 
वेगवेग�या पात�यांवर �य�न या काळात स� झाले. �यात महादवे गोिवदं रानडे यांचा ु
िवशेष पढाकार होता. रानडे यांनी प�यात १८७८म�ये �थापन केले�या मराठी ु ु
�थंो�ेजक मंडळी या स�ंथेचा आिण मराठी �थंकार समेंलनाचा इितहास यापव� ू
सांिगतला आहे. १८९४म�ये �यांनी �यांनी डे�कन �हना��यलर �ा�सलेशन सोसायटी ु
या स�ंथेचे पन��जीवन केले. १८८७-८८पासन िव�ापीठ अ�यास�मात मराठीचा ु ू
प�हा एकदा समावेश �हावा यासाठी �य�न स� झाले. �यातही रानडयांचा पढाकार होता. ्ु ु ु
मराठी सािह�य हे िव�ापीठ पातळीवर अ�यास�मात नेम�या�या यो�यतेचे आहे, हा म�ा ु
वेगवेग�या �कार े पटवन द�ेयाचा �य�न रानडे करत होते. या �य�नांचा एक भाग ू
�हणजेच �यांनी १८९८म�ये िलिहलेला ‘A Note on the Growth of Marathi 
Literature’ हा िनबधं होय. १८९८म�ये दशेी भाषा िव�ापीठातन िशकव�या जा�यात ू
असा ठराव रानडयांनी िव�ापीठा�या िसनेटम�ये आणला होता. याच वेळी मराठी भाषा ्
(�हणजेच मराठी भाषेतील सािह�य) ही िव�ापीठात िशकव�यास कशी स�म आहे, 
यािवषयी यि�वाद करणारा पाच भागांतला एक दीघ� िनबधं �यांनी रॉयल एिशयािटक ु
सोसायटीचे जन�ल आिण ‘टाई�स ऑफ इंिडया’ या दो�ही िठकाणी िलिहला (न. र. 
फाटक १९६६ : ३७८-७९). या चळवळीला यश येऊन प�हा एकदा मराठी सािह�याचा ु
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समाजात िनमा�ण झालेली मराठीवरील िन�ा आिण अिभमान यांचे पडसाद एकंदर 
�थं�यवहार आिण �थंालय चळवळ या �े�ातही उमट लागले. मराठीम�ये उ�मो�म �थं ू
�िस� �हावेत व ते लोकांपय�त पोहोचन वाचले जावेत यासाठी िवशेष �य�न कर�याची ू
चचा� स� होती. १ एि�ल १८९०�या ‘केसरी’म�ये यािवषयी �हटले आहे, “दशेी ु
भाष�त�या �थंस�ंहाक�रता आ�हाला पढील गो�ी साधावया�या आहेत. १) मराठी भाषेत ु
चांग�या व उपय� �थंांची �िसि� २) �यांचा वाचकवगा�त �सार. हे साध�यास चांगल� ु
�थं िनमा�ण केले पािहजेत व लोकांत वाचनाची अिभ�ची िनमा�ण केली पािहजे.” 
�थंस�ंहांिवषयी २३ माच� १८९६चा ‘केसरी’ �हणतो, “कोण�यािह भाष�तील �थंस�ंह 
वाढिव�याच� काम ती भाषा बोलणा�या लोकां�या अगंी उ�साह आिण कांह� िविश� 
हेतक�रता खटपट कर�याची बि� जागत अस�याखेरीज होत नाह�.” (रा. के. लेले ृू ु
१९७३ : १५). ठाणे येथे राहणार े म�ययगीन मराठी वा�याचे सशंोधक इितहासकार ु
िवनायक ल�मण भावे यांना “प�तकांचा एक अजबखाना करावा व तेथे कोणतेिह मराठी ु
भाषेतील प�तक सापडावे,” या क�पनेने पछाडले आिण १ जन १८९३ रोजी या ु ू
क�पनेने मत� �प धारण केले. ठाणे मराठी �थंस�ंहालय या महारा��ात�या केवळ मराठी ू
प�तकांसाठी�या पिह�या �थंालयाची �थापना झाली. या �थंालया�या १८९४साल�या ु
अहवालात मराठी �थंस�ंहालय �थापन कर�यामागची भिमका पढील�माणे सांिगतली ू ु
आहे :

समावेश िव�ापीठा�या अ�यास�मात कर�यात आला. याच काळात �वभाषेवरील 
�ेमापोटी इं�जीऐवजी कटा�ाने फ� मराठीत इितहासलेखन करणारा िव० का० 
राजवाडयांसारखा इितहासकार महारा��ात उदयाला आला. ्

“आपली दशेी भाषा सधार�यासाठी आजपय�त प�कळांन� प�कळ �य�न केले. कोणी ु ु ु
नवीन �थं िलिहले. कोणी पर�या भाषांतील �थंाची भाषांतर � केली. कोणी जने �थं ु
िमळवन तपासन ते �िस� केले. परतं �या सवा�ची मेहनत �हणजे हे सगळे �थं एके ू ू ु
िठकाण� जमिव�याचा �य�न कोणी नीटसा केलेला ऐिकवांत नाह�. आप�या दशेांत 
प�तकालय� बरीच आहेत. परतं मराठी भाषे�या सबंधंान� पाहता �यांतील �यव�था ु ु
समाधानकारक नाह�. बह�तक�न सव� चांग�या �थंस�ंहालयांत इं�जी व मराठी या दो�ही 
भाषांतील प�तक�  ठेव�याचा स�ंदाय असतो. आता इं�जी भाष�त मराठीपे�ा �थंस�ंह ु
िवशेष चांगला व जा�त यामळ�  बह�तेक पैसा इं�जी प�तक�  घे�याकडेच खच� पडतो व ु ु
मराठी �थंांचा स�ंह �हावा तसा होत नाह�, ही आप�या दशेांत भाषेसबंधंान� मोठी उणीव 
आहे. ही उणीव ल�ात आणन ह� ‘मराठी �थंस�ंहालय’ �थापन झाले.” (रा. के. लेले ू
१९७३ : १७).

इं�जी प�तकांमळे मराठी प�तकांना �थंालयांम�ये फारसे �थान िमळत नाही, व ु ु ु
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प�रणामी चांगली मराठी प�तके दखेील वाचकांपासन विंचत राहतात अशी ु ू
व�ति�थतीदश�क त�ार या िनवेदनात केलेली आहे. या �थंालयाचे �व�प ु
‘सव�समावेशक’ असणार होते. केवळ चांगली वा दज�दार प�तके न�हे, तर मराठीत छापले ु
जाणार े ��येक प�तक सगंिहत कर�याचे उि�� �थंालया�या चालकांचे होते. ु ृ
�थंालया�या सात�या वािष�क अहवालात �थंालयाचा हेत पढील श�दांत �प� कर�यात ू ु
आला आहे :

“या िठकाण� महारा�� भाष�तील सव� त�हे�या सव� प�तकांचा स�ंह करावयाचा आहे. ु
मग त� कोणीिह िलिहलेल� असोत, कोण�यािह िवषयावर असोत व �यांचा आकार 
केवढािह असो. सरकारी काय�ांनी ‘मना न केलेल�’ अस� मराठी भाष�तील कोणत�ही 
प�तक येथ� अस�याला कांह�एक ��यवाय नाह�. �हणजे ह� स�ंहालय हा एक प�तकांचा ु ु
मोठा सम�च �हावयाचा असा हेत आहे. यात मो�य�िह असावयाच�, पोवळ� असावयाच� ु ु
तशा कवडया आिण फट�या िशपंािह असावया�या. मा� िटपणारांनी अमक िटपाव� असा ् ु ु
िनयम नाह�. कोणी मो�यां�या अनपम तेजान� आपले िच� रमिवत बसाव� व कोणी िशपंी, ु
फट�या कवडया �हणन �याच िटपन टाक�यात आपल� बोट� िभजवाव�, हे �याचे �याचे ्ु ू ू
�चीवर व यो�यतेवर अवलंबन राहील.” (िक�ा).ू

ठा�याचे हे मराठी �थंस�ंहालय �हणजे मराठी �थंां�या सवंध�ना�या ��ीने 
उचललेले मह�वाचे पाऊल होते. कारण मराठीत �कािशत होणा�या सव� प�तकांचा स�ंह ु
इथे होणार होता. सा�या वाचकांसोबतच मराठी सािह�य आिण स�ंकती यां�या ृ
अ�यासकांसाठी हे �थंालय अितशय उपय� ठरणार होते. मराठीत �कािशत झाले�या ु
आिण पढे होणा�या ��येक �थंाचा स�ंह कर�या�या उ�ेशाने �थापन झालेले दसर ेु ु
�थंालय �हणजे मंबई मराठी �थंस�ंहालय हे होय. मंबईम�ये ‘भारत सेवक समह’ या ु ु ू
नावाची समाजसेवी स�ंथा चालवणा�या त�णांपैक� �ीधर बाळाजी मोडक, शकंर हरी 
शेजवलकर आिण अबंादास गोपाळ पणतांबेकर या ितघांनी १८९०म�ये मराठी प�तकांचे ु ु
�थंालय �थापन कर�याचा सकं�प केला. परतं ही सगळी साधी कारकनी पेशातील ु ु
माणसे होती. आिथ�क��या अथवा िव��े�या ��ीने �यांना फार नाव न�हते. पढील ् ु
चारपाच वष� �यांनी धडपड क�नही �यां�या योजनेला यश येईना. अखेर १८९५म�ये 
‘�ी छ�पती वाचनालय’ या नावाने �यांनी एक �थंालय स� केले. यानंतर मंबईतील ु ु
अनेक �िति�त, िव�ान लोकां�या गाठीभेटी घेऊन �यांनी �थंालयाची आपली योजना 
�यां�यासमोर मांडली. महादवे गोिवदं रानडे, भालच�ं भाटवडेकर, तकाराम जावजी, ु
िवनायक क�डदवे ओक, भवानराव पावगी इ�यादी मंडळ�नी ही क�पना उचलन धरली. ू
�यानंतर आिथ�क साहा�य आिण प�तके जमव�याचा उप�म स� झाला. अखेर १ ु ु
ऑग�ट १८९८ रोजी ठाकर�ारात�या �ा�णसभे�या िदवाणखा�यात मंबई मराठी ू ु
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�थंिवतरण व �थंालये यां�या िव�तारा�या या इितहासातन एकोिणसा�या ू
शतकातील मराठी �थंस�ंकतीतील गणदोष आिण ठळक ट�पे �प� होतात.ृ ु

�थंस�ंहालया�या �थापनेचा काय��म पार पडला. या काय��माला अनेक मा�यवरांसह 
क�णराव अज�न केळसकर हे दखेील उपि�थत होते. मराठीत �िस� होणार े सव� �थं ृ ु ु
एकाच िठकाणी उपल�ध हो�याची आव�यकता �यांनी पढील श�दांत मांडली : “अिलकडे ु
�थंलेखकास मराठी भाषेत �थं िलिह�याचा �सगं आ�यास �यात मागील �थंकारांचा 
एखा�ा �करणी अिभ�ाय �या�या श�दानी �ज करता येत नाही. कारण आमचे �थं ू
एक� िमळत नाहीत. िक�येकांस कसर लागली आहे व िक�येक वा�या�या र�ीत पडले 
आहेत, ही ि�थती पालट�यास स�ंहालयासार�या स�ंथा आव�यक आहेत.” (िक�ा : 
२५). या �थंस�ंहालयाला नंतर अनेक िव�ान व �िति�त �य��नी भेट िदली; आिथ�क व 
�थं�पाने मदत केली. �यामळे �थंालयाची वाढ होत गेली. आज मंबई मराठी ु ु
�थंस�ंहालय हे महारा��ातील मराठी �थंां�या अ�यासाचे एक प�रपण� क� � मानले जाते.ू

�थिनिम�तीची वाटचाल आिण वाचनािभ�चीचे �व�पं
१८२२पासन एक नवी िश�ण�यव�था उभार�याचा जो उप�म इं�ज सरकारने ू

स� केला, �यातन िशि�त असा वग� तयार झाला. �याचा म�यमवग� �हणन आपण ु ू ू
प�रचय क�न घेतला आहे. या वगा�चे मि�त प�तकाशी एक नवे नाते तयार झाले होते. ु ु
एक तर िश�णा�या �ि�येत प�तक ही अप�रहाय� व�त ठरली होती. िशि�त वगा�तील ु ू
ब�याच लोकांम�ये या िश�णाने आधिनक शा�े, �ान यािवषयी एक िनरतंर ओढ िनमा�ण ु
केली होती. ितची पत�ता कर�यासाठी �या िवषयावरील प�तकांचे वाचन हा एकच माग� ू ु
होता. िश�ण पण� झा�यावर बह�तांश लोक िश�ण, �याय, �शासन, महसल इ�यादी ू ू
सरकारी खा�यांतील नोकरीत �वेश करत. अशा बह�तेक नोक�यांमधील कामे 
कर�यासाठी आव�यक ती कौश�ये व �ान �यांना प�तकां�या वाचना�ार े�ा� होत असे. ु
शहरी म�यमवगा�तील लोकांची नवी जीवनशैली हळहळ आकाराला येत होती. या ू ू
जीवनात प�तकांचे वाचन हे �य���या खाजगी जीवनात एकटया�या मनोरजंनासाठीचे ्ु
�भावी साधन ठरले होते. �यामळे करमणक, वेळ घालवणे यासाठी लोक प�तकांकडे ु ू ु
वळत होते. एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस मराठीत छाप�या जाणा�या कादबं�यांचा 
वाचकवग� हा �ाधा�याने नविशि�त ि�यांचा होता. कादबंरी हे या वगा�चे वेळ घालव�याचे 
एक ह�कमी साधन ठरले होते. 

ह�तिलिखतां�या काळात अ�रवळणां�या, लेखनप�ती�या अनेक त�हा हो�या. 
परतं म�णतं�ा�या सहा�याने प�तके एकसार�या टंकां�ार े छापली जाऊ लागली. ु ु ु
�मािणत अ�रवळणे, लेखनप�ती, श�द आिण अथ� यांची �यव�था यांचा मराठी भाषक 
�दशेात �सार होऊ लागला. या �ि�येमळे महारा��ा�या वेगवेग�या �ांतांत एकाच ु
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त�हेची वाचन-लेखनसवय असलेला वाचकवग� तयार हो�यास स�वात झाली. म�णपव� ु ु ू
मौिखक परपंरते सािह�याचा आ�वाद �वणा�ार े सामिहकपणे घेतला जाई. न�याने ू
अवतरले�या म�णयगात �माण भाषे�या वाचनाचे, ित�या आ�वादाचे स�ंकार या ु ु
नविशि�तांवर झाले. एकटयाने वाचन कर�याची सवय �जली. िशि�त मराठी समाजात ्
लेखन-वाचनात गतं लेला एक नवा वग� तयार झाला.ु

इं�जी िश�ण घेतले�या पिह�या िपढीतील महारा��ीय िव�ान पा�ा�य 
�ानासोबतच इं�जी भाषे�या �काशानेही िदपन गेले होते. आप�या मातभाषेिवषयी �यांना ृू
फारशी आ�मीयता वाटत नसावी. �ारभंी�या काळात िविवध िवषयांवर अनेक भाषांत�रत 
प�तके या एत�ेशीय िव�ानांनी तयार केली असली, तरी या भाषांतरकाया�मागे �ेरणा मा� ु
इं�ज िव�ान व सरकारी अिधका�यांची होती; सरकारी �ो�साहन आिण साहा�य यांमळे ु
मराठी भाषांतर े मोठया �माणावर तयार झाली. महारा��ात इं�जी िश�ण स� ् ु
झा�यानंतर�या पिह�या िपढीतील लेखक गो० ना० माडगांवकर यांचा मराठीकडे 
पाह�याचा पढील �ि�कोन �ाितिनिधक होता असे मानावे लागते. �यांनी १८५६म�ये ु
‘उि�दज�य पदाथ�’ या प�तकाला िलिहले�या ��तावनेत �हटले आहे :ु

“इं�जी िशकावयास लाग�यापासन मला तर महारा�� भाषेचा ितर�कार येत अस�, ू
असीच बह�तेक लोकांची ि�थित झाली होती. एकादा �ाकत �थं वाचावा िकंवा हातांत ृ
धरावा �हटल� �हणजे वाइट वाटे. जे�हां मी ि� चच� िव�ालयांत गेल� ते�हां डा�र िव�सन 
व मयत रवेरड�  राबट�  िनसिबट यांची मराठी भाषेवर ��ा आिण एत�ेशीय मलांम�य� ती ु
भाषा श� ये�यािवषय�ची उ�कंठा व �म पाह�न मला ितचा थोडा अ�यास कर�याच� ु
आव�यक पडल�.” (मालशे, चनेकर १९७० : १०२).ु

इं�जी भाषा, आधिनक शा�े यांचे स�ंकार होत असताना इं�ज राजवटीत�या ु
िशि�तां�या पिह�या-दस�या िपढीम�ये मातभाषेिवषयी �ेम रािहले नाही. पण ही ृु
प�रि�थती पढेही फार बदलली असे िदसत नाही. दादोबा पांडरगं यांनी आप�या ु ु
‘महारा�� भाषेच� �याकरण’ या प�तका�या १८७९�या आव�ीला िलिहले�या ��तावनेत ु ृ
असेच िनरी�ण न�दवले होते : “अलीकडेस माग�या २५ वषा�पासन सव� लोकांचा भर ू
इंि�लश भाषा िशक�यांत फार वाढत चाल�यामळ�  �वभाषेिवषय� �याच मानान� मोठी ु
अना�था वाढत चालली आहे.” (अ. ह. िलमये १९७२ : ६१). �यामळे एकंदरच इं�ज ु
राजवटीतील िशकलेला महारा��ीय म�यमवग�य समाज मराठीकडे आ�थेने पाहात 
न�हता हे �प� आहे. मराठी �थं�यवहार आिण िनयतकािलकांचा �यवहार याच 
म�यमवगा��या आ�याने वाढला. �यामळे या वगा�त असणा�या मराठी भाषेिवषयी�या ु
अना�थेचा प�रणाम एकोिणसा�या शतकात�या �थंस�ंकतीवर झा�यािशवाय रािहला ृ
नाही. 
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भाषातरयगं ु

महारा��ातील शा�ी-पिंडतांचे सहकाय� घेऊन सरकारमधील मो�सवथ�, कडी या ँ
अिधका�यांनी श�दकोशांची रचना कशी केली याचा इितहास आपण यापव� पािहला आहे. ू

मराठी लेखकां�या पिह�या िपढीवर �वभाषेकडे आ�थेने पाह�याचे स�ंकार 
इं�जांनी केले. इं�ज सरकारला मराठीतन िश�ण द�ेयासाठी नेमले�या �िमक ू
िवषयांवरील प�तके हवी होती. अशी प�तके मराठी भाषक लेखकां�या मदतीिशवाय ु ु
तयार करणे अश�य होते. �यामळे इं�ज सरकारने मराठीत वाचकवगा��या आधी ु
लेखकवग� तयार करायला घेतला असे �हणता येईल. शालेय अ�यास�मात व परक ू
वाचनासाठी नेम�यास हवी असणारी िविवध िवषयांवरील प�तके तयार करवन घे�याचे ु ू
काय� मोठया �माणावर स� झाले. �यातन मराठीत भाषांतरयग अवतरले. मराठी ् ु ू ु
�थंिनिम�तीचा पिहला ट�पा हा �ाम�याने भाषांत�रत प�तकांचा होता. ही भाषांत�रत ु ु
प�तके िविवध िवषयांवरील होती. �यात शा�ीय �थंांपासन कथावा�यापय�त अनेक ु ू
�कार�या प�तकांचा समावेश होता.ु

एकोिणसा�या शतका�या ितस�या दशकापासन अखेर�या दशकापय�त मराठी ू
�थंचळवळीला सात�याने वेगवेग�या स�ंथांकडन �ो�साहनपर उप�मांची गरज भासली. ू
स�वातीला असे �ो�साहन आिण भरघोस साहा�य सरकारने िदले. आधी नेिट�ह �कल ु ू
अड �कलबक सोसायटी आिण नंतर शाळाखाते यांनी मराठी लेखकांकडन िविवध ँ ू ु ू
िवषयांवर �िमक प�तके व परक वाचनासाठी प�तके िलहवन घेतली, भाषांत�रत क�न ु ू ु ू
घेतली. दि�णा �ाईज किमटीने अनेक िवषयांवरील प�तकांना बि�से िदली. सरकारने ु
अनेक िनयतकािलकां�या जादा �ती िवकत घेऊन �यांना अथ�साहा�य परवले. या ु
सरकारी उप�मांबरोबरच उपय� �ान�सारक सभा, डे�कन �हना��यलर �ा�सलेटर ु ु
सोसायटी, मराठी �थंो�ेजक सभा अशा स�ंथांनीही �थंलेखनाला, भाषांतराला 
�ो�साहन दणेार े उप�म चालवले. मराठी वाचकांकडन �थं व िनयतकािलके यांना ू
िमळणारा �ितसाद परसेा न�हता, �यामळेच या काळातील �थं�यवहाराला सरकारी व ु ु
स�ंथा�मक मदतीची आव�यकता भासली असे �हणता येईल. 

मराठी �थंिनिम�तीला ि��ती िमशन�यांनी स�वात केली हे आपण पािहले. �यां�या ु
�थंिनिम�तीमागील �ेरणा धम��सारा�या हो�या. ते �वतः मराठी भाषा िशकले आिण �यांनी 
�वतःच ि��ती सािह�याची मराठी भाषांतर े केली. याह�न इं�ज सरकारचे �थंिनिम�तीचे 
�व�प वेगळे होते. मो�सवथ�, मेजर कडी, जॉज� जिव�स, डॉ. जॉन मॅकलेनन यांनी ँ
मराठीत �थंिनिम�ती केली खरी, पण या उप�मांत �यांनी महारा��ीय शा�ी-पिंडत व 
लेखक यांचे सहकाय� �ाधा�याने घेतले. �याचबरोबर अनेक लेखकांना �ो�सािहत क�न 
�यां�याकडन इं�जी �थंांची मराठी भाषांतर ेकरवन घेतली. ू ू
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यानंतरचा ट�पा येतो शै�िणक अ�यास�मासाठी तयार झाले�या िनरिनरा�या 
िवषयांवरील प�तकांचा. मंबईम�ये ‘बॉ�बे नेिट�ह �कल अड �कलबक सोसायटी’ ँु ु ू ू ु
(१८२२), ‘ए सेिमनरी फॉर द इ����शन ऑफ नेिट�हज इन इंिजिनय�रगं’ अथवा ‘गिणत 
िश�पिव�ालय’ (१८२५) आिण ‘मेिडकल �कल फॉर द इ����शन ऑफ द नेिट�ह ू
�ॅि�टशनस�’ (१८२६) या तीन स�ंथांसाठी अनेक शा�ीय िवषयांवरील प�तकांची ु
िनिम�ती स� झाली. जॉज� जिव�स याने नेिट�ह �कल बक सोसायटी व गिणत ु ू ु
िश�पिव�ालय या दो�ही स�ंथांसाठी प�तके तयार केली, तर जॉन मॅकलेनन याने ु
मेिडकल �कलसाठी वै�क�य िवषयांवर मराठीत प�तके िलिहली. भाषांतरा�या या ू ु
कामासाठी �यांनी मराठी भाषेचे जाणकार �हणन एत�ेशीय शा�ी-पिंडतांचे साहा�य ू
घेतले. 

या शा�ीय िवषयांवरील सािह�या�माणे इितहासावरील काही �थंांचेही मराठी 
भाषांतर इं�ज लेखकांनी केले. उदाहरणाथ� �ट डफ याने िलिहलेला मराठयांचा इितहास ँ ्
‘बखर मराठयांची’ या नावाने डेि�हड केपन याने भाषांत�रत केला (१८२९). महारा��ाचा ्
इितहास िशकव�यासाठी आरभंी हेच प�तक शाळांतन वापरले जाई. न�या ु ू

मराठी प�तकाचे इ�ज अनवादक/लेखकं ंु ु
जॉज� जिव�स याने अकंगिणत, कत��यभिमती, आिदकरणभिमती, बीजगिणत, ू ू

ि�कोणिमती इ�यादी िवषयांवरील मराठी प�तके तयार केली. ‘िश�ामाला’ या मािलकेत ु
ही प�तके �िस� झाली. १८२८म�ये ‘गिणत विहवाटविह आिण ना�याच� तपासणीच� ु
वत�मान’ हा ४७० पानांचा मळ इं�जी �थं जिव�सने जग�नाथशा�ी �मवतं यां�या ू
सहा�याने मराठीत भाषांत�रत केला. मराठी भाषेसाठी गिणत हा िवषय नवीन अस�यामळे ु
प�रभाषेची मोठी अडचण होती. गिणतात�या सकं�पना �प� करणार े अनेक नवे श�द 
�मवतं-जिव�स यांना घडवावे लागले. पढे १८४०नंतर गिणता�या पाठयप�तकांची ्ु ु
पनर�चना झाली. ते�हा जिव�सने िव�ण सदंर छ�े, गगंाधरशा�ी फडके आिण गोिवदं ु ु ु
गगंाधर फडके या तीन शा��यांसह दोन वष� खपन द मॉग�न या�या ‘Elements of ू
Arithmatic’ आिण ‘Elements of Algebra’ या दोन प�तकांची भाषांतर ेकेली. कॅ�टन ु
जिव�स याने गिणतािशवाय ‘िव�ेचे उ�ेश, लाभ आिण सतंोष या िवषयांचे सवंाद’ हे प�तक ु
जग�नाथशा�ी �मवतं यां�या सहा�याने भाषांत�रत केले (१८२९). जिव�स 
या�या�माणेच जॉन मॅकलेनन याने १८२८म�ये ‘औषध-क�पना-िवधी’ हा �थं िलिहला. 
यात पा�ा�य व पौवा��य औषधोपचारांचा प�रयच क�न िदलेला होता. औषधांची नावे 
लॅिटन, इं�जी, �ाकत, स�ंकत, िहदं�थानी, फाश� व अरबी इत�या भाषांत दऊेन ृ ृ ु
िनरिनरा�या रोगांची ल�णे व �यांवरील इलाज यांचेही िववेचन केलेले होते. यािशवाय 
‘शारीर’ नावाचा आणखी एक �थं मॅकलेनन याने १८५२म�ये भाषांत�रत केला. 
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िश�ण�यव�थेत िव�ा�या�नी इं�ज व इतर यरोपीय दशेांचा इितहासही अ�यासावा असा ु
उ�ेश होता. �यासाठी ‘इं�लंड दशेाची बखर’ िलिह�याचे काम नेिट�ह �कल बक ू ु
सोसायटीचा त�कालीन से�ेटरी रॉबट�  मनी याने प�करले. मनी याने बाळशा�ी जांभेकर 
यां�यासह हे प�तक दोन भागांत िलिहले. पिहला व दसरा भाग अन�मे १८३२ व ु ुु
१८३४ या वष� �िस� झाले. अिभयांि�क� या िवषयावरील ‘िश�पिव�ा या िवषयाचे 
िनबधं’ हे तीन िनबधंांचे सकंलन िव�यम हे�ी बेल याने नारायणशा�ी जोशी चौलकर 
यां�या सहकाया�ने १८३५म�ये तयार केले. भगोलािवषयीचे ‘भगोल आिण खगोल ू ू
इ�यािदिवषयक सवंाद’ हे �िमक प�तक मंबईतील एका इं�जी शाळेतील िश�क ु ु
मेनवेअ�रगं यांनी रामच�ंशा�ी ज�हवेकर या शा��या�या मदतीने तयार केले. मराठी 
श�दकोश तयार करणारा मो�सवथ�, या कोशासाठी �याला सहा�य करणारा व मराठीचे 
�याकरण ��थािपत करणारा मेजर कडी यां�यानंतर मराठी सािह�याचे परक�य िनमा�ते ँ
�हणन जिव�स, मॅकलेनन, डेि�हड केपन, रॉबट�  मनी, मेनवेअ�रगं यांची नावे �यायला ू
हवीत. या लेखकांनी तयार केले�या प�तकांम�ये भािषक��या काही दोष रािहले ्ु
असतील, भाषांतर काही िठकाणी सदोष असेल, परतं या लेखकांनी मराठी भाषेला ु
आजवर अ�प�य� असलेले आधिनक शा�ीय िवषय मराठीत सव��थम आण�याचा �य�न ु
केला. �यासाठी �यांना �या �या िवषयांची नवी प�रभाषा घडवावी लागली. वा�यरचनांचे 
नवे �योग करावे लागले. ग�भाषा ही नेहमीच प�ापे�ा अिधक िववेकिन� असते. 
इं�जपव� काळातील मराठीत ग� लेखन फारसे न�हते; महानभाव लेखन अ�ाप अ�ात ू ु
होते आिण बखरवा�य �ात असले तरी �यातील ग� अ�तर�यता, पौरािणक शैली, ु
पा�हाळीकता यांनी य� असे होते. �यामळे एक नवी तक� श� िववेकिन� मराठी भाषा ु ु ु
घडव�याचे काय� या परक�य लेखकांना न�याने करावे लागले. या कामात या 
लेखकांइतकेच �यांना सहा�य करणा�या एत�ेशीय शा�ी-पिंडतांचे अथवा आधिनक ु
लेखकांचे योगदानही मोलाचे आहे. नेिट�ह �कल बक सोसायटी�या पदरी असले�या ू ु
�मवतं, घगवे, फडके, ज�हवेकर या शा�ी मंडळ�नी मो�सवथ��या श�दकोशासह वरील 
नमद केले�या शा�ीय िवषयांवरील प�तकां�या भाषांतरकाया�तही मोठे योगदान िद�याचे ू ु
िदसते. इं�ज लेखकांनी शा�ीय िवषयांवर लेखन करताना घडवले�या पा�रभािषक 
श�दांवर स�ंकत भाषेची छाप आहे. �याचे मळ या शा�ीमंडळ��या योगदानात आहे. ृ ू
इं�ज िव�ानांनी मराठी शा��यांना आधिनक शा�ीय िवषयांमध�या सकं�पनांचे �ान ु
िदले, तर मराठी शा��यांनी �यांना मराठीचे भािषक �ान परवले. पर�परां�या या ु
दवेघेवीतन िववेकशील ग�ाचे आधिनक वळण िनमा�ण झाले. ू ु
एत�ेशीय लेखकाचे शा�ीय िवषयावरील �थलेखनं ं ं

कॅ�टन जिव�स याने �वतः मराठीत प�तके िलिहताना एत�ेशीय समाजातन लेखक ु ू
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गिणत िवषयावर कॅ�टन जिव�सनंतर केरो ल�मण छ�े (१८२४-१८८४) यांनी 
िलिहले. ‘अकंगिणत’ हे �यांचे प�तक १८६०म�ये �िस� झाले. एि�फ��टन ु
हाय�कलम�ये ते बाळशा�ी जांभेकरां�या हाताखाली गिणत िशकले. “केरो ल�मण छ�े ू
यांना यरोपात िव�ानाचे आधिनक िश�ण िमळाले असते तर ते समकालीन काळातले ु ु
फार मोठे वै�ािनक �हणन �िस� पावले असते,” असे मत ‘टाई�स’ प�ाने २४ माच� ू
१८८४ रोजी िदले होते (क. िभ. कळकण� १९५६ : २३२). �यांनी गिणतािशवाय पचंांग-ृ ु
�योितष, खगोलिव�ा या िवषयांवरही प�तके िलिहली. पदाथ�िव�ानशा�ािवषयी केरो ु
ल�मण छ�े यांनी तीन लहान प�तके िलिहली. ती एकि�तपणे ‘पदाथ�िव�ानशा�ांतील ु
िकती एक िवषयांवर �या�यान�’ या प�तकात १८५२ साली छापली गेली. या प�तकाची ु ु
दसरी आव�ी १८५७म�ये ‘पदाथ�िव�ानशा�’ या नावाने िनघाली.ृु

पदाथ�िव�ानावरचे एक प�तक ‘िस�पदाथ�िव�ानशा�िवषयक सवंाद’ हे याआधीच, ु
१८३३म�ये ह�र केशवजी पाठार े(१८०४-१८५८) यांनी िलिहले होते. ह�र केशवजी हे 
मराठी�या भाषांतरयगातील एक ठळक लेखक. नेिट�ह �कलबक सोसायटी�या ु ू ु
�थं�काशन सिमतीचे ते सद�य होते. �यांनी ‘रसायनशा�िवषयक सवंाद’ हे प�तक ु
दखेील िलिहले. हे प�तक �यांनी नेिट�ह ए�यकेशन सोसायटीचे सचंालक जे० फॅरीश ु ु
यांना अप�ण केले आहे. यािशवाय �यांनी िलिहलेले ‘दशे�यवहार�यव�था या शा�ाची 
मलत�व�’ (१८५४) हे प�तक अथ�शा� या िवषयावरचे आहे. हे प�तक डे�कन ू ु ु
�हना��यलर अड �ा�सलेशन सोसायटीतफ�  �िस� झाले होते. यािशवाय ह�र केशवजी ँु
यांनी िलिहलेले ‘इं�लंडचा व�ांत’ (१८३८) हे प�तक शाळांम�ये इितहासाचे �िमक ृ ु
प�तक �हणन अिधक वापरात होते. गोिवदं गगंाधर फडके यांनी ‘य�ंशा�ाच� मळ� ’ ु ू ू
(१८५३) या प�तकात भौितकशा�ातील िनयम व �यां�या आधार ेचालणार ेय�ंांचे काय� ु
यांचे सिव�तर िववेचन केले आहे. 

तयार होतील याकडेही ल� परवले. महारा��ातील नविशि�तां�या पिह�या-दस�या ु ु
िपढीत मराठीत शा�ीय िवषयांवरील �थंांचे भाषांतर अथवा �वतं� �थंलेखन करणार े
अनेक लेखक उदयाला आले. बाळशा�ी जांभेकर, ह�र केशवजी, सदािशव कािशनाथ 
(बाप) छ�े, गो० ना० माडगांवकर, क�णशा�ी िचपळणकर, केरो ल�मण छ�े इ�यादी ृू ू
लेखकांची नावे येथे घेता येतील. िवशेष �हणजे यापैक� बरचे लेखक हे इं�ज 
अिधका�यां�माणेच ि��ती िमशन�यांशीही जवळीक असलेले, �यां�याकडन लेखनाची ू
�ेरणा िमळालेले असे होते. जांभेकर, ह�र केशवजी, बाप छ�े, माडगांवकर ही मंडळी ू
िमशनरी शाळांम�ये िशकली होती. ह�र केशवजी र�ेह. केनी या�या �भावाखाली होते, तर 
माडगांवकर हे र�ेह० जॉन िव�सन या�या िमशनरी शाळेत िशकले व ितथेच अखेरपय�त 
िश�क �हणन रािहले. ू
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नाना नारायण यांनी ‘इं�लंड दशेाच� वण�न’ हे इितहासाचे �िमक प�तक १८३५म�ये ु
िलिहले. या प�तकािवषयी मंबई सरकारचा म�य सिचव वॉथेन याने अनकल अिभ�ाय ु ु ु ु ू
िद�यामळे या प�तका�या चारशे �ती सरकारने िवकत घेत�या. �याचबरोबर जे० फॅ�रश ु ु
या अिधका�याने शभंर, आिण जॉन िव�सन व मर ेिमचेल यांनी अन�मे प�नास व तीस ु
�ती खाजगी�र�या िवकत घेत�या (िक�ा : २७८-७९). सरकारी िशफारशीचा 
प�तकां�या िव��साठी असा फायदा होत असे.ु

वरील सव� प�तके इं�जीतील प�तकांची भाषांतर ेअथवा आधा�रत �व�पाची होती. ु ु
शा�ीय िवषयांचे, वत�मान जगाचे व �या�या इितहासाचे �ान मराठी वाचकांना �हावे या 

बाळशा�ी जांभेकर हे अ�वल इं�जी काळातील पिह�या िपढीतील नावाजलेले 
लेखक. नेिट�ह ए�यकेशन सोसायटीचे नेिट�ह से�ेटरी आिण नंतर से�ेटरी �हणन ु ू
�यांनी काम पािहले. ‘सारस�ंह’ या �यां�या शा�ीय प�तकाचा उ�लेख वर आला आहे. ु
�यािशवाय १८३८म�ये �िस� झालेले बाल�याकरण बरीच वष� अ�यास�मात होते. 
आठ ते बारा वष� वया�या मलांना भगोलातील सकं�पनांचे �ान �हावे यासाठी �यांनी ु ू
‘भगोल िव�ा’ हे प�तक १८३६म�ये िलिहले. यािशवाय ‘भगोलशा� : गिणत भाग’ हे ू ु ू
आणखी एक प�तक �यांनी िलिहले (१८३६). �यात भा�कराचाया��या �ितपादनावर एक ु
�करण होते. �यांनी एि�फ��टन िव�ालयात िदलेले ‘गिणतशा�ाचा उपयोग’ या 
िवषयावरचे �या�यान १८३५म�ये प�तक�पाने �िस� झाले. ‘इं�लंड दशेाची बखर’ हे ु
दोन भागांतील प�तक जांभेकर व रॉबट�  मनी यांनी िमळन तयार केले (१८३२, १८३४). ु ू
�यािशवाय माउंट�टअट� एि�फ��टन याने िलिहले�या भारता�या इितहासाचे सिं�� ु
भाषांतर बाळशा�ी जांभेकर यांनी ‘िहदं�थानाचा इितहास’ या नावाने केले (१८४६). ु
यािशवाय जांभेकरांनी तयार केलेले ‘िहदं�थानांतील इंि�लशां�या रा�याचा इितहास’ हे ु
प�तक �यां�या म�यनंतर मेजर कडी याने १८४९म�ये �कािशत केले.ँु ृ ू

अशा एकेका िवषयाला वािहले�या प�तकांिशवाय अनेक शा�ीय िवषयांची ु
त�डओळख क�न दणेार े �थंही या काळात िलिहले गेले. बाळशा�ी जांभेकर यांनी 
िलिहलेला ‘सारस�ंह’ (१८३१), नाना मोरोजी व माधवराव मोरोजी यांनी िमळन तयार ू
केलेला ‘िव�ोप�माचा �थं’ (१८४८) आिण क�णशा�ी िचपळणकर यांनी रचलेला ृ ू
‘अनेकिव�ा-मलत�व-स�ंह’ (१८६१) हे या �कारातील �थं होते. िचपळणकर यां�या ू ू
‘अनेकिव�ा-मलत�व-स�ंह’ या �थंात शा�ीय िवषयांसोबतच महारा�� व भारतातील ू
�मख ऐितहािसक �थळे, काही महान �य��ची च�र�े असाही मजकर होता. ु ू
क�णशा��यांनी मेजर कडी या�या िशफारशीव�न जॉन �टअट� िमल या�या ‘ि�ि�सप�स ृ ँ ु
ऑफ पोिलिटकल इकॉनॉमी’ या प�तकाचे भाषांतर केले. �याचे पिहले �करण ु
‘अथ�शा�प�रभाषा, �करण पिहल�’ या नावाने १८५५म�ये �कािशत झाले.



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - म�ण-स�ंकती    । 755 ृ ु ृ

उ�ेशाने ती िलिहली गेली होती. परतं यापैक� जी �िमक प�तके �हणन अ�यास�मात ु ु ू
नेमली जात, �यांचा खप चांगला होई. अ�य प�तकां�या �ती मा� सरकारी बक डेप�मधन ु ु ू
पडन राहात. काही प�तकां�या �ती सरकार िवकत घेई व शाळांम�ये िवत�रत करी. एका ू ु
आकडेवारीनसार १८६२-६३म�ये शालेय अ�यास�मातील �िमक प�तकां�या ु ु
४७००० �ती, तर अ�यास�मासाठी परक �हणन नेमले�या प�तकां�या १८००० �ती ू ू ु
िवक�या गे�या. परतं याच वषा�त इतर अनदािनत प�तकां�या �ती मा� केवळ काही ु ु ु
शेकडयांत िवक�या गे�या. काही प�तकां�या तर तीसह�न कमी �ती खप�या ् ु
(Mcdonald 1968 : 601). �यामळे नविशि�त मराठी समाजात शा�ीय िवषयांवरील ु
गभंीर प�तके मोठया �माणात वाचली गेली नसावीत असा िन�कष� काढावा लागतो.्ु
भाषात�रत/�पात�रत कथासािह�यं ं

आधिनक मराठी सािह�यात कथासािह�य महारा��ाबाहेर �थम छापले गेले. ु
१८०६म�ये तंजावर येथे सफ�जीराजे भोसले यांनी इसापनीतीचे मराठी भाषांतर करवन ू
‘बालबोध-म�ाविल’ या नावाने ते �िस� केले. �यानंतर सेरामपर येथे िव�यम कॅर ेयाने ु ू
वैजनाथ अथवा िव�ानाथ या�याकडन ‘िसहंासनब�ीसी’ (१८१४), ‘िहतोपदशे’ ू
(१८१५), ‘पचंतं�’ (१८१५) या प�तकांची भाषांतर ेकरवन ती छापली. ु ू

अशा रीतीने सव��थम मि�त मा�यमातन मराठीम�ये लोककथा अवतर�या. यानंतर ु ू
महारा��ात कथावा�याची िनिम�ती सरकारने स� केली. सरकारला शालेय ु
अ�यास�मासाठी नीितम�यांचे स�ंकार करणार े कथासािह�य हवे होते. ‘बॉ�बे नेिट�ह ू
�कल अड �कलबक सोसायटी’तफ�  ‘पचंोपा�यान’ (१८२२) हा मराठी शालेय ँू ू ु
सािह�यातील पिहला कथा�म �थं �िस� कर�यात आला. ‘पचंोपा�यान’ हे स�ंकत ृ
पचंतं�ाचे मराठी �पांतर होते. या प�तकातील अशाच �कारचे दसर ेप�तक ‘िस�ंहासन ु ुु
ब�ीशी’ १८२४म�ये �िस� झाले. या दो�ही प�तकांतील अनैितक वत�णक�चे दाखले, ु ु
शगंा�रक क�पना यां�यावर ि��ती िमशनरी टीका करत. अशी प�तके अ�यास�मात ृ ु
लाव नयेत असे �यांचे �हणणे असे. हा वाद बरीच वष� स� होता. याच दर�यान सदािशव ू ु
कािशनाथ (बाप) छ�े यांचे इं�जी व मराठी भाषेतील नैप�य पाह�न �यांची नेिट�ह ू ु
�कलबक सोसायटी�या नेिट�ह से�ेटरीपदी िनय�� झाली. �यांनी १८२३म�ये ू ु ु
‘बोधवचन’ हे प�तक सोसायटीसाठी तयार केले होते. �यानंतर �यांनी ताराचदंद� यां�या ु
‘Pleasing Tales’ या मळ बगंाली प�तकाचे भाषांतर ‘बोधकथा’ या नावाने केले ू ु
(१८३१). ‘बोधकथे’चा दसरा भाग १८३१म�ये बाळशा�ी जांभेकर यांनी केला. ु
सदाचरणाचे मह�व सांगणा�या कथा यात आहेत. बाप छ�े यांनी िलिहलेली ‘इसप ू
नीितकथा’ (१८२८), ‘बाळिम� भाग १’ (१८२८), ‘वेताळपचंिवशी’ (१८३०) ही प�तके ु
शालेय अ�यास�मात बरीच वष� होती. ‘वेताळपचंिवशी’ची मळ स�ंकतातली कथा ृू



756   ।     म�ण-स�ं कती - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ु ृ ृ

क�णनाथ कािशनाथ यांनी िहदंीत रचली होती. छ�यांनी ितचे मराठी �पांतर केले. ृ
Croxall ‘Aesop’s Fables’ व�न �यांनी ‘इसप नीितकथा’ मराठीत िलिहले. पण �यांचे 
सग�यात वाचकि�य झालेले प�तक �हणजे ‘बाळिम�’ हे होय. या प�तका�या १८४९, ु ु
१८५९ या वष� न�या सधा�रत आव�या िनघा�या. बाप छ�यां�या या प�तकांब�ल ु ृ ू ु
दादोबा पांडरगं यांनी आप�या आ�मच�र�ात िलिहले आहे : “या गह�थांन� पव� म� मराठी ु ृ ू ं
शाळ�त असतां Esop’s Fables (इसपनीितकथा) आिण Berquin’s Childern’s 
Friend या �थंाच� ‘बाळिम�’ या नांवाच� भाषांतर केल� होत�. व ते �यांचे �थं प�कळ वष� ु
पय�त सव� मराठी शाळांत चाल होते. हे दो�ही �थं फार सरस झाल� होते. त� भाषांतर � अस� ू ु
�या वेळेस कोणास वाटत नसे. मराठ�त सरस रीतीन� फक�क� त (तक� श� ग�ात) ु
िलिहणार े हेच पिहले. �यां�या मागन आ�ह� सव� िलिहणार े झाल�.” (ि�योळकर [सपंा.] ू
१९४७ : ६०). एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस, िव�णशा�ी िचपळणकरां�या ू ू
‘िनबधंमाले’तील भाषाशैलीने मराठी वाचकांवर गा�ड के�यावरही बाप छ�यांची ग� ू
मराठीचे पिहले शैलीकार �हणन क�त� िटकन होती, असे िदसते. �यांचे च�र�कार �यां�या ू ू
‘बाळिम�’ व ‘इसप नीितकथा’ या दोन प�तकांिवषयी १९००म�ये �हणतात, ु

“�यां�या तोडीच� दसर� प�तक�  फार �विचत दाखिवतां येतील अस� वाटत�. सबोध, ्ु ुु
सरळ आिण सर�य अशा भाषाप�तीब�ल तर �यांच� अ��थान आजपय�त ढळल� आहे ु
अस� अ�ाप कोणासही वाटत नाह�....उ�म भाषेची गो� िनघाली क� लोकांस �यांची 
आठवण होते, व ते ितकडे बोट दाखिवतात....या दोन �थंांची रचना बापसाहेबांन� ू
अवा�चीन लेखन प�ती�माण� �थम केली �हणन �यांस ग��थंांचे जनक �हणतात.” ू
(उ�त, क. िभ. कळकण� १९५६ : १६०).ृ ुृ

या काळात ि��ती धम��सारकांचे कथासािह�य दखेील �िस� होत होते. ि��ती 
धम��सार करणार े सािह�य शालेय अ�यास�मात अस नये असा दडंक असनही ू ू
१८३८म�ये र�ेह. सी. पी. फरार यां�या माग�दश�नाखाली राघो नारायण दवेळे व रामच�ं 
अमत दगल या दोन एत�ेशीय लेखकांनी तयार केलेली ‘वाटसराची गो�’, आिण ‘जागती ृ ु
जोत’ ही दोन प�तके अ�यास�मात नेमली गेली. वरवर पाहता या गो�ी नैितक स�ंकार ु
करणा�या आहेत, परतं �यांत अनेक िठकाणी ि��ती धमा�चे व येशचे गोडवे गाईले आहेत. ु ू
यािशवाय आणखी दोन ि��ती धम�िवषयक प�तके �या काळात अ�यास�मात ु
वाचकि�य झाली होती. िमसेस फरार यांचे ‘या�ेक�याचा व�ांत’ (१८३८) आिण ह�र ृ
केशवजी यांनी भाषांत�रत केलेले ‘याि�क�मण’(१८४१). नािशक येथे भरणा�या िसहं�थ 
कंभमे�याला राघोजी जाधव जातो अशी क�पना क�न �या�या नजरतेन िहदं धमा�ची ु ू ू
अवनती ‘या�ेक�याचा व�ांत’म�ये मांडली आहे. हे प�तक सरकारी शाळांमधन नेमलेले ृ ु ू
असताना �याची नवी आव�ी काढ�याची वेळ आली, ते�हा रीती�माणे ते मेजर कडी ृ ँ
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यां�याकडे तपास�यासाठी धाड�यात आले. या प�तकाचा आशय जाणन हे प�तक ु ू ु
‘कठ�या तरी एकाच धमा�चा �चार करणारी प�तके अ�यास�मात नेम नयेत’ या त�वाचा ु ु ू
भगं करणार े आहे याची कडीला जाणीव झाली. पण �याने �वतः�या धमा�बाबत ँ
प�पातीपणा दाखवला. हे प�तक अ�यास�मातन काढन टाकावे अशी िशफारस केली ु ू ू
नाही. उलट हे प�तक आशयसपं�न आहे, शैली उ�म आहे; आिण या प�तकातील ु ु
आशयाने कोणा�या धािम�क भावना दखाव�याची त�ार अ�ाप आलेली नाही. �यामळे ुु
मंडळाने हे प�तक अ�यास�मात राह� �ावे असे �याने �हटले (िक�ा : १७१). जॉन ु
बानयान या�या ‘Pilgrims Progress’ या प�तकाचे ‘याि�क�मण’ हे भाषांतर ह�र ु
केशवजी यांनी जे�स फॅ�रश या इं�ज साहेबा�या सांग�याव�न केले आिण ते अमे�रकन 
िमशनतफ�  �िस� झाले. या प�तकात ि��ती धमा�चे �पका�मक वण�न आिण ि��ती ु
धमा�िवषयी ताि�वक चचा� केलेली आहे. ह�र केशवज��या या ‘याि�क�मणा’चा �भाव 
मराठीतील पिहली कादबंरी मान�या जाणा�या बाबा पदमनजी यां�या ‘यमनापय�टन’�या ु
रचनाबधंावर आहे असे पदमनजी यांचे च�र�कार के. सी. क�हाडकर यांनी �हटले आहे 
(क�हाडकर १९७९ : ५५).

ि��ती धम�मताचा �सार करणा�या या वाचनीय कथासािह�याने त�कालीन सरकारी 
शाळांम�ये िशकणा�या एत�ेशीय मलांची मने �भावीत होत असणार. �या काळ�या अनेक ु
मराठी िशि�त त�णांना ि��ती धमा�चे आकष�ण आिण िहदं धमा�िवषयी ितर�कार वाटत ू
असे. �यांचा हा �ि�कोन या प�तकांनी घडवला होता. ु

पिह�या दोन दशकांनंतर ि��ती आिण सरकारी �ेरणांचे �भाव�े� ओलांडन अनेक ू
खाजगी �काशकांकडन अनवािदत कथासािह�य �िस� होऊ लागले. �याम�ये फाश� ू ु
भाषेतील कथां�या भाषांतरांची स�ंया अिधक होती. क�णराव माधवराव �भ यांनी ृ ु
हाितमताईची मळ फाश� गो� डंकन फॉ�स� या�या इं�जी अनवादाव�न मराठीत ू ु
‘हाितमताई च�र�’ या नावाने �िस� केली (१८५४-५५). ‘ब��यारनामा’ हे नारायण 
केशव �भ यांनी फाश�व�न मराठीत केलेले भाषांतर याच काळात आले (१८५५). ु
यािशवाय ‘आरबी गो�ी’ (१८६३), ‘बाहारदानीष’ (१८६५), ‘गल आिण सनोबर’चे दोन ु
भाग (१८६७-६९), ‘बागोबहार’चे तीन भाग (१८६९ ते १८७१), ‘पािश�यन नैटस अथवा ्
िकशबरिसता’ (१८७३) इ�यादी फाश� कथावा�य मराठीत भाषांत�रत झाले. हे सार े
शगंार�धान कथावा�य होते. एवढया मोठया �माणात �याची भाषांतर े हो�यामागे ृ ् ्
वाचकांचा भरपर �ितसाद, हे कारण असावे. याच मािलकेतले क�णशा�ी िचपळणकरांनी ृू ू
भाषांत�रत केले�या ‘आरबी भाष�तील सरस व चम�का�रक गो�ी’ या प�तकाचे पिहले ु ु
पाच भाग १८६१ ते १८६५ या चार वषा�त �िस� झाले. �या काळातील बह�तेक 
महारा��ीय नामवतंां�या च�र�-आ�मच�र�ांम�ये क�णशा��यांचे आरबी भाषेतील सरस ृ ु
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गो��चे हे प�तक वाच�याचा, ते फार आवड�याचा उ�लेख आवज�न केलेला िदसतो. ु ू
पढील पचंवीस-तीस वषा�तील मराठी वाचकांना वाचनाची गोडी लाव�यात ु
क�णशा��यां�या या भाषांतरांचा मोठा वाटा होता (सरदार १९५६ : ४६).ृ

फाश��माणे इं�जीतनही कथा�थंांची भाषांतर े झाली. भवानी िव�नाथ कानिवदं ेू
यांनी इतरां�या सहकाया�ने १८५४म�ये ‘बथ��ड’ या इं�जी कथा�थंाचे भाषांतर केले. 
तर सखाराम परशराम पिंडत यांनी ‘Taming of Shrew’ आिण ‘Merchant of ु
Venice’ या दोन इं�जी कथांची भाषांतर े ‘शेरास स�वाशेर’ (१८६७) आिण ‘िवल�ण 
�यायचातय� अथवा उ�जनी शहराचा �यापारी’ (१८६८) या नावाने �िस� केली. ु

१८७१म�ये रावजीशा�ी गोडबोले यांनी डॅिनयल िडफो या�या ‘रॉिब�सन �सो’ या ू
कादबंरीचे भाषांतर �िस� केले; तर िव�ण जीवाजी पागनीस यांनी �� चमधन इं�जीत ु ू
आलेली ‘िज��लास च�र�’ ही कथा मराठीत आणली. क�णशा�ी िचपळणकरांनी ृ ू
‘रासेलस’ या कादबंरीचे भाषांतर केले (१८७३). मराठीत या काळात �ाधा�याने 
िलिह�या जाणा�या अ�तर�य कादबंरीसारखी या कादबंरीची �कती न�हती. मानवी ृु
जीवनातील सखदःखाचे वा�तवदश� िच�ण �यात केले होते. “‘आरिेबयन नैटस’ वगैर े्ु ु
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�थंांत जसा म�यतः क�पनाश��चाच खेळ आहे तस� येथ� नसन ती येथ� केवळ गौण ु ू
आहे; व ससंारातील नानािवध ि�थत��या गणदोषांच� व �सगंोपा� दस�या अनेक िवषयांच� ु ु
�ितपादन करतांना मळ �थंक�या�न� आपली स�म िववेचनश��च िवशेष�क�न �गट केली ू ू
आहे. या�तव �ितपादन�प �थंाचा आप�या भाष�त हा पिहलाच मासला होय.” असे 
क�णशा�ी यांनी या प�तका�या ��तावनेत �हटले आहे. मराठीतली वा�तव जीवनावर ृ ु
आधा�रत पिहली कादबंरी ‘यमनापय�टन’ (बाबा पदमनजी, १८५७) ही ‘रासेलस’�या ु
आधी िलिहली गेली असली तरी मराठी सािह�या�या म�य �वाहात या काळात ु
‘यमनापय�टन’ला कादबंरी �हणन �थान िमळालेले न�हते. १८६४म�ये महादवे गोिवदं ु ू
रानडे यांनी िलिहले�या मराठी वा�या�या अिभव�ीिवषयी�या िटपणात ‘यमनापय�टन’चा ृ ु
उ�लेख नाही. ि��ती धमा�चा �चार कर�यासाठी िलिहलेले प�तक, असा त�कालीन ु
वाचकांचा ‘यमनापय�टन’कडे पाह�याचा �ि�कोन होता. �यामळे वा�तववादी कादबंरीचा ु ु
आकितबधं मराठी सािह�यिव�ाला जवळजवळ अप�रिचत होता. ृ

‘रासेलस’मधील जीवनािभमखता क�णशा��यांना भावली. मराठी कथनपर ु ृ
सािह�यात वा�तवदश�नाची �व�ी िनमा�ण �हायला अ�ाप अवकाश होता. भाषांत�रत व ृ
�पांत�रत कथासािह�यातन मराठीत �वतं� कादबंरीसािह�याचा �वाह िनमा�ण झाला. ू
ल�मणशा�ी हळबे यां�या ‘म�ामाला’ (१८६१) आिण ‘र�न�भा’ (१८६८), मोरोबा ु
का�होबा यांची ‘घाशीराम कोतवाल’ (१८६३), बाबाजी क�ण गोखले यांची ‘राजामदन’ ृ
(१८६५), नारो सदािशव �रसबड यांची ‘मंजघोषा’ (१८६८), केशव ल�मण जोरवेकर ु ु
यांची ‘िविच�परी’ (१८७०), रा० िभ० गजंीकर यांची ‘मोचनगड’ (१८७१) या �ारभंी�या ु ु
काळात�या मराठी कादबं�या आहेत. स�ंकतमधील पौरािणक कथासािह�य, फाश� व ृ
इं�जीमधन भाषांत�रत झालेले कथासािह�य यांचे आदश� समोर ठेवन या कादबं�या ू ू
िलिहले�या िदसतात. या कादबं�यांम�ये अ�तर�य �सगं, क�पनािमि�त ऐितहािसक ु
कथानके, नाटकांमधील सवंादांसारखे कि�म सवंाद, �ाचीन स�ंकत का�यात�या�माणे ृ ृ
सांकेितक वण�ने यांची रलेचेल होती. १८७५नंतर मराठी कादबंरी वा�तवदश�नाकडे 
वळली.
म�णपव� काळातील ह�तिलिखत सािह�याचे पन��जीवनु ू ु

नवे �ान, �बोधनवादी िवचार मराठीत �थंब� क�न �याचा �सार समाजात 
कर�याचा उप�म लेखन-म�ण-�काशन �े�ात काय�रत असणार ेलोक करत होते. न�या ु
िश�णाचा एक प�रणाम असा झाला क� नविशि�त समाजाचा पारपं�रक वा�याशी सपंक�  
रािहला नाही. म�ययगीन मराठीतील सतंका�य, पिंडतांची आ�याने ही ह�रदास-ु
क�त�नकार यां�यापरती अि�त�वात होती. क�त�न-�वचनांमधन �यांतील मजकराचा ु ू ु
मौिखक आिव�कार होत होता. पारायणां�या मा�यमातन सामा�य लोक या सािह�याचे ू
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�वण करत होते. मौिखक परपंरतेील हे सािह�य नविशि�त वगा��या आ�थेचा आिण 
आ�वादाचा िवषय न�हते. मराठीत सव��थम �थंिनिम�तीला �ो�साहन दणेा�या �ारभंी�या 
इं�ज अिधका�यांना इं�जपव� काळात मराठीत �थंिनिम�ती झाली आहे हे ठाऊक न�हते. ू
बॉ�बे नेिट�ह �कलबक अड �कल सोसायटी या स�ंथेतफ�  �िमक प�तकां�या ँू ु ू ु
िनिम�तीला चालना दणेारा कॅ. जिव�स १८२३म�ये एका िनवेदनात �हणतो क�, “मराठी 
अथवा गजराती या केवळ दनैंिदन �यवहारासाठी आिण धदंारोजगारासाठी वापर�या ु
जाणा�या भाषा आहेत आिण यापव� कधीही या भाषा सािह�यिनिम�तीसाठी स�ंका�रत ू
अथवा िवकिसत झाले�या नाहीत.” १८२४म�ये मराठी व इं�जी भाषांचा श�दकोश 
तयार करणारा �हॅ�स केनेडी �हणतो, “मराठी ही फ� एक बोलीभाषा आहे; ित�यात 
को�याही लेखकाने �ग�भ ग� अथवा प� िलिहलेले नाही.”[११] �यामळे या काळात या ु
अिधका�यांचे ल� म�ययगीन मराठी �थंांकडे जाणे िकंवा �या सािह�याचा दजा� �यां�या ु
ल�ात येणे अश�य होते.

पढील वीसेक वषा�त मा� इं�जां�या मराठीिवषयी�या या क�पना बदल�या. र�ेह० ु
ि�ट�ह�सन याने १८४१म�ये एिशयािटक सोसायटी�या जन�लम�ये सतंका�यािवषयी 
लेख �िस� केला (Stevenson 1841 : 1-2). या लेखात �याने सतंका�याचा आशय 
आिण �याची थोरवी �प� केली. इतकेच न�हे, तर एत�ेशीय िशि�तांपैक� कणीतरी ु
म�ययगातील मराठी कव��या िनवडक का�याचे सपंािदत प�तक �िस� करावे अशी ु ु
इ�छाही �य� केली होती. ि�ट�ह�सनची ही इ�छा परशरामपतं गोडबोले यांनी ु
१८५४म�ये ‘नवनीत’�या सपंादना�ार ेपण� केली. ू

पण नविशि�त मराठी समाजाम�ये एकंदरच मराठी भाषा, पारपं�रक मराठी सािह�य 
यािवषयी अना�था होती. ही अना�था महारा��ात�या काही लेखकांना, म�क-ु
�काशकांना मा� खटकत होती. ह�तिलिखतां�या �व�पात दल�ि�त रािहले�या अशा ु
सािह�याचे म�णमा�यामात पन��जीवन कर�याचे काही मंडळ�नी �य�न केले. या ु ु
कामात छापील प�तकांिवषयी�या लोकांम�ये असले�या धािम�क समजती ही एक �मख ु ु ु
अडचण होती. सतं वा पिंडतांचे बरचे �थं हे धािम�क ��नेे वाचले/ऐकले जात होते. 
�या�या ह�तिलिखत पो�या यासाठी वापर�या जात. म�णाचे तं��ान, �यासाठी वापरली ु
जाणारी शाई यांमळे �थंाचे पािव�य भगं पावते अशा क�पना समाजात १८६५-७०पय�त ु
तरी हो�या. िव�नाथ नारायण मंडिलक यांनी १८६७साली तकाराम गाथा छाप�याचे ु
ठरवले. या �थंाला पढंरपराकडे वारकरी मंडळ�म�ये कसा �ितसाद िमळेल यािवषयी ु
�यांनी काहीजणांकडे िवचारणा केली. ते�हा िलमये नावा�या गह�थांनी �यांना कळवले, ृ
“तकारामा�या गाथां�या �ती प�कळ खपतील. परतं छापील �ती घे�यास लोकांचा ु ु ु
अदंशेा आहे. कारण शाईतं कांह� व�य� पदाथ� आहेत, अस� �यां�या मनान� घेतल� आहे.” 
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सव��थम म�ययगीन कव�चे सािह�य एकोिणसा�या शतकातील नविशि�त ु
वाचकांसमोर आण�याचे काय� ‘�ानच�ंोदय’ या मािसकाने १८४०पासन केले. पण ू
�यापव� या मािसकाचे सपंादक पांडरगं बाप जोशी-पावसकर यांनी �ि�मणी�वयवंर या ू ु ू
एकनाथां�या आ�यानाचे ह�तिलिखत िमळवन ते १८३६म�ये छापले. यानंतर�या ू
काळात �ीधरपिंडताची ‘िशवलीलामत’ (१८४४), ‘ह�रिवजय’ (१८४७), ‘पांडव�ताप’ ृ
(१८६४) आिण ‘पांडरगं माहा��य’ (१८६७) ही आ�याने �िस� झाली. मिहपतीने ु
िलिहलेले सतंांची च�र�े सांगणारी ‘भ�लीलामत’ (१८४६) ‘भ�िवजय’ (१८६०) ही ृ
का�ये �िस� झाली. ता�याजी मिहपतीचे ‘शिनमाहा��य’ १८६३म�ये छापले. �ाने�रांची 
‘�ाने�री’ १८४५म�ये, तर ‘अमतानभव’ १८६५म�ये �िस� झाली. रामदासांचे मनाचे ृ ु
�ोक (१८५७), सर�वती गगंाधराचे ‘ग�च�र�’ (१८६१) आिण वामनपिंडताची ु
‘यथाथ�दीिपका’ (१८६४) र�नािगरी�या जगि�म� छापखा�यात छापली गेली. ‘सव�स�ंह’ 
मािसक चालवणा�या माधव च�ंोबा यांनी मोरोपतंां�या महाभारताचे िविवध पव� 
१८६०पासन छापायला स�वात केली. तकारामांचे ‘क�णापर अभगं’ गणपत क�णाजी ृू ु ु
यांनी १८४०म�ये छापले. �यानंतर १८४४म�ये पांडरगं बाप जोशी पावसकर यांनी ु ू
‘�ानच�ंोदय’ मािसकात तकारामांचे ‘पि�केचे अभगं’ छापन �िस� केले. १८४७म�ये ु ू
मंबई�या गोिवदं रघनाथ केतकरांनी वे�या�या �व�पात फटकळ अभगं  छापले, तर ु ु ु

(हवलदार १९२७ [भाग २ रा] : ९५९). �या�याही आधी, १८५८म�ये, मंडिलकांना 
वसई�या रावजी दातार प� िलह�न िवचारतात : “�ीम�भागवत व छापील प�तक�  ु
पाठिवली �यांच� अवलोकन करीत आह�. आमचे विडलांन� नािशकास आ�म सपंादन 
केला ते�हां चै� मास� दश�नास गेल� होत�. तेथ� या शाईिवषय� शकंा उ�प�न झाली. आतां 
सहज� सचिवत� क� शाई�या कत�त कांह� अधम� आहे क� काय?” ख� मंडिलक आप�या ु ृ ु
घरी सोव�याने वाच�यासाठी ह�तिलिखत पो�याच वापरत असे �यांचे च�र�कार 
सांगतात (हवलदार १९२७ [भाग १ ला] : २७७). १८६३म�ये ‘मंबईच� वण�न’म�ये गो० ु
ना० माडगांवकर �हणतात, “आमचे िक�येक भोळे व नैि�क �ा�ण छापले�या कागदांस 
�पश� कर�यास भीत असत. आिण अ�ाप मंबईत व बाहेरगांव� छापील कागदांस िशवत ु
नाह�त व छापलेल� प�तक वाचीत नाह�त असे प�कळ सांपडतील.” (माडगांवकर २००२ ु ु
: २२६). 

अशा �ितकल प�रि�थतीत म�ययगीन कव�चे मराठी �थं छाप�याचे उप�म �हणजे ू ु
धाडसच होते. हे उप�म दोन मागा�नी राबवले गेले : �थं आिण िनयतकािलके. पांडरगं ु
जोशी-पावसकर, माधव च�ंोबा डकले, जावजी दादाजी, जनाद�न बाळाजी मोडक यांनी ु
िनयतकािलकां�या मा�यमातन अनेक म�ययगीन मराठी �थंांना न�या �व�पात ू ु
वाचकांसमोर आणले. 
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१८४८म�ये मंबई�या मकंदराव दवेजी व गोिवदंराव पांडरगंजी यांनी तकारामांचे ु ु ु ु ु
‘बाळ��डेचे अभगं’ प�तक�पाने छापले. मंबई�या भगवतं घमर े यांनी १८५४म�ये, ु ु ु
र�नािगरी�या जगि�म� छापखा�याने १८५७म�ये, तर मंबई�या बाप हरशेट दवेळेकर ु ू
यांनी १८५८म�ये तकारामांचे फटकळ अभगं  �िस� केले. माधव च�ंोबा डकले यांनी ु ु ु
१८६१ ते १८६८ या काळात ‘सव�स�ंह’ मािसकात पाच भागांतन तकारामांचे एकण ू ु ू
३३२९ अभगं  छापले. प�या�या नारो आ�पाजी गोडबोले यांनी १८६१म�ये ‘क�णापर ु
अभगं ’ छापले. गणपत क�णाजी छापखा�यात १८६७म�ये आ�माराम कानोबा यां�या ृ
कारक�द�त तकारामां�या अभगंांचा गाथा छाप�यात आला. �यात एकण ४५०० अभगं  ु ू
होते. या गाथेची सिंहता तकाराम-गाथे�या पढंरपर येथील ह�तिलिखत �त�वर आधा�रत ु ू
होती. �यामळे वारकरी सां�दाियकांम�ये ही आव�ी मा�यता�ा� झाली. यानंतर ु ृ
अले�झांडर �ांट याने तकारामां�या किवतेवरील �ेमापोटी तकाराम-गाथेची िव�सनीय ु ु
�त तयार कर�याची �ेरणा शकंर पांडरगं पिंडत यांना िदली. �यातन तकाराम-गाथेची ु ू ु
शासक�य आव�ी १८६९म�ये �िस� झाली. म�णपव� काळातील मौिखक परपंरते ृ ु ू
जनमानसात अ�यतं लोकि�य असलेला एक कवी म�ण-स�ंकती�या पिह�या प�नास ु ृ
वषा��या काळातच न�या छापील �पात नव-िशि�त वगा�त कसा पोहोचला हे तकाराम-ु
का�या�या म�णा�या या इितहासाव�न िदसन येते.ु ू

अशा रीतीने सतं आिण पिंडती सािह�यातील अनेक कव�चे का�य�थं म�णतं�ा�ार ेु
न�या �पात �कटले. परतं म�ययगीन मराठी किवतेला आधिनक काळात मोठा ु ु ु
वाचकवग� िमळवन द�ेयाचे �ेय परशरामता�या गोडबोले यां�या ‘नवनीत’ या ू ु
�फटकिवतां�या स�ंहाला जाते. पणे येथ�या सरकारी पाठशाळेत�या मराठी�या व�र� ु ु
वगा�तील िव�ा�या�साठी मराठी किवता अ�यास�मात असावी अशी िशफारस 
क�णशा�ी िचपळणकर यांनी मेजर कडी या�याकडे केली होती. �यानसार मराठीतील ृ ँ ुू
िनवडक किवतांचे एक सपंािदत प�तक तयार कर�याची जबाबदारी परशरामता�या ु ु
गोडबोले यां�यावर सोपव�यात आली. परशरामता�यांनी म�े�र-�ाने�रांपासन ु ु ू
रामजोशी-अनंतफंदी-�भाकर या शािहरांपय�त मराठीतील सतं, पिंडती व शािहरी किवतेचे 
िनवडक वेचे ‘नवनीत’ या शीष�काखाली सपंािदत केले. ‘नवनीता’ची १८५४म�ये 
छापलेली पिहली आव�ी केवळ पाचशे �त�ची होती. परतं नंतर हे प�तक ृ ु ु
अ�यास�माला लाव�यामळे वारवंार छापावे लागले. या प�तकाची तेरावी आव�ी ु ु ृ
१८९४म�ये �िस� झाली. एकोिणसा�या शतकातील मराठी वाचकांवर मराठी किवतेचे 
स�ंकार शालेय वयातच ‘नवनीत’�या �पाने झाले. मराठीिवषयी फार िज�हाळा 
नसले�या नविशि�त वाचकांम�ये ज�या मराठी वा�याची लोकि�यता वाढव�याचे फार ु
मोठे काय� ‘नवनीता’ने केले आहे, असे अ. का. ि�योळकर �हणतात (ि�योळकर १९५७ : 
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सतं आिण पिंडत कव�िशवाय म�ययगीन मराठीतला किवतेचा ितसरा �वाह शािहरी ु
किवतेचा होता. शािहरी किवता ही अ�य दोन �वाहांतील किवतेपे�ा इं�ज राजवटीतील 
महारा��ीय समाजाला काल��या जवळची होती. दस�या बाजीरावाची राजवट सपेंपय�त, ् ु
सन १८१८पय�त शाहीर कवने व लाव�या िलहीत होते, सादर करत होते. पण इं�जी 
िव�ेचा आिण राजक�य �यव�थेचा �भाव इतका िवल�ण िदपवन टाकणारा होता क� ू
१८२०नंतर�या दोनतीन दशकांम�ये ही शािहरी किवता दखेील नविशि�त महारा��ीय 

पण वाचकांची अिभ�ची घडव�या�या काया�िशवाय एक सामािजक काय� दखेील 
‘नवनीता’ने पार पाडले आहे. पारपं�रक मराठी वा�य हे �ाम�याने धािम�क �व�पाचे ु
होते. �याचे वाचन-�वण या�याशी धािम�क पािव�या�या, पापप�या�या क�पना िनगिडत ु
हो�या. या धािम�क पो�यां�या अितशय मोज�या �ती ह�तिलिखतां�या �व�पात �ा�ण 
अथवा समाजातील �ीमंत जहागीरदार-वतनदार लोकां�या स�ंही असत. दवेळांमधन ू
चालणार े पारायण ऐक�याचा अिधकार दखेील सव�च जात��या लोकांना नसे. यामळे ु
म�णपव� काळात सतं-पिंडतांचे मराठी धािम�क वा�य पठण-�वण करणे समाजातील सव� ु ू
�तरांतील लोकांना श�य न�हते. अगदी म�णयगातही ही बधंने अि�त�वात होती याचा ु ु
दाखला क�णराव अज�न केळसकर यां�या आ�मच�र�ात आढळतो. केळसकर ृ ु ु ु
सावतंवाडीला शाळा िशक�यासाठी राहात असताना �यां�या शेजारी राहणा�या एका 
सधन शेणवी कटंबात ते रोज रा�ी पो�या ऐक�यासाठी जात. परतं द�स�ंदाया�या ु ु ु
‘ग�च�र�’ या पोथीचे पठण स� असताना केळसकरांना ितथे बस िदले जात नसे. कारण ु ु ु ू
तथाकिथत श�ां�या कानी हा �थं पड नये अशी �या काळी समजत होती (क�र १९७७ ू ू ू
[सपंा.] : ०६). परतं एकदा हे सािह�य मि�त झा�यानंतर तांि�क��या कोणीही ते िवकत ्ु ु
घेऊ शकत होते. �हणजे दवेळांत�या िकंवा भ�लोकां�या घरांत�या साव�जिनक 
अवकाशात चालणा�या पारायणांम�ये तथाकिथत श�ांना �ा पो�या ऐक�यावर िनब�ध ू
घातले तरी ती पोथी िवकत घेऊन �वतः�या घरात वाच�यापासन �यांना कोणी रोख ू ू
शकत न�हते. अशात, ‘नवनीत’�या �पाने सतं-पिंडत कव��या किवता अ�यास�मात 
समािव� झा�यावर तर शाळेत िशकणा�या सव�च जाती�या मलांना �ाने�र, मोरोपतं, ु
�ीधर यांची किवता थेट वाचता येऊ लागली. म�णपव� काळात या का�याभोवती उ�या ु ू
रािहले�या जाितभेदां�या िभतंी हे का�य मि�त-मा�यमात आ�यामळे एक�कार ेु ु
कोसळ�या. क�णराव अज�न केळसकर आप�या आ�मच�र�ात �हणतात, “नवनीत �थं ृ ु ु
�यावेळी शाळाखा�याने छापन थोडया िकंमतीत िमळ�याचे अनकल केले. �यामळे ्ू ु ू ु
आम�या भाषेतील ब�याच कव�चे सदंर वेचे वाचावयास िमळ�याची या वेळी सोय झाली ु
होती.” (िक�ा).

०५ [��तावना]). 
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समाजा�या िव�मरणात गेली. शािहरी किवतेचे �मख अगं असले�या पोवाडयांम�ये ्ु
महारा��ा�या िशवकालीन व पेशवाईतील दिैद�यमान राजक�य कत��वाचा इितहास ृ
न�दला गेला होता. या सािह�याला सिंजवनी द�ेयाचा �य�न १८७५म�ये िव�णशा�ी ू
िचपळणकरांनी महारा��ा�या ऐितहािसक गौरवशाली परपंरचेी आठवण क�न िद�यानंतर ू
स� झाला. िचपळणकरांनी मांडले�या सां�कितक रा��वादात ऐितहािसक परपंर�ेया ु ू ृ
उदा�ीकरणाचा अतंभा�व होता. समकालीन िपढी इं�जी िश�णा�ार े �ा� झाले�या 
पा�ा�य �ान व स�ंकती यां�या अितरके� �भावामळे िनःस�व झाली आहे असा �यांचा ृ ु
आरोप होता. �यामळे िशि�तांनी आप�या परपंरचेा पनश�ध घेऊन ितची गौरवगाथा ु ु
गाईली पािहजे असे �यांचे �हणणे होते. �ाचीन का�य, �ान यांचे पन��जीवन मह�वाचे ु
का आहे हे सांगताना ते �हणतात, “नतन िव�ेन� आमची नजर सग�या भमंडलावर ू ू
फांकली असन काम�चाटका कोठ� आहे, िटंब�ट शहराची व�ती िकती आहे, मॉिजलनची ू ू
साम�धनी कोण� शोधन काढली, वगैर े खडान खडा मािहती आ�हांस पसन �या; पण ्ु ु ू ु ू
व�ती�या िठकाणाह�न १०/२० कोसांवर नेऊन सोडल�त तर परत आप�या जाग� 
ये�याची आ�हांस मारामार पडेल!...रामायणांतील, महाभारतांतील अित �िस� िकंवा 
मराठयां�या इितहासांतील ठळक ठळक गो�ीही माहीत नसतील. पण �ीस, रोम�या ्
इितहासांतील शक िवचारा िकंवा इं�लंडची वशंावळ �हणायला सांगा. ती 
त�डपाठ!....मोरोपतंांची सामा�य आया� लागायची नाह�, तकारामांच� साधारण अवतरण ु
ल�ांत यावयाच� नाह�. पण इं�ेजी किवत�तील काय ती सव� मािहती! या�माण�च धमा�चीही 
गो�. आतां कोणत�ही �ान सपंादन केल� तरी त� �श�तच होय ह� खर.� ..पण आप�या 
घर�या गो��ची गैरमािहती असन, मािहती काय ती हजार� कोसांवर�या मलखांची, ह� ू ु
हा�या�पद होय.... मॉ�रस साहेब सांगतील तो आमचा इितहास, मेकॉलेसाहेब सांगतील 
ती आमची नीित व डॉ० िव�सन सांगतील तो आमचा धम�! ही ल�जा�पद ि�थित 
आजपय�त जी चालत आली, तीच पढ� चाल नसावी, अस� �यां�या मनांत असेल, �यांन�, ु ू
ह�ल� �ाचीन िव�े�या पन��जीवनाथ� जे उ�ोग आम�या कांह� दशेबधंनं� हात� धरले ु ू
आहेत, �यांचा चांगला पर�कार करण� अ�यतं आव�यक आहे.” (उ�त – प. बा. कळकण� ु ु ुृ
१९६७ : १२१-२२).

िचपळणकरांनी वरील प�र�छेदात आप�या समिवचारी दशेबधं�ंया �या काया�चा ू ू
पर�कार केला आहे, �यापैक� एक काय� �हणजे ‘का�येितहासस�ंह’ हे १८७८पासन स� ु ू ु
झालेले मािसक. या मािसका�ार ेिचपळणकर, का. ना. साने यांनी मराठयां�या इितहासाचे ्ू
कथन करणा�या बखरी व पोवाडे यांना �िस�ी िदली. �याचबरोबर दसर े काय� �हणजे ु
िचपळणकरां�या वैचा�रक भिमकेतन �ेरणा घेऊन �यांचे �नेही शकंर तकाराम शािळ�ाम ू ू ू ु
यांनी स� केलेले पोवाडयांचे स�ंह �िस� कर�याची मोहीम. शकंर तकाराम शािळ�ाम ्ु ु
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शा�ीय व वैचा�रक �थलेखनं
एकोिणसा�या शतका�या ितस�या दशकापासन सरकारी �य�नांमळे िविवध ू ु

िवषयांवर शा�ीय िवषयांवरील �िमक प�तके िलहवन घे�याचे उप�म झाले. मराठीतील ु ू
भाषांतरयगाचा �ारभं गिणत, पदाथ�िव�ान, इितहास, भगोल या िवषयांवरील ु ू
प�तकांपासन कसा झाला यािवषयीचे िववेचन वर आले आहे. न�या िश�ण�यव�थेतन ु ू ू
िशकन बाहेर पडले�या नविशि�त महारा��ीय वगा�त आधिनक �ान, िव�ान आिण ू ु
पा�ा�य म�य�यव�था यांचा �सार होऊ लाग�यानंतर या �ानाचा व म�यांचा लाभ ू ू
इतरांनाही �हावा या उ�ेशाने अनेक लेखकांनी �वय�ंफत�ने िविवध िवषयांवर ू
िनबधंलेखन व �थंलेखन केले. महारा��ातील स�वाती�या काळातील व�प�े व मािसके ु ृ
ही खास �ान�सारा�या हेतनेच िनघाली होती. �यातन बाळशा�ी जांभेकर, भाऊ ू ू
महाजन, लोकिहतवादी गोपाळ हरी दशेमख इ�यादी िनबधंकारांनी आधिनक �ाना�या ु ु
िविवध अगंांचा प�रचय न�या मराठी वाचकाला क�न िदला. �याचबरोबर आपला समाज 
आिण धम��यव�था यांची िचिक�सा करणार े िनबधंलेखन लोकिहतवाद�सार�या 
लेखकांनी केले. वैचा�रक िनबधं हा सािह�य�कार या काळात मराठीत व�प�े व मािसके ृ

यांनी रा��ीय जािणवेने िठकिठकाण�या शािहरांकडन, स�ंथािनकांकडन पोवाडे गोळा ू ू
केले. �यांनी सगंिहत केले�या अशा ४३ पोवाडयांचा पिहला स�ंह १८७९म�ये �िस� ृ ्
झाला. शािळ�ामां�या या प�तकाकडे एच. ए. ऑ�वथ� या इं�ज अिधका�याचे ल� गेले. ु
�याला �वतःला मराठयां�या इितहासािवषयी�या सशंोधनात फार रस होता. ऐितहािसक ्
घडामोड�चे वण�न करणार ेपोवाडे सगंिहत कर�यास �यांनी दखेील स�वात केली होती. ृ ु
ऑ�वथ�ने मराठी �दशेात�या स�ंथािनकांना प� पाठवन, स�ंथािनकांनी आपाप�या ू
�दशेांत िवखरलेले पोवाडे गोळा करावेत असे आवाहन केले होते. गावोगाव�या शाहीर ु
आिण ग�ध�यांकड�या बाडात आिण मौिखक परपंरते उपल�ध असणार ेहे वा�य गोळा 
करणे आप�यासार�या परक�य मन�यासाठी िजक�रीची गो� आहे याची ऑ�वथ�ला ु
जाणीव होती. �हणन पोवाडयांचे सकंलन आिण सपंादन या कामात �याने शकंर तकाराम ्ू ु
शािळ�ाम याची मदत घेतली. दोघांनी िमळन केलेले पोवाडयांचे सपंादन १८९०म�ये ्ू
प�तक�पाने �िस� झाले. पढे या कामापासन �फत� घेऊन इतरही काही जणांनी ु ु ू ू
पोवाडे सकंिलत क�न �कािशत केले. �यात बा. आ. ग�े या स�ंहालयत��ाने इंदर ु ू
प�रसरातील पोवाडयांचे केलेले सकंलन ‘होळकरशाहीतले पोवाडे’ (१८९३) �हणन ् ू
�िस� आहे. को�हापरचे एक शाळा-िश�क गोिवदं ब�लाळ िशतत यांनीही गावोगाव ू ू
िहडंन पोवाडे गोळा केले. �यांचा स�ंह १९०३म�ये �कािशत झाला (य. न. केळकर ू
१९७४ : ४१-४४). पोवाडयांचे मि�त �व�पातील हे पन��जीवन रा��ीय भावनेने केले ् ु ु
गेले.
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यां�या मा�यमातन िवकिसत झाला.ू

१८७५नतरचे नवे वा�यीन �वाहं

िनयतकािलकांतन �िस� होणा�या िनबधंांिशवाय वैचा�रक-िचिक�सक सािह�याचा ू
दसरा आिव�कार �थं�पाने झाला. �यात िविवध िवषय हाताळले गेले. चांग�या सवयी ु
कोण�या, नैितकतेने कसे आचरावे अशा दनंैिदन �यावहा�रक जीवनािवषयी�या 
माग�दश�नापासन राजक�य �वातं�य �हणजे काय, िहदं सामािजक �यव�था िवषमतेचे ू ू
पोषण कसे करते अशा प�रचयपर, त�वचचा��मक आिण िव�ेषणा�मक लेखनाचा यात 
समावेश होतो. गो. ना. माडगांवकर, िव�नाथ नारायण मंडिलक, िव�णबवा ��चारी, ु ु
दादोबा पांडरगं, महा�मा फले, बाबा पदमनजी हे १८७५पय�त�या काळात वैचा�रक-ु ु
�बोधनपर �थं िलिहणार ेमह�वाचे लेखक होत.

१८७०पासन मराठीतील वा�यलेखन नवन�या वाटांनी पढे जाऊ लागले. ू ु
१८७५नंतर�या काळावर �भाव टाकणार े दोन मोठे िनबधंकार �हणजे िव�णशा�ी ु
िचपळणकर व गोपाळ गणेश आगरकर. िचपळणकरांनी का�य, च�र�, इितहास इ�यादी ू ू
वा�यिवधांचे �व�प आिण मह�व आप�या िनबधंांतन �प� केले. सां�कितक ृू

गो. ना. माडगांवकर यांचे काही �थं दीघ� िनबधंा�या आकाराचे आहेत. 
‘शिचभ�तपणा’ (१८४९), ‘कटंबसधारणा’ (१८५०) या प�तकांम�ये चांग�या सवयी, ू ू ु ु ु ु
चांगले वत�न यािवषयी माग�दश�न केले आहे. ‘स��तील चम�कार’ (१८५३), ‘उि��ज�य ृ
पदाथ�’ (१८५६), ‘लोखंडी सडकांचे चम�कार’ (१८५८) या प�तकांम�ये शा�ीय ु
�व�पा�या मािहतीचे िववरण आहे. ‘मंबईच� वण�न’ (१८६३) या प�तकात �यांनी मंबईचा ु ु ु
इं�जां�या आगमनापासनचा इितहास आिण वत�मान सामािजक ि�थती अितशय ू
रोचकपणे सांिगतली आहे. िव�णबवा ��चारी यांनी आप�या ‘वेदो�धम��काश’ (१८५९) ु ु
�थंातन धम�िवषयक िवचारांची मांडणी केली. ‘सखदायक रा�य�करणी िनबधं’ (१८६७) ू ु
या �यां�या �थंात आधिनक काळातील सामा�य जनतेची क�पना क� ��थानी ठेवन ु ू
रा�य�यव�थेिवषयीचे िवचार मांडले आहेत. बाबा पदमनजी हे या काळातील आणखी एक 
मह�वाचे वैचा�रक लेखक. १८५२ ते १८५५ या काळात �यांची चार िनबधंांची प�तके ु
�िस� झाली. ‘�ी-िव�ा�यास’ (१८५२) आिण ‘िहदंलोकां�या सणांिवषयी िनबधं’ ु
(१८५३) ही दोन प�तके बाबा पदमनजी यांनी ि��ती धम� �वीकार�या�या (१८५४) ु
आधी िलिहली होती. िहदं धमा�तील ि�यांिवषयीचा मागास �ि�कोन आिण पारपं�रक ू
धािम�क साजर ेकर�या�या �चिलत प�त�मधले दोष या प�तकांमधन दाखवले आहेत. ु ू
यािशवाय ‘�यिभचारिनषेधक बोध’ (१८५४), ‘कटंब-सधारणा’ (१८५५) याही ु ु ु
प�तकांमधन �यांनी आप�या समाजातील दोषांवर टीका केलेली िदसते. सामािजक ु ू
वत�नाचे टीकाकार �हणन बाबा पदमनजी यांची �ितमा यातन उभी राहते.ू ू
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च�र�लेखन हे ऐितहािसक लेखनाचेच �यि�क� �ी अगं �हणन या काळात पढे आलेले ू ु
िदसते. १८७६-७७म�ये िव�णशा�ी िचपळणकरांनी जॉ�सनचे च�र� �िस� केले. ू ू
�यातन व�तिन� ��ीने च�र� कसे िलहावे याचा आदश� लेखकांसमोर ठेवला गेला. अनेक ू ु
ऐितहािसक �य��ची च�र�े या काळात िलिहली जाऊ लागली. रा० िव० िटकेकर यांनी 
बाप गोखले (१८९१), म�हारराव होळकर (१८९२), अिह�याबाई होळकर (१८९५) ू
यांची च�र�े िलिहली. तर क�णराव केळसकर यांनी तकाराम (१८९६), गौतम ब� ृ ु ु ु
(१८९८) यांची व�तिन� �ि�कोनातन च�र�े िलिहली. वत�मानकाळातील कत��ववान ु ू ृ
�य��ची च�र�े िलिह�याचा उप�मही या काळात स� झाला. काशीबाई कािनटकर यांनी ु
आनंदीबाई जोशी यांचे िलिहलेले च�र� (१८९१), ल० क० िचपळणकर यांनी िलिहलेले ृ ू
िव�णशा�ी िचपळणकर यांचे च�र� (१८९४) ही अशा च�र�ांची उदाहरणे होत.ु ू

रा��वादाची मांडणी केली. या रा��वादी िवचाराला राजक�य वळण द�ेयाचे काय� पढे ु
लोकमा�य िटळक, िश. म. परांजपे या िनबधंकारांनी केले. गोपाळ गणेश आगरकर यांनी 
सामािजक सधारणा, धम�िचिक�सा, भाषा व वा�य हे आप�या िनबधंांतील िववेचनाचे ु
िवषय ठेवले. िचपळणकर व आगरकर या दोघांचेही वैचा�रक सािह�य अन�मे ू ु
‘िनबधंमाला’ व ‘सधारक’ या �यां�या िनयतकािलकांतन �िस� झाले. �थं�पाने ते ु ू
िवसा�या शतकात उपल�ध झाले. वैचा�रक लेखन हे िनयतकािलकां�या मा�यमातनच ू
अिधक �भावीपणे मांडले जाई. �यामळे लोकमा�य िटळक, िशवराम महादवे परांजपे, रा. ु
िभ. गजंीकर यांचे वैचा�रक िनबधं या काळात िनयतकािलकांमधनच �िस� झालेले ु ू
िदसतात.

यािशवाय इितहासवा�य व च�र�वा�य या दोन �कारांम�ये मोठया �माणावर ्
�थंलेखन या काळात स� झाले. �ट डफ या�यासार�या परक�य इितहासकारांनी ँु
आप�या दशेाचा िलिहलेला इितहास पव��हदिषत आहे; �यामळे आपला इितहास ू ुू
आपणच िलिहला पािहजे ही जाणीव िचपळणकरांनी आप�या इितहासावरील िनबधंां�ार ेू
एत�ेशीय िशि�त समाजात �जवली. �यामळे या काळात �वइितहासािवषयी नवे भान ु
िशि�त िपढीत िनमा�ण झालेले िदसते. ज�या राजघरा�यां�या वशंजांना आप�या ु
घरा�यांचे इितहास िलिहले जाणे आव�यक वाट लागले. �या ��ीने �यांनी आप�या ू
घरा�याशी सबंिंधत कागदप�े खली केली. �यामळे आ�ें (१८८४), दाभाडे (१८८८), ु ु
�वा�हेरचे सरदार फाळके (१९००) इ�यादी घरा�यांचे इितहास या काळात िलिहले गेले. 
राजारामशा�ी भागवत यांचे ‘मराठयां�या सबंधंाने चार उ�ार’ हे प�तक १८८७म�ये ् ु
�िस� झाले. महारा��ात वण�जाती कशा िनमा�ण झा�या यािवषयाचे हे सशंोधना�मक 
प�तक होते. सयाजीराव गायकवाड यांनी चालवले�या रा��कथामाला या �थंमािलके�ार ेु
१८९०नंतर पा�ा�य दशेांतील रा��ांचे इितहास मराठीत अवतरले.
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 या काळातील िहदं धािम�क परपंरवेर कठोर टीका करणारा �थंकार �हणजे महा�मा ू
फले होत. तोवर मराठीत सामािजक आिण धािम�क दोषांची चचा� करणार,े सधारणेचा ु ु
िवचार मांडणार ेसािह�य िलिहले गेले होते. परतं महा�मा फले यांनी ‘गलामिगरी’ (१८७३) ु ु ु
आिण ‘शेतक�याचा असड’ या प�तकांमधन अिभनव अ�वेषणप�ती वाप�न अिधक ू ु ू
आ�मकपणे धािम�क परपंरवेर आिण परोिहतशाही�या वच��वावर टीका केली होती. ु
अमे�रकेतील वांिशक गलामिगरीपे�ाही भारतीय वण�जातवादी गलामिगरी भयकंर आहे; ही ु ु
गलामिगरी सवणा�नी धम��थं व धािम�क �थं यां�या �सारा�ार े प�क� केली आहे, असा ु
िवचार �यांनी ‘गलामिगरी’म�ये मांडला. ‘शेतक�याचा असड’ या प�तकात सव�सामा�य ु ू ु
शेतकरी वगा�चे शोषण इथ�या धािम�क-सामािजक �यव�थेकडन कसे होते हे मांडले. तर ू
‘साव�जिनक स�यधम�’ (१८९१) या प�तकात �ीप�षांत भेदाभेद करणे अनैसिग�क आहे, ु ु
येथील परोिहतवगा�ने आप�या �वाथा�साठी िवषमताय� समाजरचना तयार केली, हे ु ु
सांगन सव� �ी-प�षांचा एकमय समाज िनमा�ण हो�याची आव�यकता �ितपादन केली ू ु
आहे. फ�यांनी �थापन केले�या स�यशोधक समाजाला ताि�वक अिध�ान द�ेयाचे काय� ु
�यां�या या �थंांनी केले. महा�मा फ�यांनी िलिहलेले हे �थं �यांतील �फोटक आशयामळे ु ु
वाचकां�या मया�िदत वत�ळातच वाचले गेले. फ�यांचा पिहला ग��थं ‘गलामिगरी’ याची ु ु ु
एकच आव�ी �यां�या हयातीत िनघाली. या �थंाची दसरी आव�ी फ�यांचे मंबईतील ृ ृ ु ुु
सहकारी राम�या �यकं�या अ�यावा� यांनी १९११म�ये �िस� केली. या आव�ी�या ृ
��तावनेत ते �हणतात, “�ा�णी धमा��या जडबेडीने जखडले�या गलामांम�ये िव�ेचा ु
�सार कमी अस�याने या प�तका�या पिह�या आव�ीचा खप �हावा तसा झपाटयाने ्ु ृ
झाला नाही. तथािप, छापले�या सव� �ती सपंन गे�या. �ी० जोतीराव व �यांचे मागन ू ू
�यांचे प� यशवतंराव मरण पाव�याने दसरी आव�ी छाप�याचे काम अगंावर घे�यास ु ृु
कोणीच पढे येईना.” (फडके १९९१ [सपंा.] : १११). ु

१८६५नंतर वा�यीन िचिक�सेची नवी वाट िनमा�ण कर�याचा �य�न मराठीत स� ु
झाला. दादोबा पांडरगं यांनी १८६५म�ये म�ययगीन पिंडत कवी मोरोपतं या�या ु ु
‘केकावली’ या का�याची आधिनक ��ीतन मीमांसा करणारा दीघ� िनबधं �या का�यासह ु ू
‘यशोदापांडरगंी’ या नावाने �िस� केला. १८६९म�ये म. मो. कंटे यांनी ‘राजा िशवाजी’ ु ु
या खंडका�याला िलिहले�या ��तावनेत का�यािवषयीची आधिनक सकं�पना मांडली. ु
याच परपंरतेला का. बा. मराठे यांचा ‘नावल व नाटक �ांिवषय� िनबधं’ १८७२म�ये 
�िस� झाला. मराठीत कादबंरीलेखन वाढ लागले असताना पारपं�रक कथनपर ू
वा�य�कारांह�न हा आधिनक कथनपर वा�य�कार कोण�या ��ीने वेगळा आहे हे ु
सांग�याचा हा मराठीतील पिहला �य�न होता. वा�यीन िचिक�सापर अशा या लेखनांमळे ु
मराठीत आधिनक समी�ा��ीचे बीजारोपण झाले.ु
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“आठ वषा�पव� जे�हां मी मंबईसं आपले घर� भेटावयास आल� होत� ते�हां पांचगणीचे ू ं ु

महा�मा फ�यां�या काळात म�यमवग�य महारा��ीयांम�ये वाचकवग� अि�त�वात ु
आला. या वगा�तील वाचक �ाम�याने सवण� लोक होते. फले आप�या प�तकांतन ु ु ु ू
परोिहतवगा�ने शेकडो वषा�पासन चालवले�या शोषणािव�� िलहीत. परपंरनेे चालत ु ू
आलेला परोिहतवग� आिण आधिनक काळात इं�जी िश�ण घेऊन तयार झालेला ु ु
एकोिणसा�या शतकातला वाचकवग� हे दो�ही वग� एकाच वणा�तन उदयाला आले होते. या ू
वाचकवगा�ला अ�ापही आप�या धमा�िवषयी व परपंरिेवषयी आ�था होती. १८७५नंतर 
िव�णशा�ी िचपळणकरांनी �वधम� व �वपरपंरा यांचे उदा�ीकरण करणारा सां�कितक ृू ू
रा��वाद मांड�यानंतर, �यां�या �ि�कोनातन महा�मा फ�यांची वैचा�रक मांडणी ू ु
रा��वादिवरोधीच ठरली. ि��ती िमशन�यांचे ह�तक असा िश�का महा�मा फ�यांवर ु
मांडन �यां�या लेखनाकडे दल�� कर�यात आले. िव�णशा�ी िचपळणकरांनी ू ू ूु
‘िनबधंमाले’तन केलेली िटंगलटवाळी�या सरातली टीका हा या सवण� वाचकवगा�चा ू ु
फ�यां�या सािह�याकडे पाह�याचा �ाितिनिधक �ि�कोन मानता येईल. फ�यां�या ु ु
िलखाणाचा वैचा�रक पातळीवर �ितवाद न करता, �या लेखनातील �याकरिणक चका ु
काढणे िचपळणकरांनी मह�वाचे मानले. फले ‘आप�या’ समाजाकडे व धमा�कडे ू ु
परक�यां�या, �हणजे ि��ती िमशनर��या ��ीने पाहतात असा आरोप �यांनी केला. �या 
�ा�णेतर जात�तील ‘एकंदर श� �ी-प�ष’जनांम�ये जागती कर�यासाठी महा�मा ृू ु
फ�यांनी ‘गलामिगरी’सारखा �थं िलिहला, �या समाजात परशेा �माणात वाचकवग� तयार ु ु ु
झालेला न�हता. केवळ या छोटयाशा वाचकवगा�त हा �थं वाचला गेला, असे राम�या ्
अ�यावा� यां�या वरील �ितपादनाव�न िदसते. फ�यांनी आपला दसरा �थं ु ु
‘शेतक�याचा असड’ १८८३म�ये िलिहला. जावजी दादाजी, दामोदर सावळाराम यदं,े ू
सतंजी आवटे हे म�क-�काशक फ�यांचे िम� होते. ‘दीनिम�’कार नारायण मेघाजी ु ु ु
लोखंडे हे तर स�यशोधक चळवळीतील काय�कत� होते. �सारमा�यमात असे सबंधं 
असतानाही ‘शेतक�याचा असड’ �थं�पात �िस� होऊ शकला नाही. ‘दीनबधं’मधन ू ू ू
लोखंडे यांनी या �थंातील पिहली दोन �करणे �िस� केली. परतं पढील �करणे अिधक ु ु
��ोभक वाट�याने ती छाप�यास �यांनी नकार िदला. अखेर महा�मा फले यांना या ु
�थंा�या �सारासाठी म�णयगात दखेील ह�तिलिखत व मौिखक परपंरचेा आधार �यावा ु ु
लागला. मंबई, पणे, ठाणे, ज�नर, ओतर, हडपसर, वांगणी, मा�याचे क�ल या िठकाणी ु ु ु ू ु
शेतकरी व सामा�य लोक जमवन �यां�यासमोर या �थंाचे जाहीर वाचन �यांनी केले. ू
तसेच या �थंा�या �ती नकलन घेऊन �या अनेकांना वाचायला पाठव�या (िक�ा : ू
२४७-४८). मंबईतील सामािजक काय�कत� मामा परमानंद यांना २ जन १८८६ रोजी ु ू
पाठवले�या प�ात या �थं ािवषयी महा�मा फले �हणतात, ु
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का�य व कादबरी : लिलत सािह�याचा नवा आिव�कारं
१८५४म�ये �िस� झाले�या परशरामता�या गोडबोले यां�या ‘नवनीता’मधन न�या ु ू

वाचकवगा�ला म�ययगीन मराठी किवता आ�वाद�यासाठी उपल�ध झाली. या काळात ु
इं�जी का�यवा�या�या सपंका�मळे या वगा�ची का�यिवषयक अिभ�ची मा� बदलत होती. ु
इं�जीतील किवतेवर �या काळात रोमिटिसझमचा �भाव होता. महारा��ात �बोधनवादी ँ
जीवनम�ये आिण सािह�यातील रोमिटक जािणवा यांचे एकाच वेळी स�ंकार झाले. ँू
दादोबा पांडरगं, म. मो. कंटे, का. बा. मराठे, िव�णशा�ी िचपळणकर यां�या वा�यीन ु ु ु ू
िचिक�सापर लेखना�ार े लिलत वा�याकडे पाह�याची इहवादी ��ी नविशि�त वगा�त 

राम पाटील यांसम� आप�यास श� शेतक�याचे द�ैयवा�या ि�थतीचा कांह� दखेावा ू
जगापढ� आणणार �हणन कबल केल� होत�. �या�माण� �या दखेा�याच� ‘आसड’ या नांवाच�, ु ू ू ू
तीन वषा�पव� एक प�तक तयार केल� व �याची एकेक �त आपले कलक�याचे ग�हन�र ू ु
जनरल, मंबईचे ग�हन�रसा. व �ीमान बडो�ाचे गायकवाड सरकारास पाठिव�या आहेत. ु
आ�हां श�ांत भेकड *** छापखानेवाले अस�यामळ�  त� प�तक छापन काढ�याच� काम तत� ू ु ु ू ू
एक बाजला ठेिवल� आहे. आसडाची �त आप�यास पहा�याक�रतां पािहजे अस�यास ू ू
�या�माण� िलह�न आप�याबरोबर �याची न�कल करावयास लेखक बसिवत�. नकल 
हो�यास समार � एकदोन मिहने लागतील, असा अदमास आहे.” (प. बा. कळकण� १९६३ ु ु ु
: २६३). 

ताराबाई िशदं ेयांचा ‘�ी-प�ष-तलना’ हा प�तक�पाने १८८२म�ये छापलेला दीघ� ु ु ु
िनबधं मराठीतील �ीवादी जािणवेचा पिहला ह�कंार मानला जातो. या िनबधंात 
ताराबाईनंी अ�यतं आ�मक भाषेत प�षजातीची ढ�गीपणाची वागणक, धम��थंांमधील ु ू
�ी-प�षभेदाची ��ी यां�यावर टीका केली आहे. हे प�तक प�याम�ये छापले गेले असले ु ु ु
तरी �याची दखल प�यातील को�या मािसकाने घेतलेली िदसत नाही. महा�मा फले यांनी ु ु
मा� ऑ�टोबर १८८५म�ये ‘स�सार’ या अिनयतकािलका�या दस�या अकंात ु
ताराबाई�ंया या प�तकाचा गौरव केलेला िदसतो (फडके १९९१ [सपंा] : ३७३).ु

थोड�यात, समाजातील ��थािपत वगा��या वत�नाची, म�य�यव�थेची िचिक�सा ू
करणार ेसािह�य एकोिणसा�या शतकातील वाचकवगा��या आ�थे�या प�रघाबाहेर राहात 
होते. हा वग� परपंरािभमानी होता. १८७५नंतर सां�कितक परपंरांचा गौरव करणारी ृ
रा��वादी मांडणी होऊ लाग�यानंतर या वगा�तील परपंरािभमानाचा अशं अिधक वाढीस 
लागला. �यामळे या काळातील परपंरशेी वैचा�रक �ोह करणार ेसािह�य दल�ि�त रािहले ु ु
असे �हणता येईल.

पढे समार े पाऊण शतकाने, १९६९म�ये, हा �थं सम� �व�पात �यां�या सम� ु ु
वा�यस�ंहात धनंजय क�र व स. ग.ं  मालशे यांनी छापला.
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हळहळ आकाराला येऊ लागली. ू ू
महा�मा फले यांनी अखंडांमधन समता व �वातं�य या �बोधनवादी म�यांची मांडणी ु ू ू

केली. िव�ण मोर�ेर महाजनी यांनी ‘कसमांजली’ या स�ंहात पा�ा�य किवतेची मराठी ु ु ु
�पांतर ेसादर केली (१८८५). १८८५म�ये केशवसतांची पिहली किवता �िस� झाली. ु
�यां�या किवतेत �बोधनवादी म�ये व आधिनक मानवाची जीवनािवषयीची मानवक� �ी ू ु
जाणीव व रोमिटक �ि�कोन या तीनही गणधमा�चा मेळ झालेला िदसतो. केशवसतांची ँ ु ु
किवता पढे आधिनक मराठी किवतेचे उगम�थान ठरली.ु ु

कादबंरी हा मराठीसाठी नवा सािह�य�कार होता. �ाचीन काळापासन भारतीय ू
समाजात कथनपर सािह�य िलिहले जात असले, तरी िववेकशील ग� आिण जीवनाकडे 
पाह�याचा व�तिन� �ि�कोन यांमळे कादबंरी हा सािह�य�कार पारपं�रक कथनपर ु ु
सािह�य�कारांह�न वेगळा ठरतो. १८५७�या ‘यमनापय�टन’ या कादबंरीनंतर मराठीत ु
िलिह�या गेले�या कादबं�या वा�तव�धान व�तिन� आशय मांडणा�या न�ह�या. �यांची ु
कथानके अ�तर�य आिण कथनशैली पौरािणक धाटणीची होती. परतं १८७५नंतर ुु
कादबंरी बदल लागली. महादवे िव�ल रहाळकर यांची ‘नारायणराव आिण गोदावरी’ ू
(१८७९), िव० क�० ओक यांची ‘िशर�तेदार’ (१८८१), काशीबाई कािनटकर यांची 
‘रगंराव’ (१८८६), गणेश महादवे िलमये यांची ‘वेण’ (१८८६), धनधा�री यांची ‘वाईकर ू ु
भटजी’ (१८८८) या कादबं�यामधन वत�मान समाजातील वा�तव जीवनदश�नाचे िच�ण ू
येऊ लागले. ‘ससंारिच�’ रखेाटणे हे कादबंरीकाराचे कत��य आहे असे मानले जाऊ 
लागले. या पा��भमीवर ह�र नारायण आपटे या कादबंरीकाराचा उदय झाला! ह. ना. ू
आपटे यांची १८८५म�ये �िस� झालेली ‘मधली ि�थती’ ही कादबंरी �पांत�रत आहे. 
परतं �यानंतर�या ‘गणपतराव’, ‘पण ल�यांत कोण घेतो!’, ‘यशवतंराव खर’े, ‘मी जग ह� ु
अस� आहे’, ‘भयकंर िद�य!’, ‘आजच!’ या कादबं�यांनी मराठी कादबंरीत वा�तववादी 
कादबंरीचा नवा �वाह स� केला. वा�तववादी कादबंरीसोबतच आपटयांनी ऐितहािसक ्ु
कादबंरी दखेील िलिहली. ही कादबंरी अिधक लोकि�य झाली, याचे कारण �यापव�ची ू
अ�तर�य-ऐितहािसक कादबंरी वाचणा�या वाचकाला आपटयांची ही कादबंरी अिधक ्ु
भावली. वा�तववादी कादबंरी मा� एक नवा �कार होता. या कादबंरीची अिभ�ची 
हळहळ समाजात िवकिसत होत गेली. ‘मनोरजंन’ आिण ‘करमणक’ या प�ांतन �यांनी ू ू ू ू
आप�या कादबं�या व कथा �मशः �िस� के�या. या कादबं�यांची �करणे वाचताना 
पढील �करणांब�ल वाचकां�या मनात उ�सकता िटकन राही. यातनच वा�तववादी ु ु ू ू
कादबंरीिवषयी आवड जोपासणारा नवा वाचक एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस 
महारा��ात तयार झाला.
मराठी वाचनस�कतीचा आलेख ं ृ
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मराठी सािह�याची िनिम�ती आिण मराठी वाचनािभ�चीची घडण यांचा हा �वास 
आहे. हा �वास सहजसा�य न�हता. मळातच नविशि�त वगा�ला मातभाषा मराठीिवषयी ु ृ
फारसे �ेम न�हते. मराठी भाषा व या भाषेतील सािह�य हे इं�जी�या पासगंासाही परत ु
नाही असा �यनगडं येथील िशि�तां�या मनात तयार झाला होता. �यातन इं�ज ू ू
राजवटी�या �ारभंी सरकारने जाणीवपव�क मराठीतन �थंिनिम�ती �हावी यासाठी ू ू
�ो�ताहन व सहकाय� िदले असले, तरी १८४०नंतर सरकारी शाळाखा�याचे 
मराठीिवषयीचे धोरण बदलले. िश�णाचे मा�यम �हणन इं�जीला मह�व िदले गेले. ू
�यामळे सरकारी मदत आिण पढाकार यांमळे होणारी मराठी �थंिनिम�ती कमी झाली. पढे ु ु ु ु
१८६४म�ये मंबई िव�ापीठातील पदवी अ�यास�मातन मराठी िवषयाचे उ�चाटन झाले. ु ू
याचा मराठी �थंस�ंकतीवर गभंीर प�रणाम झाला. ृ

दाते �थंसचीम�ये १८०५ ते १९०० या काळातील �कािशत प�तकांची िवषयवार ू ु
स�ंया पढील�माणे आहे : सामि�क – १४, भिव�य – १२, �योितष – ९४, समाजनीती ु ु
– ११०, त�व�ान – ९, ि��न धम� – ४६९, िहदं धम� – १९७, पराणे-स�ंदाय-�तो�े – ुू
८४, समाजशा� – ७५, भारतीय राजकारण – १२, कायद े– १७०, िश�ण – ६४, 
िवधवािववाह – १७, भाषाशा� – ८२, मराठी �याकरण व लेखन – १०४, पाठयप�तके ् ु
– १३, मराठी भाषेतील कानडी पाठयप�तके – ६, िव�ान – ७३, वै�क व आरो�य – ् ु
१२९, शेतक� व य�ंशा� – ४, गहशा�-पाकशा� – ३५, उ�ोगधदं े– ४१, लिलत ृ
कला ग� – १६२, का�ये/किवता – ३७९, नाटय – २८६, कादबं�या – ९६, पौरािणक ्
कथा – ११, ऐितहािसक कथा – १०, सामािजक कथा – १२७, अ�त कथा – ३७, ु
िविवध वा�य – २०, इितहास – ६३ आिण च�र�े – २७६. एकण ३२९९ प�तके. ू ु
�यापैक� एक हजार प�तके �हणजे आधी�याच प�तकां�या आव�या आहेत. �हणजे ु ु ृ
२२९९ इतक� प�तके एकोिणसा�या शतकात �िस� झाली (िलमये १९७२ : २३४). ु
��य� नजरलेा पडेल तेच प�तक सचीम�ये समािव� करायचे असा दडंक दाते यांनी ु ू
घालन घेतला होता. �यामळे ��य�ात एकोिणसा�या शतकात मराठीत याह�न अिधक ू ु
प�तके �कािशत झाली असावीत असा अ�यासकांचा अदंाज आहे. तरीही या ु

अशा �ितकल प�रि�थतीत दखेील मराठी वा�यीन स�ंकती िवकिसत कर�यासाठी ृू
लेखक, म�क-�काशक, स�ंथा, स�ंथाने या काळात �य�नशील रािहले. �याचा प�रणाम ु
�हणजे िविवध वैचा�रक �ि�कोन मांडणार,े िविवध अिभ�ची जोपासणार े सािह�य या 
काळात िनमा�ण झाले व �याला कमीअिधक �माणात वाचका�य दखेील िमळाला. 
एकोिणसावे शतक हा मराठीतील वा�यीन स�ंकती आिण वाचन स�ंकती यां�या ृ ृ
उभारणीचा काळ होता. जडणघडणी�या काळातील या स�ंकतीची काही वैिश�ये ृ ्
न�दवता येतील.
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गभंीर सािह�या�या अिभ�चीचा मागोवा इथे घेतला आहे. परतं कोण�याही काळात ु
गभंीर सािह�याचा वाचक स�ंयेने कमी असतो. बह�स�ंय वाचक हा जे सािह�य वेळ 
घालव�यासाठी, मनोरजंनासाठी वाचतो, ते ‘लोकि�य सािह�य’ मानले जाते. अशा 
लोकि�य सािह�याचा वाचकवग� गभंीर सािह�याह�न के�हाही अिधकच असतो. 
एकोिणसा�या शतकातील मराठी वाचकही याला अपवाद न�हता. १८६५पय�त�या 
प�तकां�या आव�यां�या न�दी उपल�ध आहेत. �याव�न िदसते क� या काळात दोन ु ृ
�कार�या प�तकांना सवा�िधक वाचकवग� लाभला. पिहला �कार पारायणांसाठी वापर�या ु

आकडयांव�न एकोिणसा�या शतकात मराठीम�ये वेगवेग�या िवषयांवरील प�तके ् ु
�कािशत हो�याचे साधारण �माण काय होते याचा अदंाज येतो. �याचबरोबर या 
�माणाव�न वाचकांचा कल कोण�या िवषयांकडे अिधक झकला होता �याबाबतही ढोबळ ु
िन�कष� काढता येतात. 

वरील तपिशलानसार एकोिणसा�या शतकातील मराठी �थंिनिम�तीम�ये ि��ती ु
धम�िवषयक प�तकांची स�ंया सवा�िधक असली, आिण �यांचे िवतरणही समाजात अिधक ु
झालेले असले, तरी या प�तकां�या िनिम�तीमागे ि��ती धम��सारा�या �ेरणा हो�या. ु
�यासाठी ही प�तके समाजात मोफत वाटली जात होती. �यामळे मराठी वाचकां�या ु ु
अिभ�ची�या शोधासाठी ही प�तके िन�पयोगी ठरतात. �याखालोखाल किवता (३७९), ु
नाटक (२८६) आिण च�र�े (२७६) या �कारांतील प�तके आहेत. कत��ववान �य��ची ु ृ
च�र�े िलिह�याचा �घात �या काळात �ढ झाला होता. पौरािणक च�र�े तर िलिहली जात 
होतीच; परतं मोठया �माणावर च�र�े िलह�न आधिनक �य���या जीवनाचे आदश� नमने ्ु ु ु
च�र�ां�या �ारा वाचकांसमोर मांडले गेले. तलनेत कादबं�यांची स�ंया (९६) अितशय ु
कमी आहे. पण कादबंरी व कथा िमळन कथा�म सािह�य मानले तर कथा�थंांची एकण ू ू
स�ंया २८१ भरते. कादबंरी वगळन केवळ कथास�ंहांची स�ंया १८५ इतक� येते. ू
यापैक� ९६ कादबं�या वगळता १२७ सामािजक कथा आहेत; तर पौरािणक, ऐितहािसक 
आिण अ�त या �कारांत�या कथांची स�ंया अन�मे ११, १० आिण ३७ एवढीच आहे. ुु
या तीनही �कारांत िलिह�या गेले�या एकण कथांची बेरीज ५८ इतक� येते. �हणजे या ू
पारपं�रक �चीला आवाहन करणा�या कथा हो�या. परतं सामािजक कथांची स�ंया या ु
एकण कथां�या स�ंये�या दपटीह�न थोडी अिधक आहे. या काळात पौरािणक-अ�त ू ु ु
कथांकडन वाचक न�या �कार�या, इहवादी ��ीतन झाले�या कथालेखनाकडे आिण ू ू
कादबंरीकडे वळत होता असा िन�कष� याव�न काढता येतो. कथा�म सािह�या�माणेच 
लिलत सािह�यातले का�य आिण नाटक हे �कार अिधक लोकि�य झाले असे �हणता 
येईल. मराठी रगंभमी�या भरभराटी�या या काळात मि�त नाटकांची स�ंया वाढणे ू ु
�वाभािवक आहे.
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जाणा�या पारपं�रक धािम�क पो�यांचा. शिनमाहा��याची पोथी िव�ल सखाराम अि�नहो�ी 
यांनी १८५३म�ये छापली. ती १८५७, १८५९, १८६२, १८६३ या वष� पनम�ि�त ु ु
करावी लागली. यािशवाय शिनमाहा��य बि��सारक छापखा�याने दोन वेळा (१८६२ ु
आिण १८६३), जगि�म� (१८६०), शभसचक (१८६३), बाप हरशेठ (१८६३), ु ू ू
पादशापरकर (१८६३), नारो आ�पाजी गोडबोले (१८६३) या छापखा�यांनी ��येक� ू
एकेकदा छापले. शिनमाहा��य हे ��नेे वाचले जात होते. अशा प�तकांनंतर �मांक ु
लागतो तो अ�तर�य कथांचा. ‘िसहंानसबि�शी’ आिण ‘वेताळपचंिवशी’ ही ु
१८६५पय�तची सवा�िधक खपाची प�तके होती. १८५२ ते १८६४ या काळात ु
‘िसहंासनबि�शी’ या प�तका�या वेगवेग�या म�कांकडन अकरा आव�या बाजारात ु ु ू ृ
आ�या. तर ‘वेताळपचंिवशी’ हे प�तक याच काळात नऊ वेळा वेगवेग�या म�कांनी ु ु
छापले. याच काळात�या वैचा�रक-�बोधना�मक �थंां�या एकेक आव�या मोठया ृ ्
मि�कलीने खपत. १९१०म�ये यशोदा दवेी नावा�या उ�र भारतात�या एक ु
सधारणावादी लेिखका त�ार करतात क� �यांनी �यांची �ीिश�णावरची प�तकं ि�वेणी ु ु
नदीकाठ�या ‘माघ मे�या’म�ये दोन-तीन वष� िव��साठी ठेवली. पण दकानाला भेट ु
दणेा�या ि�या ही प�तकं िदसताच दर जाय�या. काही ‘juicy novels’ची नाव ंघेऊन ु ू
�या मागणी कराय�या िकंवा ‘अलबेला गवै�या’, ‘गझल स�ंह’ यांसारखी गा�यांची प�तकं ु
�या मागाय�या. असली प�तकं िवकणा�या ठे�यांवर मोठी िव�� �हायची. ज�ांमध�या या ु
दकानांतन प�तके खरदेी करणा�यांम�ये ि�यांची स�ंया ल�णीय असे (Orsini, ू ुु
Francesca, 2009: 28-30). हेच िच� थोडयाबह�त फरकाने महारा��ातही असावे असे ्
मानायला हरकत नाही. पणे येथील नेिट�ह लाय�रीचा �यव�थापक १८५५म�ये सांगतो ु
क� लोकांकडन “‘लंदन�या लोकांच� रह�य’ या माल�तील प�तक�  इत�या वेळा वाचल� ू ु
जातात क� त� दोन वेळां बांधन झाल�; �हणजे ह�ल�ची �यांची बांधण� ितसरी आहे.” ू
(हवलदार १९२७ (भाग २रा) : १०३६-३७). चटकदार, अ�तर�य अशा सािह�याचा ु
वाचक या काळात मराठीत मोठया �माणावर प�तके वाच लागला होता, हे याव�न ् ु ू
िदसते. अशा त�हेची �ची शमवणार ेसािह�य िनमा�ण होणे आव�यक असते. कारण तेच 
सािह�य समाजातील िशि�तांना वाचनाची गोडी लावते. कालांतराने या वाचकांपैक�च 
काहीजणांची अिभ�ची िवकिसत होऊन ते गभंीर वाचनाकडे वळतात. महारा��ात 
म�णयगा�या �ारभंानंतर अशी वाचनसवय लोकांना लाव�यात लोकि�य सािह�याचा ु ु
मोठा वाटा होता हे िवस�न चालणार नाही. 
८ व�प� ेव िनयतकािलकेृ

भारतात ि��ती िमशन�यां�या �य�नांमळे गोवा, म�ास, कलक�ा आिण मंबई येथे ु ु
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म�णतं�ाचे आगमन झाले. या म�णतं�ामळे �ान आिण मािहती यां�या �साराची दोन ु ु ु
नवी मा�यमे भारतीय समाजात िनमा�ण झाली. ही मा�यमे �हणजे प�तके व िनयतकािलके ु
ही होते. महारा��ात ि��ती िमशन�यांनी धम��सार कर�यासाठी प�तकांची िनिम�ती स� ु ु
केली. पढे मंबई सरकारने िश�णासाठी मराठी भाषेचे मा�यम �वीका�न िविवध ु ु
िवषयांवरील प�तकां�या िनिम�तीला चालना िदली. �यामळे प�तकांचा समाजात �सार ु ु ु
होऊ लागला. आिण मािहती, �ान, िवचार, भिमका मांड�यासाठी या म�णमा�यमाची ू ु
असलेली उपय�ता पाह�न खाजगी �े�ातील म�कांनी प�तके छापायला स�वात केली. ु ु ु ु
अशा रीतीने प�तक या मा�यमाचा महारा��ीय समाजात चांगलाच �सार झाला.ु

म�णमा�यमाचे प�तकाइतकचे �भावी असे दसर े अगं िनयतकािलक हे होते. ु ु ु
ठरावीक काळाने �िस� होणा�या िनयतकािलकां�ार े दोन गो�ी सा�य झा�या : एक 
�हणजे घडले�या घटनांचे व� व�तिन�पणे लोकांपय�त वेगाने पोहोचणे श�य झाले; ृ ु
आिण दसर े �हणजे समाजात घडणा�या घडामोडी, होणार े बदल, येणार े नवे िवचार ु
यांिवषयीची चचा�, मािहतीची दवेाण-घेवाण िनयतकािलकां�या मा�यमातन अिधक ू
प�रणामकारकपणे होऊ लागली. इं�ज �या यरोपीय समाजातन आले होते, �या समाजात ु ू
व�प�े आिण इतर िनयतकािलके हे िवचार�साराचे व समाजातील �य���या वाद-ृ
सवंादाचे �भावी मा�यम �हणन वापरात होते. �यामळे भारतात इ�ट इंिडया कंपनी�या ू ु
नोकरीत आलेला कम�चारी व अिधकारी वग�, �यापारी व इतर �यावसाियक यांना एखा�ा 
इं�जी िनयतकािलकाची आव�यकता भास लागली होती. अशा त�हेचे िनयतकािलक स� ू ु
करावे अशी इ�छा बाळगणार ेलोकही भारतातील यरोपीय समाजात होते. कलक�ा येथे ु
राहणा�या िव�यम बो�टस या डच गह�थाला अशा त�हेचे व�प� िनघावे असे वाटत ् ृ ृ
होते. जे�स ऑग�टस िहक� हा इ�ट इंिडया कंपनीसाठी छपाईची कामे करणारा गह�थ ् ृ
दखेील व�प� स� कर�या�या �य�नात होता. �यापारा�ार े कमावले�या दोन हजार ृ ु
�पयांमधन �याने १७७८म�ये एक छापखाना िवकत घेतला आिण २९ जानेवारी १७८० ू
रोजी ‘ब�गाल गॅझेट’ (अथवा ‘कलक�ा जनरल ॲड�हटा�यझर’) या भारतातील पिह�या 
िनयतकािलकाचा पिहला अकं �कािशत केला. ‘िहक�ज गॅझेट’ �हणन �िस� असलेले हे ू
िनयतकािलक सा�ािहक व�प� होते. याच वष� नो�ह�बर १७८० म�ये ‘इंिडया गॅझेट’ ृ
नावाचे आणखी एक इं�जी व�प� बगंालमधन स� झाले. कलक�याह�न भारतातले ृ ुू
पिहले इं�जी िनयतकािलक स� झा�यानंतर पाच वषा�नी, १२ ऑ�टोबर १७८५ रोजी ु
म�ास येथन सरकारी म�क �रचड� जॉ��टन याने ‘म�ास क�रयर’ नावाचे प� स� केले. ू ु ु ु
या प�ाला �थमपासनच सरकारी आ�य िमळाला. मंबईतले पिहले इं�जी व�प� ‘बॉ�बे ृू ु
हेरॉ�ड’ हे १७८९ साली �िस� होऊ लागले. परतं �याची फारशी मािहती उपल�ध ु

िनयतकािलकाचा �ारभ : कलक�ा, म�ास व मबईं ं ंु
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मंबईत सव��थम गजराती भाषेतील व�प� िनघाले. �यापारात व इं�जांनी चालना ु ु ृ
िदले�या समाजा�या आधिनक�करणा�या �ि�येत अ�णी असले�या येथ�या पारशी ु
समाजाची भाषा गजराती होती. १७९०पासन मंबईत इं�जी व�प�ांचे �काशन स� ु ू ु ृ ु
झाले होते. परतं मराठी अथवा गजराती या भाषांम�ये व�प� स� हो�यास या नंतरचा ु ु ृ ु

न�याने िश�ण घेतले�या एत�ेशीय लोकांचा या इं�जी िनयतकािलकांशी प�रचय 
झा�यानंतर या नविशि�तांमधील जाणकार लोकांम�ये अशा त�हेची िनयतकािलके स� ु
कर�याची क�पना िनमा�ण होणे �वाभािवक होते. म�णालयां�या �भावाचा ��यय ते ु
��य� घेत होते. इं�जी भाषेतील व�प�ां�माणेच दशेी भाषांतील व�प�ांचे �काशन ृ ृ
दखेील सव��थम बगंालम�येच स� झाले. बगंालमध�या सेरामपर येथे काय�रत ु ू
असले�या िव�यम कॅर ेआिण इतर िमशन�यांनी मराठीसह इतर सव� भाषांम�ये प�तके ु
छापली होती. याच िमशनने एि�ल १८१८म�ये ‘िद�दश�न’ हे बगंाली भाषेतील मािसक 
स� केले. भारतीय भाषांम�ये स� झालेले पिहले िनयतकािलक हेच होय. याच िमशनने ु ु
२३ मे १८१८ रोजी ‘समाचार दप�ण’ हे भारतातले पिहले सा�ािहक व�प� स� केले. ृ ु
�यानंतर लवकरच फारशी, उद� व िहदंी या भाषांतील िनयतकािलके दखेील बगंालमधनच ूू
स� झाली.ु

नाही. �यापाठोपाठ �यक ॲशबन�र याने ‘बॉ�बे क�रयर’ हे प� १७९०म�ये स� झाले. या ू ु ु
प�ानंतर मंबईतन १७९१ या वष� ‘बॉ�बे गॅझेट’ हे सा�ािहक स� झाले. कलक�ा, म�ास ु ू ु
आिण मंबई या तीनही शहरांत इं�जीत स� झालेली ही व�प�े येथ�या इं�ज ु ु ृ
समदायासाठी स� झाली होती. या व�प�ां�या केवळ शभंर-दोनशे �ती वाच�या जात. ु ु ृ
व�प�े चालवणारी मंडळी सरकारशी, इ�ट इंिडया कंपनीशी ��य�-अ��य�पणे सबंिंधत ृ
होती. ‘ब�गाल गॅझेट’चा कता� िहक� याने सरकारिव�� टीका केली होती आिण त�कालीन 
भारताचा ग�हन�र जनरल वॉरने हेि�टं�ज या�या िव�� वैयि�क �व�पाचा 
बदनामीकारक मजकर छापला होता. याचा प�रणाम �हणजे �याला अटक होऊन िश�ा ू
झाली. या अनभवामळे म�णालयांवर – �हणजेच ितथे छाप�या जाणा�या प�तके, ु ु ु ु
िनयतकािलके अशा सािह�यावर िनब�ध लाद�यािवषयी चचा� स� झाली. अठरा�या ु
शतका�या अखेरीस आिण एकोिणसा�या शतका�या �ारभंी�या या काळात भारतीय 
समाजात सा�रता अगदी अ�प �माणात अस�यामळे, आिण बह�स�ंय सा�र ु
भारतीयांना इं�जी येत नस�यामळे प�तके-िनयतकािलके यांम�ये छापले जाणार ेसािह�य ु ु
केवळ येथे राहणा�या इं�ज लोकां�या मया�िदत वत�ळातच वाचले जात होते. तरीदखेील ु
सरकार मि�त सािह�यािवषयी सावध झाले. म�ास आिण मंबई येथे �थापन झाले�या ु ु
इं�जी वत�मानप�ांना सरकारी मदत दऊेन �यांवर सरकारचे अ��य� िनय�ंण ठेव�याचा 
या काळात�या कंपनी सरकारचा �य�न िदसतो.
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समार ेतीस-चाळीस वषा�चा काळ जावा लागला. याची दोन �मख कारणे होती – पिहले ु ु
कारण �हणजे म�णालये असली तरी दवेनागरी अथवा मोडी, महाजन या िल�यांतील टंक ु
उपल�ध नस�याने मराठी, गजराती भाषांत मजकर छापणे अश�य होते. ‘बॉ�बे क�रयर’ ु ू ु
या इं�जी व�प�ात मराठी व गजराती भाषेतील जािहराती मोडी िलपीत छाप�या जात. ृ ु
याचा अथ� या प�ा�या म�णालयात मोडीतील टंक उपल�ध होता. कलक�ा येथे चा�स� ु
िवि�क�स याने दवेनागरी टंक तयार कर�यास याच दर�यान स�वात केली होती. िव�यम ु
कॅर े याचे दवेनागरी टंक एकोिणसा�या शतका�या पिह�या दशकात तयार झाले. पण 
एकंदरीत दवेनागरी वा मोडी टंकांचे दिभ��य या काळात होते. दसर ेकारण असे क� या ु ु
काळात समाजात सा�रता अगदीच अ�प �माणात अस�याने िनयतकािलके वा प�तके ु
छापली जाणे अश�य होते. कोण�याही समाजात वाचकवग� तयार झा�यावरच मोठया ्
�माणावर �काशनउ�ोग उभा राहतो. मंबईम�ये सतरा�या शतकापासन इं�जांची राजवट ु ू
असली, तरी समाजाला िश�ण द�ेयाचे िमशनरी व सरकारी �य�न, एकोिणसा�या 
शतका�या दस�या दशकात, १८१८म�ये मराठयांचे रा�य इं�जांनी िजकं�यानंतर ्ु
महारा��ाचा बह�तांश �दशे कंपनी सरकार�या ता�यात आ�यानंतर स� झाले. या ु
िश�णामळे समाजात सा�र, िशि�त लोकांची स�ंया िदस लागली व या वगा��या ु ू
वाचना�या गरजेतन प�तके आिण िनयतकािलके एकोिणसा�या शतका�या ितस�या-ू ु
चौ�या दशकापासन िनमा�ण होऊ लागली.ू

मंबईतील दशेी भाषेतील पिहले व�प� स� कर�याचा मान फद�नजी मझ�बान ु ृ ु ु
(१७५७-१८४०) या पारशी गह�थाकडे जातो. �यांनी १८२२म�ये ‘मंबईना समाचार’ हे ृ ु
गजराती भाषेतील सा�ािहक स� केले. �यापारिवषयक बात�या व मजकर या ु ु ू
सा�ािहकात भरपर �िस� होत अस�याने उ�ोग-�यापार जगतात ते लोकि�य झाले. ू
१८५५पासन ते दिैनक झाले. जनाद�न वासदवेजी व िवनायक वासदवेजी हे मराठी भाषक ू ु ु
बधं या व�प�ाचे काही काळ सपंादक होते (लेले १९८४ : ४७).ृू

गजराती भाषेत व�प� स� झा�यानंतर सहा वषा�नी, २० जलै १८२८ रोजी मराठी ु ृ ु ु
भाषेत व�प� ‘मंबापर वत�मान’ या नावाने स� झाले. उपल�ध परा�यांनसार ‘मंबापर ृ ु ु ु ु ुू ू
वत�मान’ हे मराठीतले पिहले व�प� ठरते. या व�प�ाचा एकही अकं उपल�ध नाही. ृ ृ
तसेच ते कोणी स� केले, �याचे सपंादक कोण होते आिण ते िकती काळ चालले याचीही ु
मािहती उपल�ध नाही. ‘मंबापर वत�मान’�या २० जलै १८२८�या पिह�या अकंात ु ू ु
�िस� झाले�या एका गो�ीचा इं�जी अनवाद ‘िद बॉ�बे गॅझेट’ या व�प�ा�या २३ ु ृ
जलै�या अकंात �िस� झाला होता. ‘िद एिशयािटक जन�ल अड मंथली रिेज�र फॉर ँु
इंिडया अड इटस िडपे�डे�सीज’ या मािसकाने फे�वारी १८२९�या अकंात ही गो� ँ ् ु
पनम�ि�त केली. यािशवाय ‘मंबापर वत�मान’ या व�प�ाची इं�जी व मराठी भाषेतील ु ु ु ू ृ
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बाळशा�ी जाभेकर व ‘दप�ण’ं

जािहरात ५ जलै १८२८�या ‘बॉ�बे क�रयर’म�ये व ९ जलै १८२८�या ‘बॉ�बे गॅझेट’म�ये ु ू ु
�िस� झाली होती. यापलीकडे ‘मंबापर समाचार’िवषयी अिधक मािहती उपल�ध नाही. ु ू
अ�पावधीतच हे व�प� बदं  झाले असावे (ि�योळकर १९७४ : १०९-११०).ृ

यानंतरचे �ात मराठी व�प� �हणजे बाळशा�ी जांभेकर यां�या सपंादक�वाखाली ृ
६ जानेवारी १८३२ रोजी स� झालेले ‘दप�ण’ हे व�प� होय. हे प� इं�जी व मराठी या ु ृ
दो�ही भाषांत �िस� होत असे. ‘दप�ण’ आठ वष�, १८४० पय�त स� होते. याच वष��या ु
३ जलै रोजी ‘मंबई अखबार’ हे सपं ण� मराठी व�प� स� झाले (िक�ा : १११).ु ु ू ृ ु

बाळशा�ी जांभेकर हे इं�जी रा�य�थापनेनंतर�या पिह�या िशि�त िपढीतील 
नावाजलेले िव�ान होते. १८३०म�ये एि�फ��टन इि��टटयटमधन िश�ण घेऊन बाहेर ् ू ू
पड�यानंतर नेिट�ह ए�यकेशन सोसायटीचे डे�यटी नेिट�ह से�ेटरी, �यानंतर नेिट�ह ु ु
से�ेटरी, एि�फ��टन इि��टटयटम�ये आधी अिस�टंट �ोफेसर आिण नंतर �ोफेसर, ् ू
मंबई इला�याचे ए�यकेशन सप�रटं�डंट, िश�कांना �िश�ण द�ेयासाठी स� कर�यात ु ु ु ु
आले�या नॉम�ल �कलचे डायर�ेटर अशी जबाबदारीची पद े �यांनी कमी वयातच ू
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सांभाळली. �ीपत शेषा�ी �करणात �यांनी घेतले�या भिमकेमळे �यांना सनात�यां�या ू ु
ती� रोषाला सामोर े जावे लागले. �याकरण, गिणत, िव�ान, भगोलिव�ा या िवषयांवर ू
�यांनी लेखन केले. समाजातील जनाट बरसटले�या �ढी आिण समजती न� �हा�यात; ु ु ु
आधिनक �ान आिण �बोधनवादी म�ये यांचा �सार �हावा, यासाठी �यांनी लेखन केले. ु ू
‘दप�ण’ व�प� स� कर�यामागे �यांची हीच भिमका होती. ‘दप�ण’�या पिह�या अकंात ृ ु ू
छापले�या िनवेदनात बाळशा�ी जांभेकर �हणतात, “�वदशेीय लोकांम�य� िवलायत�तील 
िव�ांचा अ�यास अिधक �हावा आिण या दशेची समि� व एथील लोकांच� क�याण ृ
यािवषय� �वतं�तेन� व उघड रीतीन� िवचार करावयास �थल �हाव� या इ�छेन� िक�येक 
मंबईत रहाणार े लोकांचे मनांत आहे क� ‘दप�ण’ या नांवाच� एक �यसपेपर �हणजे ु ू
वत�मानप� छापन �िस� कराव�... दप�णांत जाहीर खबरा आिण िवलायतच� व बगंालचे ू
प�ांचे कांह� कांह� अशं िलिहले जातील. तस�च या दशेांतील, िवलायत�तील व दसर ेु
दशेांतील मोठमोठ� वत�मान�ही िलिहल� जातील. कोणी साहेबलोकांन� व या दशेचे 
लोकांन� िहदं�थानांतील लोक, धम� आिण िव�ा यां सबंधंी कांह� िलह�न पाठिवल� असतां ु
त�ही दप�णांत छापल� जाईल. तस�च िवलायत�तील िव�ा, कळा, कौश�य�, यांिवषय�चे व 
�यांतील जा भागांचा उपयोग या दशेांत झा�यास फार िहत आहे, �यांिवषयीचे लहान 
लहान �थं िलिहले जातील. अशे गो��पासन िज�ास प�षांस शोध करायास, आिण ू ु ु
िव��त प�र�म करणारांस िवचार करायास िवषय िमळतील; परतं जे श� मनोरजंन मा� ु ु
इि�छतात, �यांच�ही �दय� दप�णाम�य� लहान लहान चम�कारीक जा गो�ी असतील 
�यांपासन सतं� होतील. मनोरजंन करण�, चालते काळाची वत�मान� कळिवण�, आिण ू ु
यो�यतेस ये�याचे माग� दाखिवण� या गो��ची दप�ण छापणारांस मोठी उ�सकता आहे; ु
�हणोन या गो�ी सा�य हो�यािवषय� िजतका �य�न करवेल िततका ते क�रतील. कोणा 
एकाचा प�पात िकंवा नीचपणा या दोषाचा मळ दप�णास लागणार नाह�; कारण क� दप�ण 
छापणारांच� ल� िन�कि�म आहे.” (जोशी, सह�ब� े [सपंा.] १९४६ : ०१). ृ ु
िनयतकािलकांनी सािह�याची िनवड कशी करावी, िविवध �ि�कोनांना जागा दतेाना 
सतंिलत भिमका कशी सांभाळावी, �सारमा�यमांची नैितका यांची पायाभरणी मराठी ु ू
मा�यमिव�ात ‘दप�ण’�ार े�थमच कशी होत होती, हे या िनवेदनाव�न कळते. 

इं�जां�या आगमनामळे महारा��ा�या सामािजक व राजक�य जीवनात होऊ ु
लागलेले प�रवत�न आिण पा�ा�य �ान व तं��ान यांचा प�रचय क�न दणेारा मजकर ू
‘दप�ण’म�ये �िस� होत असे. इं�ज सरकार�या �शासिनक �यव�थेची वैिश�ये, ्
जाितभेद, पारपं�रक चालीरीती, िहदंधम�िचिक�सा व ि��ती धमा�चा �सार, न�या य�ंांचे ू
येथील सामािजक जीवनात आगमन इ�यादी िवषय �यात आढळतात. ‘दप�ण’म�ये 
वाचकांकडन आले�या �िति�यांनाही �थान िमळे. �यामळे धम� इ�यादी िवषयांवर वाद ू ु
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“दप�ण ह� इं�जी व मराठी भाषांत �िस� होणार � �िति�त व उपय� प� आहे. ु
�यांतले �वतं� लेख व इतर प�ांतन िनवडन घेतलेला मजकर, एत�ेशीय लोकांना मािहती ू ू ू
दणे�, �यांना नवीन वळण लावण�, व ज�या �ामक समजती न� करण� या ��ीन� यो�य ु ु
आहेत. �यांचा सपंादक�य �ि�कोन आ�हाला नेहमीच पसतं असतो अस� नाह�; तथािप 
�यांच� िवषय �ितपादन समतोल ब�ीन� केलेल� असत�, व सव� मता�या �य��ना आपले ु
िवचार �दिश�त कर�याला सारखाच वाव िदला जातो. आणखी मजकर दतेां आला तर तो ू

‘दप�ण’ प� �ारभंी पाि�क होते. ४ मे १८३२ रोजी �याचे �पांतर सा�ािहकात 
कर�यात आले. ‘दप�ण’ प�ा�या चालकांम�ये बाळशा��यां�यित�र� रघनाथ ह�र�ं�जी ु
आिण जनाद�न वासदवेजी यांचा समावेश होता. हे �ैभािषक व�प� होते. मळ मराठी ु ृ ू
असले�या मजकराचे इं�जी भाषांतर असे, तर मळ इं�जीत असले�या मजकराचे मराठी ु ू ु
भाषांतर छापले जाई. ‘दप�ण’चा पिहला अकं मेस�जर या छापखा�यात छापला गेला. 
नंतर�या अकंांचे म�ण क�रयर �ेसम�ये होऊ लागले. आप�या िनयतकािलकाला ु ु
सरकारने काही �ती िवकत घेऊन सहकाय� करावे यासाठी बाळशा��यांनी �य�न केले, 
पण सरकारने ती नाकारली. सरकारतफ�  ‘दप�ण’ची केवळ एक �त िवकत घेतली जात 
असे (िक�ा : १६-१७). ‘दप�ण’ची �ैमािसक वग�णी सहा �पये होती. या प�ाचा पिहला 
अकं िखळा�ेसवर, �हणजे टंकां�या सहा�याने छापला आहे. �यानंतरचे काही अकं 
िखळा�ेसवर तर काही िशळा�ेसवर छापलेले िदसतात. ‘दप�ण’ प� छाप�यासाठी 
१८३५म�ये दोन लोखंडी �ेस मंबईत�याच जे�स कॅरजे फॅ�टरी या कारखा�यातन तयार ु ू
करवन घेतलेले होते. “हे प� नेिट�ह लोक सधार�याचे ��ीन� उ�म�कार � चालिवल� जात ू ु
आहे,” असे �हणत सरकारने या य�ंांवर करसवलत िदली होती (िक�ा : २२). ‘बॉ�बे 
नेिट�ह ऑ�झव�र’ या िनयतकािलका�या १४ माच� १८३३�या अकंात ‘दप�ण’�या काया�चे 
समालोचन पढील श�दांत केलेले िदसते : ु

झडलेले िदसतात. धािम�क-सामािजक-राजक�य िवषयांवरील चच�चा साव�जिनक अवकाश 
‘दप�ण’�या �पाने महारा��ात �थमच िनमा�ण झाला. वैचा�रक िनबधंांचा एक सश� �वाह 
१८५०नंतर मराठीत िनमा�ण झाला. या �वाहाचे बीज ‘दप�ण’मधील बाळशा�ी जांभेकर 
व �यां�या सहका�यांनी िलिहले�या सािह�यात िदसते. ‘दप�ण’ची मराठी भाषा कािहशी 
ि�ल�, ओबडधोबड होती. मराठीत धम�िवषयक आधिनक िववेक� ��ीतन चचा�, शा�ीय ु ू
व तं��ानािवषयीचे लेखन या बाबी मराठीतन �थमच मांड�याचा �य�न बाळशा�ी ू
जांभेकर करत होते. �यामळे वा�यरचना, श�दांची िनवड याबाबतीत सफाईदारपणा ु
�यां�या भाषेत िदसत नाही, हे खर ेआहे. भाषा िवकिसत हो�यासाठी काळ जावा लागतो. 
ित�यावर स�ंकार �हावे लागतात. �याची स�वात बाळशा��यांनी क�न िदली हे मा� ु
न�क�.
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२६ जन १८४०�या अकंात ‘दप�ण’म�ये ‘Last Farewell!’ हे सपंादक�य िलह�न ू
�यात अकंाचे �वतं� अि�त�व सपं�ात येणार असन न�याने स� होणा�या ‘यनायटेड ु ू ु ु
सि�ह�स गॅझेट अड िलटररी �ॉिनकल’ या प�ात ते िवलीन कर�यात येईल असे जाहीर ँ
कर�यात आले. ‘दप�ण’ िनघाले ते�हा मराठीत अ�य व�प�े न�हती; व�प�स�ंकतीचा ृ ृ ृ
प�रचय एत�ेशीय समाजाला झालेला न�हता; अशा वातावरणात धािम�क व राजक�य 
बाबत�त उदार िवचार �सत क�न �वक�यांम�ये सधारणा घडवन आण�या�या व ृ ु ू
व�प�मा�यमािवषयी समाजात �ची िनमा�ण कर�या�या हेतने हे सा�ािहक काढ�यात ृ ू
आले होते, असेही या अखेर�या सपंादक�यात �हटले होते. परतं अचानक हे प� बदं का ु
करावे लागले यािवषयी कोणताही खलासा यात छापलेला न�हता. ‘मराठी व�प�ां�या ु ृ
इितहासा’त रा. के. लेले यांनी याबाबत दोन सदंभ� िदले आहेत. केशव िशवराम भवाळकर 
यांनी आप�या आ�मकथनात ‘दप�ण’ प�ावर बेअदबीचा खटला झाला होता असा 
ओझरता उ�लेख के�याचे ते सांगतात. बाळशा��यांचे च�र�कार गो. ग.ं जांभेकर यांनी 
याला परक मािहती िदली आहे – वेबर अथवा वेब नावा�या इं�ज अिधका�यािवषयी काही ू
मजकर ‘दप�ण’ प�ात आ�याने बाळशा��यांवर खटला दाखल होऊन �यांना ८०० �पये ू
दडं झाला; तसेच �यांची नोकरीही �यामळे धो�यात आली, असा एका प�ातील तपशील ु
िदला आहे (लेले १९८४ : ६७-६८). बाळशा�ी सयंमी व समतोल ��ीने ‘दप�ण’साठी 
मजकर िनवडत असत, असे िदसते. तरीही ‘दप�ण’चा या कारणामळे अतं झाला असेल, ू ु

अव�य आहे; आिण ही गो� लहान टाईप वापर�यान� श�य होईल. या प�ाचे २८० 
वग�णीदार आहेत; �यांत बह�स�ंया िहदंचंी आहे. कांह� िदवसापव� आ�हाला एक �यांचा ूू
वग�णीदार भेटला. �याचे बोल�याव�न कळल� क�, �याला दप�णची �त िनयिमतपण� 
िमळते व ती सव�साधारणपण� ५० इसम वाचतात.” (िक�ा : २४).[१२] 

मंबई सरकारने िश�णिवषयक काया�त बाळशा�ी जांभेकरांवर सोपवले�या सव� ु
जबाबदा�या बाळशा��यांनी समथ�पणे पार पाड�याने आिण �यां�या िव��ेमळे ु
सरकारदरबारी �यांचे वजन वाढले असावे. �यामळे ‘दप�ण’�या �ारभंी जरी सरकारने ु
आिथ�क सहकाय� केले नाही, तरी काही वषा�नी सरकारचा या िनयतकािलकाकडे 
पाह�याचा �ि�कोन बदलला असावा. त�कालीन समाजात िश�णाचा �सार स� झाला ु
होता. पण िशि�त वाचकवग� आकाराने लहान होता. तरीही मराठीत�या पिह�या 
व�प�ाला िमळालेला समार े तीनशे वग�णीदारांचा �ितसाद ठीक होता, असे �हणावे ृ ु
लागेल. ‘दप�ण’ हे प� मंबईबाहेर�या दर�या गावांम�येही जाई आिण �या �या गावी ु ू
अस�ंय लोक या प�ाचे वाचन करत हे ‘बॉ�बे नेिट�ह ऑ�झव�र’मधील वरील 
अिभ�ायाव�न �प� होते. ‘दप�ण’ने चालवले�या �ान�साराचे काय� आिण �याला 
सरकार व समाज यां�याकडन िमळालेला �ितसाद याचे �व�प याव�न कळते. ू
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तर सरकार�या अ�यायकारक म�कटदाबीला ‘दप�ण’ बळी पडले असा िन�कष� काढावा ु
लागेल.

‘दप�ण’नंतरचे नाव घे�याजोगे मराठी व�प� �हणजे भाऊ महाजन यांनी सपंािदत ृ
केलेले ‘�भाकर’ हे होय. गोिवदं िव�ल कंटे उफ�  भाऊ महाजन (१८१५-१८९०) या ु
बाळशा�ी जांभेकर यां�या सहिवचारी सहका�याने २४ ऑ�टोबर १८४१ रोजी स� ु
केलेले ‘�भाकर’ हे सा�ािहक समार े२०-२२ वष� चाल रािहले. ‘�भाकर’चे म�ण �ारभंी ु ू ु
गणपत क�णाजी यां�या छापखा�यात होई; १८४२म�ये भाऊ महाजनांनी ृ
‘�भाकरा’साठी �वतं� छापखाना स� केला.ु

वैचा�रक प�रवत�नाचे दत : ‘�भाकर’ ते ‘सधारक’ू ु

‘�भाकर’ स� झाले ते�हा मंबई सरकार�या एत�ेशीय लोकांमधील िश�ण�साराला ु ु
स�वात होऊन पधंरा-सोळा वष� उलटली होती. आधिनक �बोधनवादी म�ये आिण �ान ु ु ू
यां�या स�ंकारामळे िहदं धािम�क परपंरा आिण सामािजक �ढी यांिवषयीचा िचिक�सक ु ू
�ि�कोन समाजात �ज लागला होता. लोक धम� आिण परपंरा यां�यािव�� बोल लागले ू ू
होते. �याच वेळी �वतः�या धािम�क परपंरांचे समथ�न करणार,े पराणमतवादी लोक या ु
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अशा सामािजक िचिक�सेसोबतच इं�जां�या स�ेची राजक�य िचिक�सा दखेील 

‘�भाकरा’त इतर व�प�ातील िनवडक मजकर, सरकारातील व समाजातील ृ ू
घडामोडी यांचे व�ा�त छापले जात. पण �याचबरोबर िवचार�वत�क लेखांची नवी परपंरा ृ
‘�भाकर’ प�ातन स� झाली. �� च रा�य�ांतीचा इितहास, सातारा स�ंथानचे �करण ू ु
इ�यादी लेखमाला भाऊ महाजनांनी चालव�या. एकोिणसा�या शतकातील महारा��ा�या 
िवचारिव�ावर खोलवर प�रणाम करणारी लोकिहतवाद�ची ‘शतप�े’ ही लेखमाला �थम 
‘�भाकरा’तनच १८४८पासन �कािशत झाली. प�यातील स�ंकत पाठशाळेत मेजर कडी ृ ँू ू ु
याने �भ जाती�या िव�ा�या�ला स�ंकत िशकव�याला प�या�या शा�ी लोकांनी िवरोध ृ ुू
केला. यािव�� ‘�भाकरा’ने िलिहले, “परभ, कासार, सोनार वगैर े �ांस स�ंकत ृू
िशकिव�यास काही िनषेध आहे असे आ�हांस वाटत नाही. मंबईत तर शतावधी शा�ी ु
आिण वैिदक लोक या लोकां�या घरी जाऊन �यास स�ंकत व वेदही िशकवीत असतात. ृ
हे तर एक�कडेच राहो, परतं इं�ज लोकासही हे शा�ी लोक वेद, शा�े, पराणे िशकवीत ु ु
असतात. मग जे लोक दशे आिण धम� यांसबंधंाने आपणास इतके जवळ आहेत �यास 
स�ंकत भाषा िशकिव�यास �याही कशाक�रता हरकत �यावी?” ृ

िचिक�सेचा, ि��ती धमा�तरा�या िमशनरी उप�मांचा �ितवाद क� लागले होते. 
समाजात दोन पर�परिव�� वैचा�रक �ि�कोन �प�पणे िदस लागले होते. बह�स�ंय ू
लोकांना िश�णामळे, इं�ज सरकारमळे िमळणार े भौितक फायद े – नोक�या, आिथ�क ु ु
�थैय� आिण सब�ा इ�यादी – तर हवेसे वाटत होते, परतं �ढी-परपंरा, पारपं�रक ु ु
म�य�यव�था यांचा �याग कर�यास ते तयार न�हते. सधारक� िवचाराचे लोक स�ंयेने ू ु
अितशय कमी होते. या पा��भमीवर भाऊ महाजन यांनी �बोधनवादी �ि�कोनातन ू ू
‘�भाकर’ प� चालवायला स�वात केली. बाळशा�ी जांभेकर नेम�त िवचाराचे होते. ु
सरकारी नोकरीत अस�याने ते अितशय सतंिलत भिमकेतन मजकर �िस� करत. तरीही ु ू ू ू
‘दप�ण’ हे प� �यांना बदं करावे लागले, असे िदसते. भाऊ महाजन यांनी सरकारी नोकरी 
न प�करता अखेरपय�त �वतं� बा�याने प�का�रता केली. समाजा�या आिण सरकार�या 
िव�� भिमका घेऊन िलहायला ते कधी कचरले नाहीत. सामािजक��या �बोधनवादी ्ू
म�यांचा �यांनी �सार केला; परतं राजक�य��या इं�जांवर टीका कर�यास, पा�ा�यां�या ्ू ु
राजक�य व सां�कितक वच��ववादाला िवरोध कर�यासही �यांनी मागेपढे पािहले नाही. ृ ु
�ीपत शेषा�ी �करणात भाऊ महाजन बाळशा�ी जांभेकरां�या बाजने सनात�यां�या ू
कारवायांना त�ड दते होते. इतकेच न�हे, तर या �करणात सनात�यांकडन दबाव ू
वाढ�यामळे बाळशा��यांनी �ायि�� घेतले; भाऊ महाजन यांनी मा� �ायि�� घे�याचे ु
नाकारले. �यां�या या भिमकेशी एकिन� राह�या�या व�ीचे दश�न ‘�भाकर’ प�ातनही ृू ू
घडते.
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भाऊ महाजनांनी ‘�भाकरा’तन केली. “िहदं�थानातन ��य जाते ते बदं झा�यािशवाय ू ूु
दशेाची बरी गत नाही. इं�ेज लोक येथन ��य नेतात यास �माणे फार ू
आहेत....िहदं�थानची गरीब दशा िकती आहे ही �यास पाहाणे आहे �याने कोकणात ु
आिण दशेावर खेडयांतन आिण गावांतन िफरावे आिण लोकांची स�याची खरी हक�गत ् ू ू
पसावी �हणजे समजेल...इं�ज अमंलदार हजारो �पये पगार खाऊनही ल�ावधी �पये ु
लाच खातात. नेिटव लोकांस इं�ेज लोक तर केवळ तण�ाय मानतात.” अशा �प� ृ
श�दांत इं�जां�या वसाहतवादी शोषणावर ‘�भाकरा’त टीका केलेली आढळते.

परखडपणे राजक�य-सामािजक िवषयांवर भा�य करणे हे ‘�भाकरा’चे वैिश�य होते. ्
तोवरची बह�तेक भारतीय व�प�े सरकारी मदतीवर चालत, िकमानप�ी सरकारकडन ृ ू
मदत िमळावी अशी अपे�ा धरत. �यामळे काही �माणात तरी सरकारी िमंधेपण �यांना ु
येत असे. ‘�भाकरा’ने स�वातीपासन सरकारशी असा सगं टाळला. सामािजक��या ्ु ू
भाऊ महाजन सधारक िवचाराचे तर होतेच, पण सनातनी प�ाकडन सात�याने होणा�या ु ू
शाि�दक ह��यांना त�ड द�ेयाइतका वैचा�रक भ�कमपणाही �यां�या �यि�म�वात होता. 
मराठी व�प�ांची ती पहाट होती. या जडणघडणी�या काळात व�प�ांची भाषा आिण ृ ृ
िवचारांची मांडणी कशी असावी यािवषयी�या �यावसाियक नीितम�यां�या ��थापनेचाही ू
�य�न ‘�भाकरा’तन झा�याचे िदसते. बेळगाव�या एका पनिव�वाहाचे व� छाप�यानंतर ृू ु
�याव�न स� झाले�या वादात ‘�ानिसधं’ प�ात एक घाणेरडया भाषेत िलिहलेले प� ्ु ू
�िस� झाले. �यावर ‘�भाकर’ने आप�या सपंादक�यातन ‘�ानिसधं’चा आिण �या प�ाचा ू ू
िनषेध केला. व�प�ांना �वातं�य असले तरी �याचा असा गैरवापर कर�यातन या ृ ू
मा�यमाची �ित�ा आिण गांभीय� कमी होईल असा �ग�भ इशारा ‘�भाकर’क�या�नी 
िदलेला िदसतो (लेले १९८४ : ७२-७८).

‘�भाकर’नंतर १८५३म�ये भाऊ महाजन यांनी ‘धमकेत’ हे आणखी एक ू ु
िनयतकािलक स� केले. ‘�भाकरा’�माणेच ‘धमकेत’नेही सधारणावादी िवचार व ु ू ु ु
घडामोडी यां�या �काशनाला अ��म िदला. बाबा बदमनजी यांनी ि��ती धमा�त धमा�तर 
के�यावर �यां�यावर टीकेचा भिडमार झाला. या �सगंी �यांना �वतःची बाज ू
मांड�यासाठी ‘धमकेत’ने जागा िदली. बाबांचा बाि��मा घे�याचा िवधी बेळगाव येथे ू ु
होणार होता. �यापव� �यांचे ‘मला धमा�तर कर�याचे कारण’ हे आ�मिनवेदन ‘धमकेत’म�ये ू ू ु
�िस� झाले (पदमनजी १९५५ : १६४). ि��ती धम��सारकांिव�� सनातनीप�ाची 
बाज घेणार े िव�णबवा ��चारी यां�यावर ‘धमकेत’मधन बरीच टीका होत असे. �यां�या ू ु ु ू ु ू
‘वेदो�धम��काश’ या �थंातील �ितपादनातील अनेक दोष ‘धमकेत’ने दाखवन िदले. ू ु ू
�याचबरोबर, िनयतकािलकांनी एखा�ा िवषया�या दो�ही बाज लोकांसमोर ठेव�या ू
पािहजेत अशी भाऊ महाजन यांची भिमका होती. �यामळे िव�णबवांनी �यां�यावरील ू ु ु ु
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 ‘दप�ण’ आिण ‘�भाकर’ या दोन व�प�ांनंतर मराठीत मंबई व मंबईबाहे�न अनेक ृ ु ु
व�प�े िनघ लागली. यातील बह�तेक व�प�ांचा उ�ेश समाजाचे �बोधन करणे असा ृ ृू
होता. �या वैचा�रक प�रवत�ना�या उंबरठयावर समाज उभा होता, �यािवषयी लोकांना ्
जागत कर�याची या व�प�क�या�ची इ�छा होती. १८५० पय�त िनघाले�या व�प�ांत ृ ृ ृ
मंबईतन स� झालेले ‘�ानिसधं’ (१८४२), प�यातन �िस� होऊ लागलेले ‘�ान�काश’ ु ू ु ु ु ू

आिण अहमदनगरह�न अमे�रकन िमशनने स� केलेले ‘�ानोदय’ (१८४२) हे �मख होते. ु ु
यापैक� ‘�ान�काश’ आिण ‘�ानोदय’ ही व�प�े दीघा�यषी ठरली. ‘�ान�काश’ िवसा�या ृ ु
शतकात १९५० पय�त िटकले. तर ‘�ानोदय’ मािसक �व�पात अ�ापही स� आहे.ु

टीकेला िदलेली उ�र े ‘धमकेत’म�ये छाप�याचा उमदपेणाही �यांनी दाखवला (लेले ू ु
१९८४ : १२२-२३). 

‘�ानिसधं’चा पिहला अकं ७ फे�वारी १८४२ रोजी �िस� झाला. महारा��ातील ु ु
पिह�या िपढीतील �थंकार आिण बाळशा�ी जांभेकर, भाऊ महाजन यांचे िश�क 
सदािशव कािशनाथ छ�े यांचा मलगा िवर�ेर छ�े हे या प�ाचे सपंादक होते. पण ु
भाषाशैली आिण वैचा�रक प�ला या दो�ही बाबत�त िवर�ेर छ�े भाऊ महाजन िकंवा 
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 प�यातन १२ फे�वारी १८४९ रोजी ‘�ान�काश’ हे व�प� क�णाजी ि�ंबक रानडे ु ू ु ृ ृ
यांनी स� केले. पण या प�ा�या �थापनेमागे केशवराव भवाळकर, गोपाळ हरी दशेमख, ु ु
महादवेशा�ी को�हटकर, केरो ल�मण छ�े, सदर अमीन इ�यादी प�यातील न�या ु
िवचाराची जाणती मंडळी होती. पिहली बारा-तेरा वष� या मंडळ�नी ‘�ान�काश’मधन ू
लेखन केलेले िदसते. स�वातीला काही वष� ‘�ान�काश’ या मथ�याखाली ‘स�य, ु
सौ�य, �ान’ असे िलिहलेले असे. १८६२पय�त ‘�ान�काश’चे अकं िशळाछापावर 
छापले जात. नंतर �याचे िखळाम�ण होऊ लागले. ‘�ान�काश’ �थम सा�ािहक व�प� ु ृ
होते. १८५३पासन ते ि�सा�ािहक झाले. �यानंतर �या�या अकंावर “वा�य, राजकारण, ू
�यापार व वाता� यांना वािहलेले ि�सा�ािहक” असे छापलेले असे. पढे िवसा�या शतकात ु
१४ ऑग�ट १९०४ पासन ‘�ान�काशा’चे दिैनकात �पांतर झाले. १९५०म�ये ते बदं ू
पडले. १९०९ म�ये हे व�प� नामदार गोपाळ क�ण गोखले यां�या भारत सेवक समाज ृ ृ
या स�ंथेकडे आले. 

१८६३पासन ‘�ान�काशा’त इं�जी मजकरही छापला जाऊ लागला. महादवे ू ू
गोिवदं रानडे हे ‘�ान�काशा’तन इं�जीत िलहीत. समाजात या व�प�ाचे �वागत कसे ृू
झाले यािवषयी मराठी व�प�ांचे इितहासकार रा. के. लेले �हणतात क� “ ‘�ान�काश’ने ृ
प�यातील व�प�ाची उणीव भ�न काढली. रा�यकारभार व लोकांना ि�य होणार े नवे ु ृ
िवचार या दो�ही गो��चा कस�याही अिभिनवेशाला बळी न पडता समतोलपणाने परामश� 
घेणार ेहे व�प� अस�याने �यािवषयी लोकांत लौकरच �ेम िदस लागले.” (िक�ा : ९७). ृ ू
न�या यगात �ान सपंादन करणे �य���या आिण समाजा�या �गतीसाठी आव�यक आहे ु
आिण �यासाठी व�प�े हे यो�य मा�यम आहे याची जाणीव हळहळ का होईना एत�ेशीय ृ ू ू
समाजात �ज लागली होती. ‘�ान�काश’ स� झा�यावर दस�याच मिह�यात �या�या ू ु ु
एका अकंात छापन आलेले एका वाचकाचे प� पाहा – “बातमीप�ाचे उपयोग फार ू
आहेत...आपले लोकांम�ये तर कोणास बातमी मळीच कळत नाही. �यास आपला ु

बाळशा�ी जांभेकर यांची बरोबरी क� शकत न�हते. १८५०पव�च बदं पडलेले ू
‘�ानिसधं’ अ�पायषी ठरले. िवर�ेर छ�े यांनी १८४४म�ये प�याह�नही ‘िम�ोदय’ नावाचे ु ु ु
व�प� स� केले होते. प�यातन स� झालेले हे पिहले िनयतकािलक होय. पण या�याही ृ ु ु ुू
�मती फारशा रािहले�या नाहीत. छ�यांची भिमका पराणमतवा�ांकडे झकणारी होती. ृ ु ुू
िशवाय पारपं�रक सां�कितक घटकांिवषयी �यांना आ�था होती. �हणनच वाचकां�या ृ ू
वैचा�रक-सामािजक �बोधनाह�न वेगळे उि�� �यांनी ‘िम�ोदय’ स� करताना बाळगलेले ु
िदसते. पिह�या अकंा�या ‘��तावने’त का�य, छंदशा�, �वधम�, ससंारचातय�, नीती ु
आिण सां�तची वत�माने या सहा िवषयांवर मजकर छापला जाईल असे �हटले आहे ू
(िक�ा : ८५-८६).
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आपला िवचार िदसतो. �याची �याची नजर आपले घरापरती असते....याजमळे हे लोक ु ु
पढे सरकत नाहीत....शहाणपण �हणजे कोठे काय आहे हे पाहणे, सव� दशेांवर व जगावर ु
नजर ठेवणे, मािहतगारी करणे �याचे नाव शहाणपण. याजकरता आ�ही या लोकांची 
�ाथ�ना करतो क�, त�ही इतके िदवस स�तीने रािहलेत �याची फळे भोगता. परतं अजन ु ु ु ू
तरी तमची नजर दरवर जाऊ �ा. िव�ा करा. वत�मानप�ािदक वाचीत जा �हणजे त�हास ु ुू
बह�तक�न मािहती होईल, जे न समजेल ते पसा आिण खातरी करा. वादिववाद करीत ु
जा. �हणजे तमची ब�ी वाढेल.” (िक�ा : १००).ु ु

वरील िनयतकािलके ही एत�ेशीय समाजातील नविशि�तांनी काढलेली होती. याला 
अपवाद असणार े एक िनयतकािलक याच काळात अहमदनगर�या अमे�रकन िमशनने 
१८४२ साली स� केले. ि��ती धम��सारकांकडन होणारी िहदं धमा�ची बरीवाईट ु ू ू
िचिक�सा आिण ि��ती धम�मत यां�यावर िशि�त �वधमा�िभमानी िहदंनंी आप�या ू
िनयतकािलकांतन टीका स� के�यानंतर ितचा �ितवाद कर�यासाठी आपलेही एक ू ु
िनयतकािलक असले पािहजे अशी िनकड ि��ती िमशन�यांना भास लागली. यातनच ू ू
अहमदनगर�या अमे�रकन िमशनने ‘�ानोदय’ हे प� १८४२�या जनम�ये स� केले. र.े ू ु
हे�ी बॅलंटाईन हे या प�ाचे पिहले सपंादक होते. पिहला अकं अहमदनगर�या “रामा 
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 ि��ती धमा�िवचार आिण धम��सार यांच ंसमथ�न करणे हा ‘�ानोदया’चा मळ उ�ेश ू
अस�यामळे �या ��ीने आव�यक मजकर या िनयतकािलकातन िनयिमतपणे �िस� होत ु ू ू
रािहला. एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त महारा��ात�या नविशि�त त�णांमधला 
एक मोठा वग� �वधमा�पासन वैचा�रक��या दरावला होता. आपला धम�, परपंरा, ्ू ु
समाज�यव�था यां�यात�या दोषांची जाणीव झा�यामळे ही मंडळी ि��ती धमा�कडे ु
आक� झाली होती. बाबा पदमनज��माणे काह�नी ��य� ि��ती धम� �वीकार�याचे ृ
धाडसही केले. या वगा�साठी ‘�ानोदय’ हे माग�दश�क वत�मानप� होतं. आप�या त�णपणी 
आपण ‘�ानोदया’चे वाचक तर होतोच, पण �वतःिशवाय आणखी दहा वग�णीदार या 
वत�मानप�ाला िमळवन िदले होते, अशी आठवण बाबा पदमनजी यांनी ‘अ�णोदय’ या ू
आ�मच�र�ात न�दवली आहे. पण केवळ ि��ती धम�यच न�हे, तर �या काळातले 
सधारक� िवचाराचे डॉ० भाऊ दाजी लाड, दादोबा पांडरगं, आ�माराम पांडरगं, औधंचे ु ु ु
स�ंथािनक पतं�ितिनधी असे अनेक �िति�त गह�थ ‘�ानोदया’चे वग�णीदार होते. ृ
जानेवारी १८५२�या अकंात ‘�ानोदय’कत� �हणतात, “‘�ानोदय’ या प�ास दहावे वष� 
स� होत आहे. साहेबा�माणेच नेिटवस�ा ते �वतांह�न घेतात.” ु ु

इं�जांनी महारा��ात स� केले�या र�ेवेपासन तर मराठीत प�तके छापणा�या ु ू ु
दि�णा �ाईज किमटीपय�त अनेक आधिनक उप�मांची दखल ‘�ानोदय’ने घेतली; ु
�यामळे समाज कसा बदलतो आहे यावरही आप�या व�ा�तांम�ये �काश टाकला. ु ृ
ि��ती धमा�चे �े��व ठसव�या�या अ��य� हेतने का होईना, िहदं धमा�तले दोष, ू ू
िवषमतामलक सामािजक सम�या यां�यावर झगझगीत �काश टाकला. पण हे सांगत ू
असतानाच भारतात�या शीख धमा�चे वेगळेपण, महारा��ात वारकरी स�ंदाय बह�जन 
समाजात का लोकि�य आहे इ�यादी िवषयांचीही आवज�न चचा� केली. महा�मा फ�यां�या ू ु
स�यशोधक समाजा�या काया�ला �िस�ी िदली. आतंररा��ीय पातळीवर राजक�य, 
औ�ोिगक, वैचा�रक �े�ात घडले�या मह�वा�या घडामोड�चा मराठी वाचकांना प�रचय 
क�न िदला. एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त नवे मराठी सािह�य मोठया उ�साहाने ्
िलिहले जात असताना अनेक �कार�या मराठी प�तकांवर परी�णे छापन ‘�ानोदया’ने ु ू

गजराथी या�या िशळा�ेसवर छापला” असा उ�लेख आहे. सहा मिह�यांनंतर ‘�ानोदय’ ु
मंबईह�न �कािशत होऊ लागला. मंबईत �याची छपाई टॉमस �ॅहॅम या�या ु ु
दखेरखेीखालील अमे�रकन िमशन�या िखळा�ेसवर होऊ लागली. स�वात मािसक ु
�हणन झा�यावर पढे पाि�क, सा�ािहक आिण प�हा मािसक असा �याचा �काशन ू ु ु
कालावधी बदलत गेला. मंबईह�न प�हा �याने नगरला �थलांतर केले. पढ�या काळात ु ु ु
नगर ते मंबई आिण प�हा नगर अशा वा�याही होत रािह�या. स�या ‘�ानोदय’ मािसक ु ु
�व�पात नगरह�न �कािशत होते. 
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‘�ानोदय’, ‘�ान�काश’ यां�या�माणेच दीघ� काळपय�त िटकलेले व�प� �हणजे ृ
मंबईतन २ जानेवारी १८६२ रोजी स� झालेले ‘इंद�काश’ हे सा�ािहक होय. ु ू ु ु
१९२४पय�त हे िनयतकािलक �कािशत होत होते. प�याह�न लोकिहतवादी गोपाळराव ु
हरी दशेमख १८६१�या समारास मंबईत आले आिण �यांनी मंबईतील ते�हा�या �ागितक ु ु ु ु
िवचारा�या मंडळ�ना �वमता�या �सारासाठी िनयतकािलक काढ�याची �ेरणा िदली. 
िव�णशा�ी पिंडत, ल�मणशा�ी हळबे, केशवशा�ी गाडगीळ, महादवेशा�ी को�हटकर ु
ही मंडळी �ारभंी ‘इंद�काश’�या िनिम�तीम�ये गतंली होती. िव�णशा�ी पिंडत हे ु ुु
लवकरच या सा�ािहकाचे सपंादक झाले. मह�वाचे �हणजे हे सगळे लोक सधारक होते. ु
ल�मणशा�ी हळबे पव� परमहसंसभेचे सद�य होते. लवकरच १८६७म�ये मंबईत ू ु
�थापन झाले�या �ाथ�ना समाजा�या काया�त हीच मंडळी अ�णी होती. �यामळे ु
�ाथ�नासमाजा�या सम�वयवादी भिमकेचा �भाव ‘इंद�काश’वर पडलेला िदसतो. ू ु

‘इंद�काश’चे �व�प �ैभािषक होते. परतं ‘दप�ण’ प�ा�माणे दो�ही भाषांत एकच ुु
मजकर नसे. लोकिहतवादी, महादवे गोिवदं रानडे यांनी बराच काळ ‘इंद�काश’मधन ू ूु
लेखन केले. रानडयांनी चार मिहने सपंादनाची जबाबदारीही सांभाळली. परतं ् ु
‘इंद�काश’ने िवधवािववाह चळवळीत केले�या काया�चे ऐितहािसक मह�व अिधक आहे. ु
िव�ण परशरामशा�ी पिंडत हे १८६४ ते १८७६ या काळात ‘इंद�काश’चे सपंादक होते. ु ु
िवधवािववाहाचे ते क�र पर�कत� होते. ‘पनिव�वाहो�ेजक सभा’ ही �यांनी समिवचारी ु ु
िम�ां�या सहकाया�ने �थापन केलेली स�ंथा. �यांनी �वतःही िवधवेशी पनिव�वाह केला ु
होता. �यांनी िवधवा-पनिव�वाहाचा पर�कार ‘इंद�काश’मधन सात�याने केला. काही ु ु ूु
पनिव�वाह घडवन आणले. प�या�या नारायण जग�नाथ िभडे यां�या पनिव�वाहानंतर ु ू ु ु
�यांना पनिव�वाहो�ेजक सभेने फसवले असा आरोप झाला. �यात पिंडतांना जीवे ु
मार�याची आिण ‘इंद�काश’ छापखा�याला आग लाव�याची धमक� िमळाली. पण ु
पिंडतांनी आप�यावरील सव� आरोप खोडन काढले. पण यामळे ‘इंद�काश’चा फार ू ु ु
बोलबाला झाला. एकोिणसा�या शतकातील महारा��ातील सधारकां�या पिह�या फळीने ु
‘इंद�काश’चे लेखक आिण सपंादक �हणन समथ�पणे काय� केले. पिंडतांिशवाय मामा ूु
परमानंद आिण नारायण गणेश चदंावरकर यांनी दखेील ‘इंद�काश’ची सपंादक�य ु
जबाबदारी पार पाडली. चदंावरकर, का. �य.ं तेलंग यांनी लेखन केले. ज. र. 
आजगांवकर, िव�ण क�ण भाटवडेकर, मा. दा. आळतेकर, गणेश वामन गोगटे, कॉ० ु ृ
�ीपाद अमत डांगे, जोगळेकर आिण अखेर�या काळात न. र. फाटक या सवा�चे लेखक ृ
अथवा सपंादक �हणन ‘इंद�काश’शी नाते होते. �या काळात मंबईतील साव�जिनक ू ुु

या सािह�याची दखल घेतली. एकंदरीत, एकोिणसा�या शतकात महारा��ीय समाजात 
स� असले�या प�रवत�ना�या चळवळीचे �ितिबबं ‘�ानोदया’त पडलेले िदसते.ु
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जीवनात वावरणा�या ��येक मह�वा�या �य��चा ‘इंद�काश’शी सबंधं आला होता, असे ु
सांगन रा. के. लेले �हणतात, “आधी�या ‘दप�ण-�भाकरा’दी प�ां�या तलनेत ू ु
‘इंद�काशा’तील लेखन अिधक सखोल व भाषे�या ��ीने तर िनि�तच बरचे दज�दार ु
असे. �यात भारद�तपणा व �ौढता िदसन येई. िव�ापीठीय िश�णाचा लाभ घेतले�या ू
लोकांचे हे लेखन अस�याने �याची पातळी बरीच वरची होती.” (िक�ा : १५१-१५२).

‘इंद�काश’नंतर दोन वषा�नी आणखी एक मह�वाचे प� मंबईत स� झाले. ४ ु ुु
जानेवारी १८६४ रोजी ‘नेिटव ओिपिनयन’ या िनयतकािलकाचा पिहला अकं �िस� 
झाला. स�वातीला हे इं�जी िनयतकािलक होते. १ जलै १८६६ पासन इं�जी व मराठी ु ु ू
या दो�ही भाषांत ‘नेिटव ओिपिनयन’ �िस� होऊ लागले. या प�ाचे चालक िव�नाथ 
नारायण मंडिलक हे होते. स�वातीला सपंादकपदाची जबाबदारी मामा परमानंद ु
यां�यावर होती. हे िनयतकािलक दखेील दीघ�काळ �हणजे १९०८पय�त स� रािहले. ु
रा�यकारभारािवषयीचे �� या िनयतकािलकात �ाधा�याने मांडले जात. परतं ु
‘इंद�काश’�या तलनेत समाजप�रवत�ना�या बाबतीत मंडिलकांनी नेहमीच सावध व ुु
सामोपचाराची भिमका घेतली. सरकारशी दखेील सहकाया�चे धोरण अस�याने सनातनी ू
आिण सरकार या दोघांिवषयीही �यांनी सौ�य धोरण �वीकारले. िवधवािववाहा�या 
चळवळीत ‘नेिटव ओिपिनयन’ सधारकां�या िवरोधी गटात होता. ‘नेिटव ु
ओिपिनयन’मधील लेखन गभंीर, भारद�त आिण अ�यासपण� असे. इितहासक� �ी लेखन ू
मंडिलकांनी अिधक छापले. ‘इंद�काश’चा खप १२०० �त�चा होता, तर ‘नेिटव ु
ओिपिनयन’�या एक हजाराह�न कमी �ती खपत (िक�ा : १६६).

मंबईतील या काळातील आणखी एक मह�वाचे िनयतकािलक ‘सबोधपि�का’ हे ु ु
�ाथ�ना समाजाचे मखप� होते. ४ मे १८७३ रोजी ‘सबोधपि�के’चा पिहला अकं �िस� ु ु
झाला. ��चेा �ि�कोन न नाकारता समाजा�या सधारणेचा �बोधनवादी िवचार ु
नेम�तपणे मांडणे हे �ाथ�ना समाजा�या िवचारांचे वैिश�य. याच भिमकेतन ‘सबोधपि�का’ ् ू ू ु
हे सा�ािहक स� कर�यात आले. ‘सबोधपि�के’चा पिहला अकं �िस� झाला, ते�हा ु ु
पाऊस नस�याने द�काळाची भीती िनमा�ण झाली होती. समाजातील काही लोकांनी ु
सम�िकनारी पावसासाठी महाय� स� केला. अ� समजत�वर आधारलेले य�ाचे हे ु ु ु
खळ समाजातन कमी �हावे �हणन �यािवषयीचे लेखन ‘सबोधपि�के’त छापन �या�या ू ू ू ु ू
शेकडो �ती लोकांम�ये मोफत वाट�यात आ�या (िक�ा : १६८).

�ारभंी�या काळात मामा परमानंद यांनी ‘सबोधपि�के’चे सपंादक �हणन काम ु ू
पािहले. �ा. गो. वै� यांनी दीघ�काळ सपंादनाची जबाबदारी पार पाडली. रानडे, भांडारकर 
या �ाथ�ना समाजा�या खं�ा िवचारवतंांनी या सा�ािहकातन सात�याने लेखन केले. ू
समाजकारण आिण धम�कारण हे ‘सबोधपि�के’तील सािह�याचे �मख िवषय होते. अथा�त ु ु
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िव�णशा�ी िचपळणकर यांचे ‘िनबधंमाला’ हे मािसक १८७४पासन प�यातन स� ू ू ू ु ू ु
झाले. १८८१पय�त या मािसकाचे ८४ अकं िनघाले. �वतः िचपळणकरांनीच िलिहलेले ू
दीघ� िनबधं ‘िनबधंमाले’तन �िस� होत असत. यात भाषा, का�यशा�, इितहास, पा�ा�य ू

राजक�य िवषय दखेील ितला व�य� न�हते. समाजसधारणा, नीितिवचार यांसोबतच ु
राजक�य चळवळी व इं�जी स�ा यांिवषयीचा मजकरही या सा�ािहकात �िस� झाला ू
आहे.

मराठी िनयतकािलकांचा �वाह ‘इंद�काश’पय�त येईपावेतो मराठी िनयतकािलकांचे ु
�व�प बरचे बदलले. ‘दप�ण’ने घेतलेली न�या िवषयांचा, गो��चा प�रचय क�न दणेे, बोध 
करणे ही भिमका बदलन आता िनयतकािलके ‘जनमताला आकार दणेारी मा�यमे’ ू ू
(opinion maker) �हणन काय� क� लागली. िनयतकािलकांतन िलिहणा�या िव�ान ू ू
मंडळ��या िवचारांचा, �ि�कोनाचा �भाव समाजात�या िशि�त म�यमवगा�वर पड ू
लागला. �बोधनवादी िवचार हा या काळात�या म�यमवगा�चा आ�म�वर होता. 
िनयतकािलकां�या मा�यमातन हा �वर समाजा�या कानाकोप�यात पोहोचत होता. याचा ू
अथ� सव� िनयतकािलके एकाच मताचा पर�कार करत होती असा होत नाही. मतमतांतर ेु
होती. िश�णा�ार ेम�यमवगा�त वेगवेग�या सामािजक पा��भमीचे, सामािजक �तरांमधले ू
लोक �वेश क� लागले, तसे िविवध म�य��ी, जीवनािवषयी�या धारणा, आिण वैचा�रक ू
भिमकांची पर�परांशी चकमक झड लागली. पारपं�रक सामािजक �यव�थेम�ये होऊ ू ू
लागले�या प�रवत�नामळे जने िहतसबंधं मोडन िहतसबंधंांची नवी जळणी होऊ लागली. ु ु ू ु
अशा वातावरणात सामािजक-राजक�य सदंभा�त भिमका घेणा�या मराठी ू
िनयतकािलकांमळे वैचा�रक वादिववादांसाठी समाजात खला अवकाश िनमा�ण झाला. ु ु
�यातन एकोिणसा�या शतकातील महारा��ाचे िवचारिव� साकार झाले. िविवध राजक�य-ू
सामािजक भिमकांमधील वैचा�रक य� ेिनयतकािलकां�ार ेलढली गेली.ू ु

िव�णशा�ी िचपळूणकर ु
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सािह�य, �बोधनवादी िवचार, पा�ा�य िश�णप�ती इ�यादी िवषयांवर हे िनबधं असत. 
िशि�त समाजात इं�जी रा�यस�ा आिण इं�जांची स�ंकती यािव��चा जो सतंाप ृ
साकळत चालला होता, �याला वाचा फोड�याचे काय� िचपळणकरां�या िनबधंांनी केले. ू
िनबधंमाले�या ७७ ते ८४ �मांकां�या अकंांतन �िस� झालेला ‘आम�या दशेाची ू
ि�थती’ हा �दीघ� िनबधं वाद��त ठरला. सरकारने �या�यावर बदंी घातली. 
िचपळणकरांनी रा��वादाची मांडणी करताना परपंरचेे आिण इितहासाचे गौरवीकरण केले. ू
पा�ा�य िव�े�या स�ंकारांमळे आपला समाज �व�व हरवन बसला; �याची अि�मता ु ू
�याला परत िमळवन िद�यािशवाय तो इं�जी स�ेिव�� दोन हात क� शकणार नाही, या ू
भिमकेतन िचपळणकरांनी इितहासाचे गौरवीकरण करत, लोकांचे रा���ेम चेतव�याचा ू ू ू
�य�न केला. पा�ा�य िव�ेवर कठोर टीका के�यामळे या िव�े�या �ारा �ा� झाले�या ु
�बोधनवादी म�यांनाही िचपळणकरांनी नकार िदला. सधारणावादी िवचारां�या चळवळी ू ू ु
व �यांचे समाजप�रवत�नाचे �य�न हे िचपळणकरां�या टीकेचे धनी झाले. ू
लोकिहतवाद�पासन महा�मा फले यां�यापय�त�या िचिक�सक िवचारकां�या भिमकेवर तर ू ु ू
�यांनी ‘िनबधंमाले’तन ह�ला चढवलाच, परतं �ाथ�ना समाजासार�या परपंर�ेया ू ु
चौकटीत प�रवत�नाचे �य�न करणा�या चळवळीला व ित�या रानडे, भांडारकर 
यां�यासार�या म�यममाग� ध�रणांनाही �यांनी धारवेर धरले. �यांची �खर रा��भ��ची ु
�या�या परपंरचेा िवनािचिक�सा �वीकार कर�याचा आ�ह धरत होती.

१८८७पय�त गोपाळ गणेश आगरकर ‘केसरी’चे सपंादक होते, तर ‘मराठा’ची 
सपंादक�य जबाबदारी लोकमा�य िटळक सांभाळत होते. सामािजक सधारणेचा िवचार ु
एका मया�दपेय�त िटळकांना मा�य होता. परतं िवधवािववाह, �ीिश�ण या सधारणांबाबत ु ु
िटळक फारसे अनकल न�हते. याउलट आगरकर मा� समाजात मलगामी प�रवत�न झाले ु ू ू
पािहजे, या मताचे होते. नाि�तक मताचे आिण िववेकवादाचे क�े पर�कत� होते. �या ु
पा�ा�य �ानावर आिण म�य��ीवर ‘परक�य’ आिण ‘�व�वनाशक’ �हणन िचपळणकरांनी ू ू ू

िचपळणकरां�या िवचारांचा �भाव एकोिणसा�या शतकातील अखेर�या दोन दशकांत ू
महारा��ीय म�यमवगा�त चांगलाच िव�तारला. ‘िनबधंमाले’चा पन��जीवनवादी ु
रा��वादाचा िवचार पढे ‘केसरी’नेही �वीकारलेला िदसतो. ‘केसरी’ आिण ‘मराठा’ ही दोन ु
व�प�े प�यातन १८८१म�ये स� झाली. या व�प�ां�या चालकांत लोकमा�य िटळक, ृ ु ु ृू
गोपाळ गणेश आगरकर यां�यासोबत िव�णशा�ी िचपळणकर हे दखेील होते. परतं ू ू ु
पढ�याच वष� िचपळणकर कालवश झाले, आिण पढील पाच-सात वषा�त िटळक आिण ु ू ु
आगरकर यां�यातील वैचा�रक मतभेद पराकोटीला पोहोचन आगरकर ‘केसरी’तन बाहेर ू ू
पडले. �यानंतर आप�या वैचा�रक भिमकेचा �सार कर�यासाठी गोपाळ गणेश ू
आगरकरांनी ‘सधारक’ हे नवे प� १५ ऑ�टोबर १८८८पासन स� केले.ु ू ु
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‘िनबधंमाले’तन �खर ह�ला चढवला होता, �याच म�य��ीचे आगरकर एकिन� पाईक ू ू
होते. ते इं�जी रा�यस�ेचे समथ�क न�हते. आधी�या िपढीतील सधारकां�माणे इं�जांचे ु
रा�य हे ‘ई�री दणेे’ आहे असे �यांचे मत िनि�तच न�हते. परतं इं�जां�या वसाहतवादी ु
स�ेने उपल�ध क�न िदलेले पा�ा�य िव�ेचे व म�य�यव�थेचे �ान �यांना ू
�वसमाजा�या उ�नतीसाठी �वीकारणे आव�यक वाटत होते. अशा रीतीने या ितघांनी 
एक� येऊन केसरी-मराठा व�प�े स� केली असली तरी �यां�या वैचा�रक भिमकांम�ये ृ ु ू
मलभत �व�पाचे भेद होते. वैचा�रक��या िटळकांची भिमका िचपळणकरां�या भिमकेशी ्ू ू ू ू ू
अिधक जवळची होती. �यामळे आगरकर ‘केसरी’तन बाजला होताच, ‘केसरी’तील ु ू ू
िटळकां�या लेखनाने िचपळणकरां�या गौरवशाली रा��वादी िवचारसरणीची कास धरली. ू

‘केसरी’मधन सधारक प�ाचे रानडे-भांडारकरांसारखे िवचारवतं आिण राजक�य��या ्ू ु
गोपाळ क�ण गोखले यां�यासारखे मवाळ प�ाचे नेते यां�या िवचारांवर �खर टीका �िस� ृ
होऊ लागली. तर आगरकरां�या ‘सधारक’मधन िहदं धािम�क परपंरा, रीती�रवाज, ु ू ू
�चिलत समजती, अधं��ा आिण दवैवाद यांवर कठोर वैचा�रक �हार होऊ लागले. ु
१८५०-६०पव� सनातनी आिण सधारक असे दोन वैचा�रक �व म�यमवग�य ू ु ु
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हा झाला एकोिणसा�या शतकात�या वत�मानप�ांचा ऐितहािसक आलेख. 
�सारमा�यमांम�ये वत�मानप�ांबरोबरच थोडया अिधक काळाने �िस� होणा�या ्

महारा��ीय समाजात आढळतात. १८७५नंतर िव�णशा�ी िचपळणकर यांनी ु ू
रा��वादाची मांडणी करताना अि�मतावादी परपंराि�यतेची �याला जोड िदली. परपंरचेे 
गौरवीकरण ही रा��वादी जािणवेची पव�अट बन�यामळे परपंरचेी िचिक�सा करणा�या ू ु
�बोधनवादी सधारक िवचारा�या लोकांचा रा��वाद आपोआपच िनकालात िनघाला. खर ेु
तर रानडे आिण आगरकर या दोघांनीही रा��वादी िवचाराची गभंीर मांडणी आप�या 
लेखनातन केली होती. परतं िचपळणकरांची रा��वादी मांडणी �यांची आ�मक भाषा ू ु ू
आिण सनात�यांना िदलेला वैचा�रक आधार यांमळे अिधक �भावी आिण लोकि�य ु
झाली. पढे ‘केसरी’ने हा रा��वाद िशि�त समाजात अिधक �यापक पातळीवर ु
पोहोचवला. या काळात समाजातील वाचकवग�ही वाढला होता. ‘इंद�काश’, ‘नेिटव ु
ओिपिनयन’ यांचा खप हजारा�या आतबाहेर होता. तलनेने एकोिणसा�या शतका�या ु
अखेर�या दोन दशकांत ‘केसरी’, ‘मराठा’, ‘जगि�ते�छ’ या प�ांचा खप िकतीतरी अिधक ु
होता. १८८१म�ये ‘केसरी’ स� झाला ते�हा �या�या ७०० �ती खपत हो�या. तीनच ु
वषा�त तो ४२०० �त�वर पोहोचला. १८९७ साली ‘केसरी’�या ६९०० �ती वाच�या 
जात हो�या. १८८४ साली स� झाले�या ‘जगि�ते�छ’ या व�प�ाचा खप ‘केसरी’ह�न ु ु ृ
अिधक, �हणजे ७००० �ती इतका होता (िलमये १९७२ : ५५). पण नंतर ‘केसरी’ने 
�याला मागे टाकले. १९०२म�ये ‘केसरी’चा खप त�बल १३०००वर पोहोचला. 
आगरकरांनी १८८८म�ये ‘सधारक’ स� के�यानंतर ितस�या वष� ‘सधारका’ला २९५३ ु ु ु
वग�णीदार िमळाले. (लेले १९८४ : ३००-०१, ३१२). 

या काळातील सपंण� मंबई इता�यातील व�प�ां�या खपाची एकण आकडेवारी ृू ु ू
दखेील पाहता येईल. १८७८म�ये मंबई शहरात�या मराठी व�प�ांचा एकण खप ु ृ ू
२,७२५ होता; तो १८९७म�ये २०,०००वर गेला. प�यातील व�प�ां�या खपाची याच ु ृ
वषा�ची आकडेवारी अन�मे १,८२५ आिण १७,९३० आहे. १८७८म�ये मंबई-प�या�या ु ु ु
बाहेर फ� ठाणे िज��ातील व�प�ांचा खप एक हजार �त�ह�न अिधक होता. ृ
१८९७पय�त मा� ठाणे, सातारा आिण धारवाड या तीन िठकाणी व�प�ां�या दोन ृ
हजारांह�न अिधक �ती खपत हो�या. या काळात दि�णेकडील सीमावत� �दशेातील 
िज��ांम�ये मा� व�प�ांचा खप अवघा पाचशे �त��या आसपास होता (McDonald ृ
1968 : 605). मराठीतील सवा�िधक खपाचे व�प� �हणन ‘केसरी’चा उ�लेख करावा ृ ू
लागतो. ‘केसरी’�या खपाचे चढते आकडे �यातन �िस� होणा�या रा��वादी िवचारां�या ू
समाजातील लोकि�यतेचा चढता आलेख दाखवतात.
वैचा�रक व वा�यीन मािसके
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‘िद�दश�न’ (�ारभं : मे १८४०) हे अशा �कारचे मराठीतील पिहले मािसक होते. 
राघोबा जनाद�न हे �याचे पिहले सपंादक. १८४३म�ये ‘िद�दश�न’ भाऊ महाजन यांनी 
िवकत घेऊन चालवले. ‘मराठी भाषेत सव� िवषयांचा स�ंह’ छापायचा हे या मािसकाचे 
उि�� होते. भगोल, इितहास, रसायनशा�, पदाथ�िव�ान इ�यादी शा�ीय िवषयांचा ू

मािसकांचाही समावेश असतो. मराठीत �िस� पावले�या वरील सा�ािहकांनी, 
पाि�कांनी �ानाचा �सार, वैचा�रक �बोधन आिण घडामोड�चे व�ांकन अशा ितहेरी ृ
भिमका पार पाड�या. या व�प�ांह�न िनराळी अशी, सावकाश, मोठया कालावधीनंतर ृ ्ू
�िस� होणारी मािसके, �ैमािसके दखेील या काळात बरीच िनघ लागली. �ानाचा �सार ू
आिण वैचा�रक �बोधन ही �यांची �मख उि�� े होती. मािसकांना एखा�ा घटनेवर, ु
��ावर सखोल िवचारमंथन कर�यास अवधी िमळत असतो. मराठीत भाऊ महाजन यांचे 
‘िद�दश�न’ आिण �ान�सारक सभेचे ‘मराठी �ान�सारक’ या मािसकांपासन अशा ू
िनयतकािलकांची परपंरा एकोिणसा�या शतकात िनमा�ण झाली. मराठीत िविवध 
िवषयांवरील अ�यासपण� िनबधंवा�याची िनिम�ती कर�यात या मािसकांचा मोठा वाटा ू
होता.
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‘िद�दश�न’ स� झा�यानंतर एका दशकाने, १८५०म�ये मंबई�या एि�फ��टन ु ु
महािव�ालयातील इं�ज �ा�यापक व आजी-माजी एत�ेशीय िव�ाथ� यांनी एक� येऊन 
�थापन केले�या उपय� �ान�सारक सभेतफ�  ‘मराठी �ान�सारक’ हे मािसक स� ु ु
झाले. समाजात �बोधनवादी म�ये �जवणे हे या सभेचे उि�� होते. �या हेतने िविवध ू ू
िवषयांवर चचा� कर�यासाठी, अ�यासपण� िनबधं सादर कर�यासाठी �ान�सारक सभे�या ू
बैठका होत. या बैठकांम�ये सादर केलेले िनबधं ‘मराठी �ान�सारक’मधन �िस� होत ू
असत. िव. ज. क�त�ने, गोिवदं नारायण माडगांवकर, महादवेशा�ी को�हटकर इ�यादी 
लेखकांनी ‘�ान�सारक’मधन लेखन केले. शा�ीय तसेच सामािजक िवषयांवरील िनबधं, ू
च�र�े व इितहासपर लेखन, तसेच �विचत कथा व नाटकेही या मािसकातन �िस� होत. ू
जवळजवळ सतरा वष� ‘मराठी �ान�सारक’ स� होते (िक�ा : १९६).ु

पव��िस� अथवा अ�कािशत मजकर यात छापला जात असे. हा मजकर वाचन वाचकांचे ू ू ू ू
मनोरजंन �हावे आिण �यांना �या िवषया�या अिधक अ�यासाची गोडी लागावी, असा या 
मािसका�या चालकांचा उ�ेश होता. रसायनशा�, िस�पदाथ�िव�ान, �योितषशा�, 
इितहास, भगोल, चीनचे वण�न, स�मदश�क य�ं, कागदाचा शोध, िहदं�थानचा नकाशा, ू ू ु
ऐितहािसक ता�पटांचे सशंोधन इ�यादी िवषयांवर ‘िद�दश�न’म�ये लेखन �िस� झाले. 
मािसकाला वाचकांचा फारसा �ितसाद न िमळा�याने तीन वषा�त मािसक बदं पडले (जोग 
१९७३ : १९५-९६). �यानंतर भाऊ महाजन यांनी १८५४म�ये ‘�ानदश�न’ हे �ैमािसक 
स� केले.ु

१८४३म�ये �ीपत शेषा�ी �करणामळे महारा��ातील अवघा िशि�त समाज ु
ढवळन िनघाला. या �करणातन एत�ेशीय समाजात�या िहदं धम�िन�ांना मि�त ू ू ुू
मा�यमांची �भाव पाड�याची ताकद �थमच कळली. ि��ती िमशनरी छापील प�तके ु
मोफत वाटन आप�या मताचा �सार करतात. सधारक मंडळ�नी आप�या ू ु
िनयतकािलकातन परपंरचेी केलेली िचिक�सा नविशि�त वाचकांवर छाप पाडते. हे पाह�न ू
आप�या मताचा पर�कार कर�यासाठी दखेील मि�त मा�यम वापरले पािहजे, असे ु ु
सनातनी प�ातील मंडळ�ना वाट लागले. मोरभट दांडेकर यांनी याच हेतने १८४४म�ये ू ू
‘उपदशेचिं�का’ हे मािसक स� केले. या मािसकात ि��ती िमशन�यां�या िहदं धमा�वरील ु ू
टीकेला उ�र दणेार,े िख�ती धमा�तील दोष दाखवणार ेिलखाण �िस� होई. पण �ीपत 
शेषा�ी �करण शांत झा�यानंतर लवकरच हे मािसक दखेील बदं पडले. परतं ु
‘उपदशेचिं�के’ची भिमका पढे चालवणारी मािसके आिण व�प�े पढे िनघत रािहली. ृ ुू ु
‘दभंहारक’ हे १८६९म�ये मंबईह�न स� झालेले मािसक अशा �कारचे होते. ि��ती ु ु
धमा��या िव�� लेखन �यात �ाधा�याने �िस� होई. �वस�ंकती, �वभाषा आिण �वधम� ृ
यांचा गौरव केलेला असे. िविवध�ानिव�तारचे रा० िभ० गजंीकर, ह�र महादवे पिंडत ु
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यां�यासारखे लेखकही ‘दभंहारक’मधन िलहीत असत. ‘�ानसागर’ (१८७४), ू
‘स�यबोिधनी’ (१८८५), ‘त�विववेचक’ (१८८३), ‘िहदंधम�िववेचक’ (१८८५), ु
‘स�म�दीप’ (१८८७) इ�यादी मािसकांनी िहदं धािम�क परपंरांचा गौरव क�न ि��ती ू
िमशन�यांचा धम��सार आिण सधारकांचा �बोधनवाद यांना िवरोध केला. �वधम�-परपंरा ु
समथ�क मािसकांचा हा �वाह एकोिणसा�या शतका�या अखेरपय�त चालत आलेला 
िदसतो. िव�णशा�ी िचपळणकरांनी १८७४-७५नंतर ‘िनबधंमाले’त पारपं�रक भारतीय ु ू
धम��यव�था व सामािजक �यव�था यांचा गौरव क�न परपंरा�ेम��या अि�मतेला फंकर ु
घातली. �यां�या िलखाणामळे वरील मािसकां�या सनातनी भिमकेला सां�कितक ु ू ृ
रा��वादाचे वैचा�रक पाठबळ �ा� झाले. 

प�यातन ‘पण�-पाठशालाप�क’ हे मािसक �ीक�णशा�ी तळेकर यां�या ु ू ु ृ
सपंादक�वाखाली १८६१म�ये स� झाले. ितस�या वषा��या चौ�या अकंापासन ते ‘मराठी ु ू

शाळाप�क’ या नावाने िनघ लागले (कानडे १९३८ :०८). �ारभंी या मािसकात ू
�ाम�याने िश�कांसाठी िश�णिवषयक लेखन �िस� होई. मराठी भाषा, �याकरण, का�य ु
कसे िशकवावे यािवषयी माग�दश�न आिण शाळाखा�याशी सबंिंधत अहवाल, बात�या 
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‘मराठी शाळाप�का’�माणेच जलै १८६७म�ये स� झाले�या ‘िविवध�ानिव�तार’ ु ु
या मािसकातन दखेील मराठी भाषा, �याकरण व मराठी सािह�य यांिवषयीचे िनबधं �िस� ू
केले जाऊ लागले. रा० िभ० गजंीकर हे या मािसकाचे सपंादक होते. ‘कलि�या आिण ु ु
गह�थ’ यां�यासाठी हे मािसक अस�याचा िनदश�  ‘िविवध�ानिव�तारा’�या पिह�या ृ
अकंावर केलेला आहे. मराठी सािह�या�या इितहासात ‘िविवध�ानिव�तार’ या 
मािसकाला मह�वाचे �थान आहे. रा० िभ० गजंीकर यांनी या मािसकातन गिणत, ु ू
आरो�य, �योितष या िवषयांसोबतच, भाषा, दवेनागरी िलपी, लघिलपी, �याकरण या ु
िवषयांवर भरपर लेखन केले. लिलत वा�याची परी�णे छापली. गजंीकरांची ‘मोचनगड’ ू ु
ही ऐितहािसक कादबंरी आिण ‘अिभ�ानशाकंतल’ आिण ‘रोिमओ-�यिलएट’ यांची ु ु
गजंीकरांनी केलेली भाषांतर ेयाच मािसकात �मशः �िस� झाली. �ांिथक मराठी कशी ु
असावी यािवषयी समाजात जे वादिववाद स� होते, �याचे पडसाद ु
‘िविवध�ानिव�तार’म�ये उमटलेले िदसतात.

छाप�या जात. नंतर मा� मराठी भाषा व �याकरण या िवषयावरील आधिनक ��ीने ु
केलेले अ�यासपण� लेखन या मािसकातन �िस� होऊ लागले. क�णशा�ी ृू ू
िचपळणकरांचे मराठी �याकरणािवषयीचे लेख आिण िव�णशा�ी िचपळणकरांचे ू ु ू
स�ंकतकव�िवषयीचे लेखन ‘मराठी शाळाप�का’त �िस� झाले. केरोपतं छ�े आिण ृ
क�णशा�ी िचपळणकर हे �ारभंी या मािसकाचे सपंादक होते. अखेरची चार वष� ृ ू
सपंादनाचे काम िव�णशा�ी िचपळणकर यांनी सांभाळले. १८७५म�ये हे ू ू
शाळाखा�या�या गैरमज�मळे हे मािसक बदं पडले. तरीदखेील या मािसकाने स� केलेली ु ु
भाषा व सािह�य यांिवषयी लेखन �िस� कर�याचा उप�म िव�णशा�ी िचपळणकर यांनी ू ू
न�याने स� केले�या ‘िनबधं माला’ या िनयतकािलकातन स� ठेवला.ु ू ु

 दप�ण-िद�दश�न-�ान�सारक या िनयतकािलकांपासन ‘सधारक’पय�त वैचा�रक ू ु
�बोधन करणा�या िनयतकािलकांची एक मोठी परपंरा एकोिणसा�या शतका�या 
अखेरपय�त होती. या िनयतकािलकांचा नविशि�त म�यमवगा�त सधारणेिवषयी ु
सकारा�मक �ि�कोन िनमा�ण कर�यात मोठा वाटा होता. १८७५नंतर िव�णशा�ी ू
िचपळणकरांनी मांडले�या अि�मतावादी रा��वादाला दखेील या म�यमवगा�तन चांगला ू ू
�ितसाद िमळाला. ‘मराठी शाळाप�क’, ‘िविवध�ानिव�तार’ या िनयतकािलकांनी भाषा व 
सािह�य यांकडे पाह�याची आधिनक ��ी या समाजात �जव�याचे काय� केले. ु
‘िनबधंमाले’त िव�णशा�ी िचपळणकर यांनी भाषा, �याकरण यांिवषयी िकंवा च�र�, का�य ु ू
या वा�य�कारांिवषयी केलेले लेखन सािह�यािवषयीची अिभ�ची घडवणार े होते. पढे ु
एकोिणसा�या शतका�या अखेर�या पवा�त, १८८३म�ये स� झाले�या ‘िनबधंचिं�का’ या ु
मािसका�या चालकांसमोर िचपळणकरां�या आकि�मक म�यमळे बदं पडले�या ृ ुू ू
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एकोिणसा�या शतकातील मराठी िनयतकािलकांम�ये वा�यीन मािसकांचा आणखी 
एक �कार िदसतो : म�ययगीन कव�चे का�य�थं �मशः �िस� करणा�या मािसक ु

मािसक-प�तकामधील �मशः �थ�काशनं ंु

‘िनबधंमाले’चा आदश� होता. रा० िभ० जोशी या मािसकाचे सपंादक होते. “‘दशेबधंस’ ू
माहीत नाहीत अशा िवषयांचे �ान क�न दऊेन िज�ासा व शोधक ब�ी जागत करणे व ु ृ
एखा�ा िवषया�या सव� बाज समजतील असे करणे,” हा या मािसकाचा उ�ेश होता (प�ा ू
श�डये १९९५ : १३६). �या ��ीने सामािजक-राजक�य िवषयांवर भा�य करणार े लेख, ्
तसेच भाषा, सािह�य यांिवषयीची चचा�, किवता, च�र�े व प�तकांची परी�णे असा ु
मजकर या मािसकात छापला जाई. परतं वग�णीदारांचा अ�य�प �ितसाद िमळा�यामळे ू ु ु
१८८७म�ये ‘िनबधंचिं�का’ आिथ�क अडचणीत आली. �यापव�, जलै १८८६म�ये ू ु
प�यातनच ह. ना. आपटे, कािनटकर आिण मंडळी यांनी ‘मनोरजंन’ नावाचे मािसक स� ु ू ु
केले होते. हे म�यतः वा�यीन �व�पाचे मािसक होते. मािसका�या पिह�याच ु
अकंापासन काशीबाई कािनटकर यांची ‘रगंराव’ आिण ह. ना. आपटे यांची ‘गणपतराव’ या ू
दोन कादबं�या �मशः स� झा�या हो�या. ‘िनबधंचिं�का’ बदं पड नये यासाठी ह. ना. ु ू

आपटे यांनी ‘िनबधंचिं�का’ आप�या ‘मनोरजंन’ मािसकात िवलीन क�न जलै ु
१८८७पासन ते ‘मनोरजंन-िनबधंचिं�का’ या नावाने �िस� करायला स�वात केली. या ू ु
अकंाचे सपंादन ह. ना. आपटे हेच करत. हे जोड-मािसक १८९२पय�त चालले (कानडे 
१९३८ : १६). याच दर�यान ह. ना. आपटे यांनी ‘करमणक’ हे सा�ािहक �िस� ू
कर�यास स�वात केली. आपटयां�या ब�याच कथा आिण कादबं�या �थम ्ु
िनयतकािलकांतन �िस� झा�या. या िनयतकािलकांनी आधिनक लिलत सािह�या�या ू ु
वाचनाची सवय वाचकांना लाव�याचे काय� केले.

ह. ना. आपटे 
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प�तकांचा. म�ययगीन महारा��ात सतं व महानभाव कव�पासन पेशवाईत�या बखर व ु ु ु ू
शािहरी का�यापय�त मराठी सािह�यिनिम�तीची एक मोठी सम� परपंरा होती. म�णपव� ृ ु ू
काळातील हे सव� सािह�य ह�तिलिखतां�या �व�पात उपल�ध होते. म�णमा�यमा�या ु
उदयानंतर सरकारी व िमशनरी पातळीवर शालेय अ�यास�माची भाषांत�रत व आधा�रत 
प�तके तयार झाली. खाजगी म�क-�काशकां�या उदयानंतर िविवध िवषयांवर प�तके ु ु ु
िलिहली जाऊ लागली. का�य, कादबंरी, नाटक अशा न�या �व�पातील 
सािह�य�कारांम�ये होणार ेलेखन छापले जाऊ लागले. �याचबरोबर म�णपव� म�ययगीन ु ू ु
काळातील ह�तिलिखतांम�ये पडन रािहले�या सािह�याला न�या मि�त मा�यमात ू ु
आण�याचेही �य�न मराठी म�क-�काशक-सपंादक यां�याकडन स� झाले. ु ू ु

अशा त�हेचे म�ययगीन मराठी �थं �मशः �िस� करणार े पिहले मराठी मािसक ु
‘�ानच�ंोदय’ हे १८४० साली �िस� होऊ लागले. याचे सपंादक पांडरगं बाप जोशी ु ू
पावसकर हे होते. पावसकर मंबईतील ए�यकेशन सोसायटी�या मराठी शाळेत ु ु
१८२७म�ये दादोबा पांडरगं यांचे िश�क होते अशी मािहती िमळते. गणपत क�णाजी ु ृ
यां�या िशळा�ेसम�ये ‘�ानच�ंोदय’ छापले जाई. या मािसकात स�ंकत सभािषते व �याचे ृ ु

�थंांबरोबरच ही ह�तिलिखत का�ये मि�त मा�यमातन वाचकांपय�त पोहोचव�याचा ु ू
दसरा माग� होता मािसक-प�तकांचा. काही मोठे का�य�थं िकंवा मोरोपतंांसार�या कवीचे ुु
सम� �थं एकदम छापन घे�यासाठी करावी लागणारी आिथ�क गतंवणक मोठी असे. ू ु ू
िशवाय अशा �थंांना वाचकांचा �ितसाद िकतपत िमळेल हा दखेील मह�वाचा �� असे. 
�ारभंी�या काळात छापील प�तका�या शाईत गायीची चरबी वापरलेली असते असा ु
समज �चिलत अस�याने पारपं�रक िवचारसरणीचे लोक छापील �व�पातली धािम�क 
प�तके खरदेी कर�यास तयार नसत. तर पा�ा�य प�ती�या इं�जी िश�णाचा व इं�जी ु
भाषेचा �भाव इतका पडला क� नविशि�त लोकांना पारपं�रक म�ययगीन मराठी ु
सािह�यािवषयी अग�य रािहले नाही. प�रणाम असा झाला क� इं�जी भाषे�या आिण 
सािह�या�या �भावाखाली मराठीतील म�ययगीन कव�चे सािह�य िशि�त समाजा�या ु
जवळजवळ िव�मरणात गेले होते. वाचकां�या अशा कमतरतेमळे धािम�क सािह�या�या ु
�काशनासाठी मािसक-प�तकांचा उप�म चालवणे हा एक �यवहाय� पया�य होता. ु
मािसक-प�तक �कािशत हो�यापव�च �या�यासाठी वग�णीदार िमळवले जात अस�याने ु ू
एखा�ा �थंाला वाचकवगा�चा �ितसाद िकतपत िमळेल, �यावर िकती गतंवणक करावी ु ू
लागेल, याचा अदमास घेता येत असे. मािसक-प�तकात �थंाची ठरावीक पाने �मश: ु
�िस� होत अस�याने म�णाचा खच� दखेील ट��याट��याने करणे श�य होते. �यामळे ु ु
मराठी �थंिनिम�ती�या इितहासात �मशः �थं�काशनासाठी मािसक-प�तकांचा �योग ु
�ाधा�याने झालेला िदसतो. �हटले तर ही मािसके होती, �हटले तर �थं.
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यानंतर १८६०म�ये स� झाले�या ‘सव�स�ंह’ या मािसकाचे म�ययगीन मराठी ु ु
सािह�य �िस� कर�या�या काया�त मोठे योगदान आहे. माधव च�ंोबा डकले हे या ु
मािसकाचे सपंादक व �काशक होते. माधव च�ंोबांचे बधं अनंत च�ंोबा आिण ू
परशरामता�या गोडबोले यांचे �यांना सपंादक�य सहा�य होत असे. ‘सव�स�ंहा’�या सहा ु
वष� आधी, १८५४म�ये परशरामता�या गोडबोले यांनी सपंािदत केलेला नवनीत हा ु
म�ययगीन मराठी कव��या िनवडक वे�यांचा स�ंह �िस� झाला होता. या स�ंहाला ु
त�कालीन वाचकांनी चांगला �ितसाद िदला. ‘नवनीत’�या लोकि�यतेचा फायदा 
‘सव�स�ंह’ मािसकाला झाला असावा असे ि�योळकर �हणतात.

‘सव�स�ंह’ मािसका�या ��येक अकंाची ९६ पाने असत. ��येक अकंात 

ग� मराठी भाषांतर, िव�मच�र�, �ाने�रांचा ह�रपाठ, राधाभजगं, म�ाबाईचे अभगं  ु ु
इ�यादी का�ये छापलेली आढळतात. या मािसका�या पिह�या वष��या अकंात 
मािसकाला आ�य िदले�या दोनशेह�न अिधक वाचकांची यादी छापलेली आहे 
(ि�योळकर १९७४ : १३४-३६). ‘�ानच�ंोदय’ िकती वष� चालले याची न�द नाही, परतं ु
लवकरच हे मािसक मराठी वाचकवगा��या िव�मतीत गेले असावे.ृ
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म�ययगीन मराठी का�याचा ह�तिलिखत परपंरतेील ठेवा मि�त मा�यमात ु ु
�पांत�रत न के�यास तो नािहसा होईल याची जाणीव माधव च�ंोबांना होती. 
‘सव�स�ंहा’�या �थापनेमागे हीच �ेरणा होती. �यांना �वतःला दम�ळ जनी मराठी ुु
ह�तिलिखते गोळा कर�याचा िवल�ण नाद होता. �यातील काही छोटी का�ये छापन ू
�िस� कर�याचा �योगही �यांनी केला होता. जने का�य आधिनक वाचकांना समज�यास ु ु
सोपे जावे यासाठी माधव च�ंोबांनी �यांतील दब�ध सामािसक श�दांची पद ेसटी क�न ुु
छापली व �यां�या अथा��या टीपाही छाप�या. �यािशवाय पारपं�रक ह�तिलिखतांमधील 
मराठी का�य मि�त मा�यमात आणताना दोन मह�वाचे पायडें पाडले : पारपं�रक मराठी ु
लेखनात श�द तोडन न िलिहता सलग िलिह�याची रीत होती. तोवर छाप�या गेले�या ू
‘नवनीता’सह इतर म�ययगीन का�यांम�ये तीच प�त अनसरलेली होती (१८७८�या ु ु
‘नवनीता’�या नव�या आव�ीत सव��थम श�द तोडन छापले गेले). माधव च�ंोबांनी ृ ू
‘सव�स�ंहा’म�ये का�या�या चरणांचा ��येक श�द सटासटा छापला. �याचबरोबर �यांनी ु ु
मजकरात िवचारमिच�हांचा वापर करायला स�वात केली. िवरामिच�हे द�ेयाचा हा �योग ु ु
वाचकांना �चेल क� नाही, अशी शकंा माधव च�ंोबांना येणे �वाभािवक होते. पिह�या 
अकंा�या ��तावनेत ते �हणतात, “िक�येक किवत�त िवरामिच�ह� घाल�याचा �य�न केला 
आहे. परतं हा �य�न पिहलाच आहे. तेण�क�न �यांत �यनाथ�क�वाचे दोष प�कळ ु ू ु
आढळतील; तथािप िव��जन �याकडे ल� न दतेां �यांतील ितळ�ाय जो गण असेल ु
तोच �हण करतील अशी आशा करत�.” (िक�ा : १४३-४४). अशा रीतीने म�ययगीन ु
मराठी का�याची मांडणी आधिनक प�तीने सव��थम कर�याचे �ेय माधव च�ंोबा यां�या ु

िनरिनरा�या कव��या लेखनाचा थोडा थोडा भाग �मशः छापला जाई. परतं �यांची ु
रचना व प��मांक असे असत क� ��येक कवी�या का�याची पाने काढन �यांची �वतं� ृ ू
प�तके बांधता येतील. पिह�या अकंाला िलिहले�या ��तावनेत माधव च�ंोबा यांनी ु
आप�या मािसकाचा उ�ेश पढील�माणे सांिगतला आहे : “या महारा�� दशेांत �ाकत ु ृ
भाष�त किवता करणार े मकंदराज, �ाने�र, एकनाथ, म�े�र, वामनपिंडत, रामदास, ु ु ु
तकाराम, मोरोपतं, अमतराय, रघनाथपिंडत इ�यािद प�कळ रिसक िव�ान किव होऊन ु ृ ु ु
गेले. �यांचे �थं, अभगं, �ोक, आया�, ओवी इ�यािदब� फार उ�म �कारचे असतांिह 
जसे �िस� असावे तसे नाह�त....भाष�चे पण� �ान �या भाषे�या किवते�या पण� ू ू
�ानाखेरीज होण� अश�य. भाषा सधार�याच� ह� एक म�य व मोठ� साधनच होय. अस� ु ु
असतां आप�या अशा उ�म �थंांचा बह�धा लोप झाला आिण बाक��यांचीिह तीच गित 
होणारस� �प� दसेन येत�, ह� िकती दःखकारक आहे! या कारणा�तव ह� ‘सव�स�ंह’ या ू ु
नांवाच� मािसक प�तक काढ�याच� योिजल� आहे. यांत सव� �ाकत कव��या का�यांचा ु ृ
स�ंह केला जाईल.” (िक�ा : १४३). 
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‘सव�स�ंहा’कडे जाते. साताठ वष� चालले�या या मािसकात मोरोपतंाचे का�य �ाधा�याने 
�िस� झाले. मोरोपतंां�या रामायणाचे चार भाग, भागवताचे बारा खंड, महाभारता�या 
अठरा पवा�चे दोन भाग, ��ो�रखंड, ह�रवशं, गीता, स�शती, मदालसोपाखअयाने, 
मं�रामायण, नला�यान, बह�शम उ�राध� – इतके �थं, �यािशवाय तकाराम, रामदास, ृ ु
नामदवे व एकनाथ यांचे अभगं  आिण वामनपिंडत, म�े�र आिण सभानंत यांची का�ये हे ु ु
सािह�य �िस� झाले. ‘सव�स�ंह’ नेमके कोण�या वष� बदं झाले याची मािहती उपल�ध 
नाही. या मािसकाला वाचकांचा �ितसाद फारसा न िमळा�यामळे �याची आिथ�क ि�थती ु
िबकट असावी. कारण सरकारकडन िमळणारी मदत बदं झा�यामळे सव�स�ंह बदं पडले ू ु
असे िव�णशा�ी िचपळणकर यांनी �हटले आहे (िक�ा : १४७).ु ू

१८६०-७०�या दशकात माधव च�ंोबा आिण अनंत च�ंोबा या बधंनंी म�ययगीन ू ु
मराठी का�याचे पन��जीवन ‘सव�स�ंहा’�या मा�यमातन केले. �यानंतर १८७०नंतर�या ु ू

काळात सरकारचे आिण िशि�त मराठी जनांचे मराठी भाषेकडे दल�� होत आहे याची ु
जाणीव ठळकपणे �य� केली जाऊ लागली. महादवे गोिवदं रानडे यां�या पढाकाराने ु
मराठी �थंो�ेजक सभा �थापन झाली आिण मराठी �थं�काशनासमोरील सम�यांचा 
िवचार कर�यासाठी �थंकारांना एक� आणणार े मराठी �थंकार समेंलन भरवले जाऊ 
लागले. याच काळात ‘िनबधंमाले’तन िव�णशा�ी िचपळणकरांनी म�ययगीन मराठी ू ु ू ु
किवतेिवषयी लेखन केले. मोरोपतंां�या किवतेला मराठी किवतेतील मानदडं �हणन ू
��थािपत कर�याचा �य�न केला. �या पारपं�रक सां�कितक अि�मतेचे पनजा�गरण ते ृ ु
करत होते, �यात म�ययगीन का�य आिण बखरसािह�य दखेील होते. हे सािह�य आज�या ु
िशि�त समाजासमोर प�हा एकदा आले पािहजे असे िचपळणकरांना वाटत होते. �हणनच ु ू ू
‘सव�स�ंह’ बदं पड�याब�ल �यांनी दःख �य� केले होते. १८७८म�ये िचपळणकरांनी ूु

माधव च�ंोबा डकलेु  अनतं च�ंोबा डकले ु
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‘का�येितहासस�ंहा’नंतरचा असा आणखी एक उ�लेखनीय उप�म �हणजे जावजी 
दादाजी यांनी िनण�यसागर �ेसतफ�  स� केलेले ‘का�यस�ंह’ हे मािसक प�तक. ु ु
िचपळणकरां�माणेच जावजी दादाजी यांना दखेील इं�जपव� काळातील मराठी ू ू
सािह�यािवषयी आ�था होती. मराठी �थं�काशन �े�ात जावजी दादाजी यांनी सबक ु
म�ा�र े आिण दखेणी �थंिनिम�ती यां�ार े नवे यग स� केले होते. म�ययगीन मराठी ु ु ु ु
सािह�याला दखेील या न�या �पात आण�याची �यांची इ�छा होता. �हणन सव��थम ू
�यांनी बदं पडले�या ‘का�येितहासस�ंहा’चे सपंादक जनाद�न बाळाजी मोडक यां�या 
सपंादक�वाखाली १८९०म�ये ‘का�यस�ंह’ हे मािसक स� केले. परतं मािसक स� ु ु ु
झा�यानंतर अडीच मिह�यांतच �यांचे िनधन झाले. ते�हा जावजी दादाजी यांनी वामन 
दाजी ओक (१८४५-१८९७) यांची नेमणक सपंादक �हणन केली. पढे ही जबाबदारी ू ू ु
बाळक�ण अनंत िभडे यां�यावर सोपव�यात आली. १९०९पय�त हे मािसक स� होते. ृ ु
तोवर �िस� झाले�या १६२ अकंांतन मोरोपतं, वामनपिंडत, म�े�र, आनंदतनय, ू ु
अमतराय, अनंत िव�ल इ�यादी मराठी कव�चे समार ेसाठह�न अिधक �थं �िस� झाले. ृ ु
पढे यथावकाश िनण�यसागरतफ�  यांपैक� बरचे सािह�य �वतं� �थं�पाने �कािशत ु
कर�यात आले.

जनाद�न बाळाजी मोडक आिण कािशनाथ नारायण साने यां�या सहकाया�ने 
‘का�येितहासस�ंह’ हे मािसक स� केले. या मािसकात पारपं�रक का�यासोबतच ु
इितहासभान जागत करणार े बखर व ऐितहािसक कागदप�े दखेील �िस� कर�याची ृ
योजना होती. ‘सव�स�ंहा’�माणेच यातील ��येक �मशः �थंाला वेगवेगळे �मांक िदले 
जात. �हणजे नंतर �यातील पाने काढन, �या �या �थंाची �वतं� प�तके बांधन घेणे श�य ू ु ू
असे. १८८१म�ये िचपळणकर या मािसकातन बाहेर पडले. �यानंतरही १८८८पय�त हे ू ू
मािसक स� होते. या काळात ‘का�येितहासस�ंहा’तन ‘सभासदाची बखर’, ‘पेश�यांची ु ू
बखर’, ‘मराठी सा�ा�याची छोटी बखर’ अशा समार े तीस-ब�ीस ऐितहािसक बखरी; ु
म�े�रांचे ‘वनपव�’, मोरोपतंांचे ‘क�णिवजय’, रामदासांचे ‘रामायण’ इ�यादी अकरा ु ृ
का�य�थं; िशवाय वेदा�तकेसरी, िशवका�य, राज�यवहारकोश, अम�शतक इ�यादी बारा 
स�ंकत �थं, इतके सािह�य �िस� झाले ( प. बा. कळकण� १९६७ : १२४-४५).ृ ु ु

‘सव�स�ंहा’पासन स� झाले�या या मािसकांचे म�य स� िव�मरणात जाऊ ू ु ु ू
लागले�या सािह�याचा ‘स�ंह करणे’ हे होते. हेच स� घेऊन इतर �कारचे सािह�य �िस� ू
करणारी काही मािसके दखेील या काळात स� झालेली िदसतात. उदाहरणाथ�, शकंर ु
मोरो रानडे यांनी ‘नाटयकथाण�व’ या मािसकातन �मशः नाटके �िस� केली. हे मािसक ् ू
१८७९ ते १८८७ या काळात स� होते. �यातन शे�सिपअर, मोिलअर, जग�नाथ पिंडत ु ू
यांसार�या नाटककारां�या नाटकांबरोबरच काही �वतं� नाटके रानडयांनी छापली. ्
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म�णपव� काळातील मराठी सािह�याला आधिनक मि�तमा�यमात आणन मराठी ु ू ु ु ू
स�ंकतीत या सािह�याची पन�था�पना कर�याची ��ी बाळगणार े तरळक सपंादक, ृ ु ु
भाषांतरकार एकोिणसा�या शतकात िनमा�ण झाले. एक�कडे पा�ा�य िव�ा आिण इं�जी 
भाषा यांचे स�ंकार �बळ होत असतानाच, �वपरपंरतेले वारकरी, पिंडत, शाहीर या 
परपंरांतील सािह�य हे आधिनक नविशि�त समाजा�या आ�वादाचा िवषय न�हते. ु
महानभाव सािह�याचे मोठे दालन तर �या काळात अ�ातच रािहले होते. उलट मराठी ही ु
केवळ बोलीभाषा आहे, ित�यात आजवर सािह�यिनिम�ती झालेली नाही, िकंवा जे 
सािह�य िनमा�ण झाले होते ते मळीच मह�वाचे नाही, अशी �या काळात�या अनेक इं�ज ु
लेखक, कोशकार, �याकरणकार यांची समजतच एत�ेशीय नविशि�तांम�ये दखेील ू
�जली होती. अशा प�रि�थतीत या माधव च�ंोबा, िचपळणकर-मोडक-साने, जावजी ू
दादाजी-ओक-िभडे यांनी नविशि�त वाचकांसमोर इं�जपव� काळातील मराठी सािह�य ू
आण�याचा केलेला हा उप�म �हणजे वाचकां�या ��थािपत अिभ�ची�या �वाहािव�� 
पोह�याचा एक �य�न होता. वाचकांचा परसेा �ितसाद या उप�मांना कधीच िमळाला ु
नाही. या कारणाने हे �य�न अ�पजीवी ठरले. 

मराठी वाचकां�या अशा उदासीनते�या पा��भमीवर िव�ण गोिवदं िवजापरकर यांनी ू ू ू
को�हापर येथन १८९४म�ये स� केले�या ‘�थंमाला’ या मािसका�या �सारासाठी ू ू ु

िव�नाथ कािशनाथ राजवाडे यांनी १८९४ ते १८९७ या काळात चालवले�या ‘भाषांतर’ 
या मािसकातन पा�ा�य िवचारवतंां�या �थंांची भाषांतर े �मशः �िस� केली. सया�जी ू ू
महा�मे यांनी वामनपिंडत या एकाच कवीचे का�य �मशः �िस� कर�यासाठी ‘वामनी 
�थं’ हे मािसक १८८९म�ये स� केले.ु

अशा �कार�या मािसकांना वाचकांचा िमळणारा �ितसाद मा� उ�साहवध�क न�हता. 
वाचकांची वानवा आिण म�येच बदं झालेली सरकारी मदत यामळे माधव च�ंोबा यांचे ु
‘सव�स�ंह’ मािसक बदं पड�याचे आधी सांिगतलेच आहे. ‘का�येितहासस�ंह’ दखेील 
वग�णीदारां�या उदासीनतेमळे बदं करावे लाग�याचे सपंादक मोडक आिण साने यांनी ु
अखेर�या अकंात जाहीर केले. �यानंतर िवसा�या शतका�या पिह�या दशकात 
‘का�यस�ंहा’�या बाबतीत असाच अनभव तकाराम जावजी यांना आला. वामन दाजी ु ु
ओकां�या सपंादक�य कारक�द�त ‘का�यस�ंहा’चे वग�णीदार सवा�िधक, �हणजे सहाशे�या 
आसपास होते. १८८७म�ये ओकांचे िनधन झा�यानंतर वग�णीदारांची स�ंया घटत गेली 
आिण जेमतेम दोनशे ते अडीचशे वग�णीदार रािहले. �यात िनयिमत वग�णी भरणा�यांची 
स�ंया अगदीच कमी होती. �यामळे तकाराम जावज�ना ‘का�यस�ंह’ चाल ठेवणे अश�य ु ु ू
झाले (गोगटे २००८ : ८८). अखेर १९०९साली हे मािसक बदं कर�याचा िनण�य �यांना 
�यावा लागला.[१३] 
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केलेले �य�न िवशेष जाणवतात. मािसक स� कर�यापव� परसेे पैसे गतंवन छापखाना व ु ू ु ु ू
मराठी टाईप यांची तरतद िवजापरकरांनी क�न ठेवली होती. या मािसकाला छ�पती ू ू
शाह� महाराज यांचा आ�य िमळाला होता. को�हापर दरबारतफ�  शभंर �ती शै�िणक ू
स�ंथांम�ये िद�या जात. मंबई, बडोद े या शहरांत �ितिनधी नेमन ‘�थंमाले’साठी ु ू
वग�णीदार िमळव�यात आले. १९०७पय�त हे मािसक स� होते (गोगटे २००८ : १२४-ु
२५).

 ‘�थंमाला’ हे एक उ�लेखनीय मािसक होते. िव�ण गोिवदं िवजापरकर हे रा��ीय ू ू
िश�ण या क�पनेचे पर�कत� होते. �यांना ‘�थंमाले’�या मा�यमातन म�ययगीन मराठी ु ू ु
सािह�याचे पन��जीवन करायचे न�हते; तर आधिनक �ान आिण िवचार यांचा �सार ु ु
�यांना मराठी वाचकांम�ये करायचा होता. िव�ा�यासगंी आिण िवचारशील लोकांची वाढ 
झा�यािशवाय रा��ाचा उ�कष� होणार नाही असे िवजापरकरांचे मत होते. “मराठी भाषे�या ू
�ारा इं�जी न िशकले�या लोकांस यरोप, अमे�रका व आिशया खंडात चांगले �हणन ु ू
जेवढे आहे, �याचा प�रचय केवळ मराठी जाणणा�या दशेबांधवांस क�न �ावा,” या हेतने ू
‘�थंमाला’ स� के�याचे िवजापरकरांनी �हटले आहे (िक�ा : १२३).१३ या मािसकातन ु ू ू
िविवध �कारचे भाषांत�रत सािह�य व �वतं� लेखन िवजापरकरांनी �िस� केले. �यात ू
अथ�शा�, भौितकशा�, तं��ान, त�व�ान, समाजशा�, भाषा व भाषािव�ान, 
इितहास, वै�क, किषशा� इ�यादी िविवध िवषयांवरील सािह�याचा समावेश होता. ृ
िव�नाथ कािशनाथ राजवाडे यांनी गावोगाव िफ�न अ�यतं क�ाने गोळा केलेली 
ऐितहािसक कागदप�े आिण �यािवषयीचे राजवाडयांचे िव�ेषणा�मक लेखन �यांनी ्
‘�थंमाले’तन �िस� केले. महारा��ीय सशंोधकांम�ये इितहाससशंोधनाची आवड या ू
लेखनामळे िनमा�ण झाली. पा�ा�य लेखकांचे भाषांत�रत सािह�य छापत असतानाच ु

िव�ण गोिवदं िवजापरकरू ू
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सामािजक��या ‘प�रघा’वरील िनयतकािलके्
एकोिणसा�या शतकातील िनयतकािलकांचा इितहास मांडताना काही 

सामािजक��या प�रघावरील िनयतकािलकांकडे जाणीवपव�क ल� वेधावे लागते. या ् ू
प�ांचे चालक व वाचक, दोघेही सामािजक��या प�रघावरचेच होते. स�यशोधक ्

चळवळीचे पिहले व�प� ‘दीनबधं’ हे अशा �कारचे िनयतकािलक होते. महा�मा फले ृ ुू
यांनी स�यशोधक समाजाची �थापना १८७४म�ये केली. स�यशोधक चळवळीने 
�ा�णेतर समाजावर �भाव टाकायला स�वात केली होती. स�यशोधक समाजा�या ु
शाखा पणे िज��ात ब�याच गावांम�ये �थापन झा�या. मंबई शहरातही राम�या �यकं�या ु ु
अ�यावा�, नारायण मेघाजी लोखंडे यां�यासार�या ने�यां�या सहकाया�ने स�यशोधक 
चळवळीचा �सार झाला. आप�या िवचारां�या �सारासाठी �थं, पि�तका िलिह�याचे ु
उप�म महा�मा फले, क�णराव भालेकर, राम�या अ�यावा� हे करत होते. परतं ु ृ ु
लोकांपय�त िवचार �सत कर�यात सात�य राहावे यासाठी हाताशी एखाद ेिनयतकािलक ृ
असले पािहजे असे स�यशोधकांना वाट लागले होते. परतं िनयतकािलकासाठी छापखाना ू ु
खरदेी करणे खिच�क होते व चांगला छापखाना उपल�ध होणे दरापा�तही होते. अशा ु
ि�थतीत मंबईतले स�यशोधक नेते राम�या अ�यावा� आिण �यकं बाळोजी कालेवार ु ू
यां�या पढाकाराने तेलग समाजातील स�यशोधक िवचारा�या लोकांनी १८०० �पये ु ु ु
िकंमतीचा एक छापखाना स�यशोधक िवचाराचे व�प� स� कर�यासाठी प�याला ृ ु ु

�यायमत� रानडे, ल. रा. पांगारकर, ज. स. करदंीकर, ना. गो. चापेकर, राजारामशा�ी ू
भागवत इ�यादी महारा��ीय िवचारवतं-सशंोधकांना �यांनी िलिहते केले. 

क�णराव भालेकरृ
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सनात�यांचा बालेिक�ला �हणन ओळख�या जाणा�या पणे शहरात ू ु
सनात�यांिव��च व�प� चालवणे अ�यतं जोखमीचे होते. याचा भालेकरांना अितशय ृ
�ास झाला. �यात ‘दीनबधं’चा वाचकवग� अथा�तच �ा�णेतर समाजापरता मया�िदत होता. ु ु
या समाजात एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस िश�णाचे �माण �ा�णां�या तलनेत ु
अितशय कमी होते. या काळातला नविशि�त म�यमवग� �ाम�याने तथाकिथत ु
उ�चजातीय समदायांनी बनलेला होता. �यामळे �ा�णेतर जात�म�ये मोठा वाचकवग� ु ु
अि�त�वात न�हता. �या काळातील म�य �वाहातील ब�यापैक� लोकि�य व�प�ांचा खप ु ृ
एक हजारा�या आसपास असे. १८८४म�ये प�यात�या ‘केसरी’ आिण ‘जगि�ते�छ’ या ु ु

स�यशोधक समाजाकडे पाठवला. परतं महा�मा फ�यांनी या छापखा�याकडे ल� िदले ु ु
नाही. फ�यांचे एक सहकारी क�णराव भालेकर यांना �ा�णेतर समाजातील अ� ु ृ
जनांम�ये �बोधनवादी म�यांचा �सार �हावा यासाठी िनयतकािलक स� कर�याची ू ु
मनापासन इ�छा होती. �या काया�साठी आप�याला तो छापखाना भाडयाने िमळावा या ्ू
हेतने �यांनी �य�न केले. परतं फ�यांनी �यांना तो छापखाना वाप�न िनयतकािलक स� ू ु ु ु
कर�यास परवानगी िदली नाही. दोन वष� तसाच पडन राह�न तो छापखाना अखेर मंबईकर ू ु
काय�क�या�नी मंबईला परत नेऊन िवकन टाकला. याचे भालेकरांना फारच वाईट वाटले. ु ू
या दर�यान ‘िविवध�ानिव�तार’, ‘िनबधंमाला’ या िनयतकािलकांमधन महा�मा फले ू ु
आिण स�यशोधक समाज यां�यावर टीकेचा भिडमार होत असे. या टीकेला जशास तसे 
उ�र द�ेयासाठी आप�या हाती आपले �वतःचे एक व�प� असलेच पािहजे अशी ृ
क�णराव भालेकरांची फारच �बळ इ�छा होती. अखेर क�णराव व �यांचे थोरले बधं ृ ृ ू
रामच�ं या दोघांनी िमळन �वतःची जमीन व घरातले ७०० �पयांचे दािगने िवकन पैसे ू ू
उभे केले आिण एक छापखाना िवकत घेऊन जानेवारी १८७७पासन ‘दीनबधं’ हे व�प� ृू ु
�िस� क� लागले (रायकर १९८३ [सपंा.] : २४८). ‘दीनबधं’चे पिहले सहा अकं ु
िशळा�ेसवर छापले होते. परतं प�यासार�या सनात�यां�या माहेरघरात राह�न �यां�या ु ु
िवरोधी भिमकेचे िनयतकािलक चालव�याचे धाडस दाखव�याब�ल जाया कराडी िलंग ू ू
कॉ�ॅं�टर यांनी क�णराव भालेकरांना िखळा�ेस उपल�ध क�न िदला. �यामळे पढचे अकं ृ ु ु
िखळाम�ण प�तीने छापले जाऊ लागले. सनातनी �ा�णी वत�न, परोिहतशाही आिण ु ु
िव�णशा�ी िचपळणकर यां�यासार�या पराणमतािभमानी लोकांवर ‘दीनबधं’म�ये ू ू ु ु
सात�याने टीका छापन येऊ लागली. ‘िनबधंमाले’तन िव�णशा�ी िचपळणकरांनी महा�मा ू ू ु ू
फले व स�यशोधक समाज यां�यावर आ�मक टीका के�यावर ितला भालेकरांनी ु
‘दीनबधं’मधन सडेतोड उ�र िदले. �याचबरोबर शेतकरी आिण कं�ाटी कामावरचे मजर ु ू ू
यांची द�ैयाव�था �यांनी मांडली. छोटया शेतक�यांनी सघंिटत आिण �वावलंबी होऊन ्
सघंष� केला पािहजे हे �हणणे �यांनी ठासन मांडले. ू
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व�प�ांचा खप चार हजारांह�न अिधक होता. ‘दीनबधं’ला पिह�या वष� अवघे तेरा ृ ु
वग�णीदार िमळाले. तीन वषा�नी १८८०म�ये हे प� प�याह�न मंबईला गेले, ते�हा �या�या ु ु
वग�णीदारांची स�ंया वाढन ३८० झाली असली, तरी ती तलनेने कमीच होती. याब�ल ू ु
भालेकरांचे एक सहकारी सीताराम तारकंडे �हणतात, ु

“�या वेळेस महारा�� दशेात �ा�णांिशवाय इतर �ात�तील लोक फारच थोडे 
िशकलेले होते. पण जे अगदी थोडे िशकलेले लोक होते �यांना वाचनाची िबलकल ु
अिभ�ची न�हती. वत�मानप�ात लेख िलिह�यास चांगले िव�ान व बह��त लेखक ु
पािहजेत परतं रा. क. पां. भालेकर �ांना सव�च गो�ी �ितकल हो�या तरी रा. भालेकर ु ृ ू
�ांनी �या अडचण�स न जमानता पदरचे सव� पैसे खच� क�न १८७९ अखेर दीनबधं प� ु ु
चालिवले.” (रायकर [सपंा.] १९८३ : नऊ). 

“१८७७चे आरभंी प�यासार�या कडकडीत �ा�ण व�तीत ‘दीनबधं’ वत�मानप� ु ु
केवळ परमे�रा�या सा�ाने �वतः�या जोखमीवर स� केले. ते�हा �ा�णेतर िहदं ु ु
लोकांसाठी िहदंनी चालिवलेले येवढेच प� : १८७७ ते १८८० �या मे पय�त प�यास ुु
चालले होते. �यावेळी मजला जी सकंटे भोगावी लागली ती कळिव�याने प� िव�तार फार 
होईल. तरी एवढे कळिवतो क� माझे घर गेले, दािगने गेले, जमीन गेली सव� जाऊन िशवाय 
धम� ढ�गी लोकांकडन अ�यतं दःखे भोगावी लागली...” (िक�ा : २२२.)ू ु

अखेर क�णराव भालेकरांना ‘दीनबधं’ चालवणे अश�य झाले ते�हा मंबईचे ृ ु ु
स�यशोधक कामगार नेते नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी �या�या �काशनाची जबाबदारी 
घे�याची तयारी दश�वली. ९ मे १८८० रोजी ‘दीनबधं’ मंबईह�न सव��थम �िस� झाले. ु ु
दीनबधं�या मखप�ावर ‘Journal devoted to the interest of working class’ असे ु ु ृ

‘दीनबधं’ची आिथ�क प�रि�थती कायम िबकटच रािहली. भालेकर �यापायी ु
कज�बाजारी झाले. भालेकर या अनभवािवषयी एका प�ात �हणतात, ु

नारायण मघेाजी लोखंडे
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महा�मा फले यांनी �ारभंी�या काळात आपले सहाकारी क�णराव भालेकर यांना ु ृ

छापलेले असे. इं�जी व मराठी मजकर छापला जाई. राजक�य-सामािजक िवषयांवर ू
लेखन छापताना �ा�णेतर वगा�तील लेखकांना �ाधा�य िदले जाई. �यामळे गोपाळबाबा ु
वलंगकर, क�णराव अज�न केळसकर यां�यासार�या अनेक लेखकांना आपले लेखन ृ ु ु
�िस� कर�यासाठी मा�यम उपल�ध झाले. कथा आिण किवता यांसारखे लिलत 
वा�यही छापले जाई. ‘दीनबधं’ मंबईतन �िस� होऊ लाग�यानंतर सहाच मिह�यांत ु ु ू
प�यातन ‘केसरी’ व ‘मराठा’ ही दोन व�प�े स� झाली. या प�ांचा सधारक� िवचारांना ु ू ृ ु ु
िवरोध असे. �यामळे ‘केसरी’तील �ितपादनाचा ितत�याच ताकदीने �ितवाद कर�याचे ु
काय� या काळात ‘दीनबधं’मधन नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी केलेले िदसते. ु ू
१८९३म�ये मंबईत िहदं-मि�लम यां�यात दगंल झाली आिण �यानंतर िटळकांनी ु ुू
साव�जिनक गणेशो�सव स� केले. यादर�यान िहदं िव�� मसलमान असे �वीकरण ु ु ुू
महारा��ीय समाजात झाले. यात िटळकां�या ‘केसरी’ने िहदं समाजाची बाज उचलन ू ूू
धरत दगंलीसाठी मि�लमां�या कारवायांना जबाबदार धरले. ‘दीनबधं’मधन लोखंडे यांनी ु ु ू
मा�, दो�ही धमा��या लोकांनी धािम�क क�रता जोपास�यामळे सामािजक सलोखा ु
िबघडत अस�याचे �प� केले. या काळात ‘केसरी’सोबतच ‘िहदंपचं’, ु
‘िविवध�ानिव�तार’, ‘िवि��’ इ�यादी म�य �वाहातील िनयतकािलकांनी सनातनी ु
भिमका घेत ‘दीनबधं’तील �ितपादनावर अनेकदा टीका केली (कदम १९९६ : १२०-ू ु
२४). एकोिणसा�या शतका�या अखेर�या दशकात महारा��ात अि�मतावादी सां�कितक ृ
रा��वादा�या आवरणाखाली वाढत चालले�या धािम�क पन��जीवनवादा�या िव�� ु
िलह�-बोल इि�छणा�या �बोधनवादी परपंरतेील लेखक-काय�क�या�साठी ह�काचे पीठ ू
�हणन ‘दीनबधं’ने जबाबदारीची भिमका पार पाडली. १८८०म�ये ‘दीनबधं’ मंबईतन स� ू ु ू ु ु ू ु
झाले ते�हा पिह�या अकंा�या ३०० �ती छाप�या हो�या. �यानंतर अव�या पाच वषा�त 
दीनबधंचा खप १६५० �ती इतका झाला. या काळात ‘दीनबधं’ने मंबई रा�यातील ु ु ु
‘केसरी’ आिण ‘रा�त गो�तर’ या दोन व�प�ांचा अपवाद वगळता इतर सव� व�प�ांना ृ ृ
खपा�या बाबतीत मागे टाकले. अथा�त तरीही ‘दीनबधं’�या आिथ�क िववचंना सपं�या ु
नाहीत. परतं लोखंडे यांचे चळवळीतील सहकारी डॉ. सतंजी रामजी लाड, शेट सोराबजी ु ु
शापरजी ब�गाली, िनण�यसागरचे जावजी दादाजी यांनी िनयिमतपणे आिथ�क मदत केली. ू
जावजी दादाजी यांचे कागद छपाई यांबाबत माग�दश�न िमळत असे. �यांचे सहकारी आिण 
मराठी म�णा�या इितहासात टंकिनमा�ते �हणन नावाजलेले राणजी रावजी आ� यांनी ु ू ू
‘दीनबधं’�या �यव�थापनाचे काम पािहले (िक�ा : १२७-२८). अशी त�कालीन ु
मंबईतील सामािजक जीवनात अ�ेसर असलेली मंडळी ‘दीनबधं’शी जोडली गेली होती. ु ु
१८९७म�ये नारायण मेघाजी लोखंडे यांचे िनधन झा�यामळे ‘दीनबधं’ बदं पडले.ु ु
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नारायण मेघाजी लोखंडे यांचे ‘दीनबधं’�या काया�तील एक सहकारी रामजी सतंजी ु ु
आवटे यांनी दामोदर सावळाराम यदं ेयां�या सहकाया�ने ‘शेतक�याचा कैवारी’ हे पाि�क 
व�प� मंबईतन स� केले होते. परतं पढे ते दोघेही सयाजीराव गायकवाड यां�या ृ ु ु ु ुू
िनमं�णाव�न बडो�ाला गेले व �यामळे ‘शेतक�याचा कैवारी’ बदं पडले. परतं आपले हे ु ु
प� बदं झाले यािवषयी आवटे यांना नेहमी हळहळ वाटत असे. �हणन १८९२म�ये ू

माजगाव ि�िंटंग �ेस िललावात िवकत घेतली आिण क�णराव भालेकरां�या ता�यात तो ृ
छापखाना व काही पैसे दऊेन �यां�याकरवी १८९३पासन ‘शेतक�याचा कैवारी’ हे प� ू
प�हा स� केले. पण दोन वषा�त हे प� तोटयात जाऊन बदं पडले (रायकर १९८३ : ्ु ु
एकोिणस). या प�ावर ‘The Advocate of the Agriculturists’ असे छापलेले असे. 
शेतक�यां�या ि�थतीिवषयीची लेखमाला आवटे यांनी स� केली होती. पढे भालेकर ु ु
सपंादक झा�यावर ते िच�ां�या सहा�याने शेतक�यां�या दरव�थेचे दश�न घडवत. ु
‘रा�यशकट’ नावा�या एका िच�ात शेतकरी एक गाडा ओढत आहे आिण �यावर 
बि�जीवी बसन तो गाडा हाकत आहेत असे दाखवलेले होते (लेले १९८४ : ५१५ ). ु ू
इं�जी राजवटीत न�याने तयार झाले�या म�यमवगा�त शहरी आिण तथाकिथत 
उ�चवण�य नविशि�त बि�जीव�चा समावेश होता. आधिनकपव� पारपं�रक ु ु ू

िनयतकािलक काढ�यास िवरोध केला होता. परतं पढे १८८५म�ये �यांनी �वतःच ु ु
‘श�ांना अ�ानातन बाहेर काढ�यासाठी’ ‘स�सार’ नावाचे प� काढले होते. ‘स�सार’�या ू ू
पिह�या अकंात फ�यांनी, “या प�तकाचे पढचे अकं आ�ही अम�या वेळ� �िस� करीत ु ु ु
जाऊं, �हणन आ�ह� वचनान� बांधले जात नाह�,” अशी सावधिगरीची भिमका घेतली आहे ू ू
(फडके १९९१ [सपंा.] : ३५१). हाती छापखाना नसताना व�प� काढणे �या काळात ृ
कठीण होते. आिण महा�मा फले यांचे सािह�य जहाल अस�यामळे ते छाप�यास म�कांचे ु ु ु
धाडस होत न�हते. �यामळेच कदािचत ‘स�सार’चे दोन अकं िनघन ते बदं पडले असावे.ु ू

दामोदर सावळाराम यदें 
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समाज�यव�थेत अ��थानी असलेला सामािजक वग�च इं�जी राजवटीत दखेील 
शासनस�े�या जवळचा आिण अिधकािधक अिधकार व सखे उपभोगणारा वग� होता. ु
समाजातला बह�स�ंय िनर�र शेतकरी वग� आिण हा शहरी बि�जीवी वग� यां�यातील ु
िवषमतेवर या िच�ा�ार ेनेमके बोट ठेवलेले होते. 

वाचकवगा�चा अभाव, तटपजें आिथ�क पाठबळ असताना िवचार�साराचे नवे �भावी ु ु
मा�यम �हणन स�यशोधक चळवळीतील ध�रणांनी िनयतकािलके स� कर�याचा ��पेणा ू ु ु
दाखवला. �यात अनेक अडचण�वर मात करत �यांना मया�िदत यश आलेले असले, तरी 
पढे िवसा�या शतकात�या �ा�णेतर चळवळीतील को�हापर, बडोद,े नगर, अमरावती, ु ू
वधा� इ�यादी शहरांम�ये िनघाले�या िनयतकािलकांसाठी एकोिणसा�या शतकातील या 
िनयतकािलकांची, िवशेषतः ‘दीनबधं’ची वाटचाल पथदश�क ठरली. ‘दीनबधं’�या काया�ची ु ु
ही झाली एक बाज. दसरी बाज अशी क� एकोिणसा�या शतका�या अखेर�या दशकात ू ूु
लोकमा�य िटळक आिण ‘केसरी’ या दोन �िति�त पीठांिव�� भिमका घे�याचे धाडस ू
‘दीनबधं’ने दाखवले. म�य �वाहातील िनयतकािलके धािम�कतेकडे झकली असताना ु ु ु
धम�िनरपे� आिण समतावादी िवचारांचा पर�कार या प�रघावरील िनयतकािलकाने केला.ु

या दर�यान स�यशोधक िवचाराचे आणखी एक िनयतकािलक क�णराव भालेकर ृ
यां�या �ेरणेने िनघाले. ते �हणजे, भालेकरांचे भाचे गणपतराव पाटील यांनी १८८८म�ये 
स� केलेले मािसक ‘दीनिम�’. शेतक�यां�या हलाखी�या प�रि�थतीवर या मािसकात ु
लेखन �िस� केले जात असे. �वतः गणपतराव पाटील हे चांगले लेखक होते. “शेतकरी 
वगा�त गणपतराव मराठी िलिहणारा बाका असाच भाषण करणाराही बाका होता,” असे 
�यां�यािवषयी गौरवाने �हटले जाई (िक�ा : ५१३). १८९२ रोजी गणपतरावांचे 
त�णपणीच अक�मात िनधन झा�यामळे ‘दीनिम�’ बदं पडले. भालेकरांनी ु
गणपतरावां�या िवधवे�या मांडीवर आपला मलगा मकंदराव याला द�क िदले. या ु ु ु
मकंदराव पाटलांनी पढे िवसा�या शतकात ‘दीनिम�’चे पन��जीवन क�न जवळजवळ ु ु ु ु
तीस वष� हे िनयतकािलक एकहाती चालवले. ‘दीनिम�’ या काळात �ा�णेतर चळवळीत 
अितशय लोकि�य झाले. या िनयतकािलकांिशवाय ‘अबंा�साद’, ‘अबंालहरी’ ही 
िनयतकािलके स�यशोधक चळवळी�या काय�क�या�नी चालवली. येव�याह�न ‘राघव भषण’ ू
नावाचे प� १८८८�या समारास िनघत असे. ु

एकोिणसा�या शतकात मंबई शहर बह��ांतीय, बह�भाषक, बह�जातीय, बह�धािम�क असे ु
कॉ�मॉपॉिलटन होते. अनेक जाितधम�समहांपैक� इ�ायली �य समाज एक होता. बेने-ू ू
इ�ायली �हणन ओळखला जाणारा हा समाज कोकणातील अिलबाग प�रसरातन ू ू
सतरा�या-अठरा�या शतकानंतर मंबईत �थलांत�रत झाला. शेकडो वषा�पासन ु ू
महारा��ात रािह�यामळे या मंडळ�ची भाषा मराठीच होती. या समाजातील एक अ�णी ु
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‘इ�ाएल’�या पव� इ�ायली समाजात इतरही मराठी िनयतकािलके िनघत होती. ६ ू
स�ट�बर १८७७ रोजी स� झालेले ‘स�य�काश’ हे या समाजातील पिहले िनयतकािलक ु
होय. याचे सपंादक रऊेबेन आ�ाहमजी कोरलेकर हे होते. या मािसकात �य धम��थंातील ू
अवघड भागाचे मराठी भाषांतर छापलेले असे. सधारणावादी िवचारांचा पर�कार करणार ेु ु
हे िनयतकािलक होते. १८८४म�ये ते बदं पडले.

एकोिणसा�या शतकात महारा��ीय म�यमवग�य समाजात स� झाले�या वैचा�रक ु
मंथनाचा, �बोधनवादी म�यांचा �सार छोटया सामािजक समहांम�ये कर�याचे �ेय अशा ्ू ू
िनयतकािलकांना जाते. या सामािजक समहांम�ये िश�णाचे �माण कमी होते. ू
लेखनवाचनाची परपंरा न�हती. वाचकवग� नकताच कठे आकाराला येऊ लागला होता. ु ु
आिथ�क पाठबळाचा अभाव, परशेा वाचकांचा अभाव, म�णा�या साधनांचे दिभ��य अशा ु ु ु

हाईम सॅ�यएल केहीमकर (१८३१-१९०८) यांनी १८५३म�ये ‘Bene Israel ु
Benevolent Society’ �थापन केली होती. या स�ंथेतफ�  १८८१म�ये भायख�याला 
एक शाळा स� केली होती. क�णराव केळसकर मॅि�कची परी�ा उ�ीण� झा�यावर हाईम ु ृ ु
सॅ�यएल केहीमकरांनी �यांना या शाळेत िश�काची नोकरी िदली. या हाईम सॅ�यएल ु ु
केिहमकरांचा मलगा शेमोएल याने १८८१पासन ‘इ�ाएल’ नावाचे पाि�क चालवले होते. ु ू
इ�ायली समाजातील अधं��ा व जनाट �ढी-परपंरा नािहशा क�न समाजाची सधारणा ु ु
करावी या हेतने हे पाि�क काढले होते. जन १८८४म�ये शेमोएल यांचे िनधन झा�याने हे ू ू
‘इ�ाएल’ बदं पडले. परतं पढे हाईम यांनी क�णराव केळसकरांवर या पाि�का�या ु ु ृ ु
सपंादनाची जबाबदारी सोपवन ते प�हा स� केले. १८८६-८७ या काळात वष�भर ू ु ु
केळसकरांनी ‘इ�ाएल’चे सपंादन केले. ‘�यइश �ॉिनकल’ या यरोपातील सा�ािहकातील ु ु ु
मजकर भाषांत�रत क�न केळसकर या पाि�कात छापत असत (धनंजय क�र [सपंा.] ू ु
१९७७ : २८). 

‘इ�ाएली धम�दीप’ या नावाचे पाि�क व�प� मंबईतन िवनयािमन िशमशोन ृ ु ू
अ�मकर यांनी ३० स�ट�बर १८८१ पासन स� केले. आिथ�क अडचण�मळे हे पाि�क ू ु ु
१८८५म�ये बदं पड�यानंतर पढे १८९३म�ये सॅ�यएल सालोमन माजगावकर यांनी हे ु ु
प� प�हा स� केले. ‘इ�ाएली धम�दीप’चे ‘�ानोदया’शी नेहमीच खटके उडत. धम�जागती, ु ु ृ
यो�य धािम�क क�पनांची िशकवण आिण �बोधनवादी िवचारांचा �सार ही या इ�ाएली 
िनयतकािलकांची वैिश�ये होती. या िनयतकािलकांतन िलिहणा�या इ�ाएली लोकांचे ् ू
मराठी चांगले असावे. ‘िवि��’ या सा�ािहकाने ‘इ�ाएली धम�दीप’िवषयी �हटले होते, “या 
अकंातील लेख जरी इ�ाएली बांधवांनी मराठीत िलिहले असले तरी ते श� भाषा ु
िलिहणा�या �ा�णाने िलिहले आहेत असा भास होतो...आमची भाषा िबघडिवणार े
ि��ती लोक होत.” (लेले १९८४ : २११).
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मबई-प�याबाहरेील महारा��ात िनयतकािलकाचा �सारं ंु ु

प�रि�थतीत या िनयतकािलकांनी �ान�सार आिण िवचार�साराचे स� ठेवलेले काय� ु
मह�वाचे आहे.

मंबईत पिहले िनयतकािलक िनघा�यानंतर दोन दशकांनी, १८५०�या आगेमागे ु
मंबई-प�या�या बाहेर अनेक शहरांम�ये िनयतकािलके स� झाली. ही िनयतकािलके ु ु ु
अथा�तच मंबई-प�यातील िनयतकािलकांची धोरणे, �व�प, भिमका यांचे अनकरण ु ु ू ु
करणारी होती. 

जलै १८६६म�ये ठा�याह�न ‘अ�णोदय’ हे िनयतकािलक कािशनाथ िव�ण फडके ु ू
यांनी स� केले. या प�ात राजक�य आिण सामािजक ��ांची �ाधा�याने चचा� होई. परतं ु ु
सामािजक सधारणां�या बाजने या िनयतकािलका�या सपंादकांचा कल न�हता. ु ू
आगरकरां�या ‘सधारका’�या िवरोधी आिण िटळकां�या ‘केसरी’�या बाजने अशी वैचा�रक ु ू
भिमका या प�ातन घेतली जाई. पढे राजक�य��या जहाल िवचारांचा �सार के�यामळे हे ्ू ू ु ु
िनयतकािलक १९०९म�ये सरकारी रोषाला बळी पडले. मराठी व�प�ांम�ये या ृ
िनयतकािलकाने दोन न�या �था स� के�या : एक �हणजे व�ांकनासाठी बातमीदार ु ृ
नेम�याचा पायडंा मराठीत �थमच पाडला. आिण दसर े �हणजे, ��येक न�या वषा��या ु
�ारभंी�या अकंात आद�या वषा�तील सव� अकंांम�ये �कािशत झाले�या मजकराची ु
िनदश�  सची छापायला स�वात केली (िक�ा : १७३). ठा�याह�नच आणखी एक वेगळे ू ु
िनयतकािलक १८६७म�ये गोपाळ गोिवदं दाबके यांनी स� केले. �याचे नाव सा�ािहक ु
‘िहदंपचं’. �या काळातील मराठी िनयतकािलकांचे एकंदर �व�प गभंीर असे. �ितप�ावर ु
टीका करताना काही लेखक उपहास, िटंगल या आयधांनी य� शैलीचा उपयोग करत; ु ु
परतं �ितपादनातले गांभीय� िटकवन ठेवले जाई. ‘िहदंपचं’ हे मा� ‘थ�ाखोर मनोरजंक ु ू ु
वत�मानप�’ होते. �यात महारा��ा�या सामािजक-राजक�य जीवनात घडणा�या घटना, 
�यांतील �य�� यां�यािवषयी �यगंा�मक मजकर छापला जाई. ‘पचं’ या �यगं�धान मजकर ू ू
व िच�े �िस� करणा�या इं�जी सा�ािहकाचा िक�ा िगरवणारी व�प�े एकोिणसा�या ृ
शतकात भारतात िनघ लागली होती. १८५९म�ये िद�ली येथन स� झालेले ‘इंिडयन ू ू ु
पचं’ हे इं�जी सा�ािहक अशा�कारचे पिहले भारतीय िनयतकािलक होते. �यानंतर उद�, ू
िहदंी, गजराती या भाषांत अशीच िनयतकािलके िनघाली. मराठी ‘िहदंपचं’ हे याच ु ु
परपंरतेील िनयतकािलक होते. �यगं�धान मजकराला जोड �हणन १८९३पासन ु ू ू
‘िहदंपचं’म�ये �यगंिच�े छापली जाऊ लागली. ठा�याची ही दो�ही प�े लोकि�य झाली ु
होती. एकोिणसा�या शतका�या अखेरपय�त िहदंपचंची वैचा�रक भिमका पराणमतवादा�या ू ुु
िवरोधी होती. �यामळे सनातनी प� ‘िहदंपचं’�या उपहासाचा िवषय होत असे. पण पढे ु ुु
१९०३म�ये या प�ाची मालक� आिण भिमका, दो�ही बदल�या. यानंतर ‘िहदंपचं’ने ू ु
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िटळकप�ाची पाठराखण केली. या काळात �याची लोकि�यता अिधक वाढली. 
को�हापरात ‘�ान�सारक’ आिण ‘वत�मानस�ंह’ ही दोन िनयतकािलके १८५३म�ये ु

स� झाली. को�हापर स�ंथानमधील इं�ज रिेसडं�ट कन�ल अडरसन हा एत�ेशीयांनी ँु ू
मि�त मा�यमां�ार े �ान�ा�ी आिण वैचा�रक जागती करावी यासाठी �यांना नेहमीच ु ृ
�ो�साहन दते असे. को�हापरातील साव�जिनक वाचनालयाची �थापना �या�याच �ेरणेने ु
झाली होती. ‘वत�मानस�ंह’ हे िनयतकािलकही �या�या �ो�साहनातन नाना मोरोजी यांनी ू
स� केले (िक�ा : १३१). जमखंडी स�ंथानचे अिधपती आ�पासाहेब जमिखंडीकर यांनी ु
एक िशळाछाप य�ं दऊेन १८५६म�ये ‘पर�’ हे िनयतकािलक स� कर�यास उ�ेजन ु ु
िदले. साता�यात १८५८ साली ‘शभसचक’ हे प� स� झाले. �यापव� दखेील ु ू ु ू
साता�यातन ‘बोधामत’ आिण ‘शभिचतंक’ ही प�े �िस� होत होती असा उ�लेख ृ ुू
आढळतो. ‘शभसचक’ प�ाचे सपंादक रामच�ं आ�पाजी िचतळे यांनी ‘शभसचक’�या ु ू ु ू
पिह�या अकंात शहरातील बात�यांसोबतच “लोकास िहतावह गो�ी, उपयोगी िव�ा, 
�ानिवचार, �ाचीन कािलक गो�ी, लोकां�या रीतीभाती, चम�का�रक पदाथा�चे कथन, 
इितहास, भगोल, िहदं�थानचे व म�य�वे क�न र�ण, दशेाचे वण�न आिण �सगंोपात ू ुु
सदर िदवाणी व फौजदारी िनवाडे इ�यादी िवषयांवर िलिहले जाईल,” असे जाहीर केले 
आहे (िक�ा : १३२-३३). 

‘�ानोदय’ या ि��ती िमशन�या प�ानंतर अहमदनगरह�न ८ िडस�बर १८६१ रोजी 
‘व�वैभव’ हे सा�ािहक स� झाले. खंडेराव बाळाजी हे याचे सपंादक होते. या प�ाचे �येय ृ ु
पढील श�दांत अकंावर ठळकपणे छापलेले असे – ु

“बाणा सोडं नको, िभडा ध�ं नको, लालच पाह� ंनकोु ू

�वाथा�थ� जनप�ात ध�नी कोणास गांज ंनकों ू
तेण� एिडटरा तला सयश वा, लाधिन लागे िटको” (घाटे १९९८ : ०९).ु ु ू

हांजी हांिज नको, ख�या िभउं नको, ममा�स भेद ंनकोू

िनभ�डता आिण िनः�पहपणा हीच वत�मानप�ासार�या �सारमा�यमाची ताकद ृ
आहे, या भाऊ महाजन यांनी ‘�भाकर’, ‘धमकेत’ चालवताना पाळले�या �ीदाचा ू ु
पर�कार अहमदनगरसार�या छोटया शहरातील सपंादकाने केला आहे. हे �त �वतः ्ु
‘व�वैभव’ने जप�याचे िदसते. �वा�हेर�या िशदं ेमहाराजांनी एका समारभंात दानधमा�ची ृ
उधळप�ी केली, ते�हा ‘व�वैभव’�या सपंादकांनी कठोर टीका केली. स�ंथािनकांनी अशी ृ
मनमानी उधळप�ी न करता दशेिहताला साधक �यासाठीच केवळ खच� करावा असा 
स�ला �यांनी िदला (लेले १९८४ :१३४). व�प�ीय �सारमा�यमांची म�ये एत�ेशीय ृ ू
समाजात कशी िझरपत चालली होती हे याव�न िदसन येते. १८६६म�ये नगर�या ू
�यायिसधं छापखा�यातन ‘�यायिसधं’ हे व�प� स� झाले. �यानंतर ‘नगरसमाचार’ ु ू ू ृ ु
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 १८७५नंतर महारा��ा�या िविवध भागांत मोठया �माणावर िनयतकािलके स� ् ु
झाली. कोकणात र�नािगरी येथन हरी नारायण िलमये या िश�काने १८७१म�ये ू
‘स�यशोधक’ हे सा�ािहक स� केले; तर ‘बकल’ १८८२म�ये स� झाले. व�गल� येथे ु ु ु ु
‘व�गल� व�’ हे सा�ािहक १८७५ साली स� झाले. मालवणला ‘िवचारशील’ १८८२म�ये ु ृ ु
�िस� होऊ लागले. नािशक िज��ातले पिहले व�प� �हणजे १८६९ म�ये �िस� ृ
होऊ लागलेले �यबंक हरी काळे यांचे ‘नािसक व�’ हे सा�ािहक. ‘नािसक समाचार’ ृ
१८७५म�ये स� झाले. खानदशेात ध�याह�न १८६८म�ये स� झालेले ‘खानदशे वैभव’ ु ु ु
हे पिहले व�प� होय. ध�याह�न १८७६म�ये स� झालेले ‘आया�वत�’ हे प� समार े५४ ृ ु ु ु
वष� चाल रािहले. जळगावचे ‘�बोधचिं�का’ हे १८८१मधील व�प� दखेील दीघ�काळ ृू
चालले. साता�याह�न १८६८म�ये स� झाले�या ‘महारा��-िम�’ या प�ाचे सपंादक गणेश ु
नारायण को�हटकर हे होते. को�हटकर िटळकां�या रा��वादी िवचाराचे पर�कत� होते. ु
�यामळे �यां�या या प�ातन सात�याने जहाल राजक�य िवचारांचा पाठपरावा केलेला ु ू ु
आढळतो.

अकोला येथन १८६७ साली स� झालेले ‘व�हाड समाचार’ हे सा�ािहक ू ु
िवदभा�तील पिहले व�प� �हणन ओळखले जाते. खंडेराव बाळाजी फडके हे या ृ ू
व�प�ाचे सपंादक होते. हे रा��ीय बा�याचे व�प� होते. इं�ज राजवटीिवषयी फडके ृ ृ
यांनी सात�याने मजकर �कािशत केला. �यामळे या प�ाने अनेकदा सरकारी रोषही ू ु
ओढवन घेतला. गोपाळ गणेश आगरकर अकोला येथे िशकत असताना ‘व�हाड ू
समाचार’शी �यांचा सबंधं आला होता. आगरकरांवर रा��ीय िवचारांचे स�ंकार हो�यात 
या सा�ािहकाचाही वाटा असावा. १८७०म�ये अको�यातनच ‘वैदभ�’ हे आणखी एक प� ू
स� झाले. १८८४साली नागपरह�न ध�डोपतं दवे यांनी ‘नागपर समाचार’ हे व�प� स� ु ू ू ृ ु
केले. १८९०पासन ‘नागपर समाचार’ मराठी व इं�जी अशा दो�ही भाषांत िनघ लागले.ू ू ू

या व�प�ांसोबतच १८७५�या समारास व�हाडातन मािसकप�तकांचे �काशनही ृ ु ुू
स� झाले. १८७४म�ये नागपरह�न स� झालेले ‘�ानस�ंह’ हे मािसक दोन वष� �िस� ु ू ु
होत होते. १८८३म�ये अमरावतीह�न ‘शेतकरी’ हे मािसक स� झाले. उव�रीत ु
महारा��ा�या तलनेत िवदभा�त �सारमा�यमांचा �ारभं उिशरा झाला.ु

मराठवाडयात िनयतकािलके बरीच उिशरा स� झाली. १८८२अखेरीस ‘औरगंाबाद ् ु
समाचार’ नावाचे एक व�प� औरगंाबादह�न िनघत असे. या मराठी व�प�ात काही ृ ृ
मजकर उद�म�ये असे. एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस व�प�मा�यमाचे लोण ृू ू
मराठवाडयात पोहोचलेले िदसते. १८९४म�ये रामच�ं िवनायक कलकण� यांनी ् ु
हैदराबादह�न ‘भा�यनगर’ हे व�प� स� केले; तर १८९७पासन नरसो मकंदराव यांनी ृ ु ु ुू

आिण ‘सदश�न’ ही िनयतकािलके िनघ लागली (घाटे १९९२ : १०).ु ू
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मराठी व�प�े व िनयतकािलके यांचा एकोिणसा�या शतकातील �ारभंाचा आिण ृ
जडणघडणीचा हा इितहास आहे. िनयतकािलके स� कर�यामागची उि��,े �यातन ु ू
झालेला िवचारांचा व �ानाचा �सार, वाचकां�या गरजा आिण अिभ�ची यांनसार �यांनी ु

बडोदा येथे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यां�या �ेरणेने व�प�ांना �ारभं झाला. ृ
दामोदर सावळाराम यदं ेहे मंबईह�न रामजी सतंजी आवटे यां�या सहकाया�ने ‘शेतक�यांचा ु ु
कैवारी’ हे सा�ािहक प� चालवत होते. या सा�ािहकाचे अकं सयाजीरावां�या नजरसे 
पडले. शेतकरी-िहतासाठी यदं े यांनी चालवले�या प�का�रतेिवषयी कौतक वाटन ु ू
सयाजीरावांनी यदं े व आवटे यांना बोलावन घेतले आिण बडो�ाला राह�न तेथील ू
शेतकरी-सामा�य लोक यां�यासाठी व�प� स� कर�याची �यांना िवनंती केली. ृ ु
�यानसार यदं े व आवटे यांनी ऑ�टोबर १८८५पासन ‘बडोदाव�सल’ या नावाने नवे ु ू
सा�ािहक स� केले. यदं े �हणतात, “�ा प�ांत येणार े लेख �ी० महाराज सव� वाचीत ु
असत, आिण �यांत कांह� सचना िकंवा लोकांच� गा�हाण� आ�यास, �यासबंधंान� �वतः ू
चौकशी क�न �याची अमंलबजावणी करीत. �यामळ�  लोकांत व अिधकारी वगा�त ु
एक�कारची जागित उ�प�न झाली, आिण वत�मानप�ाच� मह�व बडोद � रा�यांत वाढल�.” ृ
(यदं े १९३३ : ७८-७९). या प�ानंतरचे बडो�ातले दसर े व�प� दखेील दामोदर ृु
सावळाराम यदं ेयांनीच स� केले. ‘बडोदाव�सल’ मधील भागीदार आवटे यां�याशी यदं ेु
यांचे काही कारणाव�न मतभेद होऊन यदं ेया व�प�ातन दर झाले. �यानंतर सयाजीराव ृ ू ू
महाराजां�याच परवानगीने यदं े यांनी ‘�ी सयाजीिवजय’ हे नवे वत�मानप� १८९२ 
सालात स� केले. स�वातीला हे प� इं�जी, मराठी आिण गजराती अशा तीन भाषांत ु ु ु
िनघायचे. परतं नंतर �यातला इं�जी भाग बदं क�न �याचे मराठी व गजराती असे दोन ु ु
भाग कर�यात आले. ‘�ी सयाजीिवजय’ हे प� �वतः सयाजीराव महाराज बारकाईने 
वाचन �यातील सम�या अथवा घडामोड�वर काय�वाही करतात ही बातमी लोकांम�ये ू
पसरत गेली आिण प�रणामी लोकही हे प� मोठया स�ंयेने वाच लागले. �याचा खप दहा ् ू
हजार �त�वर गेला (िक�ा : ७९-८१). ‘बडोदाव�सल’ आिण ‘�ी सयाजीिवजय’ या 
दो�ही िनयतकािलकां�या चालकांचे स�यशोधक चळवळीशी जवळचे सबंधं होते. �हणन ू
या िनयतकािलकांचा िवचार स�यशोधक परपंरतेील इतर िनयतकािलकां�या बरोबरीने 
केला जातो. परतं बडो�ा�या या दोन िनयतकािलकां�माणे ‘दीनबधं’, ‘दीनिम�’ इ�यादी ु ु
स�यशोधक परपंरतेील िनयतकािलकांना राजा�य िमळाला न�हता, हे �यानात घेतले 
पािहजे.

‘भा�येश- नगर’ हे व�प� चालवले. १८९७म�ये ‘िनजाम वैभव’ हे आणखी एक व�प� ृ ृ
स� झाले होते, तर १८९८ला ‘चपंावती’ व ‘गलबगा�-समाचार’ ही व�प�े चाल होती, ु ु ृ ू
असे कळते (लेले १९८४ : ६४२-४३).
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या िनयतकािलकांना िदलेला �ितसाद अशा तीन स�ां�या सहा�याने हा इितहास मांडला ू
आहे. पा�ा�य शा�ांचे �ान आिण �बोधनवादी म�ये ही एकोिणसा�या शतकातील ू
महारा��ीय समाजाची यग�व�ी होती, असे मान�यास मराठी व�प�े आिण ु ृ ृ
िनयतकािलके यां�या िनिम�तीमागे दखेील ही यग�व�ी �प� िदसते. �याचबरोबर �या ु ृ
काळातील िशि�त समाजात �बोधनवादी िव�� पराणमतािभमानी असे जे वैचा�रक �ैत ु
उभे रािहले होते, �याची सघंष�भमी �हणन व�प�े व िनयतकािलके या �सारमा�यमांचा ृू ू
�भावी वापर झाला. वैचा�रक सघंष� आिण िवचार�सार या दोह�साठी �थंांपे�ा व�प�े ृ
अिधक �भावी मा�यम आहे हे या काळातील जाणकारांना उमगले होते. १८७५नंतर 
अि�मतावादी, परपंरािभमानी सां�कितक रा��वादाची मांडणी होऊ लाग�यानंतर ृ
पराणमतवादी प�ाला रा��वादाचे वैचा�रक अिध�ान लाभले आिण �यांचे सघंषा�चे बळ ु
वाढले. या काळातला वाचकवग� �ाम�याने तथाकिथत उ�चवण�य �तरातन आकाराला ु ू
आला होता. जरी पा�ा�य िव�ेचे िश�ण घेऊन आधिनक �ान, शा�े यां�यािवषयी तो ु
सजग झाला होता, तरी शेकडो वषा�पासन �याचे िहतसबंधं जपत आले�या धािम�क व ू
सां�कितक परपंरांिवषयी या वगा��या मनात आ�था होती. �यामळे िचपळणकर-िटळक ृ ु ू
यांनी मांडलेला परपंरचेे उदा�ीकरण करणारा रा��वाद �यांना अिधक भावला. याच 
काळात इं�जांिव��चा असतंोष िशि�त समाजात वाढत चालला. इं�जिवरोधी आिण 
परपंरागौरवी रा��वादाचा पर�कार करणारी १८७५नंतर पा�ा�य िव�ेचा गौरव करणारी ु
व�प�े, िनयतकािलके यांना वाचकांचा िमळणारा आ�य कमी होत गेला; तर सां�कितक ृ ृ
रा��वादाचा पर�कार करणा�या ‘िनबधंमाला’ या मािसकाला व ‘केसरी’, ‘मराठा’ या ु
व�प�ांना सवा�िधक लोकि�यता िमळाली. याव�न वाचकािभ�चीचा कल िदसन येतो. ृ ू
समाज जात�नी िवखंिडत झालेला होता. न�याने तयार झाले�या वाचकवगा�तही ही 
सामािजक फट स�यशोधक परपंरतेील व�प�ां�या उदयानंतर �प� िदसली. पारपं�रक ृू
धािम�क-सामािजक स�ंकती आिण ितचे उ�चवण�यांचे िहतसबंधंी असणे यांवर कठोर ृ
टीका करणा�या स�यशोधक व�प�ांना िशि�तांमधील तथाकिथत उ�चवण�य वाचकांचा ृ
आ�य िमळाला नाही. अ�यजातीय समाजात िशि�तांचे �माण कमी आिण वाचनािवषयी 
अग�य वाटणार े�याह�नही कमी. �यामळे या िनयतकािलकांना वाचकांचा आ�य अितशय ु
कमी �माणात िमळाला. परतं या परपंरतेील िनयतकािलकां�या चालकांनी िचकाटीने ु
�य�न स� ठेवले. �याचे फळ �यांना िवसा�या शतका�या �थमाधा�त िमळाले. �या ु
काळात �ा�णेतर चळवळ, डॉ. आबेंडकर यांची समतावादी चळवळ यांचा �सार 
िनयतकािलकां�ारचे जोरकसपणे होऊ शकला.
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सािह�या�या सदंभा�त िनमा�ण झालेले नवे यगभान हा या काळातील सवा�त मोठा ु
बदल. आधिनकपव� आिण म�णपव� समाजात सािह�य हे धम�जीवनाचा एक भाग होते. ु ू ु ू
सािह�याचे वाचन अथवा �वण यां�या मळाशी �ेरणा ���ेया हो�या. पेशवाई�या काळात ु
बखर आिण शािहरी किवता असे लौिकक जीवनात मरलेले सािह�य िलिहले गेले. परतं ु ु
तरीही सव�साधारण समाजात सािह�याचा आ�वाद आि�तकतेने, ��ाभावानेच घेतला 
जात होता. इं�जी िश�णानंतर सािह�याचे हे �व�प आमला� बदलले. पारपं�रक ू
��िेव�� िचिक�सक �ि�कोन िनमा�ण करणार े नवे वैचा�रक सािह�य िनमा�ण झाले. 
�याचबरोबर किवता, नाटक, कादबंरी या सािह�य�कारांची िनिम�ती होऊ लागली. हे नवे 
सािह�य मानवा�या भौितक जीवनावर क� �ीत होते. मानवी जीवनािवषयीचे िववेक� ��ीने 
केलेले आकलन या सािह�यातन मांडले जाऊ लागले. या सािह�याचा आ�वाद आिण ू
म�यमापन याचे नवे मापदडं िनमा�ण होऊ लागले. न�या ‘इहक� �ी’ (Secular) ू
सािह�यस�ंकतीची उभारणी होऊ लागली. आधिनक महारा��ा�या वैचा�रक, नैितक ृ ु
जडणघडणीत या सािह�याने मोलाचे योगदान िदले.

९ समारोप
�या समाजाला छापील कागद ही गो� अगदी अप�रिचत होती, �या समाजात 

एकोिणसा�या शतका�या पवा�धा�त छापलेली प�तके अवतरली. धािम�क गैरसमजती ू ु ु
आिण पािव�या�या कालबा� क�पना यांमळे छापले�या प�तकांचा या समाजातील ु ु
बह�स�ंयांनी �ारभंी ितर�कार केला. परतं हळहळ छापील प�तके या समाजात वाचली ु ू ू ु
जाऊ लागली. आधिनक िश�णा�ार े�ानाचा �सार प�तका�या मा�यमातन होत होता; ु ु ू
नविशि�त वगा�ला पा�ा�य िव�े�या �ा�ीची तहान लागली होती आिण ती शमव�याचा 
माग� छापील प�तक हाच होता; �याच�माणे सरकारी नोकरी, नवे �यवसाय यांम�ये ु
अिनवाय� झालेली िविवध �कारची मािहती, �ान �ा� कर�याचा माग� छापील प�तक हाच ु
होता. इं�जपव� काळातील ह�तिलिखतांम�ये पडन रािहलेले अनेक �थं म�णा�या ू ू ु
मा�यमातन लोकांपय�त पोहोचवता येतात हेही नविशि�तां�या ल�ात आले होते. अशा ू
�थंां�या �सारामळे आपली परपंरा आिण आपला इितहास यांचा समाजात �सार ु
हो�यास सहा�य होईल, हेही �यांना उमगले होते. या सव� कारणांमळे छापील प�तकांचा ु ु
वाचकवग� नविशि�त म�यमवग�य समाजात वाढीस लागला. 

चा�स� िवि�क�स, थॉमस �ॅहॅम यांनी दवेनागरी म�ा�रांची ‘लेणी’ धातम�ये को�न ु ू
मराठी म�णाचा पाया रचला. गणपत क�णाजी, राणजी आ�, जावजी दादाजी या ु ृ ू
आधिनक कलावतंांनी या अ�रले�यांना अिधक वळणदार, दखेणे �प िदले. ु
म�णतं��ानाम�ये दखेील महारा��ीय म�क-तं��ांनी रा��ीय पातळीवर क�त� ु ु
िमळवली.
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(२) या प�कातील पढील सचनांव�न हे िदसन येते. “इं�जी भाषे�या प�तकांच� ु ू ू ु
भाषांतर जे क�रतील �यांन� ह� ल�ांत ठेवाव� क� या दशेांतील लोकांचे चालीस व 
समजतीस जस� नीट येईल तस� कोठ� कोठ� मळ �थं थोडा िफरवन अथ� सपंण� येईल अस� ु ू ू ू
केल� पािहजे.” (सरदार १९५६ : १४) “जा ितह� बो�याम�ये �थंांची भाषांतर े अथवा 
नवीन �थं करायास सांगीतले आहेत �यात जी दशेभाषा सव� लोक समजतात ती �थंास 

As one accident is often followed by another, so it was with me; 
and so many untoward circumstances, unnecessary to relate, 
succeeded each other to prevent mu resuming the prosecution of this 
work, that at last I resolved to give up thoughts of it. But within these 
two years, the establishment of the East India College at Hertford, by 
the wise policy of the Court of Directors of the East India Company, 
induced me to change my mind. The study of the Oriental languages 
was one of the principal objects of this magnificent institution, and that 
of the Sanskrit a desideratum. But as there was not any grammar of 
this to be procured, I was called upon, and highly encouraged to bring 
forward that which I had been so many years preparing. I accordingly 
had other letters cast from my matrices, and sent it immediately to 
press; from which it now issues, not the worse, I hope, for the delay.” 
(Priyolkar 1958 :53-54).

(१) “I cut letters in steel, made matrices and moulds, and cast from 
them a fount of types of the Deva-nagari character, all with my own 
hands; and with the assistance of such mechanics as a country village 
could afford, I very speedily prepared all the other implements of 
printing in my own dwelling-house; for by the second of the may of the 
same year, I had taken proofs of sixteen pages, differing but little from 
those now exhibited in the first two sheets. Till two o’clock on that day 
everything had succeeded to my expectations; when, alas! The 
premises were discovered be in flames, which spreading too rapidly to 
be extinguished, the whole building was presently burnt to the ground. 
In the midst of this misfortune I happily saved all my books and 
manuscripts, and the greatest part of the punches and matrices; but the 
types themselves having been thrown out and scattered over the lawn 
were either lost or rendered useless. 

टीपा :
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�यावी – �ौढ भाषेचे श�द घालन दाटन अवघड क�ं नये – आिण जर �या भाष�त हावेत ू ू
तसे श�द िमळत नाह�त तर ते �यां�या मळ भाष�तन �यावे – त� अस� िकं मराठी व ू ू
गजराथी यांस स�ंकतांतन आिण िहदं�थानीस अ�सल पारशीतन �यावे – कदािचत ्ु ृ ू ूु
दशेभाष�तील िकंवा मळ भाष�तही जा अथा�स �ढ अथवा योिगक श�द लागत नाहीत तेथ� ू
इं�ेजी श�दही घेत�यास िचतंा नाही.” तसेच, “या दशेांतील लोकास अग�य पडन ू
वाच�यािवषय� आवड उ�प�न �हावी यासाठी जे �थं करणार े आहेत �यांणी जे उघड 
उपयोगी पडतील �या िवषयांवर �थं िलहावे अस� �हटले �हणन केवळ मनोरजंन हाच ू
जांचा प�रणाम असे �थं क�ं नयेत असा या मंडळ�चा अिभ�ाय नाही. तर जर ते िनद�ष 
असतील तर ही मंडळी �यासही पसदं  करील.” (गोगटे २००९ : २८-२९). 

is, whether we are to allow a press under the complete control of 
Government, and to it I should certainly reply in the affirmative. It is by 
such means alone that ever the art of printing can be introduced among 
the natives. I look on that art as too great a blessing to be withheld without 
the clearest and most incontrovertible reasons, and I see no such reason 
in case of India. That the press may in a long succession of ages cause the 
natives to throw off our yoke is possible and even probable, but it will in the 
first place destroy the superstitions and the prejudices of the natives and 
remove the pressing dangers created by the entire and marked 
separation between them and their conquerors, and this effect is certain 
while the other is problematical. The establishment of printing presses 
therefore is highly desirable. As connected with the Missionaries it may be 
reviewed in another light. If it were employed to vilify the religion of the 
country, or even if it were enabled to diffuse our own doctrines with such 
energy as to give it the appearance of a national institution, it would 
doubtless produce the most pernicious effects. There is some danger in it 
even on its present footing, but that danger is more than compensated by 
the advantages of facilitating the means of knowledge to the natives, and 
for that reason it ought not to be discouraged. The chief should be told that 
the press I authorised, but that he and the magistrates are answerable for 
reporting to Government in case of its publishing anything of dangerous 

(३) जी० एल० ि�डंरगा�ट याने िमशन�यां�या छापखा�यांवर बदंी घाल�याची 
मागणी कंपनी�या सचंालक मंडळाकडे के�यावर माउंट�टअट� एि�फ��टन याने आपली ु
भिमका सचंालक मंडळासमोर �प�पणे मांडली. तो �हणतो, “...the present questionू
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tendency, for which purpose they ought to be careful to purchase publicly 
every production that issues from it,…” (Priyolkar 1958 : 116-117)).

(६) “The Mahratta Grammar by Reverend Dr.Carey is in very few hands 
here, and in fact only a small proportion of that nation can read the Balbodh 
or Nagree character in which its parts are illustrated.” (Priyolkar 1958 : 75)

(४) जावज�नी टाईप फाऊं�ी कशी स� केली यािवषयीची हिकगत बॉ�बे गॅझेट ु
�ेसचे उप�यव�थापक पांडरगं कािशनाथ वनारसे यांनी सांिगतली आहे. जीआयपी र�ेवेचे ु
एक पो�टर छाप�याचे काम बॉ�बे गॅझेट �ेसकडे आले होते. या कामासाठी मोठया ्
आकाराचे टंक लागणार होते. हे टंक तयार कर�याचे काम वनारसे यांनी जावज�ना 
िमळवन िदले. “�यांन� (जावज�नी) पचं तयार केले, व ते गॅझेट हािफसांत पसतं पडले. पढ� ू ु
�या पचंां�या मेि�सा ठोकन जावजी यां�या घर�या चलीवर व घर�याच कढईतं िशस� ू ु
कढवन, व एक मो�ड तयार क�न �या�या �ार � मोठ� मराठी अ�र � ओतल�, व त� गॅझीट ू
आिफसांत परिवल�, व त� अ�र � ह�ल� गॅझीट आिफसांत आहेत; �यांचा पचं व मे�ीसी ु
रा० जावजी यां�या कारखा�यांत असतील. यांच� ��य आल�, त� सव� म� रा० रा० जावजी 
यांना िदल�. �ामळ�  रा० जावजी यांस बरच�  उ�ेजन येऊन �यांनी मजजवळन लहानमोठे ु ू
पचं तयार कर�याची मािहती क�न घेतली, व ते आिण म� एका घरांत अस�यामळ�  �याच ु
फाउंडरी�या कामांत �या कांह� अडचणी िकंवा शकंा येत �यांच� मी िनवारण करीत अस�.” 
नाईक १९८० : ७३).

(७) “The Qualifications of all these men consist : 1st, in reading and 
writing correctly their mother-tongue, both in Balbodh, as it is called on 
this side of India, or Deb Nagree, as it is termed in upper Hindoostan, 

(५) राणज��या टंकिनिम�तीतील काया�चा गौरव करताना म�णत�� बापराव नाईक ू ु ू
�हणतात, “�काश-लेखनाची कला जे�हा माहीत न�हती, �या काळात आठ पॉइंटचे 
दवेनागरी पचं तयार करणे हे िकती कठीण असेल! आिण ती म�ा�र े इतक� सबक िन ु ु
�माणब� क�, आज पॅ�टो�ाफची मदत असनही अशी म�ा�र े तयार होत नाहीत. ू ु
आ�ं�या कलेची तलना ‘कैलास लेणे’ खोदणा�या िश�पकारां�या कलेशीच क�रता येईल. ु
आराखडे, ‘�ल ि��ट’, इ�याद�ची मदत नसताना, कातळात व�न खाली खोदीत हे ू
अजरामर िश�प िनमा�ण कर�यातील िश�पकारांचे कौश�य, आिण पोलादा�या 
तकडया�या मोहरीएवढया टोकावर दवेनागरी जोडा�र ेकोर�यातील कौश�य ही एकाच ् ्ु
जातीची आहेत. आ�ंनी िनमा�ण केले�या स�ंकत, मराठी, िहदंी, गजराती आिण क�नड ृ ु
म�ा�रांवर या भाषांतील म�णाचा आज गेली पाउणशे वष� िनवा�ह होत आहे; आिण ु ु
यापढेही तो तसा होत राहील, यात शकंा नाही.” (नाईक १९८० : ७७).ु
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(११) जव�स : “The Maratha and Goojratthi languages have always 
been restricted to the purpose of conversation and business and have 
never been applied to the cultivation and extension of literature even in its 
humblest forms.” �हॅ�स केनेडी : “It must be observed that the Marthi is merely 
a spoken language, and that it has never cultivated or refined by authors 
either in prose or verse.” उ�त – ि�योळकर (सपं ा०) १९५७ : ��तावना, प०६).ृृ

which is the character the Committee have decided on adapting for all 
their printed books; and also in their written or current hand for letter 
writing and general business, respectively used in Maharashtra and 
Goojrat…” (Priyolkar 1958 : 76) 

(९) For so backward are the Brahmins in adopting the principle I 
have prescribed, that to this moment, they would reject words expressive 
of ideas and corresponding to terms, which though abstract and learned, 
are to us familiar and of which the occurrence will be constant in 
translations from English; whilst they would receive readily high Sanskrit 
names for sun and moon, wood, water and stone…” (िपगें १९६० : १६०)

(१०) “Our work then, was to reduce to order a boundless chaos – to 
collect words from every book, from every writing, and from every tongue 
– to admit or reject without fixed or generally satisfactory grounds for 
determination; to ascertain significations from the very mouths of the 
people – and to seize phrases and forms of speech from passengers 
upon the road, or from boys playing or squabbling in the street.” (क० िभ० ृ
कळकण� १९५६ : १२२)ु

(१२) याबाबत बाळशा��यांचे च�र�कार गो. ग.ं जांभेकर यांनी थोडी िनराळी 
मािहती िदली आहे. ‘दप�ण’िवषयीचा हा मजकर ‘बॉ�बे नेिट�ह ऑ�झव�र’म�ये न�हे, तर ू
‘ओ�रए�टल ि��न �पे�टेटर’ या डॉ. जॉन िव�सन सपंािदत मािसका�या माच� 
१८३३�या अकंात �कािशत झाला होता, असे �यांचे �हणणे आहे (पाहा – जांभेकर, 
१९५० खंड ३ : ५८५).

(८) “The Serampore version of the Marathi New Testament, now 
referred to, was not used by the Bombay Bible Society. It was found to be 
in a local dialectic form of the language, greatly corrupted, and probably 
limited to some district of the provice of Nagpur, with which the instances 
of its utility, it would appear, were associated. It is not certainly in the 
language generally spoken in the Maharashtra.” (िपगें १९६० : ५९)
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(१३) ‘का�येितहासस�ंह’ या मािसका�या अखेर�या अकंात सपंादक मोडक आिण 
साने िलिहतात, “आरभं� नावी�यामळ�  प�कळ लोक या मािसकाचे वग�णीदार झाले. ु ु
वग�णीही वेळेवर दते असत. �यामळ�  प�तक वेळेवर िनघत अस�. पढ� वग�णी ये�यास िवलंब ु ु ु
लाग ंलागला, तसतस� ह� प�तक मागासत चालल�...िहशोब पहातां दीड हजार �पयांवर ू ु
वग�णी थकलेली! अशा ि�थत�त प�तक चाल ठेवण� �श�त न वाटन आज शेवटचा �हणजे ु ू ू
१८८८�या िडस�बरचा अकं काढन ह� प�तक बदं कर�याची योजना केली आहे.” (प. बा. ू ु ु
कळकण� १९६७ : १२४). १९०९म�ये ‘का�यस�ंह’ मािसक बदं कर�याचे कारण ु
सांगताना १६१�या अकंात तकाराम जावजी यांनी �हटले आहे, “आतांपय�त ु
आ�यव�ीची वाट पाह�न पाह�न दमल� आह�त; आिण पैशां�या अितशयीत घशीन� अगद� ृ
टेक�स आल� आहोत.... ‘का�य-स�ंह’ यापढ� चालिवण� �हणजे कसरी�या खा�ास भर ु
घालण� आिण िवनाकारण खचा�खाल� येण� आहे. आ�हांस आतां परवत नाह�....घस ु
अ�प�व�प असती तर तीही सोिशली असती; परतं ती अ�प�व�प नाह�; फार मोठी ु
आहे....अशा ि�थतीम�य� आ�ह� ‘का�य-स�ंह’ बदं कर�याचा खरोखर अ�यतं दःख�द ु
िन�य मोठया सकंटान� केला आहे.” (प० बा० कळकण� १९६७ : १४२).् ु ु

(१४) मराठीतील �यासगं ी लेखकानं ा िलिहते कर�यावर िव�ण गोिवदं िवजापरकराचं ा ू ू
अितशय भर होता. महारा��ातील पदवीधर लेखकानं ी आप�या �ानाचा फायदा इतर 
लोकानं ाही क�न िदला पािहजे असा �याचंा आ�ह होता. ‘�थं माले’�या �ा�तािवकात ते 
िलिहतात, “आमचा कटा� पदवीधर मडं ळीवर िवशेष आह.े  �या�ंया िश�णाचा फायदा 
लोकानं ा िमळाला पािहजे. �या�ंयावर लोकाचं ा ह�क आह.े ..��येकान� आपल� काहंीतरी 
गभंीर वाचन िदवसाचे एक तासभर कां होईना ठेवल� पािहजे व फार नाह� तरी वषा��या 
काह� एकदोन िनबधं  – समार � ३०-४० – प�� िलिहल� पािहजेत. अशान�च मोठे मोठे �थं ु ृ
िलिह�याची �फित� होईल.” (तळपळे १९७४; ८४). अनेक मोठया मडं ळ��या मागे लागन ्ू ु ु ू
िवजापरकरानं ी लेखन कसे िमळवले, ते �या�ंया एका प�ातील पढील मजकराव�न ू ु ु
िदसते. न�यानेच स� केले�या आप�या ‘िव�व�’ या मािसकात गोपाळ क�ण गोखले ु ृ ृ
यानं ी िलहावे यासाठी �यानंा िलिहले�या प�ात िवजापरकर �हणतात, “...भल� भल� ू
भाषण� कर�यास वेळ सापं डतो व आप�या गरीब भाष�त आठ-दहा प�ाचं ा एक लेख ृ
िलिह�यास फरसत नाह�, ही सबब मी ऐकणार नाह�. मला तम�या नावं ाचा लेख पािहजेच. ु ु
काया�स सरवात कर�यास सव� त�ह�े या अ�ण�चे लेख पिह�या चारदोन अकंातं मी घेणार ु
आह.�  डॉ. नानासाहबे  दशेमख कध�च कोठ� िलहीत नाह�त, पण �यानं�िह दोनतीन अकंातं ु
के�हां तरी दईेन �हटल� आह.े  तमचा व रा० िटळकाचं ा पिह�या अकंातंच आले पािहजेत. ु
�या�ंयाश� अलीकडे बरच�  बोलण� झाल� आह.े ..” (मोटे १९७२ (सपं ा.) : ३०४-०५). 

qqq



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - कलाजीवनातील ि�थ�यतंर े   । 825 ृ

१ पव�कथन ू

कलाजीवनातील ि�थ�यतरें

१८१८म�ये झाले�या राजक�य स�ापालटाने महारा��ीय समाजा�या सामािजक-
सां�कितक जीवनात आमला� प�रवत�न हो�यास चालना िमळाली. खर ेतर कोण�याही ृ ू
कालखंडात समाज आिण �याची स�ंकती यांम�ये प�रवत�नाची �ि�या स�च असते. तो ृ ु
िविश� काळ ओलांड�यानंतर मागे पािहले असता सां�कितक ि�थ�यतंराचे �वाह आिण ृ
�व�प यांचे �प� आकलन होत असते. परतं इं�जां�या वसाहतवादी स�ेने समाजातील ु
प�रवत�ना�या �वाहाला जोरदार वेग दऊेन �े�रत केले. �यामळे एकोिणसा�या शतकात ु
महारा��ीय समाजातील प�रवत�न हे समाजांतग�त होणार,े �वाभािवकपणे चाल असले�या ू
प�रवत�ना�या �ि�ये�ार ेघडन आले असे �हणता येणार नाही. इं�जी रा�य�थापने�या ू
आधीपासन, �हणजे पेशवाई�या कालखंडापासन समाज काही पात�यांवर बदलत होता, ू ू
याचे दाखले िमळतात. इं�ज समाजाशी स�ंकतीसपंक�  अठरा�या शतकातच ��थािपत ृ
झाला होता. �यां�याशी चालले�या सां�कितक दवेाणघेवाणीचा प�रणाम स�ंकतीवर होत ृ ृ
होता. परतं १८१८नंतर�या एका दशकात स�या�या महारा��ा�या बह�तांश �दशेावर ु
इं�ज राजवट ��थािपत झा�यानंतर इं�जांनी इथे आणलेले र�ेवे, टपाल, तार असे 
आधिनक तं��ान; आधिनक �ानाचा �सार करणारी िश�ण�यव�था यांचा �सार स� ु ु ु
केला. या मा�यमातन िशकण घेतले�या आिण न�या नोकरी-�यवसायात िशरले�या ू
त�णांचा म�यमवग� महारा��ात आकाराला आला.

या नोकरदार वगा��यित�र� मोठी लोकस�ंया मजर व शेतकरी यांनी बनली होती. ू
�ामीण समाजात अिधकांश लोक या वगा�तील होते. इं�जी राजवटीम�ये िश�णाचे �माण 
वाढ लागले आिण नोकरी�या शोधात, िकंवा धदंा-रोजगारा�या िनिम�ाने लोक ू
खेडयाकडन शहराकडे �थलांतर क� लागले. �थलांतराची ही �ि�या भौगोिलक व ् ू
सामािजक – अशा दो�ही अगंांनी घडली. कोकण, दि�ण महारा��, पि�म महारा�� येथन ू
लोक मंबई-प�याकडे येऊ लागले. �याचबरोबर ते पारपं�रक जातिनब� �यवसाय सोडन ु ु ू

७
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कोण�याही ट��यावरील मानवसमाजा�या जीवनात �याचे कलाजीवन हे एक 
मह�वाचे अगं असते. एकोिणसा�या शतकात �वेश करतेवेळी महारा��ीय समाज 
म�ययगीन जीवन जगत होता. इं�ज रा�या�या ��थापनेनंतर या समाजाला ु
आधिनकतेचा प�रचय हो�यास स�वात झाली. याचा महारा��ीय समाजा�या ु ु
कलाजीवनावर दखेील प�रणाम झाला. िविवध �कार�या कलांची िनिम�ती आिण आ�वाद 
हा समाज घेत होता. या कलां�ार े �ाम�याने दोन हेत सा�य होत होते : लोकां�या ु ू
धािम�क िवध�ची पत�ता होत होती आिण दसर े �हणजे �यांचे मनोरजंनही होत होते. ू ु
कले�या सगंीत, न�य आिण नाटय या तीनही अगंांचा महारा��ीय म�ययगीन जीवनात ृ ् ु
होणारा आिव�कार हा �ाम�याने धम�क� �ी होता. तो �यां�या आ�याि�मक जीवनाचे अगं ु
होता. या कला ब�हशंी लोककलां�या अवकाशातील हो�या. क�त�न, भा�ड, लिळत, 
दशावतार या कला आ�याि�मक �ान�सार करतानाच मनोरजंनही करत हो�या. ग�धळ, 
भराड, जागरण हे आिव�कार�कार लोकाचाराचे, िवधीचे क�य �हणन मानले जात होते. ृ ू
तर पोवाडे, लाव�या हे शािहरी गीत�कार मनोरजंनाकडे अिधक झकत होते. उ�ेश असे ु
वेगवेगळे असले तरी इं�जपव� महारा��ीय समाजा�या सगंीत, न�य आिण नाटय या ृ ्ू
कलागणांची जोपासना वरील कला�कारां�ारचे झाली ही हे ल�ात ठेवले पािहजे. ु
मह�वाचे �हणजे, हे कला�कार लोकधम� होते आिण इं�जपव� म�ययगात ते ‘लोकां’�या ू ु
आ�यावरच िटकन होते. या काळात िच�कला आिण वा�तिश�पकला या कलांना ू ु
पेशवाईत राजस�ेचा आ�य होता. पेशवे आिण �यांचे सरदार यांनी बांधलेले वाडे, मंिदर,े 
न�ांवरचे घाट हे अठरा�या शतकातील वा�तकलेचे �मख आिव�कार आहेत. िच�कलेची ु ु
�वतं� अशी परपंरा महारा��ात िदसत नाही. दासोपतंांसार�या कवीने तयार केलेली 
िच��प ह�तिलिखते ही एक �ीण अशी परपंरा िदसते. बहमनीकाळात व िशवकालात 
िवजापर, गोवळक�डा अशा मि�लम राजक�य स�ाक� �ांम�ये ह�तिलिखतांवरील ू ु
िच�रखेाटनाची दखनी िच�शैली िवकिसत झाली होती. तशी मराठी ह�तिलिखतांची 
िच�रखेाटनाची, सजावटीची �वतं� परपंरा दाखवता येत नाही. परतं गावोगाव रगंारी, ु
िचतारी लोक होते. घरा�या, वाडया�या, मंिदरा�या िभतंी रगंवणे, �यांवर िच�े काढणे ्
अशी कामे ते करत असत. या मा�यमातन िच�कलेचा आिव�कार इं�ज राजवटीतही होत ू
रािहला.[१] पेशवाईत नाना फडणवीसाने पर�ांतांतील, उ�रकेडील िच�कारांकडन काही ू
िच�े आणवन �यांचा स�ंह करवला होता, अशी इितहासात न�द आहे. ख� पेश�यां�या ू ु
पदरी िभतंी रगंवणार े िचतारी होते. अशा एका माणकोजी िचता�याकडन रघनाथराव ू ु
पेश�याने आनंदव�ली�या आप�या वाडया�या िभतंी रगंवन घेत�या हो�या. अ�य� तयार ् ू

दस�या �यवसायांची चाचपणी क� लागले. यातन एक मोठे सामािजक ि�थ�यतंर ूु
एकोिणसा�या शतकातील महारा��ीय समाजात घडन आले. ू
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एकोिणसा�या शतकात पारपं�रक कला�कारांम�ये मोठे ि�थ�यतंर घडन आले. ू
पेशवाई�या अखेर�या काळात यात झालेला एक मोठा बदल �हणजे, अठरा�या 
शतका�या अखेरीस आिण एकोिणसा�या शतका�या �ारभंी, िवशेषतः दस�या ु
बाजीरावा�या कारक�द�त, वरील कलांपैक� शािहरी कलेला राजदरबाराचा मोठा आ�य 
िमळाला. �यामळे लावणी, गौळण हे कला�कार अिधक िवकास पावले. पढे �यातनच ु ु ू
वगनाटय�व�पातील तमाशा हा कला�कार िवकिसत झाला. या शतकभरात नवा शहरी ्
नोकरदार म�यमवग� तयार झाला. िविवध जाती-धम�-भाषक लोकांची शहर ेतयार झाली. 
या समाजा�या जीवनािवषयी�या धारणा आिण अ��म वेगळे होते. �याचा प�रणाम 
लोका�याने चालणा�या कलािव�कारांवर झाला. ग�धळी, वा�ये, वासदवे, हरदास हे ु
पारपं�रक समाज�यव�थेतले कलािव�कार करणार े लोक न�या सामािजक �यव�थेत 
काहीसे उपर े ठ� लागले. जीवना�या धािम�क-आ�याि�मक अगंाचे मह�व कमी होऊन 
नवी इहवादी (secular) म�ये �ज लागली, तसतशी �या धािम�क-आ�याि�मक ू ू
�ेरणांपोटी होणारा कलािव�कार अनाह�त, अनाव�यक वाट लागला. िवधी, लोकाचारांचे ू
मह�व लोकजीवनातन कमी झाले. कलेचा धािम�कतेशी असलेला सांधा िनखळला, आिण ू
मनोरजंन हे कलािव�कारामागचे �मख उि�� रािहले. या �ेरणेतन तमाशासारखा ु ू
मनोरजंन�धान कला�कार एकोिणसा�या शतकात ��थािपत होत गेलेला िदसतो. 
मनोरजंनाबरोबरच दसरी एक �ेरणा न�याने िनमा�ण झाली, ती होती इहवादी ��ीने ु
जीवनावर भा�य कर�याची. सािह�या�या �ांतात कादबंरी, किवता या सािह�य�कारां�ार े
हे साधले जात होते. नाटक हा न�यानेच �ज पाहात असलेला �कारही पौरािणकतेकडन ू ू
ऐिहक जीवनाकडे वळ लागला होता. �याच�माणे तमाशातही पौरािणक वगां�या जागी ू
ऐिहक जीनवातील �सगं आिण �� यांना �ाधा�य दणेार े वग सादर होऊ लागले होते. 

झाले�या िच�ांचा स�ंह कर�याची ��ी पेश�यांनी दाखवली होती. १७५८म�ये पेश�यांना 
इं�जांकडन काही व�त भेट िमळा�या, �यात सम�ाची चोवीस िच�े होती. यािशवाय ू ू ु
१७६४म�ये माधवरावाने रागमालेची छ�ीस िच�े खरदेी केली होती. १७६५म�ये 
पेश�यां�या इं�जांकडन छायािच� काढणारा कॅमेरा (‘सावली पाह�न तसबीर काढावयाची ू
पेटी’) दखेील िमळाला होता, अशी न�द आढळते. परतं या कॅमे�याने छायािच�े ु
काढ�याची न�द कठे आढळत नाही. १७८६म�ये इं�जांचा पिहला वक�ल चा�स� मॅलेट ु
प�यात राहायला आ�यानंतर �या�यासोबत जे�स वे�स नावाचा एक िच�कार दखेील ु
आला होता. तो प�यात असताना नाना फडणवीसाने �या�या मदतीने एत�ेशीय ु
िच�कारांना िच�कलेचे िश�ण द�ेयाचा उप�म स� केला होता. या जे�स वे�स याने ु
पेशवे आिण �यां�या कारभा�यांची काढलेली काही िच�े, पेशवे दरबारचे िच� उपल�ध 
आहे (वा० क० भावे १९७६ : १२६-२९).ृ
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पेशवाई�या अतंापासन रा��ीय चळवळी�या �ारभंापय�त�या काळाचा अ� आिण ू
खेडयापासन मंबईसार�या महानगरापय�तचा भौगोिलक अ� अशा दोन अ�ांवर ् ू ु
जगणा�या या समाजाची जग�याची रीत, सण-उ�सव, मनोरजंनाची साधने इ�याद�म�ये 
झालेली ि�थ�यतंर ेआिण �यांचा प�रणाम यांचा आलेख या �करणात काढला आहे. 
२ शहरीकरण आिण नवे समाजभान

पारपं�रक कारािगरीचे, व�तं�या उ�पादनाचे बह�तेक उ�ोग�यवसाय हे राजस�े�या ू
पािठं�यावर, सहा�यावर चाल होते. इं�ज राजवट �थापन झा�यानंतर या उ�ोग-ू
�यवसायांना उतरती कळा लागली. �यामळे हे �यवसाय �या शहरांतन होत ती शहर ेु ू
दखेील दग�तीला पोहोचली. एकोिणसा�या शतकात मंबई हे इं�जां�या राजधानीचे �मख ु ुु
शहर �हणन �याचे मह�व वाढले. �यापारी शहर �हणन मंबईची वाढ अठरा�या ू ू ु
शतकापासनच स� झाली होती. अफ आिण कापसा�या �यापारामळे मंबईची भरभराट ू ु ू ु ु
झाली. र�ेवेमाग� टाक�यानंतर या मागा�वर न�या �यापारी पेठा व मह�वाची �थानके �हणन ू
नवी शहर ेउभी रािहली. या शहरां�या िदशेने �थलांतर होऊ लागले. मंबई हे शहर ते�हा ु
िविवध जाती, धम�-पथं आिण भाषा असले�या लोकांनी िमळन बनलेले होते. महानगर ही ू
सकं�पना ते�हा�या मंबईलाही लाग पडते. नो�ह�बर १८३८म�ये र�ेह० मर े िमचेल हा ु ू
�कॉिटश िमशनरी मंबई बदंरात उतरला, ते�हा मंबईत�या बह�धम�य लोकजीवनाचे �याला ु ु
नवल वाटले. िहदं, मि�लम, जैन, पारशी, �य, ि��ती इ�यादी लोक पाह�न �याला वाटले, ु ूू
�ाचीन अले�झांि�या नगरी दखेील इतक� वैिव�यपण� न�हती (J. Murry Mitchell ू
1899 : 23). १८६३�या मंबईचे वण�न िलिहणार ेगो. ना. माडगांवकर �हणतात, मंबईत ु ु
शेदीडशे जाती-पोटजात�चे िहदं लोक राहतात. �यात मारवाडी, मलतानी, भाटये, वाणी, ्ुू
जोशी, पचंवीस-तीस पोटजात�चे �ा�ण, कांसार, सतार, िजनगर, लोहार, भडंारी, भोपी, ु
सोनार, आठदहा पोटजात�चे शेणवी, पाताणे �भ, काय�थ �भ, ध� व उ� �भ, िशपंी, ू ू ु ू
ख�ी, कांतारी, झार,े पांचकळशे, शेटये, लवाणे, कंभार, िलंगायत, गवळी, घाटी, मांग, ् ु
�हार, चांभार, हजाम, तेली, माळी, कोळी, धोबी, कामाठी, तैलंगी, कानडी, क�गाडी, 
घडशी, परभ�ये, बगंाली, पजंाबी इ�यादी. इतर धिम�यांम�ये पारशी, मसलमान, मोगल, ु ु
यह�दी, इ�ाएली, बोरी, खोजे, मेमण, अरब, कंधारी, यािशवाय इं�ज, पोत�गीज, �� च, ु
यनानी, वलंदजेी, तक� , जम�न, अमा�नी, िचनी – इत�या जाती, धम� आिण �दशेांचे लोक ु ु
मंबईत वा�त�य क�न आहेत (माडगांवकर २००२ : ०२). आता प�यात एकोिणसा�या ु ु
शतका�या �ारभंी कोणकोण�या जाती-�यवसायांचे लोक वा�त�याला होते, पाहा : 

एकोिणसा�या शतका�या अखेरपय�त कलाजीवनाचा �वास धम��धानतेकडन, ू
लोकाचाराकडन ऐिहक जीवनािवषयीची िज�ासा आिण मनोरजंन या हेतंकडे झाला.ू ू
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तैलंगभट, गौड, �िवड, उ�कळमैथील, कोकण�थ, दशे�थ, �मात�, शकंराचाय� भट, 
वै�णव, माधवाचाय� भट, ि�पडं रामानजाचाय�, गजराथी व�लभाचारी, यती, स�ंयासी, ु ु ु
��चारी, गह�थ, शेणवी, परमहसं, िकरवतं, क�हाडे, िहदं�थानी �ा�ण, अि�नहो�ी, ृ ु
धम�पा�ये, हरदास, आचाया�चाय�, सतंसाध, परािणक, वैिदक, शा�ी, कारकन, सराफ, ू ु ू
वक�ल, आचारी, पाणके, खटपटे, आगतंक, दवेऋषी, जोशी, रजपत, परदशेी, राजग�, ु ू ु
कोमटी, मारवाडी, पारसनाथ भेट, अगरवाले, गधंी, जगंम, जैन, �ावक, पचंन, जोहोरी, 
धावळ, खे�ी, को�ी, तांबोळी, गरव, सोनार, कासार, म�ासी, भाटये, गोळक, रडंकंड, ्ु ु
�भ, िलंगाईत, गोसावी, बैरागी, का�त, च�ंशेनी, पाताणे, �ोणी, कामाठी, हलवाई, ू
भडभजं े, तांबट, �हावी, भाट, माळी, पाथरवट, सतार, जासद, सैर�ंी, गराखी, फरास, ु ु ू ु
िशपंी, कातारी, िवधारी, राऊळ, डौरी, गोसावी, जोगी, कंभारी, िचतारी, ग�डी, म�ढके, ु
धनगर, कलईकर, चोपदार, ग�धळी, सरोद,े दांकोते, बाळसतंोष, रगंारी, कारीकर, ह�शेनी 
�ा�ण, भांड, बह��पी, कळावतं, काछी, ि�गळ, जेठी, तेली, लोहार, पांगळ, हलालखोर, ू ू
ितरकर, भोई, कोळी, िधवड, वजंारी, िनळगर, भामटे, िकराड, बढाई, कैकाडी, चांभार, 
रामोशी, िभ�ल, परीट, काचर, बेलदार, िघसाडी, ओतारी, कलाल, भडंारी, खाटीक, 
नालबदं, व�हाडी, कळस�ी, भानामती, को�हाटी, ड�बारी, झारकेरी, फासेपारधी, ब�ड, ू ु
गारोडी, म�दील, अितश�, कंजारी, राऊळ, डबगर, ढोर, महार, मांग, अधम, मोमीन, ू
िशक, बोहरी, कसाब, इं�ज, गो�याकडील िकर�तांव (पोत�गीज), मोगल, अरब, ु
मसलमान, इराणी, पारशी इ�यादी (ना. िव. जोशी २००२ : ३४-३५). प�यात बोल�या ु ु
जाणा�या भाषा पाहा : मराठी, तेलग, कानडी, गजराती, पोत�गीज, इं�जी, उद�, तमीळ, ु ू ु ु ू
कामाठी, िह�, िहदंी पिश�यन, अरबी, धेडगजरी, िहदं�थानी इ�यादी (िक�ा : ८५).ू ु ु

मंबई शहर हे सतरा�या शतकापासन इं�ज राजवटीचे मह�वाचे �यापारी बदंर होते. ु ू
�यामळे तेथे अनेक जाती-धमा�चे लोक असणे �वाभािवक होते. पणे हे पेशवाई�या ु ु
राजधानीचे शहर अस�याने �याला दखेील दि�ण भारतात मह�वाचे �थान होते. पढे ु
एकोिणसा�या शतकात प�याचे राजक�य मह�व कमी झाले; परतं सामािजक व राजक�य ु ु
चळवळ�म�ये प�याचे लोक अ�भागी होते. मंबईसार�या शहरा�या अवकाशात ु ु
जातीधमा��या िभतंी काही �माणात तरी िवरघळ�यास स�वात झाली होती. �याला ु
र�ेवेचा मोठा हातभार लागला. गो० ना० माडगांवकर यांनी हा बदल नेमकेपणाने हेरला 
होता : “मंबईतं आगीची गाडी चाल झा�यापासन लोकांचा िभ�ेपणा व दवेभोळेपणा मोडत ु ू ू
चालला. जे लोक श� िशवलेल� पाणी घेत न�हते ते आतां आगी�या गाड�तन आणलेल� ू ू
पाणी िनधा��तपण� वाप�ं लागले. अनेक जातीचे लोक एका गाड�त जाऊं लागले. तशाच 
सभंािवत गह�थां�या ि�या प�षांबरोबर गाड�त बसन जाऊं लाग�या. असे या ृ ु ू
गाडीपासन अनेक लाभ होतात.” (मालशे, चनेकर १९७० (सपंा.) : ९१)[२]. पेशवाईत ू ु
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इं�ज राजवटीमळे काहीशा ख�या झाले�या सामािजक अवकाशात परपंरनेे घालन ु ु ू
िदले�या सीमा ओलांड�याची बडंखोर �व�ी या काळात �खर झाली. हे जसे �यि�गत ृ
पातळीवर घडले, तसे जात��या सामिहक पातळीवर दखेील घड लागले. �यि�गत ू ू
पातळीवर�या बडंखोरीचे �ितिबबं राहणीमान, पोशाख यां�यािवषयी�या बदल�या 
क�पनांम�ये िदसते. पारपं�रक समाजात पोशाखा�या क�पना जात�शी, सामािजक 
�थानाशी िनगिडत हो�या. पेशवाई�या अतंानंतर पारपं�रक सरकारी नोक�यां�या जागी 
न�या नोक�या आ�या. उ�ोग�यवसाय बदलले. िशकले�या लोकांनी राह�या�या, 
खा�यािप�या�या, कपडयाल�यां�या इं�जी सवय�चे अनकरण स� केले. बाबा पदमनजी ् ु ु
यांचे वडील कॅ�टन जॉज� जव�स या�या इंिजिनय�रगं �कलम�ये िशकन सरकार�या ू ू
बांधकाम खा�यात सब-अिस�टंट सव�यर �हणन नोकरी करत. १८३५�या समारास ू ु

जात�ना असे ध�के बसत होते, भौितक �गतीम�ये जातीय मानिसकता अडथळा 
ठरते आहे हे जाणवत असले, तरी जात हीच समाजजीवनाचा मलाधार होती. ू
मंबईसार�या शहरांम�ये अनेक जाती-धमा�चे लोक राहात असले तरी ते आपाप�या ु
जात�-धमा��या लोकांना पकडनच राहात. गो. ना. माडगांवकर �हणतात, “जरी मंबईतं ू ु
जाव� ितकडे पचंभेळ व�ती आहे, तरी एकएक जातीचे लोक आपआप�या जातीचा शेजार 
असेल तेथ�च जाऊन राहतात. जेथ� पांच दहा घर � पारशांच� आहेत तेथ� एकटा िहदं जाऊन ू
राहयाचा नाह�. तस�च दहावीस घर � दि�णी लोकांच� आहेत, तेथ� एक दोघे गजराथी ु
जाऊन एका एक� राहयाचे नाह�त. तसाच �कार पारशी, मसलमान, बोहरी, िक�र�तांव व ु
इतर लोकांचाही आहे. परतं इं�ज लोक मा� �वजातीचा शेजार न पाहतां जेथ� चांगली ु
हवा असेल व जागा �व�छ असेल तेथ� जाऊन राहतात.” (२००२ : ११३).

�ा�ण, �भ इ�यादी जात�ना राजकारण व समाजकारणात वरचढ �थान होते. इं�जां�या ू
आगमनानंतर िश�णाचा लाभ घेऊन सरकारी नोक�यांम�ये याच जात��या लोकांनी 
सव��थम अ�ेसर�व पटकावले. परतं इतर जात��या लोकांनाही सधंी ख�या होत गे�या. ु ु
�यवसायांम�ये फार मोठया उलथापालथी झा�या. १८२२नंतर सरकारी पातळीवर ्
मराठीत पाठयप�तके आिण श�दकोश तयार कर�याचे काम �या शा�ीपिंडतां�या ् ु
सहा�याने जॉज� जिव�स, मो�सवथ� या मंडळ�नी स� केले होते, ते बह�तेक शा�ीपिंडत ु
अिलबागजवळ�या ‘अ�ागर’ �ांतातले होते. या प�रसरात १८४८म�ये र�ेह. मर े िमचेल 
िफरत असताना िकहीम गावी �याला काही �ा�ण भेटले. �यां�यापैक�च काही लोक इं�ज 
सरकारम�ये िश�णखा�यात नोकरीला असताना, ही मंडळी मा� इं�ज सरकारवर �� 
होती. पेशवाई न� झा�यामळे पारपं�रक िश�ण मोडीत िनघाले, दि�णा बदं �डली आिण ु
शेतीचा पेशा प�करावा लागला याब�ल ते दःख �य� करत होते (J. Murry Mitchell ु
1899 : 180). 
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बेळगावात राहात असताना �यांनी �यां�या भाडया�या घराला बगं�यासार�या िखड�या ्
वगैर े पाडन, �हरांडयात ख�या�, बाके ठेवन बैठक तयार केली होती. सो�या�या दो�ही ्ू ु ू
बाजनंा बाग लावला होता. पदमनजी �हणतात, “अस� शोभायमान घर �या सग�या ू
आळ�त न�हत� इतक� च नाह�, तर साहेब लोकांचे बगंले व एकदोन पारशांची घर �
खेर�जक�न तस� घर �या सव� गांवांत �विचत ��ीस पडे.” (पदमनजी १९५५ : २).्

पेशवाई�या अतंानंतर प�यातील लोकां�या पोशाखात कसे बदल झाले याचे िच� ु
ना. िव. जोशी यांनी रखेाटले आहे. पव� पेशवाईत �ा�ण लोक अगंरखा �विचतच घालत. ू
कमरलेा गढ�यापय�त येणारा पचंा नेसलेला आिण डो�यावर पागोटे, असा �यांचा वेश ु
असे. आिण अगंावर जोटीवजा व� असे. कणबी लोक केवळ लंगोटे नेसत. अगंावर एकाद ेु
पटकर टाकलेले असे व डो�याला लहानसे पागोटे गडंाळलेले असे. सोनाराने पढ�या ू ु ु
िन�या मोक�या सोडा�या; िश�ंयांनी दहेरी नेसावे, या�माणे सकेंत होते. कोण�या ु
जाती�या �य��ने गधं कसा लावावा याचेही िनयम होते. पेश�यां�या काळात कारकन व ू
इतर सरकारी नोकर यांना पेश�यांकडन पोशाख िमळत असे. �यां�या अगंावर नीटनेटका ू
पोशाख िदसे. इतरांचा अितशय साधा पोशाख असे. परतं इं�ज राजवट �थापन ु
झा�यावर पोशाखाचे हे सकेंत मोडीत िनघाले. पणेकरां�या पोशाखा�या प�ती बदल�या. ु
जोशी �हणतात, “प�यातले �ा�ण, शेणवी, �भ आिण का�त हे दहा हाती धोतर नेसतात. ु ू
�ा�ण लोक कंबरपेासन वर�या अगंावर एखाद े व� घेतात िकंवा अगंरखा घालतात.. ू
इतर जात�चे लोक असे व� �विचत वापरतात. �ा�णां�या अगंर�यांची लांबी 
गढ�यापय�त असते. �भ लोकांचे अगंरखे मा� गढ�याखाली पोचणार ेअसतात. �ा�ण व ु ू ु
�भ हे लोक लांब पागोटे फार सरखे बांधतात. �याला एक जराचा लफा असतो. कणबी ू ु ु
लोक आता पाच हाती पचंा नेसतात. जोशी �हणतात क�, अलीकडे िक�येक कणबी लोक ु
�ा�णापे�ाही छान सोगेदार धोतर े नेस लागले आहेत. काही कणबी अजनही लंगोट ू ु ू
घालन िफरतात. काही मांडचोळणे घालतात. काही मजर व तालीमबाज चडडी घालतात. ्ू ू
कण�यां�या अगंर�याला कंबरप�ी असते. िशपाईिगरी करणार े कणबी आखड पागोटे ु ु ू
बांधतात.” (ना. िव. जोशी २००२ : ८७-८८). म�ययगीन पोशाखािवषयी�या क�पना ु
�य���या जातीय �थानाशी िनगिडत हो�या. परतं इं�जी राजवटी�या �थापनेनंतर ु
सामािजक रचनेत स� झाले�या घसळणीचा प�रणाम पोशाखांवरही झाला. एकोिणसा�या ु ु
शतकात मंबईतले सामा�य जीवन जगणार,े समाजा�या तळ�या वगा�तले लोक स�ा ु ु
पोशाख नीटनेटका करत. माडगांवकर मंबईकरां�या या छानछोक�चे वण�न पढील श�दांत ु ु
करतात : “सहज एकादा ताकवाला दकानांतन बाहेर पडला, तर वीत दीड वीत कांठाच� ूु
अ�ी धोतर नेसतो; ल�फेदार दशांच� च�� पागोट� डोक�स घािलतो; ब�ीदार काि�मरी ु
शाल पांघरतो; िहगंळा सारखा लाल नरम आपाशाई जोडा पायांत चढिवतो; आिण कानांत 
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 �यि�गत पातळीवरील अशा वत�नाचे नाते काही �माणात अनकरणा�या व�ीशी ु ृ
असले, तरी इं�ज राजवटीमळे आपले सामािजक �थान ओलांडन वर�या �तरात ु ू
जा�या�या, िकंवा �या वच��व गाजवणा�या �तरािव�� उभे ठाक�यासाठी�या िशडया ्
समाजात�या तथाकिथत खाल�या मान�या गेले�या जात�ना उपल�ध होत हो�या हे 
�प� िदसते. बाबा पदमनजी यांचे वडील सरकारी बांधकाम खा�यात सब-अिस�टंट 
सव�यर या ह�द�ावर अस�यामळे, ते कासार जातीसार�या म�यम जातीतले आिण ् ु
तथाकिथत ‘श�’वण�य असले, तरी �यांना बेळगावात �ा�णां�या व�तीत भाडयाने घर ्ू
घेऊन िदमाखात राहता येत होते.[३] या �वातं�याचा सामिहक पातळीवरील आिव�कार ू
�हणजे, जातीय पातळीवर बडं करणे. र�ेह. मर े िमचेल अिलबागला गेलेला असताना 
�याला गावातील �ा�णांचा एक गट भेटायला आला. ते गावचे परोिहत होते. गावात�या ु
लोकांनी �यांना काही िवधी करायला सांिगतले. ते या परोिहतांनी कर�याचे नाकार�यावर ु
गावक�यांनी या �ा�णांना हाकलन िदले आिण पर�ांताह�न दसर े �ा�ण बोलावन ू ूु
आप�याला हवे ते िवधी करवन घेतले. गावक�यांवर या �ा�णांनी बिह�कार घातला तरी ू
�यांना काही फरक पडला नाही. ‘पेशवाई असती तर आ�हाला �याय िमळाला असता, 
इं�ज सरकार आमची बाज घेणार नाही’, अशी �या �ा�णांची त�ार होती (J. Murry ू
Mitchell 1899 : 182). पेशवाईत �ा�णांना असलेले िवशेष �थान न� झा�यानंतर 
�यां�यावर मात कर�याचा �य�न इतर जात�कडन काही िठकाणी झाला असावा असे या ू
घटनेव�न �हणता येते. अथा�त एक सामािजक �यव�था �हणन जात�ना हादर ेबसायला ू
�ारभं या काळात झाला असला, तरी समाजधारणा आिण समाजवत�न यांत मा� जातीय 
मानिसकता िततक�च �बळ होती.

इं�ज राजवटीत नवे जीवनमान, �यात घडणा�या न�या घडामोडी, �यांना िनयत 
करणार े नवे सकेंत व म�ये यांचा प�रणाम पारपं�रक �ढीिन� धारणांवर होऊ लागला ू
होता. शहरांम�ये आकाराला आले�या न�या म�यमवग�य समाजावर इं�जी िश�णाचे 
स�ंकार अिधक खोलवर होऊ लाग�यानंतर या समाजाची पारपं�रक धािम�क �ढी, 
रीित�रवाज यां�याशी असलेली नाळ �ीण होऊ लागली. एक-दोन उदाहरणां�ार े हे 
ि�थ�यतंर कसे घडले ते �प� होईल. पारपं�रक समाजात �वतःचा िभ�ेवर, दि�णेवर 
उदरिनवा�ह चालवणारा एक मोठा वग� इथे होता. धािम�क ��ा आिण परपंरा यां�या �ार े
�यांचा िभ�ेवर जग�याचा हा ह�क िपढयान िपढया ��थािपत झालेला होता. �यात ् ् ्
लोकाचार, लोकिवधी पार पाडणार े (ग�धळी, भराडी), कलािव�कार करणार े (वासदवे, ु
बह��पी), आ�याि�मक उपदशे करणार े (हरदास) इ�यादी िविवध �कारचे लोक असत. 

सदंर िभकबाळी लटकावन र��यांतन इत�या िमजासीन� चालत जातो क�, पाहाणारास हा ु ू ू
कोणी जगत शेटीचा नातच असावा असा भास होतो.” (माडगांवकर २००२ : ५). ् ू
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�ामीण भागांत किष�धान �ाम�यव�थेत �यांचा वाटा ठरलेला असे. पांगळ, िपगंळे, ृ ु
वासदवे, बह��पी, को�हाटी, ग�धळी, ड�बारी, भोरपी असे अनेक �कारचे लोक गाणी ु
�हणत, आप�या अगं�या कला दाखवत िभ�ा मागत िफरत. साधसतं हरदास वगैर ेु
आ�याि�मक��या �ित�ा असणार ेलोक गावात आले क� �यांना सव� गाव िमळन वग�णी ् ू
काढन दि�णा दते असे (पदमनजी १९५५ : ८-९).ू

धािम�क िवधी व कलावतंांसाठी राखीव असलेला हा ह�क एकोिणसा�या शतकात 
इं�जी िश�ण घेणा�या �ा�ण मलांनाही उपल�ध झाला. िभ�ा द�ेयाचे �योजन बदलले. ु
शहरात एक�कडे वासदवे, िपगंळा, ग�धळी यांना िभ�ा, दि�णा दणेे िनरथ�क आहे अशी ु
धारणा बनत असताना दसरीकडे इं�जी िव�ा िशकणा�या �ा�ण मलांना माधकरी ु ुु
द�ेयाची नवी �था �ढ झाली. मंबई-प�यासार�या शहरांम�ये िश�णाचे �माण ु ु
वाढ�यानंतर अनेक गरीबाघरची मले माधकरी मागन िशक लागली. माधकरी हा िभ�ेचाच ु ु ू ू ु
एक �कार. परतं �याचा उ�ेश मा� आधिनक िश�ण घेऊन नवे जीवन जग�याचा असे. ु ु
प�यासार�या िठकाणी राह�न िश�ण घेणार े बरचे गरीब �ा�ण िव�ाथ� माधकरी मागन ु ु ू
जेवत. दपारचे जेवण तयार हो�या�या वेळी हे माधकरी मागणार े येत. लोकांचा ुु
�यां�याकडे बघ�याचा �ि�कोन कसा बदलला ते ना. िव. जोशी यांनी एक उदाहरण 
दऊेन सांिगतले आहे. ते �हणतात, “पव� माधकरी मागणारास अस� िवचारीत क� तं ू ु ू
वेदा�ययन क�रतोस क� इं�जी िशकतोस? जर तो इं�जी िशकणारा असला तर �याला 
माधकरी घाल�यास कपाळास आठया घालत. परतं आता �या�या उलटे झाले आहे.” ्ु ु
(२००२ : ८२).

 म�य �हणजे, शहरां�या न�या अवकाशात आिण न�या समाजरचनेत पारपं�रक ु
दि�णेवर जगणा�या कलावतंांना फारसे अग�याचे �थान रािहले नाही. बदल�या 
प�रि�थतीत या मंडळ�नी भरभराटीला येऊ लागले�या शहरांचा आ�य घे�याचा �य�न 
केला. पेशवाईनंतर�या प�यात पढील �कारचे लोक िभ�ा मागायला येत : िपगंळे, जोशी, ु ु
मानभाव, राऊळ, डौरी, गोसावी, जोगी, सरोद,े दाकोते, बह��पी, पांगळ, कैकाडी, ू
भानामती, को�हाटी, मांग, िचनी, मसलमान, फक�र, आराधे, कोरा�न, पाव�ती, य�ल�मा, ु
जानी, जोगतीन, वासदवे, कानगीवाले, कानफाटे, अि�नहो�ी, ग�धळी, बाळसतंोष, वाघे, ु
मर�या, बयरागी, तेलंग, स�ंयासी इ�यादी. यातील बह�तेक लोक पारपं�रक �रवाजानसार ु ु
िभ�ा मागत असत. उदाहरणाथ�, अि�नहो�ी हे डो�यावर तांबडी टोपी चढवन हातात पळी ू
पचंपा� घेऊन लोकां�या घरी जाऊन ‘अि�ननारायणाय नमः’ असे �हणत; �यांना मळभर ू
तांदळ िमळे. कोरा�न मागणार े �ा�ण चांगले ध�प� असत. ग�ध�यांची मले तणतणे ु ु ु ुू
अथवा सबंळ वाजवत भी�ा मागत. कोणी िभ�ा घातली नाही, तर �याला िश�या दते. 
पांगळ पहाटे येई. डो�यावर मोरा�या िपसांचा मकट, अगंात लांब झगा, पायांत घगं�, ू ु ू ु
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सामािजक जीवन असे बदलत असताना धािम�क जीवनातही या बदलाचे पडसाद 
उमटणे अप�रहाय� होते. िवशेषतः इं�ज राजवटीत िश�ण, �शासन, कायदा या �े�ात जी 

काखेत झोळी आिण हातात�या िचप�या वाजवत वासदवे येई (िक�ा : ८१-८२). ु
 एकोिणसा�या शतकात गोसावी, बैरागी व स�ंयासी फार मोठया स�ंयेने मंबईतील ् ु

वेगवेग�या मंिदरांम�ये येऊन राहात. पचंा�री, दवेऋषी, भगत, �योितषी असे अनेक 
लोक मंबईत िदसत. िहदं साध-बैरा�यां�माणेच मि�लम फक�रही िद�ली, म�का, िसधं, ु ू ुू
काबल, कंदहार, हैदराबाद, पजंाब इ�यादी �ांतांतन येत. ते मंबईभर दोहे, गाणी �हणत ू ू ु
िभ�ा मागत िफरत. �याचबरोबर मंबईत�या र��यांवर खंडोबा�या मर�या आिण ग�धळी ु ु
दखेील िफरत. नवरा�ात ग�ध�यांना मागणी असे. ते ग�यांत कवडया�या माळा घालन ् ू
अगंांत तेलाने भरलेला लहानसा अगंरखा घालत व हाती मोठा जळता काकडा घेऊन 
नाचत गाणी �हणत. नवरा�ा�या काळात वाडवळ, गरव असे काही लोक जोगवा मागत ु
िफरत. यािशवाय भ�या पहाटे लंगोटी नेसन, डो�यावर घ�गडी घेऊन आिण काखेत ू
झोळी अडकवन पाऊड येत असे. �या�या आरो�यांनी लोकांना जाग येई. �यानंतर ू
वासदवे येई. नंदीबैल घेऊन पांगळ येत. १८६३म�ये गो. ना. माडगांवकर �हणतात, “ही ु ू
गो� आनंदाची आहे क�, हे लोक अलीकडे िदवसांनिदवस कमी होत चालले आहेत. �ा 
दहा पधंरा वषा�त तर नंदीबैल व थंडोजीबावा कोठ� ��ीस पडले नाह�त. अलीकडे लोक 
सधार�यामळ�  �ा लोकांस फार दईेनातसे झाले असावे, िकंवा �ा लोकांसच आप�या ु ु
ध�ंाचा कंटाळा येऊन ते तो सोडं लागले, ह� कांह� समजत नाह�.” (२००२ : ३१०-ू
१३). बदल�या प�रि�थतीत समाज�यव�थेत होत जाणारा बदल इथे िदसतो. पारपं�रक 
�ामीण �यव�थेत ��नेे आिण आपलक�ने या मंडळ�ना दान िदले जात असे. �ामीण ु
भागातील एकिजनसी समाजाचा ते एक भाग होते. शहर े ही अनेक जाती-धमा��या 
समहांनी न�याने आकाराला आलेली होती. ितथे आलेले सव�च जातीसमह या िभ�ा ू ू
मागणा�या जमात�शी परपंरनेे जोडले गेलेले न�हते. �यामळे मंबईसार�या शहरात ही ु ु
मंडळी उपरी, अनाह�त ठरली. परशेी िभ�ा िमळत नस�याने �हणा िकंवा रोजगाराचे अ�य ु
सलभ माग� शहरात सहजपणे उपल�ध अस�यामळे �हणा, यापैक� ब�याच मंडळ�नी ु ु
उपजीिवकेसाठी नवे माग� प�करले. समाजजीवनातील हा बदल कलािव�कार आिण 
कलेची अिभ�ची या दोह�वर दरगामी प�रणाम करणारा ठरला. ग�धळी, बह��पी, वासदवे ुू
यां�या सगंीत, न�य आिण नाटय कलेला आजवर असलेला लोका�य येथन पढे उणावत ृ ् ुू
गेला. �यामळे या कलािव�कारापैक� अनेक �पे हळहळ काळा�या ओघात न� झाली तर ु ू ू
काह��या आिव�कार�पांत बदल झाले. धािम�क आचारिवध�ची गरज आिण दानधमा��या 
क�पना यांचा आधार गळन पड�यानंतर इहवादी, लौिकक जीवनातील मनोरजंन, िश�ण ू
या �ेरणांना ससगंत असणा�या कला�कारांचाच येथन पढे िनभाव लागला. ु ू ु
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आधिनक म�ये ��थािपत होत होती �यांमळे धम��धान जीवनधारणा व परपंरा यांना ु ू ु
हादर े बसत होते. एक�कडे परपंरािन� बधंनांतन काही �माणात सटका झा�याने ू ु
िमळालेला मोकळा अवकाश आिण दसरीकडे मानवी जीवनातन धमा�ला गौण�व ूु
िमळा�याने िनमा�ण झालेली धािम�क अि�मतेबाबतची असरि�तता यांचा एकि�त प�रणाम ु
समाजा�या वत�नात या काळात िदस लागला. इं�ज रा�यस�े�या �थापनेनंतर झाले�या ू
धािम�क दगंल�चा अ�वयाथ� या सामािजक वत�नासदंभा�त लावता येईल. 

मंबईत पिहली दगंल पार�यां�या धािम�क भावना दखाव�यामळे झाली. इं�ज ु ुु
सरकारातील एक कम�चारी क�ा चावन मे�यामळे सरकारने मंबईतील भटके क�े ु ू ु ु ु
मार�याची मोहीम हाती घेतली होती. परतं पारशी लोकांम�ये क�ा हा पिव� �ाणी मानला ु ु
जातो. �यां�या अ�ंयिवधी�या वेळी क�याची गरज भासते. जमशेटजी जीजीभाई, मोतीचदं ु
खेमचदं इ�यादी तालेवार पार�यांनी १८३०म�ये सरकारकडे अज� क�न क�यांना ठार न ु
मारता दर कठेतरी सोडावे अशी िवनंती केली होती. परतं तरीही सरकारकडन क�यांना ु ु ू ुू
मार�याची मोहीम स� रािहली. यामळे िचडन जाऊन पारशी लोकांनी ७ जन १८३२ या ु ु ू ू
िदवशी बदं पाळायचे ठरवले. या बदंची प�रणती दगंलीत झाली आिण मंबईत �या िदवशी ु
बरीच हाणामारी झाली. उ�च� पारशी लोक या दगंलीपासन अथा�तच दर होते. पारशी ू ू ू
समाजातील सामा�य लोक �यात सहभागी झाले होते. अशाच धािम�क कारणाव�न 
मंबईतली दसरी दगंल १७ ऑ�टोबर १८५१ या िदवशी मि�लम व पारशी यां�यात ु ुु
झाली. ‘िच��ानदप�ण’ नावा�या एका पारशी व�प�ात महमंद पैगबंरांिवषयी काही मजकर ृ ू
व िच� छापन आ�यानंतर मि�लमां�या भावना दखाव�या गे�या व ते पारशी लोकांना ू ु ु
मारहाण करत सटले. जवळजवळ मिहनाभर ही दगंल स� होती. पोिलसांकडन या ु ु ू
दगंलीवर िनय�ंण करणे जमेना ते�हा सै�याची एक पलटण बोलाव�यात आली 
(माडगांवकर २००२ : १२४-१३२).

ई�ट इंिडया कंपनीची येथे रा�य करताना अिधकत भिमका धम�िनरपे�तेची होती. ृ ू
�हणनच स�वातीची अनेक वष� ि��ती िमशन�यांना धम��सार कर�यास कंपनी�या ू ु
रा�यात परवानगी न�हती. १८१३पासन कंपनी सरकार ि��ती धम��सारासाठी अनकल ू ु ू
झा�यानंतरही िमशन�यां�या कारवायांमळे एत�ेशीय समाजात अ�व�थता िनमा�ण होईल ु
आिण येथे रा�य करणे अवघड जाईल अशी भीती रा�यक�या� इं�ज अिधका�यां�या 
मनात होती. �थािनक जात��या, धमा��या �जेला आपाप�या रीित�रवाजांनसार ु
जग�याचे �वातं�य इं�जी राजवटीत होते. तोवरची राजक�य स�ा एक तर मि�लम असे ु
िकंवा िहदं. या स�ा आपाप�या धमा��या प�पाती असत. या पा��भमीवर इं�ज सरकारची ूू
धम�िवषयक भिमका वेगळी ठरली. या बदलले�या राजक�य अवकाशात आपाप�या ू
धािम�क अि�मता �खर क�न इतर धम�यां�या वरचढ हो�याची खेळी एत�ेशीय 
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��येक समाजात �म क�न िशणले�या �ी-प�षांसाठी काही माग� उपल�ध ु
असतात. �यांचा �या �या समाजा�या जीवनधारणांशी आिण जीवनशैलीशी अितशय 
आतन सबंधं असतो. जसे पारपं�रक मराठी �ीजीवनात घरकाम िकंवा शेतकाम करताना ू
�हणाय�या गा�यांना फार मह�वाचे �थान होते. ि�यां�या या पारपं�रक ओ�यांम�ये 
�यांना �यां�या सामािजक �थानामळे भोगावे लागणार ेिपढयान िपढयांपासन साकळलेले ् ् ्ु ू
दःख साठवन ठेवलेले आहे. तर नागपचंमीसार�या सणाला �हटली जाणारी गाणी, ूु
झो�यावर खेळ�याची रीत या बाब�मधन म� आनंदाचा आिव�कार कर�याची वाट ू ु
इथ�या समाज�यव�थेने खली ठेवलेली आहे. लोकसािह�या�या अ�यासकांनी ु
लोकस�ंकतीतील ि�यांशी िनगिडत रीती�रवाज आिण �ीगीते यां�या अ�यासातन ृ ू
�ीचे भाविव� कसे होते याचे िववेचन केले आहे. परतं एकोिणसा�या शतकातील ु
सां�कितक अव�थांतराचा इितहास मांडताना ि�यां�या भाविव�ात झालेले बदल ृ
�विचतच न�दले गेले आहेत. या काळातील प�षांचीच च�र�े-आ�मच�र�े �ाम�याने ु ु
�कािशत झालेली आहेत. �या तरळक ि�यांचे जीवनच�र� थोडयाफार �माणात ्ु
आप�याला कळते, �या काशीबाई कािनटकर िकंवा पिंडता रमाबाई, रमाबाई रानडे 
यां�यासार�यां�या च�र�वा�यातन न�या म�यमवग�य ि�यां�या जीवनाचा थोडाबह�त ू
प�रचय होतो. िशवाय एकंदर ि�यांना या काळात मनोरजंनासाठी, िशक�यासाठी फारसा 
मोकळा अवकाश उपल�ध न�हता. मल�ची लहानपणीच ल�ने �हायची; आिण ल�न ु
झा�यानंतर मलीला �ौढ �ीसारखे वागणे अगंी बाळगावे लागायचे. �यामळे मल��या ु ु ु

३ पारप�रक मनोरजनाचे �कार व सण-उ�सवं ं

समाजातील िहदं, मि�लम, पारशी या धमा�चे लोक खेळ लागलेले िदसतात. १८५१�या ु ूू
पारशी िव�� मि�लम या दगंलीनंतर एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस िहदं-मि�लम ु ुू
यां�यातील दगंली मंबई व पणे या शहरांत अन�मे १८९३ व १८९४ या वष� झा�या. ु ु ु
१८९३साली मंबईत दगंल झा�यानंतर �यावर िवचारिविनमय कर�यासाठी १८९३�या ु
स�ट�बर मिह�यात प�यातील काही िहदं पढा�यांनी सभा घेतली आिण या सभेत ु ुू
मि�लमां�या ताबताला ��य�र �हणन साव�जिनक �व�पाचे गणपती उ�सव स� ु ु ु ू ु
कर�याचा िनण�य घेतला (ज. स. करदंीकर १९५३ [सपंा.] : ३). धािम�क सघंषा�तन एका ू
न�या साव�जिनक उ�सवाचा ज�म झाला. महारा��ीय समाजातील म�यवत� �वाहाने 
पढील काळात, आजवर हा गणेशो�सव सां�कितक मानिबदं  �हणन िमरवला आहे.ु ृ ूू

वरील सामािजक ि�थ�यतंरां�या पा��भमीवर महारा��ीय समाजा�या जीवनात खेळ, ू
मनोरजंनाची साधने यांचे �थान काय �कारचे होते, कलेकडे हा समाज कोण�या नजरनेे 
पाहात होता हे जाणन �यायचे आहे. ू
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वाटयाला च�ड-लगो�यांसारखे थोडेफार खेळ काही काळापरते येत. बाह��यांशी �या खेळ ् ू ु ू
शकत. कािशबाई कािनटकर यांनी आप�या आ�मकथनात या खेळांचा उ�लेख केला 
आहे. िशवाय रांगो�या काढ�याचे एक मोठे काम ि�या-मल�कडे असे. आिण नवरा�ात ु
कािशबाई�ंया घरी दहाही िदवस हदगा-भ�ड�याचे खेळ खेळले जात. �यांचे वडील 
मामलेदार होते आिण ते सव� �वास घोडयाव�न करत. मामलेदारा�या कटंिबयांना ् ु ु
दखेील वेळ पड�यास घोडे�वारी आली पािहजे �हणन �यां�या कटंबातील ि�यांसह ू ु ु
सवा�ना घोडे�वारी िशकव�यात येई. याचा एक भाग �हणन कािशबाई कािनटकर यांना ू
�यां�या बालपणी विडलां�या घरी असताना घोडे�वारी दखेील िशकव�यात आली होती 
(सरोिजनी वै� [सपंा.] १९८० : २१). उपरो� ि�यांचा अपवाद वगळता पारपं�रक व 
िन�न�तरीय समाजातील �ी कशी जगत होती याची न�द फारशी झालेली नाही. ही 
मया�दा मा�य क�न त�कालीन समाजातील �चिलत मनोरजंनाचे माग� व प�ती यां�या 
इितहासाकडे वळावे लागते.

खेळ हा मनोरजंनाचा, आनंद �ा�ीचा स�ंकती�या �ाथिमक �तरावरील माग� आहे. ृ
एकोिणसा�या शतकात महारा��ीय मले व त�ण यां�यात आटयापाटया, िवटीदांड हे खेळ ् ्ु ू
िवशेष �चिलत होते. ध�डो केशव कव� (१८५८-१९६२) यांनी आप�या आ�मच�र�ात 
ग�े आिण आटयापाटया या दोन खेळांचा उ�लेख केला आहे. ग�े �हणजे गोटयांचा खेळ. ् ् ्
कव� दापोलीजवळ�या म�ड गावचे. ितथे चवारी जातीचे सपारीचे झाड असते. या ु ु

खेळ

एकोिणसा�या शतकात प�या�या लोकांचे करमणक�चे माग� कोणते होते यािवषयी ु ु
ना. िव. जोशी यांनी १८६८म�ये न�दवले�या िनरी�णाव�न समाजातील मनोरजंन-
करमणक�िवषयी�या क�पना कशा बदल लाग�या हो�या, हे कळते. जोशी �हणतात, ु ू
पिह�या �तीचे िव�ान लोक प�तक हेच आप�या करमणक�चे साधन मानतात. ु ु
वाचले�या प�तकांवर सहिवचारी लोकांशी चचा� कर�यासही �यांना आवडते. दसर ेथोडे ु ु
कमी िशकलेले लोक असतात, �यांना सवगंडयांसोबत गिंजफा-स�गटया खेळायला ् ्
आवडते िकंवा नाच-तमाशाचे खेळ बघायला आवडते. ितस�या �कारचे मजर वगैर ेलोक ू
कवडयां�या सहा�याने स�गटयाचा खेळ खेळतात अथवा तणतणे, ढोलक� घेऊन ् ् ु ु
लाव�या गात बसतात (ना. िव. जोशी २००२ : ९०). खेळणे, नाचतमाशे पाहणे िकंवा 
�वतः गाणेबजावणे करणे या मागा�ना िशि�त म�यमवग�यां�या जीवनात �ित�ा न�हती. 
तमाशा आिण नाटक या कलािव�कारांिवषयी बह�तेक लेखकांनी ितर�काराने, त�छतेने ु
िलिहले आहे. तरी दखेील याच दोन कला �या काळातील समाजात सवा�िधक �माणात 
फोफाव�या हो�या हे स�य आहे. मनोरजंनासाठी या समाजाने कोणते माग� अनसरले ु
आिण �यातन कलांचा िवकास कसा झाला, �याचा हा इितहास.ू
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सपारीचे फळ िपक�यानंतर �या�या वरची साल काढन टाकली क� आत सपारीचे ु ू ु
लहानमोठया आकाराचे रोठे असत. हे रोठे गोटयांसारखे खेळता येत. कव� �हणतात, “या ् ्
खेळांचे बरचे अडडे गांवांत असत....आम�या घरामाग�या वाड�तच या खेळाची एक जागा ्
होत�, तेथ� आ�ह� हा खेळ खेळत अस.ं आटयापाटयांचा खेळ बह�धा आ�ही ओ�या ् ्ू
वाळवटंावर �हणजे भरतीन� धऊन गेले�या �व�छ कठीण वाळवर खेळत अस.ं” (१९५८ ु ू ू
: ४०) 

गोिवदं सखाराम सरदसेाई (१८६५-१९५९) १८८२म�ये र�नािगरीला शालेय 
िश�ण घेत असताना रजे�या िदवशी रा�ी उिशरापय�त आप�या सवगंडयांसह सम�ावर ् ु
जाऊन आटयापाटया खेळत अशी आठवण �यांनी िदली आहे (सरदसेाई १९५६ : ३८). ् ्
आटयापाटयांचा हा खेळ सणासदीला मोठया लोकांनी खेळ�याची दखेील चाल होती. ् ् ्ु
नागपचंमीपासन िदवाळीपय�त ��येक सणाला आटयापाटयांचा खेळ िदवसरा�ी िमळन ् ्ू ू
आठदहा तास तरी चालायचा (िक�ा : ४०-४१). खेळ हे �ौढां�या जीवनातही 
करमणक�चे ह�कमी साधन होते. न. िच.ं केळकरां�या बालपणी ते िमरजेस असताना ु
�यां�या विडलांसह वाडयात राहणारी इतर �ौढ मंडळी दखेील बि�बळे तासन तास ् ्ु
खेळत. या मंडळ�त वासदवेशा�ी खर े यांचाही समावेश होता. केळकर सांगतात, ु
“आिदतवार �हटला क� सव� िदवसभर धडगस. तसाच रा�ीस�ा....जोड सटी आली ु ू ु ु
असतां खेळ�याचा अडडा दोन दोन िदवस सारखा पडे. आ�ह� सव� मले पाह�न पाह�नच ् ु
बि�बळे खेळावयास िशकलो होतो. एका च�ं�हण �सगंी दोन �हरी जेऊन मंडळी ु
खेळावयास बसली ती सव� रा�भर जागन दसर े िदवशी १२ वाजता घरोघर �नानास ू ु
गेली.” (न. िच.ं केळकर १९३९ : १२४). 

एकोिणसा�या शतका�या अखेर�या एक-दोन दशकांत पणे शहरात आटयापाटयांचा ् ्ु
चांगलाच �सार झाला होता. हा खेळ खेळणा�यांचे अनेक �लब ते�हा प�यात होते. ु
अिहताि�न राजवाडे (१८७९-१९५२) यांनी अशा �लबांची एक यादी िदली आहे : 
खाजगीवा�यांचा �लब, नगरकरांचा �लब, रा��यांचा �लब, नातंचा �लब, ताळवट ू
�लब, फडके �लब इ�यादी. या सव� �लबांत िमळन समार ेचारपाचशे मले खेळत होती. ू ु ु
या �लबांत खेळाडंचे मोठयांपासन लहानांपय�त वयानसार पाडलेले ए, बी, सी, डी असे ्ू ू ु
चार गट असत. दर वष� िशम�या�या मिह�यात या �लबांचे सामने होत. हे सामने 
सायकंाळी व रा�ी�या चांद�यात होत व ते पाह�याक�रता हजारो �े�कांची गद� होई 
(१९८० : २०-२१).

आटयापाटयासार�या पारपं�रक खेळाला इं�जां�या ि�केट या खेळाने आ�हान ् ्
िदले. आरभंी ि�केट हा खेळ इं�जांपरता मया�िदत होता. मंबईत कापा�या मैदानात हा ु ु
खेळ खेळत. �यात उ�च पदावरील इं�ज अिधकारी दखेील भाग घेत. आणखी एक खेळ 
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पढे प�याम�येही ि�केटचा खेळ वाढ लागला. इं�जां�या वसाहतीत यरोपीयन ु ु ू ु
ि�केट �लब होता. लकडी पला�या पलीकडे ‘यगं मे�स ि�केट �लब’ हा एत�ेशीयांचा ु
पिहला �लब �थापन झाला. या �लबचे यरोपीयन �लबशी ि�केट सामने होऊ लागले. ु
पव�ती�या का�या हौदाजवळ�या बव� वगैर े मंडळ�नी ‘पेशवे ि�केट �लब’ स� केला. ु
१८९०�या समारास डे�कन कॉलेजम�ये िशकणार े न० िच०ं केळकर यरोपीयन ु ु
िजमखा�यावर चालणार े ि�केट सामने पाह�यासाठी डे�कन कॉलेजपासन पायी जात-ू
येत (न. िच.ं केळकर १९३९ : १५२). आटयापाटयां�या खेळासाठी मलांना काही खच� ् ् ु
नसे. न�याने �थापन झाले�या ि�केट �लबची मा� मािसक फ� होती. ि�केटची 
लोकि�यता वाढ लाग�यानंतर आटयापाटया हा खेळ हळहळ मागे पडला आिण �याचे ् ्ू ू ू
�लब बदं  होत गेले (श.ं रा. राजवाडे १९८० : २१-२२).

ि�केटसार�या आधिनक खेळासोबत आलेले टेिनससारखे खेळही एत�ेशीय ु
समाजात हळहळ ि�थरावले. िवशेषतः प�यासार�या िठकाणी कॉलेजांम�ये िशकणार ेू ू ु
त�ण कॉलेजमधील िकंवा शहरात अ�य� असले�या �लब-िजमखा�यात जाऊन हे खेळ 
खेळत असत. एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस प�यात�या कॉलेज-िव�ा�या�म�ये ु
नौकानयनाचेही ��थ होते असे िदसते. 

इं�ज लोक खेळत. या खेळासाठी �यांनी बिंद�त कोट�  बांधले होते. गो० ना० माडगांवकर 
यांनी या बांधकामाचा उ�लेख ‘वाडा’ असा क�न या खेळाला ‘च�डफळी’ असे सबंोधले ू
आहे. ते �हणतात, “एि�फ��तन िव�ालया�या शेजार� एक वाडा बांिधला आहे. तसाच 
एक कोटांतही आहे. या दोनही िठकाण� मोठमोठे इं�ज कामगार व दसर े�िति�त लोक ु
जाऊन च�डफळी खेळत असतात. हे च�ड रबराचे असन दगडासा�रखे कठीण व सदंर ू ू ू ु
असतात. �ांचा रगं पांढरा असन हे इं�लंडाह�न येतात. असे �िति�त इं�ज लोक च�डफळी ू ू
खेळतात, �हटल� असतां आम�या लोकांस नवल वाटेल. आिण कदािचत अस� �हणतील. ्
“कायहो हे इं�ज लोक लहान मलांसा�रखे खेळतात? यां�या अगं� �ौढपणा कांह� नाह�.” ु
परतं ही �यांची मोठी चक आहे. हे खेळ िनद�षी असन शरीरसपंि� वाढिव�याच� व र�ण ु ू ू
कर�याच� म�य साधन� आहेत.” हा बह�दा टेिनस खेळ असावा. यािशवाय मंबईतले �या ु ु
काळचे �यायाधीश व मोठमोठे िव�ान लोक िबिलयड� खेळत (माडगांवकर २००२ : 
२९१-९३). 

ि�केट-टेिनस या खेळां�माणे घोडया�या शय�ती, नौकां�या शय�ती असे नवे खेळही ्
इं�जांनी स� केले. मंबईला “मोठमोठाले इं�ज लोक जमन नौकां�या पैजा मा�रतात. �ा ु ु ू
�ी�यथ� यांण� चांग�या बोटी तयार क�न �ांवर ह�शार तांडेल नेमलेले असतात. मग 
नेमले�या िदवशी हे इं�ज गह�थ जमन आपआप�या बोटी तयार क�न अमक िठकाण� ृ ुू
�याची बोट �थम जाऊन येईल, �याण� अमक ��य िजकंाव�, अस� ठरवन कदम चारपांच ु ू
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प�यात अनेक बोट �लब होते. या �लबांम�ये येऊन कॉलेजमधील त�ण िव�ाथ� ु
िनयिमत नौकानयन करत. िव�नाथ कािशनाथ राजवाडे १८८४ ते १८९० या काळात 
डे�कन कॉलेजम�ये िशकत असताना रोज स�ंयाकाळी चार वाजेपासन सात वाजेपय�त ू
पाच-सात मैल होडी व�हवत असत. ‘शािदलबोवाजवळील होडीखा�या’चा उ�लेख 
�यांनी केला आहे (िव. का. राजवाडे १९६५ : १०). १८८९म�ये औधंचे भगवानराव 
उफ�  बाळासाहेब पतं�ितिनधी यांनी प�या�या डे�कन कॉलेजम�ये �वेश घेतला. इथे ु
असताना डे�कन कॉलेज�या बोट �लबपासन होळकर पलापय�त होडी व�हवीत ू ु
जा�याचा उप�म ते करत असत. नौकानयनाचा �यांना इतका छंद जडला क� पढे ु
औधंला परत�यावर �यांनी आप�या पदरी असले�या क�णा सतार नामक सताराला ृ ु ु
प�याला डे�कन कॉलेज�या बोट �लबम�ये पाठवन तेथील नावांचे िनरी�ण क�न तशी ु ू
नाव तयार कर�यास सांिगतले. नाव तयार झा�यानंतर ते औधं येथील तलावातही 
आपला नौकानयनाचा छंद जोपासत होते (भवानराव पतं�ितिनधी १९४६ : ५५३). 
१८९०नंतर न. िच.ं केळकर डे�कन कॉलेजम�ये असताना या बोट�लबचे सद�य होते. 
�यां�या पव� दोन वष� िशरगावकर, बळवतंराव दशेपांडे, रामभाऊ करदंीकर, भाजेकर ू
अशा नाव व�हव�यात िन�णात असले�या �य��ची नावे �यांनी िदली आहेत. या 
मंडळ�नी यरोपीयन बोट �लबशी सामना िदला होता. मंबईत�या नौकानयन �पध�चे वार ेु ु
प�यापय�त आले होते असे िदसते (न. िच.ं केळकर १९३९ : १६०).ु

बोटी सम�ांत लोिटतात. हा तमासा पहायास श�कडो लोक सम�ांत व बदंरांत जमतात.” ु ु
अशी मािहती गो. ना. माडगांवकर यांनी िदली आहे. मंबईला महाल�मी येथे रसेकोस� ु
तयार केले. ितथे दरवष� फे�वारी मिह�यात घोडयां�या शय�ती होऊ लाग�या. ्ु
१८६३म�ये दखेील ही शय�त पाहायला पचंवीस-तीस हजार लोकांचा समदाय जमत ु
होता (माडगांवकर २००२ : ३००-३०१). मंबई�माणेच पणे येथे यरोपीयनां�या ु ु ु
वसाहतीत (ल�करात) घोडयां�या शय�तीचे मैदान तयार केले. ितथेही घोडयां�या शय�ती ् ्
पाहायला लोकांची अितशय गद� होत असे (ना. िव. जोशी २००२ : ९३-९४). जोशी 
आिण माडगांवकर या दोघांनाही इं�जांब�ल �ेम आहे. परतं इं�जांनी स� केले�या या ु ु
शय�त�िवषयी मा� �यांनी नापसतंी दाखवली आहे. माडगांवकरांनी या खेळाला ‘�िति�त 
�ीमंती जगार’ �हणन िहणवले आहे. तर ना० िव० जोशी यांनी, “ही चाल पव��या जगंली ु ू ू
चालीच� एक अवशेष आहे व ती इंि�लश लोकां�या सधारणकेस डाग आहे.” अशा श�दांत ु ु
या शय�तीवर टीका केली आहे (माडगांवकर २००२ : ३००; ना. िव. जोशी २००२ : 
९४).

को�हापर प�रसरात स�ंथानी वातावरणामळे िनरिनरा�या �कार�या शय�ती, �पधा�, ू ु
लढाईचे खेळ यां�या�ार ेमनोरजंन क�न घे�याची चाल होती. रडेे, बैल, बकर े (एडके) 
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एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस ‘िनबधंमाले’तील िव�णशा�ी िचपळणकर यां�या ु ू
आिण ‘केसरी’तील िटळक-आगरकर यां�या लेखना�ार े रा��ीय भावनेचा स�ंकार 
त�णांवर होऊ लागला. प�यातील वातावरण िवशेष भारलेले होते. िव�ा�या�म�ये ु
�वदशेािवषयी�या �वतं�तेचा बाणा �जावा या �येयाने िचपळणकर, िटळक व आगरकर ू
इ�याद�नी एक� येऊन स� केले�या �य इंि�लश �कल, फ�य�सन कॉलेज अशा स�ंथा ु ू ू ु
प�यात िव�ा�या�ना आकिष�त क�न घेत हो�या. रा��ीय िश�णाचा िवचार समाजात �ज ु ू
लागला होता. 

प�याबाहेरही या नविवचाराचे लोण पसरले होते. सन १८७९ ते १८८४ या काळात ु
र�नािगरी येथील सरकारी हाय�कलम�ये िशकणार े एक िव�ाथ� गोिवदं सखाराम ू
सरदसेाई या काळािवषयी �हणतात, “स. १८८१ साल� प�यास �य इंि�लश �कल ु ू ू
�थापन होऊन नवीन वळणाच� केसरी प� िनघ ंलागल�, त� आ�ही र�नािगरी येथ� आवडीन� ू
वाच ंलागल�.” (सरदसेाई १९५६ : ३८). �यातील इं�जिवरोधी आिण रा��ीय बा�या�या ू
िवचारांनी �े�रत होऊन आपणही काहीतरी बडं करावे अशी उम� या ता��या�या 
िव�ा�या��या मनात दाटन येणे �वाभािवक होते. सरकारी शाळेतन आप�याला िमळणार ेू ू
िश�ण पारतं�यात जखडवणार,े गलाम बनवणार ेआहे अशी भावना ब�याच िव�ा�या�म�ये ु
बळाव लागली होती. सरदसेाई�ंया अशा काही सवगंडयांनी एका म�यरा�ी ्ू
म�या�यापकां�या घरासमोर मोठमोठयाने आरो�या ठोकन आपला िव�ोह �कट केला. ्ु ू
िशवराम महादवे परांजपे, वामनराव पोतदार हे �या मलांचे �होर�ये होते. म�या�यापक ु ु
नाना साठे यांनी मलांना, ‘नेमन िदलेला अ�यास करायचा नसेल तर शाळेतन िनघन जा’ ु ू ू ू

वगैर�� या टकरा, बैलांची व क�बडयांची झजं असे �े�णीय सामने बघ�याचा को�हापर ् ु ू
प�रसरातील लोकांना अिधक नाद होता. शाह� महाराजांनी खासबागेजवळ साठमारीचा 
एक आखाडा बांधला होता. �यात प�कळ वेळा म�तीत असले�या ह�ीला िचडवन ु ू
खेळव�याचे �दश�न चालत असे. हजारो लोक हा खेळ पाह�यास जमत. लाठी, बोथाटी, 
दांडप�ा, लेझीम, फरीगदगा या खेळांिवषयी को�हापरकरांना अिधक �ेम होते. पण या ू
काळात खास को�हापरात खेळला जाणारा, अ�य� न आढळणारा खेळ �हणजे ‘िवटा’. ु
िवटा हे समार े चारपाच फट सळईसारखे अणकचीदार पाते असलेले लोखंडी ह�यार ु ू ु
असन �याला पाठीमागे दोनतीन हात लांबीचा लाकडी दांडा असतो. िवटा�या दांडया�या ्ू
टोकाला दोरी बांधन ितचे दसर ेटोक िवटा चालवणारी �य�� �वतः�या हाताला बांधी. ू ु
ठरािवक प�तीने व पिव�यात िवटा िफरवन फेकला असता दहावीस हातांवरील ू
मन�या�याही वम� घाव लाग शकत असे. हा िवटा गोलाकार कोण�याही बाजस चपळतेने ु ू ू
फेकता येत अस�याने एक िवटेकरी बारा भालेक�यांना भारी असे (िभडे; दशेपांडे १९७१ 
[सपंा.] : ११७). 
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अशा वातावरणात प�यात दामोदर आिण बाळक�ण हरी चाफेकर या दोन भावडंांनी ु ृ
दांडप�ा खेळ�याचा नवा �लब काढला. या �लबम�ये हे दोघे त�णांना जमवन �यांना ू
तलवार, बोथाटी व दांडप�ा चालवायला िशकवत. या दोघाही त�णां�या मनात इं�जांचे 
रा�य व �यांची भाषा, िश�ण व एकंदर स�ंकती यािवषयी �चडं सतंाप होता. अिहता�नी ृ
राजवाडे सांगतात क� �यांनी एक ‘गोफण-गडंा �लब’ही काढला होता. पव�ती�या ड�गरावर ु
गोफणीने मारलेला दगड िव�लवाडी�या र��यावर जाऊन पडला पािहजे अशी �यां�यात 
अहमहिमका चाले. हे सव� कशासाठी? अिहता�नी राजवाडे यांनी उ�या केले�या �यां�या 

असे सांिगत�यावर जवळजवळ वीसएक िव�ा�या�नी �या शाळेतन कायमचे बाहेर पडन ू ू
पढील िश�णासाठी पणे गाठले. प�रणामी �या वष� मॅि�क�या परी�ेला बसणारा एकही ु ु
िव�ाथ� नाही, अशी नाम�क� र�नािगरी हाय�कलवर येऊन पडली (िक�ा : ३९). याच ु ू
काळात िमरजेस शालेय िश�ण घेणार ेन० िच०ं केळकर सांगतात क� िमरजेत तालम�चा 
�घात थोडाबह�त असे. अशा एका “तालमीचे व�ताद िव�लराव भान हे पिहलवान व ू
�वदशेीचे पर�कत� होते. प�यांतील साव�जिनक काकां�या चळवळीची लहानशी लाट ु ु
िमरजेपय�त पोहोचली होती.” (न. िच.ं केळकर १९३९ : १२८).

प�यातील िव�ा�या�म�ये हे भारावलेपण अिधकच �माणात होते. �याचा प�रणाम या ु
मलां�या खेळांवरही झाला. प�यात या काळात तालम�ची स�ंया वाढली. प�या�या पि�म ु ु ु
भागात पांडोबा जोगांची नगरकरांची तालीम, दादा दाम�यांची िचचेंची तालीम, दादा 
आगा�यांची लोखंडयांची तालीम; आिण पव� भागात चदंभाईची तालीम, िशवरामवा�यांची ् ू ू
तालीम, दगड हलवायाची तालीम अशा काही �िस� ज�या तालमी हो�या. या तालम�ना ू ु
जोडलेले तलवार, दांडप�ा, बोथाटी, लेिझम वगैर ेखेळ�याचे आखाडे असत. मोहरम�या 
ताबतां�या िमरवणक��या वेळी हे खेळ सादर होत. अिहता�नी राजवाडयां�या ्ु ु
बालपणी�या काळात (एकोिणसा�या शतका�या अखेर�या दशकात) या सव� तालमी व 
आखाडे गजबजलेले असत. �या वेळी या मंडळ�म�ये चदंभाईवाले व िशवरामवाले असे ू
दोन गट असन �यां�यात चरस लागे. दवेी�या नवरा�ा�या िदवसांत नऊही िदवशी पहाटे ू ु
हे आखाडे टोळीटोळीने आपाप�या तालमी�या नावाने जयजयकार करत चतः�गंीला ु ृ
जात (श०ं रा० राजवाडे १९८० : २२). असेच वातावरण को�हापरातही होते. ितथले ु
सगंीताचे एक िन�सीम रिसक केशवराव पाटील व गणपतराव भोसले हे तालीम चालवत. 
मोहर�म�या वेळी िनघाणा�या ताबतात हे दोघेही बेरडाचे स�ग काढन �यात आप�या ु ू
वीर�ीय� खेळांचे कौश�य दाखवत. गणपतराव हे म�य बेरड होत व आप�या छातीत ु ु
अ�सल पोलादी भा�याचे टोक दोनतीन इंच खपसन घेत व �या ि�थतीत दस�याशी ु ू ु
तलवारीची लढाई खेळत. हा �म पाचसहा िदवस चाल असे. ही आठवण एकोिणसा�या ू
शतकात�या अखेर�या दशकातली को�हापरमधली आहे (गोिवदंराव ट�बे १९८४ : १४).ू
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श�दिच�ातन ते नेमकेपणाने �प� होते : “पव�तीला...अ�या� वाटेवर उजवीकडे एक दगडी ू
उंच ओटा आहे. �यावर आ�ही ग�पा मारीत बसत अस. अशा वेळी �विचत हे चाफेकर ू
बधं�य काचे मा�न आिण हातात उंच उंच काठया घेऊन ड�गराव�न येत. तेथे �यांचा ्ु
आमचा प�कळ वादिववाद होई....ते लढाऊ वीरव�ीचे असत, आ�ही बोलके-वा�य ु ृ
व�ीचे होतो. ते आम�या वा�याची, इं�जी िशक�याची, आिण इं�जी िशकले�या रानडे, ृ
िटळक �भती पढा�यांची िनंदा आिण टवाळी करत...ते �हणत, इं�जी िशकन काय ृ ु ू
करता? िशवाजीसारखे झाले पािहजे व िशवाजी होणे �हणजे रानावनांतन, ू
काट�याकट�यांतन िहडंणे, दांडप�ा खेळणे व एका गावाह�न दस�या गावी पायी पळत ु ू ु
जाणे. ते �वतः सातारा ते पणे पायी जात असत व प�याह�न िचचंवडास दौड मारीत. ु ु
आ�हांला साहिजकच �यांचे �हणणे पटत नसे व आ�ही �यांची उलट थ�ा करीत अस. ू
याचा प�रणाम �यां�या आम�या प�कळ वेळा मारामा�या जपंत. आ�ही िशम�या�या ु ु
िदवसांत आटयापाटयाचे सामने पाह�न रा�ी परत घोळ�याने येत असता यांची सव� मंडळी ् ्
वाटेत स�ज असत व तेथे भांडण होऊन मारामारी जपें....एकदा तो दपारी बारा वाजता ु ु
मा�याकडे आला व मला �हणाला, “काय तमचे िव�णशा�ी िचपळणकर, िटळक आिण ु ु ू
रानडे करावयाचे? इं�जी कसचे िशकता आिण केसरी कसचा वाचता? हा वीर प�ष ु
पाहा.” असे �हणन �याने मा�या हातात बडंवा�या नानासाहेब पेश�यांचा एक लहानसा ू
फोटो िदला व हा तम�याजवळ ठेवा �हणन सांिगतले...” (श.ं रा. राजवाडे १९८० : २३). ु ू
त�कालीन त�णांम�ये िनमा�ण होऊ लागले�या न�या उम� �यां�या जीवनात�या खेळ-
मनोरजंनासार�या आनंददायी अगंावर दखेील कसा प�रणाम घडव लाग�या हो�या हे या ू
दीघ� कथनाव�न �यानात येते.
सण-उ�सव

खेळां�माणेच मनोरजंनाचा आणखी एक �ढ माग� �हणजे सणा�या िनिम�ाने होणार े
उ�सव. महारा��ात पेशवाईपासन िशमगा आिण गणेशो�सव या दोन सणांना मोठे उ�सवी ू
�व�प �ा� झाले होते. िशवाय मोहरम�या वेळी ताबत िनघत; �यात मि�लमांसोबत िहदं ू ु ू
लोक मोठया �माणावर सहभागी होत.्

िशम�या�या वेळी खेळला जाणारा रगंो�सव महारा��ात पेशवाईपव� �ढ न�हता. ू
फ� होळी पारपं�रक प�तीने पेटवली जात असे. उ�र भारतात, िवशेषतः राजपत ू
घरा�यांम�ये रगंांचा उ�सव उ�साहाने खेळला जात असे. राजपत राजघरा�यांम�ये ू
खेळ�या जाणा�या या रगंो�सवाचे अनकरण होळकर आिण िशदं ेया उ�रकेडील मराठा ु
सरदारांनी आपाप�या स�ंथानांम�ये स� केले. पेश�यां�या प�यात रगंो�सव आण�याचे ु ु
�ेय महादजी िशदं ेयां�याकडे जाते. सवाई माधवरावा�या काळापासन हा उ�सव साजरा ू
होऊ लागला. होळीपासन रगंपचंमीपय�त पाचही िदवस हा उ�सव शिनवारवाडयासमोर ्ू
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चाले. रोज स�ंयाकाळी शाहीर लाव�या-गौळणी सादर करत. �यात नाचणार ेप�ष नाचे ु
असत. सन १७९७मधील पेशवाईत साज�या झाले�या रगंो�सवाचे वण�न असे : “िशदं े
यांची �वारी आली होती. बरोबर दोन हजार खासा चांगला होता. होळकर, मानाजी 
फाकडे, रा�ते व सम�त मानकरी आले होते. समारभं उ�म जाहला. रगं गलाल बह�त ु
हगंामा जाहला. रगंाचे बबं चाह� कोनांस लावन उडिवले. रगं खेळोन सम�त घरोघर गेले.” ू
(वषा� िशरगांवकर २००१ : ५२-५३).

िशमगा साजरा कर�याची ही प�त पेश�यां�या दरबारातन हळहळ समाजा�या इतर ू ू ू
�तरांतही सव�� िझरपलेली िदसते. धमा�नंद कोसबंी (१८७६-१९४७) यां�या त�णपणी 
गो�यातील जांबवली येथे साज�या होणा�या िशम�या�या सणािवषयी �यांनी आ�मकथनात 
िलिहले आहे. जांबवली�या दामोदर या दवैतापाशी िशम�याचा उ�सव साजरा केला जात 
असे. १८९७म�ये या उ�सवासाठी �यापा�यांकडन प�ी सातशे-आठशे �पये गोळा झाली ू
होती! यािशवाय लोकांकडन जमव�यात आलेली वग�णी वेगळी. या पैशात जांबवलीस ू
येणा�या सवा�ना सात िदवस फकट जेवण िमळे. त�ण मले रा�ी नाटके सादर करत व ु ु
िदवसा बीभ�स स�गे घेऊन �े�कांचे मनोरजंन करत. ही बह�दा लिळतातील स�गे 
असावीत. स�ंयाकाळी स� होणारा कलाविंतण�चा नाच रा�ी आठ-नऊ वाजेपय�त चाले ु
(ज. स. सखटणकर [सपंा.] १९७६ : १४). तमाशा, न�य, लिळताची स�गे इ�यादी ु ृ
लोककला हेच िशम�याचे म�य आकष�ण �या काळात राहात असे. �यामळे हा सण ु ु
चांगलाच लोकि�य झाला.

एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस मह�व पावलेला मंबई-प�याचा �िस� सण ु ु
�हणजे गणेशो�सव. पेश�यांचे आरा�य दवैत �हणन गणपतीने महारा��ीय समाजा�या ू
भावजीवनात �वेश केला. शिनवारवाडयात पेशवे गणेशो�सव थाटात साजरा करत. ्
�����वामी धावडशीकरांनी पिहला पेशवा बाळाजी िव�नाथ याला गणपतीची उपासना 
कर�याचा स�ला िदला. �यामळे पेश�यां�या दवेघरात गणपतीची �ित�ापना झाली. पढे ु ु
१७२८म�ये �����वामी साता�याला राहायला आ�यापासन साता�यातही गणपतीउ�सव ू
स� झाला. दहा िदवसां�या या उ�सवात पेश�यां�या िनवास�थानी गणपती�या ु
मत�भोवती आरास मांडली जात असे. कधी कधी चोपदार या सजावटीत रगं भर�यासाठी ू
उभे राहात. दहाही िदवस गोसावी, गवई, हरदास, कलाविंतणी इ�याद��या कला सादर 
होत. सन १७९४-९५म�ये पेश�यांकड�या गणेशो�सवात�या कलावतंांना ४३५८ इतक� 
िबदागी िदली. या कलावतंांम�ये १८१ हरदास, ३४ गायक आिण ४३ कलाविंतणी होते 
(वषा� िशरगांवकर २००१ : ४९). �यापव�, १७७४म�ये राजक�य प�रि�थती अि�थर ू
असताना वयाने लहान असलेला सवाई माधवराव पेशवा परदंरावर होता. �यावेळी ु
गणेशो�सव कसा साजरा करावा यािवषयी सचना पढील प�ात केले�या िदसतात : ू ु
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गणपतीउ�सवाची ही परपंरा कोकणातन प�यात आले�या पेश�यांसोबत ू ु
शिनवारवाडयात पोहोचली, तशीच ती कोकणातन �थलांत�रत झाले�या �ा�ण, �भ ् ू ू
इ�यादी लोकां�ार े मंबईतही येऊन �जली. इं�ज राजवटीत मंबईम�ये होणा�या ु ु
गणेशो�सवा�या काही न�दी उपल�ध आहेत. उदाहरणाथ�, १८६३म�ये मंबईत ु
गणेशो�सव कसा साजरा होई ते गो. ना. माडगांवकरांनी िलह�न ठेवले आहे. दहा िदवसांचा 
हा उ�सव असे. अनेक घरांम�ये वष�-सहा मिहने खपन गणपतीची मत� तयार केली जाई. ू ू
गणपती�या सजावटीसाठी िच�े व मखर तयार करत. घरांना रगंरगंोटी करत; तसेच 
हडंया-झबंर, आरसे व िच�े लावन घर ेसजवत. गणपती�या िदवसांत समाराधना, कथा, ् ु ू
नाच, बैठका, फगडया, जलसे इ�यादी काय��म होत. पैसेवाले लोक असतील तर दहाही ्ु
िदवस घरासमोर चौघडा वाजवीत ठेवत. अखेर�या िदवशी पाल�यांतन गणपती ू
शेळिव�यासाठी िमरवणक�ने वाजत गाजत घेऊन जात. गौरीसोबत बाणकोटी लोक ु
र�तोर�ती नाचत. हे ��य पाहायला लोकांचीही गद� बरीच होई (माडगांवकर २००२ : 
३३४). कॅ�टन मेडोज टेलर याने १८२४म�ये सव��मथम मंबईत पाऊल ठेवले, ते�हा ु
गणेशो�सव स� होता. गणपती�या िमरवणक�तील वा�ां�या ग�गाटाने टेलर बेजार झाला ु ु
होता. ३ स�ट�बरला आईला िलिहले�या प�ात तो �हणतो, “This is a festival day, 
and the natives walk in a sort of procession, with a kind of drum, 
making a terrible noise. They dress up in the most ridiculous manner, 
carry torches in their hands, and go on with all sorts of antics.” (Taylor 
1920 : 19). मंबईत गणपतीचे माहा��य �ा�ण, �भ, सोनार, भडंारी व शेणवी या ु ू
लोकांम�ये अिधक असे. मंबईत �या काळी �थािनक गोसावी व कथा-क�त�न करणार ेु
हरदास भरपर होते. परतं �ावणा�या अखेरीस व रामनवमी�या समारास मंबईतील ू ु ु ु
हरदासांची स�ंया एकदम वाढे. याचे कारण गणेशो�सवात घरी गणपती बसवणार ेलोक 
आपाप�या ऐपतीनसार कथा ठेवत. यात हरदासांची चांगली कमाई होई. साधारण ु
हरदासाला एका कथेची दहावीस �पये िबदागी िमळे. चांग�या िव�ान व व��व ृ
असले�या हरदासाला एका रा�ीचे शे-दीडशे �पये िमळत (माडगांवकर २००२ : ३०७).

“�ीगणपतीचा उ�साह होत आहे �यास लिळताचे िदवशी समारभं बह�त होत असे तो तसा 
करावयाचा नाह�. िन�य ह�रक�त�न होत असते. �या�माण�च लिळताचे रोजी क�न 
लिळता�या चार ओ�या �हणन आत� करवावी. िखरापत वाट�यानंतर �व�थपण� बसोन ू
�साद �ीमंतास वगैर ेघेण� त� �याव�. बदंोब�त चांगला राखावा. गणपित पोहोचवाल �या 
िदवश� पालख�त गणपित घालन समागमे वाज�ंी यांचा एक ताफा दऊेन पोहोचवावा. ू
आणखी कांह� समागम� न दणेे.” (िव. ल. भावे १९७६ : २८४). लिळताची स�गे, गौळणी, 
आिण हरदासांची आ�याने हे गणपती उ�सवातील करमणक�चे �मख �कार होते. ु ु
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मंबईतील बाणकोटी लोकांचा गणपती-उ�सवाशी असलेला सबंधं माडगांवकरांनी ु
अधोरिेखत केला आहे. कोकणात�या �ीवध�न, हण�, बाणकोट, िचपळण, र�नािगरी, ू
राजापर इ�यादी प�रसरातन अनेक किन� जातीय लोक मंबईत घरकाम कर�यासाठी ू ू ु
येत. दळण-कांडण, धणी-भांडी, झाडणे-सारवणे, मलांना सांभाळणे अशी कामे अितशय ु ु
कमी मोबद�यात ते करत. �ीमंत घरांम�ये असे पाच-सहा नोकर दखेील असत. 
कोकणात�या बाणकोट प�रसरातन यातले बरचे लोक आलेले अस�यामळे या सग�याच ू ु
घरगडयांना ‘बाणकोटी’ असे �हटले जाई. आिण सव�साधारणपणे �यां�यासाठी वापरले ्
जाणार ेसबंोधन ‘बाळ’ िकंवा ‘बा�या’ हे असे. या बा�या लोकांना जेवणासह पगार िमळे ू
एक ते तीन �पये; �याला ‘ओला पगार’ �हणत. जेवणािशवायचा सका पगार पाच ते सहा ु
�पये असे. मंबईत १८६३म�ये असे तीन-चार हजार बा�या नोकर असावेत असे ु
माडगांवकर �हणतात.[४] या बा�यांचा नाच हे गणेशो�सवाचे मह�वाचे वैिश�य असे. ्
गणेशो�सवा�या आधी आषाढ आिण �ावण मिह�यात एक� जमन हे लोक न�याचा सराव ृू
करत. एक ढोलके, दोनतीन झांजा आिण पायात चाळ बांधलेला असे. गणपती�या 
िदवसांत घरोघरी जाऊन हे लोक न�य करत. याब�ल �यांना �पया-आठ आणे दि�णा ृ
िमळे (माडगांवकर २००२ : ३०२). कोकणी न�य�काराची ही परपंरा आजही िजवतं ृ
असलेली िदसते. 

एकोिणसा�या शतका�या अखेर�या दशकात गणेशो�सवा�या धािम�क उ�सवाचे 
�पांतर राजक�य-सामािजक उ�सवात झाले. िहदं अि�मतेचे व रा��वादाचे �तीक �हणन ूू
गणेशो�सव साजरा केला जाऊ लागला. तसेच प�या-मंबईबाहेर सव�� �याचा �सार स� ु ु ु
झाला. याला िनिम� घडले ते एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस मंबई व प�यात ु ु
झाले�या दगंल�चे. १८९३म�ये मंबईत पिहली िहदं-मि�लम दगंल झाली. या दगंलीचे ु ुू
मळ सौरा��ातील �भासप�ण या तीथ��े�ी झाले�या िहदं-मि�लम द�ंयाम�ये होते. ू ुू
ितथ�या दगंलीनंतर �या दगंलीत नकसान झाले�या मि�लम लोकां�या मदतीसाठी ु ु
मंबईतील मि�लमांनी सभा घेतली. �याचबरोबर �या दगंलीत नकसान झाले�या िहदं�या ु ु ु ू
मदतीसाठी मंबईतील िहदंधम�यांनी सभा घेतली. यातन मंबईतील वातारवण िबघडन ु ू ु ूू
�याचे पय�वसान ११ ऑग�ट १८९३ रोजी दगंलीत झाले. ही दगंल आठवडाभर चालली. 
मंबईतले िगरणी कामगार या दगंलीत आघाडीवर होते. कापडिगर�या, गोदी यांचे �यवहार ु
ठ�प झाले. ८० माणसे म�यमखी पडली; तर समार ेसातशे जखमी झाली. या दगंलीत ृ ु ुू
दीड हजार लोकांना पोिलसांनी अटक केली (मनोहर कदम १९९६ : १२१).

या दगंलीचे पडसाद मंबई इला�यात�या इतर शहरांतनही उमट लागले. पढ�या ु ू ू ु
दोन वषा�त पणे, येवला, सोलापर, अहमदनगर, बेळगाव, सातारा, र�नािगरी, िचपळण, ु ू ू
पेण, क�याण इ�यादी शहरांम�ये िहदं आिण मसलमान यां�यात लहानमोठया दगंली ्ुू
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पण १८९३पासन िहदं-मि�लमांत बेबनाव व �ेषभावना िनमा�ण झा�यानंतर ू ुू
मि�लमां�या ताबतात सहभागी �हायचे नाही असा िनण�य प�यातील िहदं�ंया पढा�यांनी ु ु ु ुू
घेतला. या पा��भमीवर ताबतांना पया�य �हणन साव�जिनक गणेशो�सव साजरा करावा ू ु ू
असा िवचार पढे आला. ताबतासमोर स�गे सादर होतात, �याच धत�वर गणपतीसमोर ु ू
मे�यांचे सादरीकरण करावे अशी क�पना िनघाली. साव�जिनक गणेशो�सवाचा हा पायडंा 
लोकमा�य िटळकांना अितशय पसतं पडला आिण २६ स�ट�बर १८९३�या ‘केसरी’म�ये 

झा�या (िक�ा : १२३). मंबईतील दगंलीनंतर प�यास शिनवारवाडयासमोर िहदंनंी ्ु ु ू
िवचारिविनमय कर�यासाठी सभा घेतली. �यानंतर अशा अनेक सभा होऊ लाग�या. 
१८९३�या �ावण मिह�यात वै� भाऊसाहेब रगंारी यां�या घरी प�यातील काही ु
पढा�यांची बैठक झाली. या बैठक�त गणेशो�सव साव�जिनक �व�पात साजरा करावा असे ु
ठरले. �यानसार वै� भाऊसाहेब रगंारी, गणपतराव घोटवडेकर, नानासाहेब खाजगीवाले ु
इ�यादी मंडळ�नी साव�जिनक �व�पाचा गणपती बसवला व अनंत चतद�शीला गणपतीची ु
िमरवणक काढन �याचे िवसज�न केले. या िमरवणक�बरोबर काशीनाथ ठकजी जाधव ू ू ु ू
यां�या नेत�वाखाली एक मेळाही िनघाला (ज. स. करदंीकर १९५३ : ०३). ृ

पव�पासन मोहरम�या काळात मि�लमांचे ताबत िनघत असत. या ताबतांम�ये ू ू ु ू ु
िहदंदखेील सहभागी होत. मंबई शहरातील एक ततीयांश िहदं लोक हा सण पाळतात ु ृू ू
अशी मािहती १८६३म�ये माडगांवकर दतेात (माडगांवकर २००२ : ३३५). 
िशम�या�माणे स�गे ताबतात दखेील नाचत; लेिझम खेळत, कसरतीचे शारी�रक श��चे ू
खेळ क�न दाखवत. यात मि�लमां�माणे िहदंदखेील असत. प�यात, चदंभाईची तालीम, ु ुू ू
िशवरामवा�यांची तालीम, दगड हलवायाची तालीम अशा िठकाणचे लेिझम वगैर ेखेळणार ेू
समह मोहरम�या ताबतांम�ये आपली कला सादर करत (श.ं रा. राजवाडे १९८० : २२). ू ू
को�हापरात केशवराव पाटील, गणपतराव भोसले यांचा आखाडा होता. हे दोघेही ु
मोहरम�या ताबतात बेरडाचे स�ग काढन �यात आपले मदा�नी खेळांचे कौश�य दाखवत. ू ू
गणपतराव म�य बेरड होत व आप�या छातीत अ�सल पोलादी भा�याचे टोक दोनतीन ु
इंच खपसन घेत व �या ि�थतीत दस�याशी तलवारीने लढत. हा �म पाचसहा िदवस ु ू ु
चालत असे (गोिवदंराव ट�बे १९८४ : १४). माडगांवकर १८६३म�ये सांगतात, “िक�येक 
िहदंलोक आपआप�या मलांस फिकरी दऊेन व काखेस झोळी लावन लोकां�या दारोदार ु ूु
“इमामह�सेन” अस� �हणन फिकरी व िचराखी मागायास पाठिवतात. असी जमिवलेली ू
िभ�ा स�ंयाकाळ� नेऊन ताबतांस अप�ण क�रतात....ताबतास अबीर, ऊद, या सगिंध ू ु ु
��यांचा वास आवडतो, व िहर�या रगंावर �याची �ीित अस�ये, �हणन �ा िदवसांत िहदं ू ु
व मसलमान भ� िहर�या रगंाचे पोशाख क�रतात, व अगंास अबीर फांिसतात.” (गो. ना. ु
माडगांवकर २००२ : ३३६). 
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�यांनी या उ�सवाची िवशेष दखल घेऊन उ�सवाला �ो�साहनही िदले. पढील वष�, ु
१८९४म�ये शभंर साव�जिनक गणपती बसले, तर १८९५म�ये ही स�ंया दीडशे�या वर 
गेली. ‘केसरी’ स�ंथेचा गणपती १८९४पासन बस लागला (ज. स. करदंीकर १९५३ : ू ू
३-५). १८८५ म�ये मंबईत पिहला गणेशो�सव िजतंीकरां�या चाळीत साजरा झाला. ु
मे�याची भजने आिण आटयापाटयचे खेळ झाले. १८९६म�ये �लेगमळे उडालेली ् ् ु
धावपळ आिण १८९७म�ये िटळकांवर स� असलेला खटला या कारणांमळे गणेशो�सव ु ु
थोडा थंडावला. �यानंतर १८९८पासन प�हा जोमाने स�वात झाली. या वष� मंबईत ू ु ु ु
गणेशो�सवासोबत साठस�र मेळे िनघाले. महारा��ात इतर�ही या उ�सवाचे लोण पोहोच ू
लागले. वर को�हापरातील केशवराव पाटील व गणपतराव भोसले या मोहरम�या ु
ताबतात स�गे घेणा�या दोघा कलाकारांचा उ�लेख केला आहे. गणेशो�सवाचे लोण ु
को�हापरात पोहोच�यानंतर �यांनी ‘केदारिलंग �ासािदक मे�या’ची �थापना केली व या ु
मे�यातफ�  पद ेबसवन ते गणेशो�सवात सादर क� लागले (गोिवदंराव ट�बे १९८४ : १७). ू
१८९५म�ये नेवासा व धळे येथे गणेशो�सव झाला. ध�यात उ�सवावेळी दगंल झाली. ु ु
दस�या वष� ध�यात गणेशो�सवाचे २८ मेळे िनघाले. १८९६म�ये लोणाव�याला ुु
गणेशो�सव स� झाला. १८९८म�ये वसईला दोनतीन गणपती बसले. नरिसहंवाडी, ु
रिहमतपर, सगंमनेर, भडगाव, यवतमाळ इत�या िठकाणी या वष� गणेशो�सव साजरा ू
झाला. तर १८९९म�ये क�याणला अकरा िठकाणी साव�जिनक गणपती बसले. या वष� 
क�याणम�ये का�या मिशदीजवळ दगंल झाली. परतं ती दो�ही प�ांकडन सामोपचाराने ु ू
िमटव�यात आली. दवेगड, मीरज, मधोळ, नागपर, कामठी, बलढाणा इत�या िठकाणी या ु ू ु
वष� गणेशो�सव झा�या�या न�दी आहेत. १९००म�ये ह�बळी येथे आिण पढंरपरात ु
पाचसहा िठकाणी साव�जिनक गणपती बसले. उ�सव स� झा�यानंतर पढील सातआठ ु ु
वषा�त महारा��ात कोकण, दि�ण महारा��, खानदशे, व�हाड या सव� �ांतांत 
गणेशो�सवाचा �सार झपाटयाने झाला. लोकांचा या उ�सवाला उ��फत� �ितसाद ् ू
िमळाला (ज. स. करदंीकर १९५३ : १५०-३२०).

अशा �कार े �ाम�याने महारा��ात�या उ�चवण�य समाजात पज�या जाणा�या ु ु
गणपती या दवैताचा �वीकार िन�न�तरीय समाजाने दखेील केला. गणेशो�सवाचे 
बह�जनसमाजात असे िझरपणे लोकमा�य िटळकांनी अगदी �ारभंी�या वष�च हेरले होते. 
एरवी जातीपात�नी िवभागलेला आिण िहतसबंधंांसाठी पर�परांशी सघंष�रत असलेला हा 
समाज म�लीमांचे िनिम� होऊन दवेा-धमा��या नावावर एक होतो हे �यांनी पािहले. ु
आप�या पन��जीवनवादी रा��ीय िवचारा�या �सारासाठी हा उ�सव अ�यतं उपय� ु ु
ठरणारा आहे, याची जाणीव �यांना झाली होती. १८ स�ट�बर १८९४�या ‘केसरी’त 
िटळकांनी केले�या पढील मत�दश�नाव�न �यांनी कोण�या हेतने गणेशो�सवाचा ु ू
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वरील प�र�छेदात सामािजक सधारणेची चळवळ चालवणा�या लोकिहतवादी ते ु
आगरकर या परपंरवेर िटळकांचा ितखट रोख िदसतो. या सधारक� िवचारांमळे िशि�त ु ु
समाजात �वधम�, �वपरपंरा यांिवषयी सशंयाची, त�छतेची भावना िनमा�ण होते आिण ही ु
भावना रा��ीय िवचारा�या िनिम�तीस घातक आहे अशी िटळकांची भिमका होती. ू
गणेशो�सवाला बह�जनांचा िमळालेला �ितसाद पाह�न �यांना या समाजापय�त आपला 
िवचार पोहोचव�याचा माग� उपल�ध झा�याचे ल�ात आले. �हणनच �यांनी �ा�णेतर ू
जात��या लोकांनी गणेशो�सव उचलन धरला याचे फार कौतक केले; �यां�या मे�यातील ू ु
सगंीताची तरफदारी केली. 

�या सगंीतासाठी ‘भि�रसाने ओथंबलेले’ आिण ‘कण�मधर आलाप’ अशी ू

पर�कार केला होता हे �प� होते : “यदंाचा भा�पद मिहना व िवशेषतः गेली अनंत ु
चतद�शी वगैर ेिदवस मराठयां�या इितहासांत आिण िवशेष क�न पेश�यांची राजधानी जे ्ु
पणे शहर �या�या इितहासात सवणा��या अ�रांनी न�द�यासारखे गाजले...गणपती दवेता ु ु
आजपय�त पांढरपेशे वगैर ेलोकांम�ये असन �या दवेतेसबंधंाने घरोघरी उ�सव, मं�प�प, ू ु
जागरणे, क�त�ने, वगैर े थाटाने होत असत हे खर े आहे. तथािप यदंा आ�हा मराठयांचा ्
आधार�तंभ जो वै�यवग� अगर ��यही िनढळा�या घामाने पैसा िमळवन आ�हा सवा�ची ू
त�डे उजळ करणारा साळी, माळी, रगंारी, सतार, कंभार, सोनार, वाणी, उदमी, इ�यादी ु ु
औ�ोिगक वग� यातील लोकांना यदंा िवल�ण रीतीचे �मरण येऊन �यांनी हा िदवस 
साजरा कर�याची जी काही मेहनत घेतली ती केवळ अपव� आहे. िदवसभर कामधदंा ू
क�न घरी आ�यावर चकाटया िपटीत बसणार,े दा� िपऊन िझगं�यामळे गटारात ् ु
लोळणार े व �ा दा��या पायी बायका पोरांचे हाल करणार े अथवा तमाशाम�ये 
अचकटिवचकट गाणी ऐकत बसणार े या सवा�स िनदान काही काळपय�त तरी उपरती 
होऊन �यांचा �रकामा वेळ बि�दा�या �ी गजवदना�या भजनपजनात गेला ही गो� काही ु ू
लहान सामा�य नाही. िवशेषतः ल�ात ठेव�याची गो� ही क�, ��येक साव�जिनक 
गणपतीची खटपट व भजनपजनाचा थाट मराठे बधंकंडन झाला आहे....मेळेवा�यांचा ू ू ू
पोशाख, ताल धरणा�या काठया, �यांचा आवाज, एकाच ठे�याने चालणारी पावले, �यांचे ्
भि�रसाने ओथंबलेले ते गाणे, सव�� �वधमा��या �ततीने भरलेले ते कण�मधर आलाप, ु ु
आम�या मराठे बधंचंा तो वीर�ीपव�क उ�साह आिण �यांची ती भ�य िनशाणे ू ू
इ�यादी....शभंर िठकाणी पाह�याचा जे�हा आ�हास अल�य लाभ झाला व ‘पा�ी भटां�या 
व नाि�तक सधारकां�या’ िनरग�ल �लापानी काही लोकांची डोक� भणाणन गेली आहेत ु ू
तरी, आम�या समाजाचे म�य �थळ जे मराठे मंडळ �यास काही एक ध�का न पोहोचन ु ू
आमचा �वधम� �ेमा अजन जसा�या तसा कायम आहे, हे जे�हा सव��ानी आप�या च�ंनी ू ू
पािहले, ते�हा आ�हास फारच कौतक वाटले.” (मनोहर कदम १९९६ : १२२).ु
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मनोरजनाचे जन े- नवे �कारं ु
एकोिणसा�या शतकात मंबई इला�याचे म�यालय असले�या मंबई शहरात ु ु ु

त�हेत�हेचे खेळ क�न दाखवणार े लोक येत. यात पारपं�रक मनोरजंना�या िविवध 
�कारांचा समावेश होता. कना�टक, सांगली, राजापर, गोमंतक, गजरात, पणे वगैर ेू ु ु
िठकाणाह�न दशावतार, डफवाले, सागडबाह��यांवाले व खांबस�ाचा नाच करणार े लोक ू
येत. (माडगांवकर २००२ : २९९). �यािशवाय, सापांचे खेळ क�न दाखवणार ेगा�डी, 
अ�वलांचे व माकडांचे खेळ क�न दाखवणार े ड�बारी भरपर येत. बह��पी िनरिनराळी ू
स�गे घेऊन �े�कांची करमणक करत. चार-आठ आ�यांत लोकांना हे खेळ पाहता येत. ू
सागडबाह��या �हणजे कळस�ी बाह��या. हा खेळ �ाचीन काळापासन भारतात सव�� ु ू
आढळतो. िव�णदास भावे रगंभमीवर पौरािणक नाटके सादर कर�यापव� कळस�ी ु ू ू ू
बाह��यांचे खेळ करत असत. ते उ�म �कारचे कारागीर होते आिण �यां�या बाह��या 
अितशय सरखे असत. या खेळात पड�ाआड उभा असलेला स�धार होताच; पण ु ू
बाह��यां�या एका बाजला गवई स�धार बसे, तर दस�या बाजला िवनोदक अथवा िवदषक ू ू ूु ू
बसे. गवई स�धार व िवनोदक कथानका�या ओघात बाह��या पा�ां�या मनातील आशय, ू
तसेच �यां�या हालचाल�चा अथ� सांगत असे (प�षो�म कालभत १९९७ : २६-२७). ु ू

कौतकिमि�त िवशेषणे िटळकांनी वापरली आहेत, �या मे�यातील सगंीत िवसा�या ु
शतका�या पिह�या दोन दशकांम�ये पणे व दि�ण महारा��ात फार लोकि�य झाले होते. ु
महारा��ीय लोकजीवनात सगंीताला एक नवा मंच या मे�यां�या �पाने उपल�ध झाला. 
िठकिठकाणचे, बह�दा �ा�णेतर समाजातील, हौशी गव�ये आिण वादक या मे�यात 
सहभागी होत. गणेशो�सवा�या आधी बरचे िदवस मे�यातील पदांची तालीम चाले. 
उ�सवात �थापन झाले�या गणपतीसमोर िठकिठकाणी हे मेळे िमरवणक�ने जात व पद ेु
सादर करत. या मे�यांची पद े पढे बराच काळ लोकां�या ओठांवर रग� ाळत राहात. ु
त�कालीन समाजात असले�या �यगंांवर या पदांमधन बोट ठेवले जाई. िचपळणकरां�या ू ू
‘िनबधंमाले’पासन न�याने समाजावर �भाव गाजव लागले�या रा��ीय भावनेचा ू ू
आिव�कार या पदांमधन �ाम�याने होत असे. िहदं परपंरांचा धािम�क अिभमान, इं�ज ू ु ू
राजस�ेिवषयी ितर�कार अशा भावनांचा पदांमधन पर�कार होई. गणेशो�सवात ू ु
मे�यांबरोबरच �या�यानांचे काय��म दखेील होत. या �या�यानांचे िवषय बह�तेकदा 
धािम�क परपंरा आिण अि�मता यां�यासदंभा�तील असत.[५] पढे या गणेशो�सवांतील ु
मे�यांमधन पर�का�र�या जाणा�या पराणमतवादी िवचारधारलेा िवरोध कर�यासाठी ू ु ु
�ा�णेतर चळवळीने ‘छ�पती मेळे’ स� केले. �यामळे िवसा�या शतकातील पिह�या दोन ु ु
दशकांतील वैचा�रक सघंषा�चे मा�यम �हणन दखेील या मे�यां�या सगंीतपरपंरकेडे ू
पाहता येते.
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को�हापर�या अबंाबाई�या दवेळातील ग�ड मंडपात िव�णदास भावे यांचे कळस�ी ू ु ू
बाह��यांचे खेळ झाले होते असा उ�लेख आहे (िभडे, दशेपांडे १९७१ : ११७).

या काळात मंबईम�ये परदशेातन कसरती करणार े लोक दखेील येत असावेत. ु ू
माडगांवकर या िवदशेी ‘तमासगीरां’ब�ल िलिहतात, “यरोप खंडांतन जे �िति�त गा�डी ु ू
व तमासगीर येतात, ते दोन चार मिहने एथ� राह�न दहावीस हजार �पये गोळा क�न 
जातात. ते कांपा�या मैदानांत व दस�या एका�ा �श�त िठकाण� जागा तयार क�न ु
तमासे क�रतात. घोडयावर नाचण� व �यावर उभ� राह�न िघरटया घालण�, च�कर मारण�, ् ्
असे अनेक त�हांचे कसरतीचे खेळ क�रतात....हे पाहयास जाणा�या ��येक मन�याकडन ु ू
एकापासन पांच �पयेपय�त घेतात.” (माडगांवकर २००२ : २९८). ू

महारा��ात सक� शीचा उदय एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त झाला. 
एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस िव�णपतं छ�े (१८४०-१९०५) यांची सक� स ु
महारा��ात �िस� होती. िव�णपतं छ�े यांचा ज�म जमिखंडीजवळ�या अकसखौपर या ू
गावी झाला. कसरत, पैलवानक�, पोहणे, गाणे, घोडे�वारी या सा�या गो��चा �यांना नाद 
होता. अ�िव�ा िशक�यासाठी घरातन पळन ते �वा�हेरला गेले. ितथे अ�िव�ापारगंत ू ू
बाबासाहेब आपटे यां�याकडे आ�य घेऊन अ�िव�ेचे अ�ययन केले. ज�हार, कागल, 
िवचंर वगैर े िठकाणी �यांनी घोडया�या पागेवर नोकरी केली. आिण �यानंतर सक� स ्ू
काढली. �यां�या सक� शीत घोडयां�या कसरत�ना मह�व होते. अखेर�या काळात एक ्
िसहं व चारपाच ह�ी नावापरते होते (गोिवदंराव ट�बे १९८४ : १२७ [तळटीप]). ु
स�वाती�या काळातील छ�यां�या या सक� शीचे �व�प कसे होते ते न. िच.ं केळकर यांनी ु
िलह�न ठेवले आहे : “...मी पिहली सक� स पािहली ती �ो. िव�णपतं छ�े यांची. पण ती ु
सक� स �हण�यापे�ा चार-दोन घोडयांची कवाईत इतकाच तो खेळ होता. छ�े �वतः ्
�वालेरीस गायनाबरोबर अ�िव�ा िशकले. पढे क�ंदवाडास येऊन �यांनी कांही घोडी ु ु
दरबारांतन िमळिवली व �यांना िशकन तयार केले. �यांचे खेळ �थम िबन ितिकटाने ू ू
िमरजेत सरकारवाडयापढील पटांगणांत झाले. �यांत फेर धरणे, उडया मारणे, त��यावर ् ्ु
समोरासमोर येऊन तोलन धरणे, व मे�यासारखे िनपिचत पडणे, एवढेच खेळ होत. इतर ू
जनावर ेिकंवा कसरती लोक िकंवा िवदषक ही कांही भानगड न�हती. खेळ अ�या�-पाऊण ू
तासात सपंावयाचा. घोडया�या पाठीवर जीन व डो�यावर झोकदार रिंगत तर ेइतकाच ् ु
सरजंाम. पण करब� ाज पावले टाकणे, नाचणे, वगैर े कामे घोडे फार चांगली करीत. ु
घोडया�या बि�म�ेपे�ा �या�या नखरबेाजपणाचा तो खेळ अिधक होता असे �हणतां ् ु
येईल.” (न. िच.ं केळकर १९३९ : १२३-२४).

इं�ज राजवटी�या �थापनेनंतर कसरती करणार े सक� सवाले िकंवा अचाट परा�म 
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४ महारा��ा�या कलाजीवनातील ि�थ�यतरें
मनोरजंना�या या �कारांचे मळ महारा��ा�या परपंरनेे चालत आले�या ू

कलाजीवनात होते. हे कलाजीवन धािम�क िवधी, लोकाचार आिण मनोरजंन अशा तीन 
�ेरणांनी आकाराला आले होते. ग�धळ, लिळत, दशावतार, दडंार, भा�ड, गौळण, 
जागरण, बोहाडा, बोल�या/कळस�ी बाह��यांचे खेळ (का�पांचािलका) इ�यादी िविवध ु
कला�पे इं�जपव� काळापासन �चिलत होती. िशमगा, िदवाळी इ�यादी सणां�या ू ू
िनिम�ाने कलाविंतण�चे न�य, ह�रक�त�न, य�ल�मा अथवा खंडोबा�या मर�या यांचे गाणे ृ ु
असे खेळ कर�याचा �घात होता. आ�या�म आिण मनोरजंन या दोन गो�ी वेगवेग�या 
न�ह�या. आधी �हट�या�माणे शहरां�या न�या अवकाशात �वेश होणे हे या कलां�या 
सदंभा�तील नवेपण होते. हळहळ या पारपं�रक सादरीकरणांमधील आ�याि�मकतेचा ू ू
आिण िवधी-लोकाचारांचा भाग मागे पडला आिण मनोरजंन हा �मख उ�ेश बनत गेला.ु

क�न दाखवणार ेयरोपीय लोक दखेील मंबईत येत असत. १८५३म�ये एक कॅट नावाचा ु ु
बलन उडवणारा मन�य यरोपातन मंबईत काही काळासाठी आला होता. हा मन�य ू ु ु ू ु ु
िवमानात बसन हवेत उंच जातो अशी बातमी व�प�ांतन सव� मंबईभर पसरली. १८ ृ ुू ू
जानेवारी १८५३रोजी भायख�या�या मैदानावर कॅट याने ितक�ट लावन बलन ू ू
उडव�याचा खेळ आयोिजत केला. �या िदवशी सरकारी काया�लयांना सटी द�ेयात आली. ु
��य�ात तो �वतः बलनम�ये बसला नाही. �रकामे बलन �याने हवेत उडवले. ते ू ू
पनवेल�या िदशेने गेले. कॅट �वतः या ‘िवमाना’म�ये न बस�यामळे जमलेले �े�क ु
अितशय नाराज झाले होते (माडगांवकर २००२ : २९७-९८).

हरदास व परािणक हे आ�याि�मक क�त�नकार, भा�यकार असत. क�त�न व ु
पराण�वण हे आ�याि�मक �बोधनाचे माग� असले तरी �यात करमणक�चा भागही असे. ु ु
दवेळात पराण ऐकायला जाणे ही सव�सामा�य �ीप�षांसाठी अितशय ि�य गो� होती. ु ु
न० िच०ं केळकर लहानपणी िमरजेत परािणकबवांचे पराण ऐकायला िनयिमतपणे दवेळात ु ु ु
जात. या काळात रामायण, महाभारत, भागवत यांची मराठी भाषांतर े प�तक�पाने ु
उपल�ध हो�यास अवकाश होता. �यामळे “येऊन-जाऊन पांडव-�तापासार�या पो�या ु
वाचावयास िमळावया�या....परतं पांडव-�तापाने समाधान होत नसे.” केळकरांम�ये ु
तेवढया लहान वयात मळ स�ंकत भाषेतील महाभारत समजावन घे�याची तळमळ होती. ् ृू ू
केळकर �या परािणकबवांचे पराण ऐकायला जात ते मळ स�ंकत भारत�थंावर असे. ु ु ु ू ृ
आिण परािणकबवा स�ंकत �ोकांचा अथ� मनोरजंक रीतीने सांगणार े अस�याने ु ु ृ
केळकरांना ते िवशेष आवडत असे. मळ महाभारतातील वाद, सभंाषणे ते खलवन सांगत, ू ु ू
ते मनोरजंक असे. परतं “एकाद ेवेळी भारतीय य�ांत पांडववीराने िकती कोण�या �कारचे ु ु
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क�त�नाम�ये गायन, वादन व नत�न या तीनही �व�पातील कलांचा आिव�कार होत 
असे. वारकरी क�त�न व हरदासी क�त�न असे क�त�नाचे दोन �कार महारा��ात �चिलत 
होते. वारकरी क�त�न �हणजेच भजनी क�त�न हे नामदवेांपासन �ढ झाले. सगंीता�या ू
�े�ात ‘राग आळिवणे’ �हणजे भजन. पण वारकरी क�त�नातन ‘भजन’ या श�दाचा ू
अथ�िव�तार झाला. टाळ-मदगंां�या साथीसह पद वा अभगं यांचे गायन असा �याचा अथ� ृ
बनला (�ी. र.ं कलकण� १९९४ : १९५). वारकरी स�ंदायातील क�त�नकार या �कारचे ु
क�त�न करतात. सतंवचनातील �माणे दऊेन अभगंांचे िन�पण करणे; मळ िस�ा�त ू
मांड�यासाठी ��ा�त व ��ा�तकथा सांगणे, असे वारकरी क�त�नाचे �व�प होते. 
म�यभागी वीणेकरी व पाठीमागे टाळकरी उभे असत. या क�त�नात पव�रगंातील ू
िन�पणाला �ाधा�य असते. दसरा �कार हरदासी क�त�न हे नारदीय क�त�न �हणन ूु
सबंोधले जाते. पव�रगंात िन�पण, तर उ�ररगंात रसभरीत आ�यान असे याचे �व�प ू
असते. हरदास िकंवा कथेकरी बवा क�त�न सादर करताना पायघोळ अगंरखा, �यावर ु
उपरणे, डो�यावर पगडी/पागोटे, हातात िचप�या, झांज, पेटी व तब�याची साथ, असा 
एकण थाट असे. आया�, िदडंी, साक�, कटाव या गीत�कारां�या साहा�याने हे क�त�न रगंत ू
असे. कटाव, चण�क, कडक, फटका इ�यादी ग��ाय वाटणार ेप�बधं हरदासी क�त�नामळे ू ु
समाजात लोकि�य झाले. हरदास �ाम�याने पिंडत कव�चे का�य क�त�नात सादर करीत. ु
हरदासी क�त�नात उ�ररगंातील आ�यानाला अिधक मह�व असते. �ो�यांसमोर 
आ�याना�या �पाने सादर होणारी कथा हे पारपं�रक सादरीकरणा�या कलांमधील 
लोकि�य त�व हरदासी क�त�नात िदसते. हे आ�यानाचे कथनत�व पोवाडा, लिळत, 
भा�ड अशा इतर सादरीकरणांम�येही अि�त�वात असे. पढे एकोिणसा�या शतका�या ु
उ�राधा�त तमाशा या कला�कारात िवकिसत झाले�या वगनाटय या �काराचे मळ ् ू
पारपं�रक सादरीकरणांमधील या आ�यान-त�वाम�ये आहे. एकोिणसा�या शतका�या 
उ�राधा�त या हरदासी क�त�नपरपंरतेच धम�-परपंराक� �ी रा��ीय िवचारांचा पर�कार ु
करणार ेरामदासी क�त�नकार तयार झाले. िचपळणकर-िटळक यांनी या रा��ीय िवचारांचा ू
पर�कार कर�यापव� दखेील काही क�त�नकार आप�या क�त�नांतन इं�जांिव�� िवचार ु ू ू
मांडत होते असे िदसते. परभणी िज��ातील मौजे पेडगाव इथ�या सतंोबा सखाराम 

बाण मारले आिण उलट कौरववीराने िकती कोण�या �कारचे बाण मारले, याचा धडाका 
�यांनी स� केला �हणजे कंटाळा येई.” (न. िच.ं केळकर १९३९ : १३०). केळकरां�या ु
या अनभवकथनाव�न परािणकां�या �वचनांची काही वैिश�ये �प� होतात. कथनातील ्ु ु
नाटयमय जागा खलवन सांग�याची �यांची खबी जाणवते; �याचबरोबर �वचनात ् ु ू ु
लांबलचक सांकेितक वण�ने कर�याचा �घात होता, आिण �यामळे अशी �वचने ब�यापैक� ु
पा�हािळक बनत हे ल�ात येते.
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‘लिळत’ हा �कार �हणजे कशाचे तरी स�ग घेऊन �या�या मा�यमातन सादर केलेले ू
क�त�न िकंवा आ�यानाचे नाटक�य सादरीकरण असे. कालमानानसार लिळता�या ु
सादरीकरणा�या �थेत अनेक बदल झाले असावेत. मळात लिळत हे क�त�ना�या ु
अखेरीस काही काळ केले जाणार ेस�गी भजन असावे. कधी कधी या स�गां�ार े एखाद े
आ�यान सादर केले जाई. १८२९�या शा��यांनी तयार केले�या मराठी इं�जी 
श�दकोशात लिळताचा अथ� “नवरा�ािदसबंधंी क�त�निविश� जे उ�साह �याचे अिंतम 
िदवशी रा�ौ उ�साहदवेता िसहंासना�ढ झाली असे क�पन वासदवे, िदडंीगाण इ० ू ु

एकोिणसा�या शतकात हरदासांची, परािणकांची आ�याने मंिदरांतन लागत असत. ु ू
�यांना गावातन ‘प�ी’ गोळा क�न दि�णा िदली जाई. बाबा पदमनजी यांना �यां�या ू
लहानपणी रामिवजय, पांडव�ताप, ह�रिवजय असे �ाकत �थं उकलन सांग�यासाठी एक ृ ू
हरदास नेमला होता (पदमनजी १९५५ : १५); अशीही कामे हरदास करत असत.

हरदास हे १८५७�या उठावा�या दर�यान आप�या क�त�नांतन इं�जांिव�� लोकांची मने ू
चेतिवत असत. हा �दशे ते�हा िनजामा�या ह�ीत होता. िनजाम सरकारातील 
अिधका�यां�या ही गो� ल�ात आ�यावर सतंोबा सखाराम यांना ह�पार कर�यात आले. 
१८६३म�ये �यांची शेतजमीनही सरकारने ज� केली (�ी. र.ं कलकण� १९९४ : २०१).ु

क�त�ना�माणेच भा�ड, ग�धळ हे कला�कारही लोकि�य होते. भजनी फडांतन ू
भा�डांचे �योग होत. भा�डात�या नाटया�मकतेला गीत-वा�ाची साथ असे. भा�डाचे ्
पालपद टाळकरी सामिहक�र�या गात. सिंहतेचा सािभनय आिव�कार म�यवत� पा� ु ू
करीत असे. ग�धळ हे कळाचार �हणन अ�ापही घातले जातात. चै� मिह�या�या ु ू
�ितपदपेासन पौिण�मेपय�त आिण अि�न मिह�यातील नवरा�ात दवेी�या समोर ग�धळ ू
होत असतात. �यात दवेी माहा��य िकंवा त�सबंधंी कथा-आ�याने नाटयमय प�तीने ्
सादर होतात. शकंर तकाराम शािळ�ाम यांनी ग�धळी आिण भराडी यां�या ु
कलािव�काराबाबत मािहती िदली आहे : “ग�धळी आिण भराडी हे ग�धळांत आिण 
भराडात दवेाच� पांच नांवे घेत�यावर कांह� कथाभाग लािवतात. �या कथाभागांत थोरांच� 
च�र�े सांग�याचा बह�तेक स�ंदाय आहे...ग�धळी हे िहदं धमा�चे. हे मराठयां�या हातचे ्ु
जेवतात. रोटी�यवहार होतो पण बेटी�यवहार होत नाही...पेशवाईतं ग�धळावर मराठे 
लोकां�या मरकंडी पडत....पेशवाईतं ग�ध�यास दणेगी फार िमळे. ग�धळी ग�धळात ु ु
पोवाडे �हणतात तसेच भराडी, वाघे आिण िच�कथी हेिह पोवाडे �हणतात. इतर जातीचे 
तमासगीर हे �विचत पोवाडे �हणतात. ग�धळी सबंळ, तणतण� ही वा�े घेऊन पोवाडे ् ु ु
�हणतात. भराडी डौरावर पोवाडे �हणतात आिण वाघे मर�या खंिजरी मंिजरी घेऊन ु
पोवाडे �हणतात. तसेच िच�कथी ढोलके आिण एकतारी घेऊन पोवाडे �हणतात...” 
(उ�त, िव. पां. दांडेकर १९४१ : ५७-५८). ृ
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ई�रभ�ांची स�गे आणन �या स�गांनी �वस�ंदायान�प दवेापाशी �साद मागावा आिण ू ु
तो सव� सभासदांस वाटावा असा जो ह�रदासजन क�त�न-िविश� समारभं क�रतात तो” 
असा िदला आहे (िव. पां. दांडेकर १९४१ : २८). नंतर नंतर क�त�नापासन लिळत सटे ू ु
झाले आिण �वतं�पणे सादर होऊ लागले असावे. ग. र. दडंवते यांनी ‘महारा�� 
नाटयकला व नाटयवा�य’ या प�तकात इं�जी अमदानीत�या लिळता�या �योगांिवषयी ् ् ु
पढील इितहास िदला आहे : “एकोिणसा�या शतकारभंी मंबई म�कामी दादोपतं नावा�या ु ु ु
एका मराठा गह�थाने लिळते क�न दाखिव�यास स�वात केली. �या�या हाताखाली ृ ु
िशकन प�यास सावजी म�लपा, बडो�ाचा वाघोजीबवा व मंबईचा पाटीलबवा असे ितघे ू ु ु ु ु
इसम तयार झाले. पढे �यां�यात फाटाफट होऊन सावजी प�यास व वाघोजी बडो�ास ु ू ु
िनघन गेला व पाटीलबवा मंबईतच राह�न प�कळ वष� लिळतात आपले नाव गाजवीत ू ु ु ु
रािहला. पाटीलबवा�या हाताखाली िशकन जी मंडळी तयार झाली �यात कोळभाट ु ू
वाडीतील िवठोबा रोटकर आगरी याचे लिळत व िवशेषे क�न �यातील मिछं� आ�यान 
उ�म होत असे व ते पाह�यास सव� शहर लोटे.” (उ�त, िव. पां. दांडेकर १९४१ : २९). ृ

लिळतासारखा स�ग घेऊन सादर केला जाणारा आणखी एक नाटया�म �कार ्
�हणजे ‘बतावणी’. शाहीर �भाकर (१७५४-१८४३) या�या फडातील भवानी तेली 
नावाचा शाहीर वेगवेग�या �कारची स�गे घेऊन पद ेसादर करी. या स�गासाठी अन�प ु
पद ेपरशराम िलहीत असे. यातनच ‘बतावणी’चा उदय झाला (अचलखांब २००६ : ९४). ू
१८४३-४४म�ये भवानी तेली याने बडो�ा�या महाराजांसमोर स�ग घेऊन बतावणी 
सादर केली. ही बतावणी महाराजांना फारच पसतं पडन �यांनी भवानी ते�याचा ू
‘बाकेलाल’ हा िकताब दऊेन गौरव केला. यानंतर बतावणीची लोकि�यता अिधक वाढली 
(अचलखांब २००६ : १०९). पेश�यां�या काळात गौळण, बैठक�ची लावणी असे 
�कारही सादर होत. गौळणीला पढे सपंादणीची जोड िमळन ती तमाशात ि�थरावली. ु ू
पेश�यांचा राजा�य लोप पाव�यानंतर दखेील लाव�या सादर करणार े शाहीर होते. 
एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त शकंर तकाराम शािळ�ाम आिण एच. ए. ऑ�वथ� ु
यांनी अशा फडावर�या शािहरांकडनच पोवाडयांचे सकंलन केले होते. शािळ�ाम यांनी ्ू
िलह�न ठेवले�या १८७९मधील एका पोवाडया�या सादरीकरणा�या हिकगतीत ्
पोवाडयाची पारपं�रक आिव�कार प�ती आिण मि�त मा�यमामळे िशि�त समाजाची ् ु ु
बदलेली आ�वाद-प�ती यां�यात िनमा�ण झालेला अतंराय �प� होतो : “काही 
मिह�यांपव� एक पाटसकर सावजी मलापा याची लळीतवाली मंडळी �हणन येथे आली ू ू
होती. ितचा रामा ग�धळी यांचे उ�क� चालीवर लाव�या �हण�यािवषयी भारी लौिकक ृ
असे. आिण �या मंडळीस वरील अजब गणांव�न प�यातील बह�तेक रिसक मंडळ�कडन ु ु ू
प�कळ आ�य िमळन �या ‘पाटसकरांची’ चहा पण िवशेष झाली. �याच ‘पाटसकर’ ु ू
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एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस महारा��ात कथेचे अथवा आ�यानाचे कथन 
करणार ेकाही कलावतं दखेील होते असे िदसते. ही मंडळी सगंीता�या अथवा न�या�या ृ
साथीिशवाय केवळ आ�यानाचे कथन करत असत. ही आ�याने पारपं�रक असत. �यात 
सांकेितक व पा�हािळक वण�ने असत. पारपं�रक पो�यां�या �वणाची रीत समाजात 
अस�याने �या काळातील �ोतवगा�ला अशी आ�याने ऐकणे आवडत असावे. १६ ृ
ऑग�ट १८९८ रोजी पो�या�या िनिम�ाने अमरावतीला दादासाहेब खापड� यां�या 
बगं�यावर अनेक कलावतंांना बोलावणे होते, �यां�यात एक ‘आ�याने सांगणारा �ा�ण’ 
होता. �याने सरत सध�वाचे आ�यान फार चांगले सांिगतले, अशी आठवण खापड�यां�या ्ु ु

परपंरनेे चालत आले�या सादरीकरणा�या वरील सव� कला�कारांम�ये नाटया�म ्
कथन िकंवा सादरीकरण आिण सगंीत हे दोन घटक �ाधा�याने होते. �याला महारा��ीय 
सगंीत असे �हणता येईल �या सगंीताची परपंरा वरील धािम�क आिण लोकाचारा�या हेतने ू
सादर के�या जाणा�या कलांनी िटकवन ठेवली. �ी. र.ं कलकण� �हणतात क� ू ु
महारा��ातील ही सगंीतपरपंरा दोन वाटांनी िवकिसत झाली : एक �हणजे राजे-रजवाडे 
आिण �यां�या सहवासातील गणीजन यांनी सगंीता�या िवकासाला हातभार लावला. या ु
वाटेने रागदारीचे अिभजात सगंीत िवकिसत झाले. तर दसरी वाट आ�याि�मक परपंरचेी ु
होती. वेगवेग�या पथंांतील साधसतं, नाथिस� योगी इ�याद�नी ही सगंीतपरपंरा िजवतं ु
ठेवली. यात रागदारी सगंीत होते, �याच�माणे लोकसगंीत दखेील होते (�ी. र.ं कलकण� ु
१९९४ : १९२). लिळत, ग�धळ, तमाशा, दशावतार या कलां�ार ेलोकसगंीताची परपंरा 
िजवतं रािहली. क�त�नाम�ये लोकसगंीत आिण रागदारी सगंीत या दोह�चाही सम�वय 
झाला. एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस स�ंथािनक, नव�ीमंत वगा�तील धिनक आिण 
सगंीत-रिसकां�या सगंीत सभा यां�या आ�याने रागदारी शा�ीय सगंीताचा नवा �वाह 
महारा��ात िनमा�ण झाला. �याचा िवकास पढे िवसा�या शतकात घडन आला. ु ू
सगंीता�माणेच पारपं�रक कलांमधील दसरा मह�वाचा घटक �हणजे नाटया�मकता. ्ु
पारपं�रक सादरीकरणा�या �कारांतन तमाशासारखे नवे �कार आकाराला येत गेले. ू
नाटया�म आ�याने, गौळणी यां�या मा�यमातन नाटया�म कथनपरतेने नवी कला�पे ् ्ू
धारण केली. दशावताराचे खेळ आिण तमाशाचे िविवध �कार यांतन िवकिसत झाले.ू

मंडळीतन व� प�षांचे रजंनाथ� काही काही पोवाडे �हटलेले ऐक�यात आले. �यांचा ृ ुू
अिभनय आिण सर असा ऐटदार पािहला क� अतंःकरण �या �वणात वीररसाने �फरण ू ु
पावत असे. �यापव� ‘िविवध�ानिव�तार’ मािसकप�तकातन व वरकडही आ�ही पोवाडे ू ु ू
वाचले होते. परतं �यांचा तसा प�रणाम मनावर काहीच झाला नाही. वाच�यात व ु
ऐक�यात तफावत िकती आहे याचा समारही आ�हास ते�हाच कळन चकला.” (य. न. ु ू ु
केळकर १९७४ : ११२). 
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च�र�ात नमद आहे (कारजंकर १९७८ : ३२६). पण हळहळ न�या िपढीला या पारपं�रक ू ू ू
आ�यानां�या पा�हािळक व सांकेितक कथनांम�ये रस वाटेनासा झाला होता असेही 
आढळते. न. िच.ं केळकर िमरजेला शाळेत िशकत असताना �यां�या शाळेत आले�या 
अशा गो�ी सांगणा�या आ�यानकाराची आठवण िदली आहे : “ज�या प�तीचे �टोरी ु
टेलर एक दोनदां शाळेत आले व �यां�या गो�ीचा समारभं झाला. पण �यां�या गो�ी�या 
असबं�तेचे मला �या वयातिह हसं येई. नाटक� नकलां�माणे �यांची वण�ने ठरािवक पाठ ू
केलेली असत. दािग�यांचे नांव िनघाले �हणजे नाियके�या अगंावर इतके दािगने 
पडावयाचे क�, �या�या भाराने ती मेली कशी नाही याचेच आ�य� वाटे, मग ितला शोभा 
ये�याचे बाजसच रािहले. प�वा�नांचे नाव िनघाले �हणजे एका जेवणांत इतक� प�वा�ने ू
येत क�, ऐकनच अजीण� होई. आिण बागे�या वण�नाचा �सगं आला क�, िहमालयापासन ू ू
क�याकमारीपय�त सव� जात�ची झाडे एकाच जागी एकाच ऋतत गद� करीत. हे �टोरी ु ू
टेलर आतां मळीच पहावयास सापडत नाहीत. गो�ी सांगणारा मराठी, पण ह�ली ु
�ामोफोन�या तबकडी�या शेवटी ‘माय नेम इज गौहर’ हे जसे ऐक येते तसे हा जना �टोरी ू ु
टेलर ‘माय नेम इज अमक �टोरी टेलर’ असे �हणन स�वात करी.” (न. िच.ं केळकर ु ू ु
१९३९ : १२७). सां�कितक स�ंमणा�या काळात आ�याने सादर कर�याची एक प�त ृ
काही काळासाठी िनमा�ण होऊन नािहशी झालेली िदसते. पारपं�रक आ�याने सादर 
करणार ेहरदास, क�त�नकार यां�यापैक�च काही लोक आ�यानांचे धािम�क-आ�याि�मक 
अगं वगळन �यातील केवळ कथात�वाचा िवकास करीत ते लोकरजंनासाठी सादर करत ू
असावेत. सादरीकरणाचे इतरही कला�कार या काळात धम�क� ि�ततेकडन लौिकक ू
जीवनाकडे वळत होते. लोकां�या बदल�या अिभ�चीनसार ज�माला आलेला ु
सादरीकरणाचा हा �कार लवकरच नामःशेष का झाला असावा याचे कारणही 
केळकरां�या वरील िनवेदनात सापड शकते. एकोिणसा�या शतकातील पा�ा�य िश�णाचा ू
एक प�रणाम �हणजे कलेकडन जीवनािभमख वा�तवा�या दश�नाची अपे�ा धरली जाऊ ू ु
लागली होती. लोकांना असभंा�य, अ�त, सांकेितक वण�नांऐवजी कलेने लौिकक जीवनाचे ु
वण�न करावे असे वाट लागले होते. केळकरांची आठवण �या काळातील आहे �याच ू
काळात, �हणजे एकोिणसा�या शतका�या अखेर�या तीन दशकांत आधी वा�तव�धान 
बक�श नाटके व नंतर सगंीत नाटके मराठी रगंभमीवर लोकि�य झाली. पौरािणक ु ू
नाटकांतील रा�सांचे व दवेांचे चम�कार पाह�यापे�ा समकालीन जीवनातील वा 
इितहासातील �ी-प�षांचे सख-दःख रगंभमीवर पाहणे �े�कांना अिधक ि�य होऊ ु ु ूु
लागले.

एकोिणसा�या शतकात महारा��ीय कलाजीवनात असे ि�थ�यतंर घडन आले. ू
लावणी, पोवाडा, लिळत, बतावणी इ�याद�ना असलेला राजा�य न� झा�यामळे या ु
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तमाशा वेगवेग�या �पांत म�ययगीन काळापासन सादर होत होता. पेश�यां�या, ु ू
सरदारां�या दरबारात उ�सव�सगंी िकंवा आनंद साजरा कर�यासाठी कलाविंतण�चे न�य ृ
ठेवले जात असे. क�त�न, लिळत, भा�ड, बतावणी, गौळणी या सग�या सादरीकरणांम�ये 
सगंीतमय न�य आिण नाटयपण� आ�याने यांचा समावेश होता. अशा गौळणी, लाव�या, ृ ् ू
बतावणी यां�या �पाने परपंरते तमाशा िजवतं होता. राजदरबारा�माणेच सव�सामा�य 
लोकां�या मनोरजंनाचे काय� करणार ेशािहरांचे फड दखेील होते. 

तमाशा

शाहीर हे तमाशाचा आ�मा होते. उ�र-पेशवाईची वष� हा शािहरांसाठी सवण�काळ ु
होता. होनाजी बाळा (१७५४-१८४४), अनंतफंदी (१७४४-१८१९), रामजोशी 
(१७६२-१८१२), �भाकर (१७६९-१८४३), सगनभाऊ (१७७८-१८४०), परशराम ु
(१७५४-१८४४) इ�यादी गाजलेले सव� शाहीर उ�र-पेशवाई�या काळात होऊन गेले. 
�यापैक� होनाजी बाळा, �भाकर, सगनभाऊ आिण परशराम हे शाहीर पेशवाई�या ु
अतंानंतर इं�ज राजवटीतही समार ेपचंवीस वष� आप�या फडांतन शािहरी गीते िलहीत व ु ू
सादर करत होते. रामजोशी हा पेशवेकाळातील �िस� शाहीर ध�डया महार नावा�या ्
लोकि�य शािहरा�या �भावाखाली होता. रामजोशीची पिहली लावणी याच ध�डया ्
महाराने सोलापरला आप�या फडात गाियली (अचलखांब २००६ : ८४). होनाजीने ू
सवाई माधवरावा�या कारक�द�त तमाशा काढला होता. शाहीर परशराम, �भाकर यांचेही ु

कलांची अव�था िबकट झाली. धािम�क िवधी, लोकाचार �हणन सामािजक जीवनात �ढ ू
असले�या क�त�न, ग�धळ यांसार�या कलांचा आिव�कार दवेळांसार�या धम�स�ंथा 
आिण ��ाळ समाज यां�या साि�न�यात होत रािहला. परतं इतर कलांचा राजा�य ू ु
तट�यामळे �यांना लोका�याची नवी भमी तयार करावी लागली. �यामळे लोकानरजंन हे ु ु ू ु ु
या कलांचे �मख उि�� ठरले. बदलती लोकािभ�ची आिण सां�कितक पया�वरण यां�या ु ृ
सदंभा�त या काळातील सादरीकरणा�या कलांम�ये झालेले हे प�रवत�न पाहता येते. 
दशावतार, तमाशा यांसारखे या काळात उ��ांत झालेले कला�कार आिण पौरािणक 
नाटक, सगंीत रगंभमी यांसार�या न�या �योगकला उदयाला आ�या. एकोिणसा�या ू
शतका�या अखेर�या दोन दशकांत मराठीत सगंीत रगंभमीचा नवा �वाह उदयाला आला. ू
मराठीतील नाटक या कलेचा उदय या सगंीत रगंभमीपासन ख�या अथा�ने झाला असे ू ू
�हटले जाते. �यापव� कना�टकातील भागवत नाटके, तंजावरी नाटके, दशावतार, ू
एिलचपरकरांची नाटयपरपंरा, दढंार, तमाशाचे िविवध �कार, िव�णदास भावे यांची ्ू ु
पौरािणक नाटके असे िविवध �कारचे रगंािव�कार सगंीत रगंभमी�या उदयाआधी ू
महारा��भर होत होते. एकोिणसा�या शतकात या कलांम�ये होत गेले�या 
ि�थ�यतंराव�न नाटय�योगकलेतील प�रवत�नाचा हा इितहास समजावन घेता येईल.् ू
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फड होते. सगनभाऊने पेशवाई�या अ�तानंतर साता�याला जाऊन छ�पत�चा आ�य 
घेतला (िक�ा : ९२-९८). तर �भाकर इं�ज राजवटीत मंबईत येऊन रािहला. मंबईत ु ु
असताना �याने ‘सा�ी-कले�टरहािपसांतील मंडळी’, ‘अ�वल इं�जीतील ि�गंल साहेबाचे 
मोजणी हपीस’ अशा न�या �शासक�य �यव�थेतील पदािधका�यांवर पोवाडे रचले. 
�याचबरोबर ‘िवकाजी व पे�तंजी शेट’, ‘बाबाजी िबवलकर अिलबागकर’, ‘मंबईतील काही ु
शोक� मंडळी’, ‘नाना शकंरशेट’ असे काही �य��वर दखेील पोवाडे िलिहले (�भाकर 
१९२० : ८९). 

वर �हट�या�माणे आ�यानाचे नाटयमय सादरीकरण, न�य, सगंीत हे घटक ् ृ
परपंरतेील सादरीकरणा�या अनेक �कारांम�ये अतंभ�त होते. तेथन ते तमाशात येत गेले. ू ू
पारपं�रक ग�धळाम�ये गण असे. �यात गणेश �तवन केलेले असे. तमाशाम�ये हा गण 
आला. पारपं�रक ग�धळातील गणाचे सादरीकरण करताना ग�धळी नत�न करत असे. 
तमाशात मा� तमासगीर ि�थर उभे राह�न गण सादर क� लागले. काही �कार�या 
तमाशांत गणांची स�ंयाही वाढली. उदाहरणाथ�, खानदशेी तमाशात नऊ गण असत 
(अचलखांब २००६ : १४०). गौळण हा गीत�कार सतंकाळापासन अि�त�वात होता. ू
शािहरांनी गौळण लोकि�य केली. कलाविंतण�चे न�य गौळणीवर होत असे. इं�ज ृ
राजवटीत शािहरां�या फडावर सादर होणा�या गौळणीचे �व�प बदलले. या गौळण�ना 
न�याने सपंादणीची जोड िमळाली. सपंादणी �हणजे गीता�या सादरीकरणाला परक ू
�हणन तयार केलेली कथनाची सिंहता. ग�धळाची गीते सादर करताना �यात ग�धळी ू
दवेीचे ताि�वक �प आिण लीला िनवेदनातन रगंवन सांगतो. ही ग�धळाची सपंादणी होय ू ू
(रामच�ं दखेणे २००८ : ११५). तसेच गौळणीम�ये गवळण�ना अडवन �यांना �� ू

एकोिणसा�या शतकात शािहरांना �यां�या िन�ा अशा बदला�या लाग�या; �यानसार ु
�यां�या कलमकारीचे िवषय बदलत गेले; आिण याच काळात पारपं�रक न�य, नाटय ृ ्
�कारांचे �व�पही बदलत गेले. या सव� �ि�यांतन एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त ू
नवा तमाशा आकाराला आला. एक�कडे पौरािणक नाटकांचा �वाह िव�णदास भावे ु
यां�यापासन स� झाला, तर दसरीकडे तमाशा�या �पाने लोकरगंभमीचा आिव�कार ू ु ूु
होत रािहला. पैक� तमाशा रगंभमीचा िवकास करणार े शाहीर हे �ाम�याने तथाकिथत ू ु
अ�प�य जात�मधील होते. इं�ज रा�य�थापनेमळे पेशवे-दरबारचा आ�य गे�यानंतर ृ ु
लावणी व एकंदर शािहरी कला राजस�ेकडन िनराधार झाली. मा� येथन पढ�या काळात ू ू ु
ही कला दिलत व विंचतां�या व��यांम�ये फलली. �या काळातील सामािजक �यव�थेत ु
गाणे-बजावणे परपंरनेे त�कालीन महार समाजात अिधक �ळलेले होते. महारांसोबत 
मांग, ग�धळी, को�हाटी या समाजातील कलावतंांनी लोकरजंन करत ही कला आप�या 
फडांमधन, व��यांमधन िजवतं  ठेवली. ू ू
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उमाजी हा सांगली िज��ातील तासगावजवळील सावळज या गावचा. शभं को�ी या ू

िवचारणारा क�ण आिण �याला उ�र दणेारी गवळण यां�यातील सवंादाची जोड िदली ृ
जाते, ती गौळणीची सपंादणी �हटली जाते. सपंादणीमळे गौळण अिधक लांबली व ु
ित�यात कथा�मता आली. पारपं�रक स�गां�या �कारांम�ये बतावणी शाहीर �भाकर व 
भवानी तेली यांनी लोकि�य केली. भवानी तेली याने १८४३-४४म�ये बडोदा दरबारात 
सादर केले�या बतावणीिवषयी आधी सांिगतले आहे. बतावणीम�ये स�गे घेऊन एखाद े
छोटे आ�यान सादर केले जाई. हळहळ बतावणीतील एका स�गाची जागा एकाह�न अिधक ू ू
नटां�ार े होणा�या अिधक स�गांनी घेतली. नाटया�मता वाढली. ��तम अचलखांब ् ु
�हणतात क� १८५६ साली मराठी रगंभमीवर फास� आला आिण �या�या �भावाने ू
तमाशासार�या लोककलेत बतावणी आली असे �हटले जाते ते खर ेनाही. बतावणी ही 
�या�याही आधीपासन शािहरांकडन सादर केली जात असे (अचलखांब २००६ : ू ू
१४०). 

पोवाडयातील नाटया�मकतेचे त�व ठळकपणे �यानात आणन दतेाना िव. का. ् ् ू
राजवाडे �हणतात, “पोवाडा हे केवळ �ा�य का�य न�हे. ते ��य का�यही आहे. पोवाडा हे 
एक�कारचे नाटक आहे. �यात अनेक पा�े असतात. म�य शाहीर व �याचा साथीदार हे ु
दोघे पोवाडयातील �य���या स�गांची बतावणी करतात. कड�यांत विण�ले�या �सगंातील ्
म�य पा�ाची बतावणी शाहीर करतो व गौण िकंवा �ित�पध� पा�ाची बतावणी साथीदार ु
करतो....नाटकातला स�धार, याची ित�हाइताची भिमकाही शाहीर आप�या िनवेदनातन ू ू ू
िनभावतो. बतावणीकार व स�धार अशा दोन भिमका शाहीर पार पाडतो.” (य. न. केळकर ू ू
१९७४ : ११३). पढील काळातील पौरािणक नाटक िकंवा तमाशातील वगनाटय यांचा ्ु
एक धागा पोवाडयातील या नाटया�मकतेशी जाऊन िभडतो.् ्

परतं तमाशातील वगनाटय हे दीघ� असते. पारपं�रक लोककलांमधील आ�याने ्ु
तलनेने अितशय कमी लांबीची असत. हरदासी क�त�न आिण दशावतार या दो�ही ु
कला�कारांत उ�ररगंात आ�यान सादर केले जाई. शाहीर �भाकराने अनेक 
आ�यानपर लाव�या रच�या. �यात प�ासोबत ग� मजकरही असे (अचलखांब २००६ ू
: १४८). अशा�कार े पोवाडा, क�त�न, दशावतार, आ�यानपर लाव�या या सव� 
कला�पांम�ये कथनपरता हा घटक होता. पेशवाईनंतर होऊन गेले�या नागेश या कवीने 
दीघ� आ�याना�मक लाव�या िलिह�या. अशा रीतीने पारपं�रक लोककलांम�ये सलग 
दीघ� कथानक असले�या रचना येऊ लाग�या. याची प�रणती हळहळ तमाशातील ू ू
वगनाटयाम�ये झाली (िक�ा : १०३). १८५०नंतर तमाशातन असे वग सादर केले ् ू
जाऊ लागले. तमाशात सादर केले�या पिह�या वगाची न�द उमा-बाब या शािहरां�या ू
नावावर आहे.
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उमा-बाब यांना समकालीन असलेली शािहरांची आणखी एक �िस� जोडी �हणजे ू
सात-िह�. सांगली िज��ातील कवलापर हे यांचे मळ गाव. कवलापरचे �ामदवैत ू ू ू ू
िस��ेर या�या ज�ेत तमाशांचे खेळ पव�पासन होत असत. �या परपंरमेळे इथे अनेक ू ू ु
तमासगीर तयार होत गेले (अचलखांब २००६ : १०५). सात-िह� या दोघांपैक� सातजी ू ू
खाडे हे िवसा�या शतकातील �िस� तमासगीर काळ-बाळ यांचे आजोबा होते. या सात-ू ू ू
िह�ंनी १८५०-६० दर�यान िलिहले�या वगनाटयांचे बाड सापडले आहे. यातील तीन ्
वगनाटये सात-िह� तमाशातन सादर करत (िक�ा : १०१). याच कवलापरचे शाहीर ् ू ू ू
िशवा-सभंा हे ‘राजा ह�र�ं�’ हा वग सादर करत. यािशवाय सात-सबराव यांचा फडही ू ु
याच गावातन तयार झाला. पढे नावा�पाला आले�या प�े बापराव यांचे रठेर ेहरणा� हे ू ु ू
गाव दखेील याच प�रसरात होते. सांगली िज��ातील या प�रसरात एकोिणसा�या 
शतका�या उ�राधा�त तमाशा िवकिसत होत गेला. शाहीर पव� आ�याने सादर करत; ू
�याऐवजी तमाशात वगनाटय सादर होऊ लागले. �याला गण-गौळण, बतावणी यांची जोड ्
िमळाली. पव��या क�त�नातील अथवा दशावतारातील उ�ररगंा�या आ�याना�माणे ू
तमाशात गण-गौळणीनंतर�या उ�ररगंात वगनाटय आले. हे वगनाटय स�वाती�या ् ् ु
काळात पौरािणक नाटकात�या कथानका�माणे पौरािणक कथेवरच आधा�रत असे. हा 
न�या �व�पातील तमाशा समाजात चांगलाच लोकि�य झाला.

तमाशाचे अ�यासक ��तम अचलखांब �हणतात क� तमाशात सादर होणार े न�य ु ृ
पण�पणे मराठी मातीत उमललेले न�य आहे. ना�यां�या ह�तिव�यासात आिण पद�यासात ृू
�ामीण मराठी समाजातील गौरी�या िदवसांतील भ�डले, िझ�मा-फगडी या खेळांतील ु
हालचाली, हावभावांचाच वापर होई. तमाशातील नत�क��या ह�तम�ा आिण कंबरते ु
वाकन िगरक� घे�या�या हालचाली जागरणातील मरळी�या हालचाल�सार�या असत. ू ु
तसेच पारपं�रक भराडात भराडी वाकन एका टोकाकडन दस�या टोकाकडे जातो व ू ू ु

शािहराकडे तो लावणी-तमाशा िशकला. १८४३नंतर िव�णदास भावे यांचा पौरािणक ु
नाटकाचे खेळ स� झाले. हे खेळ पाह�न आपणही लाव�यां�या मा�यमातन असे नाटक ु ू
सादर करावे असे उमाजी�या मनाने घेतले. बाब मांग या शािहराची �याला साथ िमळाली. ू
उमा व बाब यांनी लाव�यां�या सहा�याने एक नाटयमय कथानक रचन �याचा खेळ ्ू ू
नांदणी�या ज�ेत केला. या दोघांनी िमळन िलह�न सादर केलेले ‘म�हना बटाव’ हे ू
मराठीतील पिहले वगनाटय आहे असे �हटले जाते. १८६०�या समारास या वगनाटयाची ् ्ु
रचना झाली. या वगनाटयात ग� सवंाद नाहीत. िव�णदास भावे यांचे पौरािणक नाटक ् ु
जसे आ�यानका�या�या �व�पात िलिहलेले असे, तसे या वगनाटयातील कथानक ्
लावणीका�या�या �पात सादर केले जाई. म�ये आव�यक �या िठकाणी कलावतं सवंाद 
�हणत (चदंनिशवे २०११ : १०४-०५).
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िगरक� घेऊन परत येतो; या हालचाली दखेील तमाशातील न�यात असत (िक�ा : ृ
१६३). आ�यानाचे नाटया�म सादरीकरण आिण न�य या दो�ह��या बाबत�त पारपं�रक ् ृ
मराठी लोककला�कारांशी तमाशाचे घिन� नाते आहे, असे याव�न �हणता येते.

तमाशातील हे न�य एकोिणसा�या शतका�या अखेरपय�त काहीसे िव�कळीत ृ
�व�पाचे, ओबडधोबड होते. पेशवाईपासन गौळणी-लाव�यांवर कलाविंतणी नाचत ू
असत. या बह�दा दवेदासी, मर�या, कळवातनी असत. परतं �यांचे �माण कमी असावे. ु ु
न�याचे सादरीकरण प�ष ना�यांनी कर�याची �था अिधक �चिलत होती. तमाशात ृ ु
दखेील स�वातीला प�ष नाचे असत. १८९५म�ये सव��थम पवळा िहवरकर ही �ी ु ु
तमाशात नाचली. सगंमनेरजवळ�या िहवरगाव येथील तंबाजी भालेराव यां�या या मलीला ु
मरळी �हणन सोडन िद�यानंतर ती वाघापर�या ह�रबाबा घोलप यां�या फडात न�य ु ू ू ू ृ
िशकली. नंतर ती नामा धलवाडकर यां�या तमाशा�या फडात नाचत असे. नामा ु
धलवाडकरने ितला मंबईला आणले. मंबईत ितची आिण प�े बापराव यांची भेट झाली. ु ु ु ू
नंतर ती प�े बापरावां�या तमाशा-फडात नाच लागली (अचलखांब २००६ : १०२; ू ू
चदंनिशवे २०११ : ३५). पढे िवसा�या शतका�या पिह�या दोन दशकांत प�े बापराव ु ू
आिण पवळा यां�या जोडीने मराठी तमाशा गाजवला. पवळा न�यात पारगंत होती. नाचता ृ
नाचता गा�याचे ितचे कसब वाखाण�यासारखे होते. ित�यामळे तमाशातील न�याला ु ृ
नेटके �व�प �ा� झाले असे �हटले जाते. पवळाचे यश पाह�न इतर फडांवर दखेील न�य ृ
करणा�या ि�या िदस लाग�या. पणे, को�हापर इथे अशा ि�यांना �िश�ण दणेे स� ू ु ू ु
झाले (अचलखांब २००६ : १६३). १८९८-९९म�ये को�हाटी समाजातील ध�डबाई ू
खडक�कर व परीट समाजातील सोनबाई या दोघी कलाकार तमाशात नाचत असत, असे ु
िव० ल० भावे यांनी �हटले आहे (उ�त, िक�ा : १२२).ृ

पवळा तमाशा फडावर नाच लागली, आिण काही वषा�तच तमाशात ि�यांचे न�य, ृू
अिभनय या बाबी �ळ�या. ते�हा सगंीत नाटके ऐन भरात होती. परतं सगंीत रगंभमीवर ु ू
अ�ापही �ीभिमका प�षच करत, �ीनट �विचत असत. या दो�ही रगंभम�चा �े�कवग� ू ु ू
वेगवेगळा होता. तमाशाचा �े�क समाजातील �ाम�याने तळागाळातील ु
बह�जनसमाजातील होता; तर सगंीत नाटकांना नविशि�त आिण नागर समाजात अिधक 
�ितसाद िमळत होता. मा� �ीभिमकां�या बाबतीत तमाशा हा सगंीत नाटकां�या एक ू
पाऊल पढे गेला असे �हणावे लागेल. तमाशा�या वगनाटयातील आ�याने आिण ्ु
पौरािणक नाटकांतील आ�याने िलिखत �व�पात नसत. पढे सगंीत नाटकांची सिंहता ु
िलिखत �व�पात प�क� क�न मग सादर होऊ लागली. �याचा तमाशातील 
वगनाटयां�या रचनेवर प�रणाम झाला. ही वगनाटये िलिहली जाऊ लागली. �यांतील ् ्
सगंीतालाही अिधक बांधीव �व�प आले. पौरािणक नाटके आिण सगंीत नाटके यां�या 
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 बह�जन समाजात तमाशा हे मनोरजंनाचे �मख साधन होते, परतं अिभजनवगा�त ु ु
तमाशाला �ित�ा न�हती. प�यात र��यांवर होणार े तमाशे रा�रा�भर चालत. अनेक ु
घरांतील त�ण मले, माणसे हे तमाशे बघ�यास रा�ी जात तर पहाटेच घरी येत. प�यात ु ु
एका रा�ीही तमाशा न चकवणार े िक�येक होते. परतं सन १८५०म�ये इं�जांनी या ु ु
र��यांवर होणा�या तमाशांवर बदंी घातली (ना. िव. जोशी २००२ : ९०). 
कलाविंतण��या नाचगा�याची �था इं�ज राजवटीतही स� रािहली. मंबईतले �ीमंत ु ु
लोक कोणा�या स�मान समारभंात अथवा �वागत समारभंात अशा ि�यां�या न�याचा ृ
काय��म ठेवीत. इं�लंड�या पाल�म�टचे एक सद�य डॉनबी सीमोर मंबई भेटीवर आले, ु

तमाशा ही ग�रबांची कला होती. तमासगीर आपले िब�हाड घेऊन पायीच गावोगाव 
िहडंत. बैलगाडया वगैरच� ा खच� परवडणारा नसे. गावात िशम�याला सपारी घेऊन तमाशा ् ु
सादर केला जाई. पव� महारा��ात खेडोपाडी क��यांचे फड रगंत. दपारी चारपय�त ू ु ु
क��यांचा फड मोडला क� �याच िठकाणी तमाशाचा फड स� होई (िक�ा). ु ु
एकोिणसा�या शतका�या अखेरीला औधं येथील तालमीत िजथे त�ण मंडळी 
पिहलावानक�चे खेळ करत ितथे “��य� हौ�ावर फ�या टाकन �यावर” नायिकण�चा ू
नाचही होई अशी मािहती बाळासाहेब पतं�ितिनधी यांनी िदली आहे (भवानराव 
पतं�ितिनधी १९४९ : ५५२). शेतावर�या ख�यावर धा�याची रास पडली क� काही 
शेतकरी आप�या शेतावर रा�ी तमाशाचा खेळ ठेवत. तमासगीरांना धा�या�या �व�पात 
िबदागी िमळे. गाव�या व�तीतला तमाशा चावडीसमोरील मैदानात अथवा एखा�ा चौकात 
उभा राही. र��यावर दखेील तमाशा सादर होई. चारी बाजनंी �े�क बसत आिण म�ये ू
तमाशाचा खेळ चाले. रा�ीची जेवणे आटोप�यानंतर स� होणारा तमाशा सकाळपय�त ु
चाले (अचलखांब २००६ : ११०). 

काळात सव�सामा�य बह�जनसमाजाचे रजंन कर�याचे काय� तमाशाने केले.
१८६० पासन एकोिणसा�या शतका�या अखेरपय�त�या काळात तमाशाम�ये बरचे ू

बदल घडत गेले. स�वाती�या काळातील तमाशाची रचना काहीशी ओबडधोबड, ु
िव�कळीत असे. सटया लाव�यांतन सटी आ�याने सादर होत. �यानंतर हळहळ ्ु ू ु ू ू
सादरीकरणातील गण-गौळण-बतावणी-वगनाटय असा �म कायम झाला. या काळात ्
तमासगीर �यांचे कपडे िहगंिम�याने धत. भडक केशरी रगंाचे फेटे असत. राजा�या ू
त�डावर िवभती फासली जाई. रा�सा�या त�डाला त�या�या बडाची काजळी फासलेली ू ु
असे. तलवार व बदंक �हणन काठीचा उपयोग होई. पा�ानसार वेशभषेचा अभाव असे. ू ु ूू
पढे िवसा�या शतकात नाटकां�या पडद े व कलाकारां�या वेशभषा पाह�न तमाशातही ु ू
नेप�य, वेशभषा हे घटक आले. ढोलक�, तणतणे, ि�कोणी लोखंडी कडी, हलगी आिण ू ु ु
छोटा टाळ ही वा�े तमाशात वापरली जात (िक�ा : ११०).
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मंबईत तमाशाचे खेळ होऊ लाग�यानंतर �े�ागहांची आव�यकता भास लागली. ु ृ ू
नाटकांसाठी प�क� अथवा प�याची �े�ागहे बांधली जात असताना, तमाशासाठी दखेील ृ
काही खास िथएटर े उभार�यात आली. छोटभाईनंी सन १९००�या समारास िपला ू ु
हाऊस, िशवडी, िडलाईड रोड, नायगाव येथे प�याची िथएटर ेबांधली. तमाशाचे खेळ या 
िथएटरांम�ये रगं लागले. येथन पढे तमाशात कॉ��ॅ�ट प�त आली (अचलखांब २००६ : ू ू ु
११२-१३).

ते�हा एत�ेिशयांनी �यां�या �वागतासाठी न�याचा काय��म आयोिजत केला होता. ृ
नेपाळचे राजे जगंबहादर यां�या �वागतासाठी ज�ज अि�क� न पेरी यांनी स�ीम कोटा�त ुू
असाच न�याचा काय��म ठेवला होता (माडगांवकर २००२ : ३०१). दादासाहेब खापड� ृ
हे व�हाडातील कॉ�ेंसचे एक मोठे नेते. अमरावती येथे १८९७म�ये तेरा�या कॉ�ेंस 
अिधवेशनासाठी अनेक नेतेमंडळी भारतभरातन आली होती. ते�हा ड��य. सी. बॅनज�, ू ू
आनंदा चाल�, शकंरन नायर यां�या �वागता�ी�यथ� कॉ�ेंस नेते दादासाहेब खापड� यां�या ्ू
अमरावतीतील घरी नायिकण��या न�याचा काय��म झाला होता (कारजंकर १९७८ : ृ
३२५). मोठया पाह��यां�या �वागत-स�कारात असे न�य ठेवणे हा �िति�त �रवाज ् ृ
मानला जात असावा. गो. ना. माडगांवकर यांनी याला ‘वे�यांचा नाच’ असे �हटले आहे. 
अशा ि�यांची स�ंया मंबईत िदवस�िदवस वाढतच चाल�याब�ल खंत �य� क�न ते ु
�हणतात, “अशा कम�णक�िशवाय दसरी �िति�त कम�णक भरत खंडांत सांपडण� दल�भ, ु ूु ु
असा मंबईतील बह�तेक लोकांचा समज आहे.” (माडगांवकर २००२ : ३०१). ु
माडगांवकरांसार�या नविशि�त �बोधनवादी िवचारा�या लेखकाने तमाशािवषयी अशी 
नापसतंी दश�वली असली, तरी सव�सामा�य लोकां�या आिण �िति�तां�याही मनाला 
�रझवणार ेकलाविंतण�चे न�य-गायनाचे काय��म �या काळात सरा�स होत. एरवी दखेील ृ
काही सणा-उ�सवा�या िनिम�ाने असे काय��म होत असत. दादासाहेब खापड�यांचीच ्
१६ ऑग�ट १८९८ या िदवशीची एक आठवण आहे. खापड�यांचे एक पोलीस अिधकारी ्
असलेले िम� अमरावतीम�ये आले�या एका गवयाला खापड�यांकडे घेऊन आले. मग ्
अमरावतीतील नामदवेबवांसार�या सगंीतातील जाणकार आसाम�ना िनमंि�त कर�यात ु
आले. आणखी एका नाचणा�या जोगीणीलाही पाचारण केले, आिण खापड�यां�या घरी ्
न�य-गायनाचा काय��म रगंला (कारजंकर १९७८ : ३२६). ृ

िशि�त समाजा�या मनोरजंना�या क�पनेनसार तमाशा ही हल�या दजा�ची कला ु
होती. तमाशातील कलावतं ब�हशंी दिलत समाजातील असणे, तसेच �यातील िवनोदाची, 
सगंीताची कमअ�सल पातळी ही यामागची कारणे असावी. हेही खर े क� एकंदरीतच 
�योगा�म कलेला �या काळात �ित�ा न�हती. सगंीत आिण नाटक या कलांिवषयी आिण 
�यातील कलाकारांिवषयी दखेील त�कालीन समाजात अ�ीित िदसन येते. तमाशा�या ू
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महारा��ातील पारपं�रक �योगा�म कला�कारांमधन तमाशा उ��ांत झाला. ू
तमाशा�माणेच एकोिणसा�या शतकात महारा��ा�या िनरिनरा�या भागांत खेळ करणार े
इतरही नाटया�म कला�कार होते. �यात कना�टकाकडील भागात चालणार े भागवत ्
�कारातले नाटक, व�हाडात �चिलत असलेली एिलचपरकरांची नाटके िकंवा ू
तळकोकणात लोकि�य असलेले दशावतार या �मख �कारांचा समावेश होतो. ��य� ु
महारा��भमीवर नसलेली, परतं भाषा आिण राजघराणे यां�या�ार े मराठीला जोडलेली ू ु

तमाशा हा कला�कार पौरािणक व सगंीत नाटकांना समकालीन राहात िवकिसत 
होत गेला हेही �यानात घेतले पािहजे. आधिनक रगंभमीवर होणा�या बदलांचा �भाव ु ू
तमाशाची रचना व सादरीकरण यावर सात�याने पडला. �यातन �याचे �व�प बदलत ू
गेले. 

वाटयाला थोडी अिधक नापसतंी आली. परतं चो�न तमाशाला जाणार े लोक �या ् ु
काळात समाजा�या सव� �तरांत होते. या काळात आिण पढे िवसा�या शतकात दखेील ु
बह�जनसमाजा�या दनंैिदन जग�याचा भार मनोरजंना�ार ेहलका कर�याचे काय� तमाशाने 
पार पाडले. पौरािणक नाटकां�या �पाने आधिनक रगंभमीचा उदय झा�यानंतर ु ू
म�यमवग�य नागर �े�क नाटकांकडे वळले. सगंीत नाटकांना समाजातील िशि�त वगा�चा 
अिधक �ितसाद िमळाला. आिण �ामीण बह�जनांसाठी तमाशा व नागर म�यमवग�यांसाठी 
नाटक अशी अिभ�चीची व कला�कारांची िवभागणी झाली. हे काही �माणात खर ेअसले 
तरी तमाशािवषयीचे आकष�ण समाजा�या वर�या �तरात दखेील होते. याचे एक कारण 
�हणजे िनमशहरी भागांत नाटके कधीतरी येत, तमाशाचे खेळ तलनेने अिधक सात�याने ु
होत. दसर ेकारण असे क� नाटक ितक�ट काढन पाहावे लागे. नाटका�या ितिकटांचे दर ूु
सव�सामा�य मन�या�या िखशाला परवडणार े नसत. िकल��कर सगंीत मंडळी आपली ु
नाटके घेऊन सव��थम तळकोकणात व�गला� येथे गेली, ते�हा ित�या नाटकाचा शेवट�या ु
रांगेचा दर आठ आणे इतका होता. हा कमीत कमी दर दखेील कोकणातील सामा�य 
जनतेला झेप�यासारखा नस�याने व�ग�या�तील काही �िति�त मंडळ�नी हा दर आप�या ु
गावापरता चार आणे इतका करावा अशी मागणी नाटक मंडळी�या �यव�थापकांकडे ु
केली होती (आजगांवकर १९७८ : २०२-२०३). याउलट तमाशाला ितक�ट नसे. तो 
उघडयावर होई आिण गावातील कोणी धिनक आ�यदाता तमासिगरांना पैसे दते ्
अस�याने गावक�यांचे मोफत मनोरजंन होई. �यामळे “तमाशाचे ��थ ते�हा फार होते, व ु
नाटक आिण तमाशा या�याम�ये चरस लाग�यास �े�कसमदाय आप�या उदार ु ु
आ�याने तमाशा�या तफ� च िनकाल दईे.” (न. िच.ं केळकर १९३९ : १२२). 

५ आधिनक मराठी रगभमी : उदय आिण िव�तारंु ू
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कना�टक� भागवत नाटके

तंजावरी नाटकांची परपंरा दखेील म�ययगीन काळापासन चालत आली होती. ु ू
एकोिणसा�या शतका�या म�यावर िव�णदास भावे यां�या पौरािणक नाटकां�या �पाने ु
आधिनक मराठी रगंभमीचा उदय झाला असे मानले जाते. या रगंभमी�या उदयाला वरील ु ू ू
नाटय�वाहांची पा��भमी आहे.् ू

तंजावरी नाटकांची परपंरा थेट सतरा�या शतकापय�त मागे जाते. तंजावरी परपंरतेील 
‘ल�मीनारायणक�याण’ हे सन १६९०�या समारास िलिहलेले नाटक िव. का. राजवाडे ु
यांनी पािहले आिण �ाने�रां�या काळापासन महारा��ात नाटके िलिहली जात होती असे ू
अनमान �यांनी काढले ((िव. पां. दांडेकर १९४१ : १७). �याआधीची नाटके िकंवा ु
�यां�या सबंधंीचे �प� उ�लेख कठे आढळत नाहीत. िशवाय हे नाटक महारा��ात न�हे, ु
तर दि�णेत तंजावर येथे िलिहले गेले. िशवाजी महाराजांचा साव� भाऊ �यकंोजी याचे 
रा�य तमीळ �दशेात तंजावर येथे होते. तंजावर�या या भोसले वशंात कलािभ� व रिसक 
राजे होऊन गेले. तंजावर प�रसरात चालणा�या नाटय�योग कलेपासन �ेरणा घेऊन या ् ू
राजांनीही मराठीतन नाटके िलिहली. �यामळे या नाटकांवर त�कालीन दि�णी रगंभमीचा ू ु ू
�भाव आहे. �यकंोजीचा मलगा शाह�राजा हा तंजावरी परपंरतेील पिहला मराठी ु
नाटककार. �याने समार े चोवीस नाटके िलिहली. ‘�ील�मीनारायणक�याण’ हे नाटक ु
�या�याच नावावर आहे. शाह�नंतर आले�या एकोजीने तीन, �तापिसहंाने समार े बारा ु
आिण सफ�जीने सात नाटके िलिहली. ही नाटके पौरािणक आ�यानांवर आधा�रत असन ू
प�मय आहेत. ‘ल�मीनारायणआ�यान’ हे याच परपंरतेील नाटक आहे. स�धार, ू
िवदषक (�याला ‘कंचक�’ �हणत), हे या नाटकातही होते. कोण�याही पा�ाचे रगंमंचावर ुू
आगमन हो�यापव� स�धार ‘पहा’ �हणन �या पा�ाची आकती, वेशभषा यांचे वण�न पद ृू ू ू ू
गाऊन करी. या पदाला ‘द�’ �हणत (बनह�ी १९५७ : ३४). तंजावरी नाटकात 
सव��थम स�धार गणपती व सर�वतीची �ाथ�ना करी. �यानंतर गणपती रगंमंचावर नाचत ू
येत असे. ‘�ील�मीनारायणक�याण’ या नाटकात जो नाचगा�याचा अितरके आढळतो 
�याचे नाते दि�णेकडील क�थकली स�ंदायाला ध�न आहे असे िव. पां. दांडेकर यांनी 
�हटले आहे (१९४१ : ४१). तंजावरी नाटके आप�यापय�त आता पोहोचली ती 
सिंहता�पात. या नाटकांचा ��य� �योग कठे आिण कसा होत असे यािवषयी�या न�दी ु
उपल�ध नाहीत.

िव�णदास भावे यांनी १८४३म�ये ‘सीता�वयवंर’ हे न�या �व�पातील पिहले ु
पौरािणक नाटक रगंभमीवर सादर केले. या कारणासाठी िव�णदास भावे यांना ‘मराठी ू ु
नाटकाचे जनक’ �हणन सबंोधले जाते. मा� िव�णदास भावे यांना हे नाटक सादर ू ु

तजावरी नाटकें
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कर�याची �ेरणा भागवत नाटक पाह�न झाली, असे इितहासात नमद आहे. ख� ू ु
िव�णदासांनी �हटले आहे क� १८४२म�ये सांगलीचे स�ंथािनक िचतंामणराव ु
अ�पासाहेब यांनी कना�टकातील उ�र कानडा �ांतातील भागवत या नावा�या मंडळीचे 
�योग आयोिजत केले होते. परतं �या मंडळी�या ओबडधोबड आिण बीभ�स कतीवर ते ु ृ
नाराज झाले आिण �यांनी िव�णपतंांना या �योगात सधारणा क�न नवीन मराठी नाटक ु ु
तयार कर�यािवषयी आ�ा केली. �यानसार िव�णपतंांनी सीता�वयवंराचे आ�यान रचन ु ु ू
नवे नाटक तयार केले (िव. पां. दांडेकर १९४१ : ६५). िव�णपतंांनी िजचा उ�लेख ु
‘भागवत नावाची नाटक मंडळी’ असा केला आहे आिण �यां�या नाटकांना ‘ओबडधोबड 
आिण बीभ�स’ �हणन िहणवले आहे, ती एक नाटक मंडळी नसन कना�टक �ांतातील ू ू
नाटकांचा तो ‘भागवत’ नावाचा पारपं�रक �कार होता असे मराठी नाटकांचे इितहासकार 
�ी. ना. बनह�ी यांनी दाखवन िदले आहे. सांगलीचे स�ंथािनक िचतंामणराव िकंवा ू
िव�णदास भावे यांना ही कानडी नाटके ओबडधोबड व बीभ�स वाटली, याचे कारण ु

कानडी परपंरतेील भागवत नाटयािव�कारा�या सकेंतांचे �यांना �ान न�हते, असे ्
बनह��चे �हणणे आहे. ते �हणतात, “महारा��ाला पव�पासन �वतःची अशी न�यकला ृू ू
िकंवा नाटयकला न�हती. अथा�त महारा��ांत न�याचे व अगंािभनयाचे सकेंत �ढ ् ् ृ
नस�यामळे कानडी नाटयांतील न�य�धान अिभनय महारा��ीय �े�कांस अथ�श�य, ् ृु ू
ओबडधोबड व आचरटपणाचा वाट�यास �यांत काय नवल?” (बनह�ी १९५७ : ४२). 
िव�णदास भा�यां�या न�या पौरािणक नाटकांना �ेरणा दणेा�या या भागवत नाटकांची ु
परपंरा एकोिणसा�या शतका�या आधीपासन कना�टकात चालत आली होती. या ू
नाटकांचे खेळ महारा��ातील दि�णेकड�या भागांत�या गावांम�ये होत असत. भागवत 
नाटके आिण गोवा-दि�ण कोकणातील दशावतार यां�यात �व�पातही सा�य आढळते.

िव�णदास भावेु
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एिलचपरकराची नाटकेंू
दशावताराचे खेळ कोकणाबाहेरील महारा��ाला िजतके प�रिचत आहेत, ितत�या 

मोठया �माणात व�हाडातील एिलचपरकरांची नाटके व�हाडाबाहेर प�रिचत नाहीत. परतं ् ू ु
एकोिणसा�या शतकात अमरावती िज��ातील एिलचपर िकंवा अचलपर येथे नाटके ू ू
सादर होत असत. या गावात प�यात स� झाले�या रा��ीय गणेशो�सवा�या आधी ु ु
िकतीतरी वषा�पासन साव�जिनक गणेशो�सव साजरा केला जातो. या गणेशो�सवात तेथे ू
पव�पासन नाटके सादर केली जात. एिलचपरम�ये परपंरनेे नाटके सादर करणार ेू ू ू
बाव�नए�का, बािवशी, छि�शी आिण राममठ असे चार िभ�न समाज िकंवा स�ंदाय 
आहेत. �यातील बाव�नए�का समाजाची �थापना १८६७म�ये झाली. इतर समाजही 
�याच काळात �थापन झाले असावेत. या समाजांतील लेखक �वतः िलिहलेली नाटके 
आपाप�या रगंमंचावर सादर करत. �यात पद ेव न�य असे. १८७०पासन या समाजांतील ृ ू
नाटकांत भाग घेतले�या लोकांची तसेच �यां�या नाटकांची मािहती उपल�ध आहे. काही 
नाटकां�या ह�तिलिखत �तीदखेील उपल�ध आहेत (बनह�ी १९५७ : ३६३-६५).
दशावतार

कोकणात दशावताराचे �योग ज�ा-उ�सवांत व दवे�थानांसमोर पवा�पार होत आले ू
आहेत. “खेळता नेटके दशावतारी। तेथे येती सदंर नारी।। ने� मोिडती कलाकसरी। परी ु ु

पौरािणक नाटकातील देव पाट� व �ी पाट�
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अवघे धिटंगण।।” या ‘दासबोधा’तील ओळ�व�न रामदास या खेळाशी प�रिचत होते असे 
िदसते. पेशवाईत १७३६म�ये फक�रजी आ�ें या�या ल�नात �यामजी नाईक काळे या 
कलावतंाने आप�या सहका�यांसह दशावताराचा खेळ सादर केला होता. या खेळाला 
ते�हा मदगं आिण पेटी या वा�ांची सगंीतसाथ असे. �यापव� दशावतार कना�टकात ृ ू
�चिलत होता. परतं �यामजी नाईक काळे यांनी महारा��ात दशावताराचे खेळ स� केले. ु ु
दवेळात िकंवा दवेळा�या �ांगणात हे खेळ होत. पेश�यां�या वाडया�या अगंणात ्
दशावताराचे खेळ ठेवला जाई (वषा� िशरगांवकर २००१ : ६८). रघनाथशेट सावतं यांनी ु
िलिहले�या दशावतारी नाटकाची सिंहता उपल�ध झाली आहे. या सिंहतेत हरदास, 
��दवे, सकंासर, कंस, क�ण, चाणर यांचे सवंाद आिण पद ेिलिहलेली आहेत. याचे खेळ ु ृ ू
१८१८सालापासन होत असत अशी मािहती िमळते (अज�न परब १९९३ : १९). ू ु
इं�जपव� काळापासन आजतागायत दशावताराचे खेळ कोकणात सादर होत असतात. ू ू
एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस दि�ण कोकणात सादर होणार ेदशावताराचे खेळ व ते 
सादर करणार ेलोक यां�यािवषयी ज. र. आजगावकर यांनी सिव�तर मािहती िदली आहे 
(१९७८ : १९५-२०१). दि�ण कोकणात वेगल�, सावतंवाडी व गो�याकडचा भाग या ु
�दशेात दवेळी जातीचे लोक राहतात. या जाती�या लोकांकडे परपंरनेे �ामदवेतेची सेवा 
कर�याचे काम असते. या मंडळ�चा �ाम�याने दशावताराचे खेळ करणा�यांम�ये समावेश ु
आहे. आजगाव, आरोली, खानोली, प�ळे, वालावल, च�दवण, मोचेमाड, पास�, वेगल� ु
अशा आठदहा गावांतले दवेळी लोक नाटयसचं उभा�न परपंरनेे दशावताराचे खेळ सादर ्
करत आले. कठ�या नाटयसचंाने कठ�या गावात खेळ करायचे हे ठरलेले असे. या ्ु ु
मंडळ�ना िशधा आिण ठरािवक िबदागी गावातील दवेा�या खिज�यातन िदली जाई. ू
दशावतारा�या खेळासाठी लागणार ेसव� सामान हे कलाकार लोक �वतःच तयार करत. 
गणपतीची लाकडी स�ड, सर�वती�या मोराचा िपसारा, मकट, लाकडी म�या�या बेगड ु ु
लावले�या मोठया माळा इ�यादी व�त सताराकडन तयार क�न घेत�या जात. सामान ् ू ु ू
ठेव�यासाठी मोठाले पेटार े असत. गावातील मजर लोकां�या डो�या-पाठीवर लादन ू ू
सामानाची एका गावाह�न दस�या गावी वाहतक होई.ूु

आजगांवकरांनी एकोिणसा�या शतकातील दशावतारा�या खेळांचे वण�न पढील ु
श�दांत केले आहे : “या दशावतारी नाटकात वीर आिण क�ण या दोन रसांवरच िवशेष 
भर असतो. नटांस य�ाची आवड फार. रा�सपा�े राळ उडिव�यािशवाय आिण अललल ु
डर�ची गज�ना के�यािशवाय रगंभमीवर यावयाचीच नाहीत!” एखाद ेरा�सपा� नेप�यातन ु ू ू
रगंभमीवर न येता म�ाम उलट िदशेने �े�कां�या घोळ�यातन वाट काढीत आिण ू ु ू
अललल डर� करीत येऊ लागले �हणजे पोर ेघाब�न िकंका�या फोडावयाची! नारिसहं ु
िकंवा मिहषासरमिद�नी नरडीचा घोट घेईल ही भीती! आम�या आजगांवात�या एका व� ु ृ
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दशावतारा�या या खेळात महाभारत, रामायण, भागवत िकंवा इतर पौरािणक 
�थंातील आ�यान पा�ां�या सहा�याने सादर केले जाते. रा�ी स� होणारा खेळ ु
सकाळपय�त चालत असे. एकोिणसा�या शतकातील दशावतारात स�वातीला गणेशवदंन ु
व सर�वती वदंन असे. �यानंतर शकंरपाव�ती, गोपाळ यांचे न�य होई. उ�ररगंात ृ
आ�यानी दशावतार सादर होई. सकंासराचे पा� हे दशावताराचे खास वैिश�य होय. ्ू
उपहास�धान हजरजबाबी शैलीत मालवणी बोलीत हा सकंासर दवेािदकांशी वाद ू
घालताना, य� करताना दाखवला जातो. गोिवदं सखाराम सरदसेाई �यां�या बालपणी, ु
१८७४म�ये िशपोशी या कोकणातील गावी राहात असताना ितथे पािहले�या ‘गावठी 
नाटकां’ची आठवण �यांनी न�दवन ठेवली आहे. “�यांत रामरावणाचे य��सगं, स�धार व ू ु ू
िवदषक �ांचे िवनोदी सवंाद, गणपित-सर�वत�चे आशीवा�द हे सव� �योग अ�यतं ू
मनोवेधक वाटत. रावणाला दहा त�ड� सावर�याची कोण �ेधा उडे,” या वण�नाव�न 
सरदसेाईनंी पािहलेली ही गावठी नाटके �हणजे दशावताराचेच खेळ असावेत, हे �प� 
होते (सरदसेाई १९५६ : ३२). बाबा पदमनजी लहानपणी बेळगावला राहात असताना 
१८४२-४३दर�यान ितथ�या एका दवेळात होणा�या दशावतारां�या खेळांची आठवण 
�यांनी आ�मच�र�ात िदली आहे. कना�टकातले �ा�ण जातीचे लोक दशावतारांम�ये काम 
करत असत. ते ि�यांची स�गे घेतात �हणन �यांना नीच मानले जाते, अशी मािहती ू
�यांनी िदली आहे (पदमनजी १९५५ : ३०). एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त 
दशावतारात �ीची भिमका करणे हा प�ष नटांचा एक �यवसायच झाला असावा. ू ु
क�णराव अज�न केळसकर यांचे वडील तळकोकणात दशावतार सादर करणा�या ृ ु ु

दवे�याने मला एकदा मोठया िदमाखाने सांिगतले क�, ‘मी जे�हा सीताहरणात रावणाची ्
भिमका करीत असे ते�हा माझी गज�ना ऐकन िशरोडया�या बाजारातले लोक जागे होत ्ू ू
असत!’ आजगाव�या दवेळापासन हा िशरोडा बाजार समार ेदीड मैल आहे. याव�न सदर ू ु
रावणराज महाराजांची गज�ना िकती भयकंर असली पािहजे याची काहीशी क�पना 
वाचकांस होईल. त�ण िपढीचे लोक दब�ल आिण नाजक झा�यामळे �यांना अशी मोठी ु ुु
गज�ना क�रता येत नाही व �यामळे रावणा�या कामात रगं भरत नाही अशी वरील व�ाची ु ृ
त�ार होती....कोकणात�या या दशावतारी खेळात खङगय�, म�लय�, मि�य� वगैर े् ु ु ु ु
य��कार फार �े�णीय रीतीने क�न दाखिव�यात येतात. �यावेळचे मदगंवादनही ु ृ
ऐक�यासारखे असते. य�ाची वेळी �हणावयाची काही ठरािवक प�े आहेत. ती झांजे�या ु
तालावर स�धार �हणत असतो. एखाद े�ीपा� िकंवा प�षपा� शोक क� लागले �हणजे ू ु
आरभंी ‘हर हर हे परमे�रा!’ हे श�द �याने उ�चारावयाचे. रगंभमीवर सीता िकंवा ू
तारामतीसारखी महापित�ता �ी आली तरी ‘गरगर नयना िफरवीत आली किवची 
मनमोिहनी’ हे पद स�धाराने �हणावयाचे!” (िक�ा : १९८). ू
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आजगावकर मंडळीत �ीपाट� �हणन नोकरी करत असत, आिण �याब�ल �यांना ू
वषा�काठी चांगला मोबदला िमळत असे (क�र १९७७ [सपंा.] : २). १८६३�या समारास ु
मंबईत दखेील �थािनकांकडन दशावताराचे खेळ बसवले जात असावेत. “पव� कना�टक, ु ू ू
सांगली, राजापर, गोमंतक, गजराथ, पण� वगैर े दशेांतन तमासगीर लोक येऊन घरोघर ू ु ु ू
दशावतारी, डफवा�यांचा, सागडबाह��यांचा व खांबस�ाचा नाच करीत; परतं ह�ल� ू ु
दशावतारी नाच एथ�च तयार होतात.” (माडगांवकर २००२ : २९९).

अशा रीतीने एकोिणसा�या शतकात इं�ज राजवटीत महारा��ीय समाजात एक�कडे 
पारपं�रक सादरीकरणा�या �कारांम�ये ि�थ�यतंर ेघडत होती. काही �कार कायमचे लोप 
पावत होते; काही गरजेनसार, प�रि�थतीनसार आपले �व�प बदलत होते. लाव�या-ु ु
पोवाडयांना असलेला पेशवे व �यां�या सरदारांचा राजक�य आ�य नािहसा झा�यानंतर ्
या कला सादर करणा�या कलावतंांनी लोकानरजंनाचा माग� प�करला. त�कालीन दिलत ु
समाजातील कलावतंांनी बतावणी, लिळत, भा�ड, लावणी अशा पारपं�रक 
आ�यानकलांवर सकंर करत वगनाटय-तमाशासारखा नवा �कार आकाराला आणला. ्
या कलेला अिशि�त व अनागर बह�जनसमाजाकडनच न�हे, तर नागर समाजाकडनही ू ू
मोठा �ितसाद िमळाला. या काळात तमाशा�माणेच दवेतां�या सणांना जोडन येणार ेू
कोकणात दशावतार तर व�हाडात एिलचपरी नाटके असे �ादिेशक नाटय�कारही ्ु
लोकि�य झाले. तमाशात, दशावतारात िकंवा एिलचपरी नाटकांम�ये पारपं�रक ु
पराणसािह�यातील आ�यानेच सगंीत-न�य यां�या�ार ेसादर केली जात. �यात वीररस, ु ृ
क�णरस यांचा आिव�कार होई. या कलांचा आ�वाद घेणा�या त�कालीन समाजाला 
पारपं�रक कलांमधील न�य, अिभनय, सगंीत यांचीच वळणे अिधक पसतं होती. या ृ
वळणांचे अनकरण करणार ेहे नाटय�कार �हणनच �या काळात लोकि�य रािहले.्ु ू

१८४३म�ये िव�णदास भावे यांनी पौरािणक नाटके सादर कर�यास स�वात ु ु
के�यानंतर या दशावतारा�या पारपं�रक सादरीकरणात काही बदल झाले. काही गो��ची 
दवेाणघेवाणही झाली. िव�णदास भा�यां�याच काळातील इचलकरजंीकर, वाईकर अशा ु
नाटक कंपनीतील नटांनी आजगांवातील दवे�यां�या दशावतारा�या नाटयसचंातील ्
होतक� बालनटांना सहा मिहने अिभनयाचे िश�ण िदले. िश�ण पण� झा�यावर या ू
नाटयसचंाने ‘�ौपदीव�हरणा’चा �योग केला. या �योगात इचलकरजंीकर कंपनीतील ्
नटांनी भीम आिण दःशासन यां�या भिमका के�या हो�या. पढे १८८२नंतर सगंीत ू ुु
नाटकांची भरभराट स� झाली. िकल��कर मंडळी, ड�गर े सगंीत नाटक मंडळी यांचे ु
�योग दशेावर जोरात स� झा�यानंतर या नाटकांतील पदां�या सगंीताने दशावताराला ु
दखेील �भािवत केले (आजगांवकर १९७८ : २००-२०१). ते�हापासन आजवर अनेक ू
बदल पचवत दशावताराची नाटयकला कोकण�या लोकरगंभमीवर िजवतं आहे.् ू
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िव�णदास भावे यांना मळात िच�े काढणे, गो�ी रचणे, किवता िलिहणे या गो��चा ु ु
नाद होता. ते कळस�ी बाह��यांचे खेळ दखेील करत असत, हे पव�च सांिगतले आहे. ू ू
पटवध�नांनी िव�णपतंांना नवे नाटक तयार कर�यास सांिगतले ते�हा ते अठरा-एकोणीस ु
वषा�चे होते. स�ंथानािधपतीची आ�ा �वीका�न ते तयारीला लागले. �यांनी मराठीतले 

िव�णदास भावे आिण पौरािणक नाटकेु
 सांगली स�ंथानात १८४२म�ये कना�टकातन पारपं�रक भागवत नाटक सादर ू

करणारी मंडळी आली होती. �यांचे खेळ पाह�न स�ंथानािधपती िचतंामणराव आ�पासाहेब 
पटवध�न यांना असे वाटले क� या खेळातील काही भाग ओबडधोबड आिण बीभ�स आहे. 
असा भाग काढन टाकन हे आ�यान मराठीत सादर के�यास नाटक अिधक चांगले ू ू
होईल. हे काम �यांनी आप�या पदरी असले�या िव�णदास भावे (१८२४-१९०१) ु
यां�याकडे सोपवले. ही घटना मराठी नाटयकले�या �वाहाला वळण दणेारी ठरली.्

परतं स�ंकती�या कोण�याही अगंा�माणे कलेचे अगंही �वाही असते. �यात ु ृ
सामािजक जािणवा आिण अिभ�ची यांनसार ि�थ�यतंर घडत असते. मळात�या ु ु
पारपं�रक सादरीकरणा�या अनेक लहानमोठया �कारांमधन उ��ांत होत, �यांचे बरचेसे ् ू
अनकरण करत तमाशा, दशावतार हे �कार उदयाला आले होते. एकोिणसा�या ु
शतका�या उ�राधा�त या पारपं�रक नाटयकलेम�ये प�रवत�न घडन येऊ लागले. अनेक ् ू
पात�यांवर घडणा�या घडामोड�चा, बदलांचा एकि�त प�रणाम होऊन आधिनक मराठी ु
रगंभमीचा उदय झाला. मराठीत पारपं�रक तमाशा-दशावतारांपे�ा वेग�या अशा पौरािणक ू
नाटकांचा �ारभं िव�णदास भावे यांनी केला; �याच दर�यान मंबईम�ये पारशी-गजराती व ु ु ु
िहदंी नाटकांचे खेळ होऊ लागले. याच दर�यान न�याने स� झाले�या मंबई ु ु
िव�ापीठा�या बी. ए. पदवी अ�यास�मात इं�जी नाटके नेमली गेली, आिण इं�जी 
िश�ण घेणार े त�ण पा�ा�य नाटकांचा आ�वाद घेऊ लागले. पा�ा�य नाटयपरपंर�ेया ्
आकष�णातन �या धत��या बक�श नाटकांची लोकि�यता मराठीत वाढ लागली. या ू ु ू
बदल�या अिभ�चीला पौरािणक नाटके �चेनाशी झाली; नेम�या �याच वेळी पढे ु
आले�या सगंीत नाटकांनी सगंीत आिण नाटय यांचा न�या �पात मेळ घालन �े�कांना ् ू
आप�याकडे खेचन घेतले. एकोिणसा�या शतकात नाटयकले�या �े�ात�या या ्ू
वाटावळणांनी आधिनक मराठी नाटकांचा �वाह िवकिसत झाला. तमाशासार�या कलेचा ु
आ�वाद तथाकिथत खाल�या सामािजक �तरातील लोक आवडीने घेत. परतं पौरािणक ु
नाटके, बक�श नाटके व सगंीत नाटके या तीनही �कार�या नाटकांना म�यमवग�य, ु
नविशि�त, नोकरदार, नागर �े�क मोठया �माणावर िमळाला. या वगा��या जीवनातील ्
आशाआकां�ा आिण आवडीिनवडी यांचे �ितिबबं आधिनक नाटयकलेत ठळकपणे ्ु
पडले. 
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पौरािणक सािह�य वाचन काढले. काही लोकांशी चचा� केली आिण रामायणातील सीते�या ू
�वयवंरावर नाटक तयार कर�याचा िनण�य घेतला. आ�यानात पद ेहवीत �हणन प�कळ ू ु
िदवस ह�रदासां�या मागे लागन �यांची पद ेिमळव�याचा �य�न केला. परतं ही पारपं�रक ू ु
पद ेआया� िकंवा �ोकब� अिधक होती. शगंार, वीर, क�ण इ�यादी रसां�या िनिम�ती�या ृ
��ीने या रचना िन�पयोगी हो�या. मग �यांनी �वतःच रागदारी सगंीतावर प� आ�यान 
बांधायला घेतले; तसेच नाटकातील पा�ांसाठी लागणार े पोषाख, िकरीट-कंडले वगैर ेु
सामान तयार केले. एवढी तयारी झा�यावर �यांनी ‘सीता�वयवंरा’चा पिहला �योग 
पटवध�नांसमोर १८४३म�ये सादर केला (िव. पां. दांडेकर : ६५-६६). तो �यांना 
अितशय आवडन �यांनी िव�णदास भा�यांची अितशय तारीफ केली. �यानंतर ू ु
वष�भराम�ये िव�णपतंांनी रामायणातीलच िविवध आ�यानांवर वेगवेगळी दहा नाटके ु
तयार क�न �यांचेही �योग स�ंथानािधपत�ना दाखवले. या िव�णपतंां�या कामिगरीवर ु
खश होऊन स�ंथानकडन �यांना व �यां�या सहका�यांना इनाम जिमनी दखेील कबल ू ू ू
झा�या. परतं लवकरच, १८५१म�ये स�ंथानािधपती पटवध�न यांचे िनधन झाले आिण ु
�यामळे नाटक बसव�याचा खच� कज� काढन भागवणार े िव�णदास भावे आिण �यांचे ु ू ु
सहकारी सकंटात सापडले. 

�या कानडी भागवत नाटकांव�न, िकंवा �यात फेरफार क�न, िव�णदासांनी मराठी ु
पौरािणक नाटक तयार केले, �या भागवत नाटकांह�न िव�णदासांचे नाटक कोणकोण�या ु
बाबत�त वेगळे ठरते याची तलना बनह�ी यांनी केली आहे. दो�ही नाटकांतील ु
सा�यदश�क म�े �यांनी पढील�माणे दाखवली आहेत : “कानडी नाटकांत जो ‘भागवतार’ ु ु
तोच मराठी नाटकांत ‘स�धार’; कानडीम�ये जस� मंगलाचरण तस�च मराठ�त; ू

पौरािणक नाटक सादर के�यानंतर स�ंथानातील जनाट िवचारां�या लोकांचा �ासही ु
िव�णपतंांना झाला होता. त�कालीन महारा��ातील तमाशा, दशावतार यांम�ये अिभनय ु
करणार े नट समाजातील तथाकिथत खाल�या जात�तील असत. परतं िव�णदास भावे ु ु
यां�यासारखा �ा�ण नटवेशात नाटक सादर करतो हे �या काळ�या सनातनी 
उ�चवण�यांना �चले नसावे. �यामळे िव�णदासांनी नाटकाची तयारी स� के�यापासन, ु ु ु ू
आिण पढे नाटकाचा �योग स�ंथान�या दरबारात सादर झा�यानंतर िव�णदासांना तेथील ु ु
काही मंडळ�नी अितशय �ास िदला. िव�णदास आिण �यां�या सहका�यांना प�ं�तन ु ू
अपमाना�पद रीतीने उठवन लाव�याचेही �सगं घडले. �यां�यावर बिह�कार घाल�याचेही ू
घाटत होते (आ. िव. कलकण� १९६१ : ३९). परतं “�ीमंतां�या पदरचे वे. शा. ु ु
गोपीनाथशा�ी अगाशे यांनी मागील प�कळ आधार दाखवन नटवेष घेणे हा दोष नाही ु ू
असे �ितपादन केले.” असे िव�णदासांनी िलह�न ठेवले आहे (िव. पां. दांडेकर १९४१ : ु
६७).



874   ।     कलाजीवनातील ि�थ�यतंर े- महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ

कानडीम�ये जस� स�धारामागन िवदषकाचे आगमन तसेच मराठ�त; कानडीम�ये ू ू ू
गा�यां�या �पाने सव� कथाभाग िनवेदन कर�याचा म�ा जसा ‘भागवतार’कडे, तसाच 
�कार मराठ��ये; कानडीम�ये शेवट� आरती, मराठीम�ये तशीच; कानडीम�ये पडद े
सीनसीनरीचा जो अभाव तोच मराठीम�ये. पा�ांची वेषभषा कर�याची प�त दो�हीकडे ू
जवळ जवळ सारखीच. दो�हीकडे कथानक �हणजे भारत-रामायण-भागवतांतील एखाद �
आ�यान. ता�पय�, नाटयाची व�त, नाटयाची रचना, �योगतं� आिण �यांतील भाव ् ्ु
यांम�ये सा�य इतक�  दाट िदसत� क� िक�ा व �याव�न काढले�या प��या अशा �व�पांत ु
जर या सबंधंाच� वण�न केल� तर त� अयथाथ� ठ�ं नये.” (बनह�ी १९५७ : ५७-५८). या 
सा�यामळेच िव�णपतं भावे यांनी मराठी पौरािणक नाटक करताना कानडी भागवत ु ु
नाटकांचे अनकरण केले असे बनह�ी यांचे मत आहे. अथा�त वरील सारखेपणा�माणे ु
काही भेद दाखवणार ेम�े दखेील आहेत. �यामळे भावे यांनी भागवत नाटकांचे तंतोतंत ु ु
अनकरण केले असे �हणता येणार नाही. हे भेददश�क म�े बनह�ी यांनीच पढील�माणे ु ु ु
दाखवले आहेत : पिहला मोठा फरक हा िव�णदासांनी आप�या नाटकात गणपतीचे ��थ ु
वाढवले आिण �या�या जोडीला सर�वतीलाही आणले. मळ कानडी नाटकांत गणपती-ू
सर�वतीचे आगमन रगंमंचावर होत नसे; केवळ गणपतीचे �तवन-पजन होत असे. उलट ू
िव�णदासी नाटकांत गणपती-सर�वती यांचे मंचावर आगमन हे �ारभंी एक मोठेच �करण ु
असे. लाकडी िकंवा कागदा�या लग�ाची स�ड सावरीत येणारा तो द�िदल गणपित, 
लाकडी मोरावर नाचत येणारी सर�वती आिण �यांची ती कायम ठशाची पण कि�म ृ
अवडंबरमय भाषणे, हे पौरािणक नाटकांचे पोरासोरांपासन थोरांपय�त सव� �े�कांना मोठे ू
आकष�ण होते. िव�णपतं हे �यांचे आि�त होते, आिण �यां�या आदशेाव�न �यांनी ु
पौरािणक नाटक तयार केले, �या सांगली�या पटवध�न घरा�याचे गणपती हे आरा�य दवैत 
होते. �यामळे कदािचत िव�णपतंांनी गणपतीला एवढे मह�व िदले असावे (िक�ा : ५९). ु ु
दाि�णा�य नाटकात गणपतीपजनानंतर दोन मले वदंना गात व �यानंतर अ�सरांचे ला�य ू ु
न�य असे. िव�णदासांनी �या जागी बालगोपाल गधंवा�चे गायन व न�य ठेवले. �ीचे न�य ृ ु ृ ृ
टाळले. नाटका�या रचनेत �यांनी आणलेला एक मह�वाचा नवेपणा �हणजे, कानडी 
नाटक सपंण� एक�वेशी असे. िव�णदासांनी नाटकाची रचना अनेक�वेशी केली. या ू ु
�वेशांना, िकंवा ते �या िठकाणी घडत �या िठकाणांना ‘कचे�या’ असे �हणत. एक�वेशी 
नाटकात एकाच ‘�थळी’ सपंण� नाटक घडताना दाखवले जाई. एकदा �वेश केलेले पा� ू
रगंमंचाबाहेर जात नसे. िव�णदासांनी नाटकाची िवभागणी �वेशांम�ये क�न �यां�या ु
आ�वादात अिधक रगंत आणली. नाटयकले�या िवकासा�या ��ीने ही सधारणा फार ् ु
मह�वाची होती. �यामळे कानडी नाटके जशी कंटाळवाणी होत तशी िव�णदासांची झाली ु ु
नाहीत. याच कारणामळे कानडी �दशेात �यांची पारपं�रक नाटके सादर होत असनही ु ू
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कथानकात दवे व रा�स या दोन प�ांपैक� आप�या प�ाचा िवजय होऊन 
�ितप�ाचा पाडाव कसा होईल यािवषयीचेच सव� सवंाद व �सगं चालत. हे चाल ू
असताना एक पा� दस�या पा�ाला मधन मधन ‘सांगतो ऐक’ असे �हणे व मग स�धार ू ू ूु
प�ा�या मा�यमातन गाऊन �याचा मनोभाव �य� करी. िव�णपतंी नाटकाची सपंण� ू ु ू
िलिखत सिंहता नसे. केवळ कथानक आ�याना�या �पाने िलिहले जाई व पद ेिलिहली 
जात. हे सव� स�धार सादर करी. पा�ांमधील सवंाद नंतर िलिहले जात. काही वेळा ू
उ��फत�पणे दखेील सवंाद �हटले जात. या पौरािणक नाटकाचा �योग स� असताना ू ु
पा�ांना िव�ांती दणेे, �यांना प�ातन भाषणे सचवणे इ�यादी कामे स�धाराकडे असत ू ु ू
आिण �याला स�वातीपासन शेवटपय�त साथीदारांसह गायनवादनाचे सािह�य घेऊन ु ू
स�ज राहावे लागत असे. िवदषकालाही स�वातीपासन नाटक सपेंपय�त काम असे.ु ूू

िव�णदास भावे यांनी सादर केले�या पौरािणक नाटकाचे �व�प पढील�माणे असे : ु ु
पडदा वर जा�यापव� स�धार व �या�यापाठोपाठ िवदषक पड�ाबाहेर �े�कांसमोर येऊन ू ू ू
िवनोदी सवंाद �हणत. �यातन नाटक कोणते सादर होणार आहे हे �े�कांसमोर स�धार ू ू
जाहीर करी. �यानंतर गणपतीचे �तवन झा�यावर पडदा उघडला जाई. स�धार नाटक ू
िवनािव�न पार पड�यािवषयी गणपतीला िवनंती करी व गणपती तसा आशीवा�द दईे. 
यानंतर नाटक स� होई. �ारभंी स�धार नाटकात कोणता भाग होणार आहे, आरभंीचा ु ू
�सगं कसा आहे याचे प�ातन वण�न करी व नंतर पा�े येऊन सभंाषण करीत. सव� ू
आ�याने पौरािणक अस�याने �यात�या ‘कचे�या’ (�सगं) ठरले�या असत. बह�तेक सव� 
नाटकांतन एक दवेाची कचेरी, एक रा�सांची कचेरी आिण दो�ही प�ांकडील ि�यांची ू
��येक� एक कचेरी अशा कचे�या होत.

िव�णदासांची नाटके अिधक लोकि�य झाली (िक�ा : ५९-६०).ु

या नाटकांत दखेावे फार नसत. मराठी नाटकांत दखेा�याचे पडद ेपढे काही काळाने ु
स� झाले. नेप�य िवशेष नसे. चार-दोन ख�या� टाकन ‘कचेरी’ची जागा तयार होत असे. ु ु ू
याच ख�या�वर दवे, रा�स व ि�या यां�या कचे�या पार पडत. ितथे मांड�यासाठी ु
आणखी काही लागले तर �या व�त घेऊन िवदषक उभा राही. िवदषकास नाटकाचा ू ू ू
�योग चाल असताना पडेल ते काम करावे लागे (आ. िव. कलकण� १९६१ : ४१-४२).ू ु

िव�णदास भावे यांनी स�वातीचे वष�भर रामायणावर आधा�रत नाटय�योग सादर ्ु ु
केले. �या काळात या नाटकांना ‘रामावताराचा खेळ’ असेच लोक �हणत. अशा �कार े
नाटकांचे हे �योग सातआठ वष� सांगलीम�ये होत होते. या काळातील नाटकमंडळीचा 
खच� स�ंथानाकडन उचलला जात होता. परतं १८५१म�ये स�ंथािनक िचतंामणराव ू ु
पटवध�न यांचे अचानक िनधन झा�याने भा�यांना स�ंथानाकडन िमळणारी आिथ�क मदत ू
बदं झाली. �यामळे �यांना गावोगाव िहडंन या नाटकाचे �योग सादर क�न पैसे िमळवावे ु ू
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िव�णदास भा�यांनी आपली नाटके दि�ण व पि�म महारा��ात �ाम�याने केली. ु ु
�यांनी १८५१ ते १८६२ या काळात एकण सात दौर े केले. �यापैक� चार दौ�यांम�ये ू
भा�यांनी मंबईला �योग केले आिण िनदान पाच दौ�यांम�ये प�याला �योग केले. याव�न ु ु
शहरी िशि�तांनी भा�यां�या पौरािणक नाटकांना िकती अग�याने आ�य िदला हे िदसन ू
येते (बनह�ी १९५७ : ११३). 

१८५१-५२ म�ये केले�या पिह�या दौ�यात भा�यांनी तासगाव, मीरज, कागवाड, 
जमखंडी, मधोळ, इचलकरजंी, क�ंदवाड, िनपाणी, कागल, बावडा, को�हापर इत�या ु ु ू
िठकाणी नाटकांचे �योग केले. �यानंतर दस�या दौ�यात १८५२-५३ म�ये सातारा, पणे ुु
करत ते मंबईला गेले. हा �यांचा दौरा िवशेष गाजला (बनह�ी १९५७ : ९५). प�यात ु ु
बधवार�या चौकात िकंवा आबेंकरां�या बोळात उघडया जागेवर मंडप घालन नाटकांचे ्ु ू
�योग होत. नंतर ते सांगलीकरां�या वाडयातही होऊ लागले. प�यात �या काळात शा�ी-् ु
पिंडतांचा दबदबा होता. प�षाने नटवेष धारण करणे हे हीनतेचे ल�ण अशी पारपं�रक ु
समजत होती. सांगलीला भा�यांना या समजतीमळे �ासही सहन करावा लागला होता. ू ु ु
प�यातही �ारभंी भा�यां�या नाटकांना उ�च� �े�कांचा फारसा �ितसाद िमळाला नाही. ु ू
परतं हळहळ प�यातील �िति�त नविशि�त अ�णी मंडळी केरो ल�मण छ�े, क�णशा�ी ु ू ू ु ृ
िचपळणकर, केशवराव भवाळकर इ�याद�शी �यांचा प�रचय झाला व या मंडळ�नी �यांना ू
मदतही केली (आ. िव. कलकण� १९६१ : ४३). ु

प�याह�न िव�णदास भावे मंबईला गेले. मंबईतला पिहला �योग १४ फे�वारी १८५३ ु ु ु ु ु
रोजी िगरगावात िव�नाथ आ�माराम िशपंी यां�या बगं�या�या आवारात बागेत झाला. 
ितक�ट लावन झालेला हा पिहला �योग. तोवर नाटकाचा खेळ सपं�यावर आरतीचे ताट ू
िफरवले जाई व लोक �यात पैसे टाकत. मंबईत आ�यानंतर भा�यां�या नाटकांत झालेला ु
हा मह�वाचा बदल. या पिह�या खेळात फायदा बराच झाला. मंबईत सादर झाले�या या ु
पिह�याच मराठी नाटकाची दखल ‘बॉ�बे टाई�स’ या इं�जी प�ाने घेतली.[६] 

िव�णदासां�या नाटकाकडे मंबई�या इं�जी व�प�ांनी �वागतशील ��ीने पािहले. ८ ु ु ृ
माच� रोजी ‘टाई�स’ने �हटले, “िहदं�थान�या �ाचीन अिभजात नाटकांपासन �यांचा उ�म ूु
आहे अश� ह� खर�खर� एत�ेशीय नाटक�  आहेत. �वैराचा�रता अथवा �ा�यता यांचा यांत ु
लवलेश स�ा नाही. ि��ती धम�पीठ �यांचा पव��या काळ� पर�कार करीत असे अशा ु ू ु
नीितपर लिळतांची (Moralities) ही �ितकित होय अस� �हण�यास हरकत नाही.” ृ

लागले. अशा रीतीने नाटक कंपनी �थापन क�न नाटकाचे गावोगाव �योग हो�यास 
सरवात झाली. िव�णदास भावे यांनी आप�या आ�यानांचा ‘नाटयकिवतास�ंह’ नावाचा ्ु ु
स�ंह उ�राय�यात �िस� केला. �यात एकण ५२ आ�याने समािव� आहेत. यापैक� ु ू
बह�स�ंय आ�यानांवर �यांनी �योग क�न दाखवले असावेत. 
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मंबईला फणसवाडीत व झावबा�या वाडीत मंडप घालन भा�यांनी आप�या नाटकांचे ु ू
�योग केले. मंबईत आ�यानंतर जग�नाथ शकंरशेट, आबासाहेब शा�ी, जमशेटजी ु
जीजीभॉय यां�यासार�या त�कालीन मंबईतील मोठया पढा�यांशी भा�यांचा �नेह झाला. ्ु ु
�ट रोडला १८४६पासन स� असलेले बिंद�त नाटयगह (बादशाही िथएटर) होते. ँ ् ृू ु
मंबईतील पिहले नाटयगह अठरा�या शतकात १७७०म�येच मंबईतील यरोपीयनांनी ् ृु ु ु
वग�णी जमवन बांधले होते. टाऊन हॉलसमोरील एि�फ��टन सक� लजवळ बांधले�या या ू
िथएटरला ‘बॉ�बे िथएटर’ असे �हटले जाई. यरोपीयनांनाच या िथएटरम�ये �वेश होता. ु

(बनह�ी १९५७ : ९७). खर े तर िव�णदासां�या पौरािणक नाटकांची रचना अिभजात ु
स�ंकत नाटकां�माणे न�हती. या नाटकांम�ये तमाशा, दशावतार या लोकपरपंरतेील ृ
नाटयकलां�माणे स�धार व तो गात असलेले आ�यान हे क� ��थानी असे. परतं �यातील ् ू ु
आशयाची मांडणी मा� या लोकपरपंरतेील नाटयकलांह�न वेग�या प�तीने केलेली असे. ्
ही नाटके बीभ�सरसापासन, आ��ता�या मांडणीपासन म� असत. �हणन ती ू ू ु ू
‘टाई�स’�या प�काराला अिभजात स�ंकत नाटकां�माणे वाटली असावीत. याच ृ
कारणामळे ही पौरािणक नाटके िशि�त, नागर समाजाला दखेील आवड लागली असे ु ू
िदसते. 

बॉ�बे िथएटर (१७७०)
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यरोपमधन नाटक सादर करणारी मंडळी मंबईत आ�यास या िथएटरम�ये नाटक सादर ु ू ु
करीत असे. १८३५पय�त हे िथएटर होते. �यानंतर �याचे अि�त�व न� झाले. दर�यान 
एत�ेिशयांम�ये दखेील नाटकासार�या कलेचा आ�वाद घेणार ेरिसक तयार होऊ लागले 
आिण अशा रिसकांसाठी मंबई शहरात िथएटर असावे असा िवचार पढे आला. या ु ु
िथएटरसाठी जग�नाथ शकंरशेट यांनी �ट रोड येथील आपली जागा उपल�ध क�न ँ
िदली. या बादशाही िथएटरम�ये �ाम�याने इं�जी नाटके सादर होत. मा� ितथे दशेी ु
भाषांतील नाटकांचेही �योग �हावेत या ��ीने जग�नाथ शकंरशेट यांनी याच काळात 
�य�न स� केले होते. आप�या समाजात अिभनयकशल नट िनमा�ण झाले पािहजेत या ु ु
��ीने जग�नाथ शकंरशेट यांनी, नाटयािभनयाची आवड असले�या त�णांचा एक सचं ्
िनमा�ण क�न �यांना यरोपीय नाटयकलावतंांकडन नाटयािभनयाचे धडे द�ेयाची �यव�था ् ्ु ू
केली होती. नेम�या याच काळात िव�णपतं भावे आपली नाटकमंडळी घेऊन मंबईत ु ु
दाखल झाले. �ट रोडचे बिंद�त िथएटर, तेथील सिवधा पाह�न, अशा िठकाणी आप�या ँ ु
नाटकाचा �योग �हावा अशी भा�यांना फार इ�छा झाली. जग�नाथ शकंरशेट, भाऊ दाजी 
लाड, आबासाहेब शा�ी, जमशेटजी जीजीभॉय इ�यादी पढा�यांचे मोलाचे सहकाय� ु
िव�णदास भा�यांना मंबईत िमळाले. या िशि�तां�या पढा�यांम�ये असलेले नाटय�ेम हेच ्ु ु ु
या सहकाया�मागील कारण असावे. ९ माच� १८५३ रोजी िव�णदासां�या नाटकाचा �योग ु
या बादशाही िथएटरम�ये झाला (प. बा. कळकण� १९५९ : ३५४-५७). या नाटकाला ु ु
पारशी, यरोपीय लोकांसह सरकारी नोकर, �यापारी ही मंडळी दखेील हजर होती (िव. पां. ु
दांडेकर १९४१ : ६९). �यांना नाटकाचे कथानक समजावे यासाठी नाटकाचा सारांश 
इं�जीत िलह�न वाट�यात आला (बनह�ी १९५७ : ९७). भा�यां�या नाटकाचा खेळ मंबई ु
सरकार�या ग�हन�र�या से�ेटरीने दखेील पािहला व भा�यांना िवलायतेला जाऊन या 
नाटकांचे खेळ कर�यास मदत कर�याचे आ�ासन िदले. परतं ‘धमा��या अटीमळे’ (सम� ु ु ु
उ�लंघन कर�याचे पाप कर�यास) भावे तयार झाले नाहीत! (िव. पां. दांडेकर १९४१ : 
६९).[७] 

मंबईतील �योग सपं�यावर िव�णदास सांगलीला परतले. �यानंतर प�हा १८५३�या ु ु ु
िदवाळीनंतर �यांची मंडळी मंबई-प�याला जाऊन नाटके सादर क�न आली. ु ु
१८५४म�ये प�यात �योग के�याचे उ�लेख आहेत. १८५९�या अखेरीस प�यात ु ु
न�याने बांधले�या पणा�न�द नाटकगहात भा�यां�या नाटकांचे खेळ झा�या�या बात�या ृू
आढळतात. १८६०�या िदवाळीनंतर िव�णदास भा�यां�या नाटक कंपनीचा दौरा ु
कना�टकात बेळगाव�या िदशेने गेला. तर १८६२म�ये ते नाटकांचे खेळ करत मंबई-ु
प�यासह अहमदनगरकडेही गेले होते. अशा रीतीने समार ेदहाअकरा वष� नाटकांचे �योग ु ु
के�यानंतर िव�णदास भावे यां�या नाटक कंपनीचे काम थांबले (बनह�ी १९५७ : ९१-ु
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इचलकरजंीकर मंडळीचे आणखी एक वैिश�य �हणजे या कंपनी�या �थापनेम�ये ्
वैिदक �ा�णांचे योगदान होते. इचलकरजंीचे स�िस� वै�याकरणी िव�ान बाबाजीशा�ी ु
दातार यांनी या कंपनी�या नाटकांसाठी आ�याने व पद े िलिहली. तेथील 
ल�मीनारायणा�या दवेळात असलेली वेदपाठशाळा हाच नाटकां�या तालम�चा अडडा ्
बनला. या कंपनीतील नाटकांचे स�धार बाळंभट हे ‘पिह�या �तीचे वैिदक’ होते. िशवाय ू
ही सगळी मंडळी िशि�त होती. बनह�ी �हणतात, “वैिदक मंडळ�ना �रकामा वेळ मबलक ु
आिण �या काळ� खा�यािप�याची ददात फारशी न�हती. ते�हा या कलोपासने�या नादांत 
िकंवा फंदांत पड�यास हाच फरसतवाला वग� उ�� �हावा ह� �म�ा�च होत�.” (िक�ा : ु ु
१३७). पारपं�रक म�यक�पनेनसार नाटयकला ही हल�या दजा�ची मानली जात होती; ्ू ु

इतर पौरािणक नाटक कप�यां

दशावतार, तमाशा या पारपं�रक �योगा�म कलां�माणे िव�णदासी नाटकांत दखेील ु
पौरािणक आ�यानेच असत. परतं िव�णदासी नाटकांचे कथानक, सवंाद आिण �यांचे ु ु
सादरीकरण यांत साधेपणा, सहजपणा, रसाळपणा अिधक होता. स�धार गात असले�या ू
पदां�ार ेशगंार, वीर या रसांची िनिम�ती होई. �यामळे ही नाटके अिधक लोकि�य होऊ ृ ु
लागली. �ामीण भागातील बह�जन समाजाला तमाशा, दशावतार हे खेळ आपले वाटत 
असतील, तर नागर, िशि�त समाजाला �याची सधा�रत आव�ी असलेली िव�णदास ु ृ ु
भा�यांची पौरािणक नाटके आवड लागली. �यामळे भा�यांचे अनकरण क�न पौरािणक ू ु ु
नाटकांचे खेळ करणा�या इतर अनेक कंप�या महारा��ात िनघ लाग�या.ू

िव�णदास भा�यां�या सांगलीकर नाटक कंपनीनंतर पौरािणक नाटके सादर ु
करणा�या शभंराह�न अिधक कंप�या िनघा�या. १८४३पासन १८९५-९६ पय�तचा काळ ू
पौरािणक नाटकांचा काळ होता असे मानले जाते (िव. पां. दांडेकर १९४१ : ८२). या 
कंप�यांम�ये सवा�त अिधक गाजलेली व मराठी रगंभमीवर दीघ�काळ, �हणजे चाळीस वष� ू
िटकन रािहलेली कंपनी �हणजे इचलकरजंीकर नाटक कंपनी होय. या कंपनीचा �ारभं ू
१८५०�या समारास झाला (बनह�ी १९५७ : १३४-३६). पैक� पिहली बारा वष�पय�त, ु
�हणजे १८६२पय�त ही मंडळी िव�णदासी प�तीची पौरािणक नाटके सादर करत होती. ु
पौरािणक नाटके ऐन भरात असतानाच �या�या �योग कर�या�या प�तीत फेरफार 
होऊन फास��या सादरीकरणास स�वात झाली. पढे बक�श नाटकां�या �वाहाचा मराठीत ु ु ु
उदय झाला. इचलकरजंीकर मंडळीने आप�या नाटकांत या दो�ही बदलांचा �वीकार 
केला. िकंबह�ना १८६२पासन पढे बक�श नाटके सादर करणारी कंपनी �हणन ू ु ु ू
इचलकरजंीकर कंपनीचा फार बोलबाला झाला.

११३). परतं या दहा वषा�त िव�णदासांनी पाया घातले�या या पौरािणक नाटका�या ु ु
�वाहात अनेक ि�थ�यतंर ेझाली होती. 
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आिण तमाशा-दशावतारांम�ये काम करणार ेलोकही तथाकिथत िन�नजातीय होते. परतं ु
िव�णदास, बाबाजीशा�ी, बाळंभट यां�यासारखी मंडळी नाटकात आ�यामळे या ु ु
म�यक�पनेला हादर ेबस लागले होते.[८] ू ू

पौरािणक नाटके राह�या वाडयातील दालन, चौक, र�ता अशा िठकाणी सादर होत. ्
मंबईसार�या िठकाणी बांधलेली िथएटर े होती. नंतर काही वषा�नी इतर गावांतनही ु ू
प�याची िथएटर े उभी राह� लागली. एरवी ही पौरािणक नाटके सादर हो�याची िठकाणे 
�हणजे साव�जिनक गद�ची िठकाणे. क�त�नकाराभोवती लोक बसत तसेच नाटकाभोवतीही 
बसत. ि�यांसाठी एखादी पडवी िकंवा कोपरा राखन ठेवला जात असावा. ू
नाटकमंडळीजवळ पा�ांसाठी कपडयांचा अभाव असेल तर गावातनच कोठनतरी ् ू ू

या को�हापरकर मंडळीतील एक हरह��नरी नाटयकलावतं नरहरीबवा सवाशे यांनी ्ू ु
कंपनी�या बाहेर पडन १८६५म�ये ‘िच�च�चम�का�रक को�हापरकर नाटक मंडळी’ ू ु ू
नावाची वेगळी कंपनी �थापन केली. नरहरीबवांनी या मंडळीतफ�  आप�या नाटकाचे ु
महारा��ाबाहेर बगंळर-म�ास, हैदराबाद, बडोद,े दवेास, इंदर, �वा�हेर, काशी, बगंाल�ांत ू ू
इ�यादी िठकाणी �योग केले. पारशी रगंभमीवरील नेप�याचे अनकरण करीत मराठी ू ु
नाटकां�या रगंमंचावर िनरिनरा�या रगंांचे व दखेा�यांचे पडद ेसव��थम आण�याचे �ेय या 
नरहरीबवांकडे जाते (बनह�ी १९५७ : २१७; आ. िव. कलकण� १९६१ : १६).ु ु

या काळात प�यात नाना सोनी नावाचे एक �ाथिमक शाळेतील िश�क होते. ु
१८५५म�ये िव�णदास भावे यांचे नाटक �यां�या पाह�यात आले. आपणही अशीच ु
नाटके सादर करावीत या िज�ीने �यांनी �वतं� नाटकमंडळी काढन �वतःच आ�याने ू
िलह�न नाटके बसवली. प�यात क�णशा�ी िचपळणकर यांनी �यांचे नाटक पाह�न �यांना ु ृ ू
उ�ेजन िदले. �यानंतर �यांनी आप�या नाटकांचे खेळ अहमदनगर, येवला, नािशक या 
प�रसरात केले. ब�वाहन, िवराटपव�, अगंदिश�ाई, सलोचना या आ�यानांवरील �यांची ु ु
नाटके लोकि�य झाली (बनह�ी १९५७ : १८०-८१; िव. पां. दांडेकर १९४१ : ९३). 
ध�डोपतं सांगलीकर यांची एक कंपनी पौरािणक नाटके सादर करी. या कंपनीने 
ि�याळच�र�, नरिसहंअवतार, बाणासर, ह�र�ं�, वीरभ� अशी पौरािणक आ�याने ु
नाटकां�या �पात सादर केली. नारायणराव कारखानीस यां�या को�हापरकर मंडळीनेही ू
पौरािणक नाटकांम�ये लोकि�यता िमळवली. या मंडळीत गोिवदंदास नावा�या कवीची 
पद ेअसत. ती बह�शः लावणी�या चालीवर असत (िव. पां. दांडेकर १९४१ : ९६). पढे ु
को�हापरकर मंडळीनेही बक�श नाटकांचे �योग स� केले. अ�णासाहेब िकल��कर यांनी ू ु ु
सगंीत नाटके सादर कर�यापव� िलिहलेले ‘शांकरिदि�वजय’ हे नाटक याच मंडळीने ू
रगंमंचावर आणले. अ�णा इनामदार या नाटककाराने सव��थम पौरािणक नाटकांत 
ि�यांनी अिभनय कर�याची क�पना आणली (िक�ा : ९५). 
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पौरािणक नाटकाचा �योग समार े सात तास चालत असे. दोनतीन िकंवा चार ु
आ�याने एकाच रा�ीत एकापाठोपाठ एक क�न दाखवली जात. बह�तेक वेळा एका वेळी 
दाखवली जाणारी आ�याने एकाच कथेवर आधा�रत असत. काही वेळा म��यावतार, 
कमा�वतार, वराहावतार यांसारखी एकमेकांह�न सटी आ�यानेही एका �योगात घालत. ू ु
पौरािणक नाटकांम�ये हाच �कार चाल झाला. पढे पौरािणक आ�यानां�या अखेरीस ू ु
फास� सादर कर�याची प�त �ढ झा�यानंतर आ�यानांची स�ंया व लांबी कमी कमी 
होत गेली (बनह�ी १९५७ : १०१). “अशा �कारची ही (�हणजे पौरािणक) नाटके रा�ी 
अकरा�या समारास स� होत व अगदी पहाटपय�त चालत. िक�येकदा बाहेर फटफटीत ु ु
उजाडन लोकांची येरझारा र��यांतन चाल झा�यावर आ�ही नाटक पाह�न बाहेर पडलेलो ू ू ू
आहो.” (न. िच.ं  केळकर १९३९ : १२१). 

�ीप�ष पा�ां�या सजावटीची व�े गोळा क�न आणावी लागत. नाटके रा�ी मोठया ्ु
ट��यां�या �काशात होत (जोशी, साठे १९३० : ९).

िव�णपतंां�या नाटकांसदंभा�त १८५६साल�या ‘�ान�काश’ प�ात पढील अिभ�ाय ु ु
आढळतो : “या (िव�णपतं भावे यां�या) मंडळीस शोकरस व वीररस उ�म साधला आहे. ु
भाषािह श� �ौढ मा� आिण यथात�य आहे. ता�पय� ह�च सांगण� क�, या नाटकवा�यांनी ु
हलकटपणा �यांत बह�त होतो असे जे तमाश�, लिळत� यावरची �िच बह�तेक उडिवली व 
�यांचे तमाशेिह कमी क�न टाकले.” (बनह�ी १९५७ : १०९). इं�जी िश�णातन तयार ू
झाले�या नागर म�यमवगा�ची नाटयकलेिवषयीची अिभ�ची बदलली. तमाशा, लिळत ्
यांतील �ा�य िवनोद, अगंिव�ेपांनी य� भडक अिभनय इ�यादी बाबी �यांना ‘हलकट’ ु
वाट लाग�या. उलट श� व भावनांचे वगैर ेवा�तवदश�न घडवणारी भाषा �यांना नाटकात ू ु
आव�यक वाट लागली. िव�णपतंांची नाटके या कसोटीला िनदान काही �माणात उतरत ू ु
अस�यामळे नागर म�यमवगा�ने या नाटकांना उ�म �ितसाद िदला.ु

याच कारणामळे मंबईतील क�णशा�ी िचपळणकर िकंवा जग�नाथ शकंरशेट, भाऊ ु ु ृ ू
दाजी वगैर े त�कालीन सिशि�तां�या पढा�यांनी िव�णपतंां�या पौरािणक नाटकांना ु ु ु
आव�यक ते सहा�य केले, �ो�साहन िदले. पढे बिकश नाटकांचा �वाह तर िशि�त ु ु
लोकांनीच मराठीत आणला. या नाटकांचे अनवादक, �पांतरकार अथवा लेखक हे ु
शहरांतील िशि�त समाजातन आले होते. मंबई, पणे, को�हापर येथील महािव�ालये या ू ु ु ू
नाटकांची मह�वाची क� �े झाली. इतकेच न�हे, तर या शहरांपलीकडील लहानमोठया ्
गावांम�ये दखेील शाळांमधील मले व िश�क नाटकांचे �योग करत. �थािनक पातळीवरचे ु
नाटककार, नट गावोगाव उदयाला आले होते. औधंचे बाळासाहेब पतं�ितिनधी व �यांचे 
थोरले बधं ता�यासाहेब दोघांनाही लहानपणापासन नाटकांचा नाद होता. औधंास नाटक ू ू
यावे आिण आपणास पाह�यास िमळावे अशी �यांची कायम इ�छा असे. लहानपणी औधं 
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नाटकाची तालीम ‘ग�पणे’ चाले यासाठी क�, नाटकाचा षौक समाजात फैलावला ु
तरी नाटयकलेची अ�ित�ा कायम होती. नाटके पाहणेच िजथे अस�यपणाचे ल�ण ्
मानले जाई, ितथे नाटकात काम करणे िकती मोठे दव�त�न मानले जात असेल याची ु
क�पना करता येईल. त�ण मलांना नाटकाचे वाटणार े आकष�ण लपतछपतच शमवन ु ू
�यावे लागे. यांसदंभा�तील ध�डो केशव कव� यांची आठवण मजेशीर आहे. अिभ�ची, 
आदश� कसे बदलतात यावरही �या आठवणीतन �काश पडतो. ध�डो केशव कव� ू
दापोलीजवळ�या म�ड गावी िशकत असताना (१८७०�या समारास) दोनतीन वष� ु ु
�यांनी नाटकाचे �योग केले. कव� �हणतात, “पव��या प�ती�माण� िवदषक, स�धार, ू ं ूू
गणपित व सर�वती ह� पा�� येऊन नंतर खेळाला स�वात होई. या �सगं� या कामांत मी ु
बराच रगंन जात अस�. एकदां नाटकाक�रतां मंबईह�न दोन पडद े तयार क�न नेविवले ू ु
होते. �यांचा व इतर खच� नाटकाला माणश� एक आ�याच� ितक�ट लावन भागिव�यांत ू
आला. आ�ही चालचलाऊ �टेजिह तयार करीत अस.ं गणपित व स�धार यांचा सवंाद ू ू
स�ंकत भाष�त तयार क�न घेतला होता. मी गणपतीच� काम कर�. िशवाय एका नाटकांत ृ
राधा व क�ण यांचा सवंाद केला. आ�हांला �ीपाट� कोणी िमळेना. ते�हां क�ण बाहे�न ृ ृ
बोलत आहे व राधा �याला पड�ांतन उ�र � दते आहे, असा भाग आ�ह� घेतला होता. ू
�यांत राधेच� काम म� केल�...” अशी नाटके करत असताना एकदा क�या�चे वडील या 
नाटकाचा �योग पाह�यासाठी आले. आप�या मलाने नाटकात ‘स�ग घेऊं नये’ अशी ु
�यांची इ�छा होती. �हणन �यांनी आप�या मलाचे मन वळव�याचा प�कळ �य�न केला. ू ु ु
“परतं डे�कन कॉलेजांतील िव�ाथ�िह आप�या ग�ं�या परवानगीन� नाटक�  क�रतात अस� ु ु
म� वत�मानप�ांतन वाचल� होत�. त� �यांना सांिगतल� व �यांजकडन परवानगी िमळिवली.” ू ू

येथील वाडयात ता�यासाहेब आई-विडलां�या चो�न नाटके बसवत असत (भवानराव ्
पतं�ितिनधी १९४६ : ५२८-३०). १८८१�या समारास सातारा येथील हाय�कलम�ये ु ू
िशकत होते. या ता�यासाहेबांना नाटकांचा िवल�ण नाद होता. या हाय�कलम�ये �यांनी ू
‘शाकंतल’ नाटकाचे तीन अकं बसवले. आिण शे�सिपअर�या ‘कॉमेडी ऑफ एरस�’ या ु
नाटका�या ‘�ांितकत चम�कार’ या �पांतराचाही �योग केला. या नाटकाची एक रगंीत ृ
तालीम �यांनी आप�या वाडयात मातो��नाही दाखवली होती ( िक�ा : ३८४-८५). न० ्
िच०ं केळकर िमरजेला मराठी शाळेत िशकत असताना (१८८०पासन पढे) �यां�या काही ू ु
इय�ा पढे असणा�या इं�जी शाळेतील मलांनी एक खाजगी नाटयसमाज काढला होता. ्ु ु
“�यांनी ‘वेणीसहंार’ नाटक बसिवले होते. या नाटकाचा जाहीर �योग झालेला आठवत 
नाही पण मी �याची एक तालीम पहावयास गे�याचे चांगले आठवते. ही तालीम ग�पणे ु
एका क�दट जागेत होई. �यांनी ितला ‘टाऊन हॉल’ असे नाव िदले होते!” (न. िच.ं केळकर 
१९३९ : १२९).
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पौरािणक नाटकां�या लोकि�यतेचे एक कारण �या�या ‘पौरािणकते’त आहे. 
पारपं�रक पराणांतील आ�याने भारतीय लोकमानसात िवल�ण लोकि�य आहेत. या ु
काळात एक�कडे िश�ण, नवी राजक�य, �शासक�य, सामािजक �यव�था, सां�कितक ृ
अिभसरण यांमळे समाजात मोठया उलथापालथी होत हो�या. �बोधनवादी म�ये ्ु ू
�जवणा�या अनेक चळवळी महारा��ात वाढत चाल�या हो�या. या चळवळ�म�ये 
सामािजक प�रवत�ना�या �वाहाम�ये जो वग� अ��थानी होता, �याला दखेील पौरािणक 
नाटके आवडत होती. या वगा��या पढा�यांनीच पणे, मंबईसार�या शहरांम�ये पौरािणक ु ु ु
नाटकां�या �साराला हातभार लावला होता. याचे म�य कारण िशि�त व अिशि�त, ु
नागर व अनागर अशा दो�ही वगा�म�ये पराणसािह�य, आ�याने यां�यािवषयी असलेली ु
आ�मीयता हे अस शकेल. पौरािणक नाटकां�या पिह�या दोनअडीच दशकांत पडद,े ू
नेप�य ही अगें मळीच िवकिसत झाली न�हती. �े�कांना िखळवन ठेव�याची पण� ु ू ू
जबाबदारी नटांचा अिभनय व नाटकाचे आ�यान यावरच असे. िव. पां. दांडेकर �हणतात, 
“अलीकडे नाटकगहे, रगंीबेरगंी पडद,े झकाक�चा िव���काश, पा�� सगंीत इ�यािद न�या ृ ु
न�या गो�ी लोकांना रजंिव�याचे काम करीत आहेत. समार े प�नास वषा�पव� अशी ु ू
प�रि�थती न�हती. तथािप �या वेळ�या नटांनी नस�या कथाभागावर समयोिचत ु
भाषणांन� लोकरजंन चांगले केले होते. समयसचकता, �सगंावधान, व��व, धीटपणा, ृू
इ�यािद गण �यावेळ�या पा�ांत िदसन येत असत. िश�णाचा अगद� अभाव असतांना �या ु ू
वेळ�या पा�ांनी लोकां�या िच�वि� आप�या ता�यांत ठेव�याची कामिगरी िजत�या ृ
उ�म रीतीने पार पाडली तशी अलीकड�या पा�ांना �विचतच येते.” (िव. पां. दांडेकर 
१९४१ : ८५-८६). पौरािणक कथानके ही मळातच समाजात लोकि�य अस�याने �यांचे ु
नाटय�पांतर �े�कांना िखळवन ठेवी.् ू

(ध�. के. कव� १९५८ : ६१-६२). प�या-मंबईसार�या शहरी सां�कितक क� �ांम�ये ु ु ृ
घडणा�या घडामोडी, येणा�या न�या चालीरीती यांचे अनकरण लहानमोठया गावांतील ्ु
न�या िपढीकडन होत असे. नाटकाची आवडही त�कालीन समाजात अशा �मानेच ू
पसरत गेली. नाटकांचे हे वेड अगदी म�डसार�या लहानशा गावातही पोहोचले. िशवाय ु
या िश�ण घेणा�या त�ण मंडळ�चा कल पौरािणक नाटकांकडे न�हे, तर स�ंकतमधन ृ ू
अथवा इं�जीतन भाषांत�रत झाले�या नाटकांकडे होता हेही उ�लेखनीय आहे. ू

या काळातील नाटकां�या अिभ�चीसदंभा�त आणखी एक िनरी�ण न�दवणे 
अग�याचे आहे. मराठीत पौरािणक नाटकां�या उदयाचा आिण न�या �पातील तमाशा�या 
उदयाचा कालखंड एकच आहे. पौरािणक नाटकांचे खेळ महारा��ा�या दि�ण-पि�म 
भागांत लोकि�य झाले होते, �याच समारास, १८६०�या आसपास ‘म�हना बटाव’ हे ु
पिहले वगनाटय तमाशात सादर झाले. गण-गौळण-बतावणी-वगनाटय अशा �पात तमाशे ् ्
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सादर होऊ लागले. िवशेष �हणजे एकाच काळात एकाच �दशेात (सांगली प�रसरात) 
पौरािणक नाटक आिण तमाशा या दो�ही कलांचा उगम झाला. या दोन कलांचा �े�क 
काही �माणात वेगळा होता असे वर �हटले आहे. तमाशाचा �े�क �ाम�याने अनागर, ु
अिशि�त समाज होता. परतं एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस मंबईसार�या महानगरात ु ु
तमाशा�या खेळासाठी खास िथएटर ेबांधली गेली होती. ितथे तमाशाचे खेळ जोरात स� ु
होते. आिण दसरीकडे खेडयापाडयात नाटकांचे खेळ होऊ लागले होते. थोड�यात या ् ्ु
दो�ही कलां�या �े�कांमधील िवभाजनरषेा पसट झाली होती. �यामळे त�कालीन ु ु
समाजात या दोन कलािव�कारांची पर�परांशी जण काही �पधा� चालली होती. न. िच.ं ू
केळकर यांनी आ�मच�र�ात �हटले आहे, “...नाटक ही कधी तरी लोकांना पहावयास 
िमळणारी चीज. तमाशाचे ��थ ते�हा फार होते, व नाटक आिण तमाशा या�याम�ये चरस ु
लाग�यास �े�कसमदाय आप�या उदार आ�याने तमाशा�या तफ� च िनकाल दईे. ु
दसरिेह एक कारण असे क�, तमाशांना ितिकट नसे. तो उघडयावर होई, व कोणी धिनक ्ु
आ�यदाता तमासिगराचा खच� प�क�न गाव�या लोकां�या करमणक�चे म��ार भोजन ु ु
घाली. हसरचा तमाशा �हणन �या वेळी �िस� होता; व तोिह �यातील नकलांपे�ा पहाडी ू ू
ठेकेदार गा�यासबंधंाने. उघडया जागेत पहाडी आवाजाने एकसारखे तीन-चार तास गाणे ्
ही ग�याची परी�ा ह�लीचा कोणीिह नट दऊे शकणार नाही!” (न. िच.ं केळकर १९३९ : 
१२२).
पारशी व िहद�थानी रगभमीशी मराठी रगभमीचे नातें ं ंु ू ू

१८५३म�ये िव�णदास भा�यां�या मराठी पौरािणक नाटकांचे मंबईत झालेले �योग ु ु
भारतीय रगंभमी�या इितहासा�या ��ीने मह�वाचे आहेत. कारण भा�यां�या मंबईतील ्ू ु
नाटय�योगांनंतर िहदं�थानी (उद�), पारशी नाटकांचे �वाह मंबईत स� झाले. इं�जी ् ु ुु ू
नाटकां�या �योगां�माणे एत�ेिशयांनी दखेील नाटयकला सादर करावी या ��ीने ्
जग�नाथ शकंरशेट यांचे �य�न स� होते हे वर सांिगतले आहे. नेम�या �याच वेळी ु
िव�णपतं भावे आप�या पौरािणक नाटकांचे खेळ कर�यासाठी मंबईत दाखल झाले. या ु ु
दौ�यात �ट रोड येथील इं�जी नाटकांसाठी बांधलेले िथएटर पािह�यानंतर या िठकाणी ँ
आप�याही नाटकाचा �योग सादर �हावा यासाठी �यांनी �य�न केले. जग�नाथ शकंरशेट 
यां�या सहकाया�मळे �यां�या या �य�नांना यश आले. भावे यां�या नाटकांचे �योग या ु
िथएटरम�ये सादर झा�यानंतर लवकरच िहदं�थानी (उद�-िहदंी) व पारशी (गजराती) ुु ू
नाटकांचेही या िथएटरम�ये �योग झाले. �यासाठी जग�नाथ शकंरशेट, भाऊ दाजी 
यांनीच पढाकार घेतला होता. िहदंी-उद� रगंभमीवरील पिहले नाटक ‘गोपीचदं’ हे ु ूू
१८५३म�ये याच बादशाही िथएटरम�ये सादर झाले९. �याचबरोबर गजराती भाषक ु
पारशी त�णांनी ‘��तम व सोराब’ या नावाचे गजराती नाटक बसवले. या नाटकाचा ु
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दादाभाई घमे यांची मंबईतील आय�सबोध मंडळी ‘बलिसहंतारा’ नावा�या नाटकाचा ु ु ु
�योग करत असे. हे नाटक लोकि�य होऊन �याचे शभंराह�न अिधक �योग झाले. 
‘खानदान-ए-हमान’ या उद� नाटकाचे हे मराठी �पांतर होते. उद� नाटकांतील पदां�या ू ू
चाली मराठीत सव��थम आ�या �या याच नाटकात. या चाल�मळे पदांना नावी�य आले. ु
या नाटकातील काही पद े �या काळात मंबईत अितशय लोकि�य झाली होती. ‘मम ु
ज�मकथेला ऐके नपाला �या नािह ंपार’ ही या नाटकातील गझल तर सव�तोमखी होती. ृ ु
पढे हे नाटक वाशीमकर सगंीत मंडळी क� लागली (ज. र. आजगांवकर १९७८ : २२८-ु
२९).
फास�चे आगमन आिण नाटकाची बदलती अिभ�चीं

पौरािणक नाटकांचा �वाह एकोिणसा�या शतका�या अखेरपय�त स� रािहला. ु
१८५५पासन पढे बक�श नाटकांचा �वाह मराठीत िनमा�ण झाला. स�ंकत व इं�जी या ृू ु ु
भाषांतन भाषांत�रत झालेली नाटके मराठी रगंभमीवर येत रािहली. पढे १८८१नंतर ू ू ु

�योग दखेील १८५३म�ये बादशाही िथएटरम�येच झाला (प. बा. कळकण� १९५९ : ु ु
३५८). या दो�ही नाटकांना िव�णदास भा�यां�या नाटकांची �ेरणा होती. अशा रीतीने ु
मंबईत�या बादशाही िथएटरम�ये िहदंी व पारशी-गजराती रगंभमीचा उदय झाला. ु ु ू

पढील काळातील मराठी रगंभमी व पारशी-उद� रगंभमी यां�यात अनेक पात�यांवर ु ू ूू
दवेाणघेवाण झालेली िदसते. मंबईतील एक पारशी कलावतं �ामजी ��तमजी जोशी ु
यांनी १८७१म�ये आ��ेड नाटक मंडळी काढली. ती दीघ�काळ लोकि�य होती. 
अ�णासाहेब िकल��करां�माणेच मराठी सगंीत नाटकांत नाव िमळवलेले सोकर बापजी ू
ि�लोकेकर यांनी िलिहलेली काही गजराती नाटके या कंपनीने रगंभमीवर आणली होती. ु ू
रजंक गायन, चांगला अिभनय आिण चम�कारय� य�ंाधा�रत नेप�य ही या मंडळी�या ु
नाटकांची वैिश�ये होती. पढील काळात कावसजी पालनजी उफ�  काऊ खटाव हा या ् ु
कंपनीतील कलावतं इतका �िस�ीस आला क� ‘काऊ खटावची कंपनी’ �हणन ही मंडळी ू
ओळखली जाऊ लागली (गोिवदंराव ट�बे १९८४ : ११-१२ [तळटीप]). सगंीत 
नाटकां�या दस�या ट��यात, �ीपाद क�ण को�हटकर यां�या नाटकांतील पदांसाठी ृु
रागदारी सगंीताऐवजी पारशी-उद� सगंीतातील उड�या चाल�ची योजना अिधक होऊ ू
लागली. �यामळे मराठी नाटकांतील सगंीत अिधक आकष�क, न�या िपढीला भलावणार ेु ु
बनले तरी रागदारी सगंीताचा �यावरील �भाव मा� कमी झाला (िक�ा : एकोणतीस). 
रगंीत ��ये असले�या पड�ांचे नेप�य मराठी नाटकांत पारशी रगंभमीव�न आले. पारशी ू
रगंभमीवरील रगंीत पड�ांचे अनकरण करीत िच�च�चम�का�रक नाटक मंडळी�या ू ु ु
नरहरीबवा सवाशे यांनी आप�या नाटकांनाही असे पडद ेवापर�यास स�वात के�याचे वर ु ु
सांिगतले आहे (बनह�ी १९५७ : २१७). 
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१८५६म�ये �थमच अमरचदंवाडीकर मंडळीला आप�या नाटकात इं�जी 
�हसनाचे अनकरण कर�याची क�पना सचली. १९ जानेवारी १८५६ रोजी�या ु ु
‘वत�मानदीिपका’ या सा�ािहकाम�ये याच िदवशी होणा�या अमरचदंवाडीकर मंडळी�या 
‘क�णज�म’ या नाटकाची जािहरात �िस� झाली आहे. िशवाय याच अकंात शेवटी ृ
नाटकाचा हा खेळ कसा होणार आहे �याचे सिव�तर वण�न केले आहे. या जािहरातीम�ये 
मंडळीने “�ा समय� आ�ही एक नवीन लोकोपयोगी व हस�याजोगा सव��क� फास� ृ
करणार आह�,” असे जाहीर केले आहे. नाटका�या खेळा�या वण�नातही शेवटी, “नवीन 
उ�क� फास� अव�य केला जाईल,” असे आ�ासन िदले आहे (बनह�ी १९५७ : १७३). ृ
पौरािणक नाटकाचे आ�यान सपं�यानंतर फास��या सादरीकरणा�ार े �योगाचा शेवट 
कर�याची ही क�पना इतर नाटक मंड�यांनीही �वीकारली आिण पौरािणक नाटकाला 
फास�ची जोड द�ेयाची प�त �ढ झाली.

सगंीत नाटकां�या �वाहाला मराठी रगंभमीवर म�यवत� �थान �ा� झाले. या सग�या ू
वळणांम�ये �वतःला काही �माणात बदलवत पौरािणक नाटके सादर होतच रािहली. या 
काळातील पौरािणक नाटकांचे �व�प मोठया �माणावर बदलणा�या दोन बाबी �हणजे ्
फास� या नाटय�काराने पौरािणक नाटकां�या सादरीकरणात िमळवलेले �थान आिण ्
मंबईतील पारशी-उद� रगंभमीशी पौरािणक नाटकाचे जळलेले नाते, या होत.ु ू ुू

पौरािणक नाटकां�ार े पराणांतील आ�याने सादर होत. उलट फास�मधन वा�तव ु ू
जीवनातील �सगं दाखवले जात. यामळे पौरािणक नाटकाह�न फास�ची �कती पण�पणे ु ृ ू
िभ�न होती. बनह�ी फास�चे हे िभ�न�व दाखवताना �हणतात, “वत�मानदीिपक� त�या 
जािहरात�त फासा�ला ज� िवशेषण� लावल� आहेत, �यांतील ‘हस�याजोगा’ याचा अथ� 

फास��या �पाने पौरािणक नाटकांम�ये प�रवत�न घडवन आण�याचे �ेय मंबईतील ू ु
अमरचदंवाडीकर नाटक मंडळीकडे जाते. मंबईला १८५३म�ये िव�णदास भावे यांची ु ु
नाटके सव��थम झाली, �यापव�पासन या शहरात इं�जी नाटकांचे �योग होत असत. �ट ँू ू
रोड येथील बिंद�त िथएटर यरोिपयनां�या मनोरजंनासाठी होणा�या नाटकां�या ु
�योगांसाठीच बांधलेले होते. ही इं�जी नाटके �हणजे �ाम�याने िवनोदी �हसने असत. ु
त�कालीन इं�लंडम�ये अशा �हसनांची बरीच चलती होती. �याचेच अनकरण मंबईतील ु ु
इं�जी रगंभमीवर होत असे. िव�णदासां�या नाटकांचे �योग मंबईत झा�यावर एत�ेशीय ू ु ु
समाजम�येही नाटकाचे आकष�ण िनमा�ण झाले. १८५३नंतर मराठी, िहदं�थानी आिण ु
गजराथी भाषांतील नाटके मंबईत सादर होऊ लागली आिण �यांना �े�कांचा �चडं ु ु
�ितसाद िमळ लागला. मंबईतील �े�कवगा�चे वेगळेपण असे क� एकाच वेळी तीनही ू ु
भाषांतील नाटकांचा आ�वाद घे�याची सधंी �याला िमळत होती. यामळे या तीनही ु
भाषांतील रगंभम�चा पर�परांवर �भाव पड लागला होता.ू ू
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वर �हट�या�माणे फास��ार े त�कालीन समाजातील वा�तिवक सम�या दाखवणे, 
दोषावर बोट ठेवणे श�य होत होते. आिण �हणन पराणकथेत रमणा�या आ�यानापे�ा ते ू ु
आ�यान सपं�यावर दाखवला जाणारा फास� ब�याच आधिनक िवचारां�या िशि�त ु
मंडळ�ना अिधक आवडणे �वाभािवक होते. अशा एका लेखकाने ‘वत�मानदीिपके’त 
१८५६साली पौरािणक नाटके िन�पयोगी असन �यां�यापे�ा फास� हेच मह�वाचे आहेत, ू
अशी भिमका मांडली. पण ही भिमका ज�या िवचारां�या, पराणि�य मानिसकतेला पसतं ू ू ु ु
पडणे श�य न�हते. अशा िवचारा�या एका लेखकाने ‘वत�मानदीिपके’तील पौरािणक 
नाटकांना िहणवणा�या लेखावर टीका करणारा लेख प�या�या ‘�ान�काशा’त िलिहला. ु
मराठी रगंभमीचे �व�प बदलत असताना, न�या-ज�या अिभ�च�चा सघंष� कसा झाला ू ु
याचेही दश�न या लेखातन घडते : “गे�या आठरा�या तारखे�या दीिपक� त आम�या ू
प�ांतील सांगलीकर नाटककार यां�यािवषय�ची खबर घेऊन खाल� अस� जोडल� आहे 
क�, सदह� � नाटककारांन� उपय� नाटक�  केल� नसतील तर रामायणांतील केले�या ु
नाटकापासन आम�या लोकांस फायदा होईल अस� वाटत नाह�. आतां यांत िलिहतांना ू
आम�या दीिपकाकारान� िलहावयाच� होत� क�, नवीन नाटक�  �यांन� के�यास अिधक 
उपयोगी; परतं �ाचीन महाभारत, रामायणािद व�ं व मनोरजंक �थं �यांतील िवषय ु
लोकां�या िहतावह नाह�त असे दाखिवण� ह� बरोबर �या प�क�या�न� केल� नाह� अस� 
आ�हांस वाटत�. जर िवचार क�न पािहल� तर रामायण महाभारत �थंांतील �या गो�ी 

स�या�या भाष�त ‘िवनोदी’ असा आहे. ‘लोकोपयोगी’ याचा अथ� ‘सामािजक �व�पाचा’ 
िकंवा ‘लौिकक जीवन �ितिबिंबत करणारा,’ �हणजेच ‘पौरािणक न�हे,’ असा आहे. या 
दोन िवशेषणांतच फासा�ची �या�या आली. ‘फास� �हणजे अपौरािणक आिण िवनोदी 
�व�पाच� नाटक’ अशी �या�या यांतन िन�प�न होते. ही �या�या अथा�त फासा�चे आरभं� ्ू
आरभं� ज� �व�प होत� �याला लाग पडणारी आहे.” (िक�ा : १७४).ू

अमरचदंवाडी नाटक मंडळी�या नाटकांमधील फास� सामा�यतः दस�या ु
बाजीरावा�या कारक�द�तील गो��वर आधा�रत असत. दस�या बाजीरावा�या ु
कारक�द�तील सावळाग�धळ आिण अनाचार यां�यािवषयी�या घटनांम�ये िवसगंतीपण� ू
िवनोद भरपर �माणात अस�याने �या िवषयांवर रगंतदार फास� रचणे सहज श�य होते. ू
या फास� अथवा �हसनांमळे पराणांम�ये अडकलेले मराठी नाटक जीवना�या लौिकक ु ु
िवषयांना �पश� क� लागले. पौरािणक नाटकां�या आ�यानां�या अ�तर�य ु
आिव�कारानंतर हलकाफलका फास� �े�कांची चांगलीच करमणक करत असणार. ु ू
�यामळे अ�पावधीतच फास�ला लोकि�यता िमळाली आिण �यामळे पौरािणक नाटके ु ु
सादर करणा�या सव�च कंप�यांनी आ�याना�या शेवटी फास� सादर कर�याची रीत चाल ू
केली.
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“गणपती तांबडा पािहजे अशी सव�साधारण समजत अस�यामळे �याचा पोषाख ू ु
तांबडया रगंांत रगंिवलेला असन स�डिह तांबडीच लावीत. ही कागदाची असन पोकळ ् ू ू
असे पण आतं हवा जा�यास माग� नस�यामळे �सगं िवशेषी ते स�ग घेणारा इसम गदम�न ु ु
जाऊन �याला बोलता बोलतां धाप लागे...रा�साचे स�ग उ� व भयकंर िदसावे �हणन ू
चेहे�यावर तांबडे, काळे, पांढर ेवगैर ेरगंाचे प�े काढीत. त�डात प�याचे व ह�तीदतंी मोठे 
मोठे दात लावीत. बाह�वंर बेगडी�या भजा चढवीत. ग�यात काचे�या म�यां�या िकंवा ु
उंबरा�या िहर�या फळावर बेगड लावले�या फळा�या माळा घालीत. कमरभेोवती लगडी ु

आहेत �या अशा िच�वेधक आहेत क�, स� व भाषािभ� लोक �या �थंांिवषय� माना ु
डोलिव�यावांचन राहतच नाह�त. जर अशा �थंा�या आधार � झाले�या नाटकापासन ू ू
लोकांस फायदा कांह�च होत नाह� अस� दीिपकाकारांच� मत असेल, आिण सोकाजी, 
काजी, र�नी, मोग�या या पा�ांवर दीिपकाकारांन� आपल� बि�चातय� खच� क�न रचलेल� ु ु
नाटक�  जर मनोरजंक व लोकोपयोग� अस� �यांस व �या लोकांस वाटत असेल �यांस 
आमचा िम� ‘�भाकर’ यान� न�दलेल� सोकाजी, पतळाजी ह�च िवशेषण दते�. ही ु
दीिपकावा�यासही मोठी शरम आहे क�, सांगलीकर यांन� रामायण, महाभारता�या आधार �
रचलेल� सरस व मनोरजंक नाटक�  त� िन�पयोगी व दीिपक� तल� व चिं�क� तल� पचपचीत ु
व घाणेर� ज� अ�यतं उपयोगी होत.” (िक�ा : १७५-७६). आधिनक पा�ा�य िव�ेचा ु
िश�णा�ार े �सार होऊ लाग�यानंतरही पौरािणक आ�यानांिवषयीचे समाजाचे �ेम या 
लेखातन िदसते. तसेच पौरािणक नाटकांची लोकि�यता तीसचाळीस वष� िटकन का ू ू
रािहली हेही कळते.

पण अथा�तच परपंरािभमानी �े�कांना पौरािणक नाटकांतील आ�यानांिवषयी 
िकतीही �ेम वाटले तरी या पौरािणक नाटकांतील साचेब� अिभ�य�� हळहळ �े�कांना ू ू
आवडेनाशी झाली होती. एकतर आ�यानांतील पौरािणक पा�े व �यांचे अ�तर�य जीवन ु
यांचे फारसे कौतक िशि�त समाजातील ब�याच लोकांना वाटेनासे झाले. आ�यान ु
प�रिचत असतानाही ते ��येक वेळी ितत�याच उ�सकतेने आिण समरसन पाह�याची ु ू
‘भाबडी’ व�ी िशि�तां�या दस�या-ितस�या िपढीत ओस� लागली होती. दसर ेअसे क� ृ ु ु
या पौरािणक नाटकांतील अवा�तव �सगं आिण �यांचे अ�तर�य सादरीकरण हे ु
पौरािणक नाटकां�या �वाहा�या उदया�या काळात नवे, ताजे आिण �हणन हवेहवेसे वाटे; ू
काही काळानंतर �यातील तोचतोचपणा आिण कि�मता �े�कांना पटेनाशी झाली. ृ
एकणच कलेने अ�ताचा न�हे, तर जीवनातील �वाभािवकाचा आिव�कार करावा ही ू ु
जाणीव न�याने �ज लागले�या आधिनक कलािवचारात ठळक होत होती. अशा ू ु
वातावरणात पौरािणक नाटकांतील सकेंतब�, कि�म, ओबडधोबड अ�तता �े�कांना ृ ु
आवडेनाशी झाली. 
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व धो�े गडंाळीत. डोक�वर रगंिवले�या वाका�या लांब जटा सोडीत व हातात नागवी ु
तरवार घेत. असे हे स�ग सजले क�, राळे�या सरब�ीत आरडाओरड करीत व तरवार 
खेळत ते रगंभमीवर �वेश करी. ते�हा पोरासोरांची पांचावर धारण बसे. रा�सां�या या ू
धांगडिध�ंयाव�न व ओरड�याव�न पौरािणक नाटकास ‘अलल डर�’ िकंवा ‘ताकड धोम’ ्ु
नाटके असे �हण ंलागले....या स�गािशवाय मधन मधन रामायणांतील िवषय असे ते�हां ू ू ू
मा�ती व रावण ही येत असत. मा�तीचे शेपट चांगले दहावीस हात लांब असन ते कांबीचे ू ू
बनिवल� असन �यावर फडक� गडंाळलेल� असत. हे येवढे मोठे शेपट एकटयाला उचलतां ्ू ु ू
येणे श�य नस�यामळे, �या पा�ा�या मदतीस आणखी दोन तीन इसम येत; व ते ु
मा�तीला शेपटीसह उचलन रगंभमीव�न पळवीत व उडया टाक�त नेत, ते�हा ते पा� ्ू ू
अगदी दमन जाई.” ू

न. िच.ं केळकर लहानपणी मीरजेला राहात असताना �यांनी भरपर नाटके पािहली. ू
या पौरािणक नाटकांतील सांकेितकता, तोचतोपणा यांचा �े�कांवरचा प�रणाम नंतर नंतर 
कसा बोथट होत चालला होता यािवषयी �यांनी आ�मच�र�ात िलिहले आहे. १८८५�या 
समारासचा हा अनभव आहे. ते �हणतात, “�यांतील प�कळशी भाषणे कायम ठशांनी ु ु ु
छाप�यासारखी असावयाची; व �या जाती�या पा�ांचा �वेश असला क�, �या जातीची 
सभंाषणे हटकन �हावयाची. नेहमी नाटके पाहणा�या �े�कांना �यांतील बरीचशी पाठही ू
असत. पण रगंले�या पा�ां�या त�डन ती ऐकावयाची इतकाच आबंट शोक! भलोकचा ू ू
नर�े�, िकंवा �वगा�तील दवेे��, िकंवा पाताळांतील रा�से�� यांचा �वेश असला क�, �या 
�या रा�यांतील कारभारा�या सव� गो��चा ठरािवक पाढा वाचला जावयाचा! आिण जना ु
धदंवेाईक ‘�टोरी टेलर’ ठरािवक वण�ने करी तसेच ित�ही लोकांतील �जाजनांच� 
सखदःख ठरािवक प�तीचे ऐक येई. पोषाखांतील दोन �कार. कोणा �ीमंताची मेहेरनजर ु ूु
झाली तर खर े शाल, पैठ�या, दपेटे, सो�यामो�याचे दािगने, व ख�या ढाली तरवारी ू ु
रगंभमीवर �कट होऊन वैभवाने डोळे िदपवीत. आिण तसे नसेल तर नसता धवट ू ु ु
मांजरपाट, आलवाण व सती लगडी यावर �े�कांनी व पा�ांनीिह रगंलीलेची सव� हौस ु ु
भागवन �यावी असे घडे.” (न. िच.ं केळकर १९३९ : १२१-२२). ब�याचदा अप�या ू ु
साधनसाम�ी�या, सिवधां�या सहा�याने नाटकाचा �योग कसाबसा केला जाई आिण ु
�यामळे दखेील �े�कांचा िवरस होई. केळकरांनीच कोकणात झाले�या एका ु
नाटय�योगाचा असा अनभव सांिगतला आहे : “कोकणी अगंणा�या मांडवात हे नाटक ् ु
झाले. तेथे पडद ेकनाती तरी कोठन येणार? मंडपा�या एका टोकाला आगटी पेटली होती. ू
तेथे नाटकांतले काम झाले �हणजे दवे रा�स िवदषक सगळे �े�कांदखेत परत येऊन ू
�योगात सामील होऊन आपापली कामे करीत. ते पाह�न मा�या तर मनाचा ते�हा िवरसच 
झाला. �योग पहा�याची माझी िन�मी गोडी गेली! मला वाटे हे मंडपापलीककडे जाऊन 
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Because they saw no feats, no duels faught.
Though some may laugh us out, and set at naught,

No freakish monkey, no delirious yell,

No absurd songs, no din, no wild attire,

िदसेनासे होऊन मग परत येऊन �गट का होत नाहीत?” (िक�ा : १२३).
पौरािणक नाटकांतील असा ओबडधोबड धांगडिधगंा, तोचतोपणा, सांकेितकता, 

कि�मता इ�यादी गो�ी पा�ा�य िव�ेचे िश�ण घेणा�या त�णांना पटेना�या झाला. वडील ृ
िपढीतील क�णशा�ी िचपळणकर यांनी िव�णदास भावे, इचलकरजंीकर यां�या न�यानेच ृ ुू
स� झाले�या पौरािणक नाटकांना �ो�साहन िदले; तर क�णशा��यांचा मलगा ु ृ ु
िव�णशा�ी िचपळणकर यांनी कॉलेजवयात या पौरािणक नाटकांची िटंगल गेली. डे�कन ू ू
कॉलेजमधील िव�ा�या�नी ‘वेणीसहंार’ या स�ंकतमधन मराठीत भाषांत�रत झाले�या ृ ू
नाटकाचा �योग केला, ते�हा शेवटी एक उपसहंार सादर केला. िव�णशा�ी िचपळणकर ू ू
व परशराम गाडगीळ यांनी िलिहले�या या उपसहंारात पौरािणक नाटकांिवषयी �हटले 
आहे –

No Lanka’s tyrant fierce with fury fell.

No meaningless uproar, no senseless ire

Illiterate players have usurped the stage,
With scenes obscene depraved this rising age 

नाटकािवषयी�या समाजा�या अिभ�चीम�ये एवढा मोठा फरक दोन िपढयां�या ्
दर�यान पडला. पा�ा�य िश�णाचे खोलवरचे स�ंकार झाले�या िपढीला पौरािणक नाटके 
कशी हा�या�पद वाट लागली होती, हे वरील न�दीव�न िदसन येते. यामळे फास�ला ू ू ु
अिधक लोकमा�यता िमळ लागली. �याचबरोबर स�ंकत व इं�जीतन ृू ू
�पांत�रत/भाषांत�रत होणा�या नाटकांची स�ंया या काळात वाढ लागली. बक�श ू ु
नाटकांचा उगम हा अ�तर�यतेकडन वा�तवािभमखते�या िदशेला िनघाले�या मराठी ू ुु
रगंभमीवरील मह�वाचा ट�पा ठरला. बक�श नाटके आिण स�ंकमधन �पांत�रत नाटके या ृू ु ू
दो�ही �कार�या नाटकांना या काळात त�ण िशि�त िपढीकडन फार चांगला �ितसाद ू
िमळाला. 
स�कत नाटकाची भाषातरें ं ंृ

पौरािणक नाटकां�या उदयानंतर एत�ेशीय समाजाला नाटक या कला�काराची 

In turn we laugh them down and deem them fools.
Let them what can they, indescretions’ tools,

(िव. पां. दांडेकर १९४१ : ८९).
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१८५९�या अखेरीस िव�णदास भावे आप�या पौरािणक नाटकांचे �योग प�यात ु ु
करत असताना �यांनी वेणीसहंार हे स�ंकतमधील नाटक �योगासाठी तयार के�याची ृ
बातमी प�यात पसरली होती. भा�यां�या नाटय�योगांिवषयी�या व�ा�तात १० नो�ह�बर ् ृु
१८५९ रोजी ‘�ान�काश’ �हणतो, “या सांगलीकर नाटककारांन� वेणीस�ंहार नाटक 
तयार केल� आहे असे ऐकतो. जर तयार अस�यास या नाटककारांन� या प�य�ामातील ु
लोकांस वेणीसहंार नाटक दाखवन नंतर एथील लोकांचा िनरोप �यावा.” (बनह�ी १९५७ ू
: ११० [तळटीप]). �सारमा�यमातन �य� झाले�या या अपे�ेम�ये िशि�त नागर ू
समाजा�या त�कालीन नाटयअिभ�चीचे �ितिबबं पडले आहे. ्

एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस, िवशेषतः १८७०पासन पढे परपंरकेडे आ�थेने, ू ु
अिभमानाने पाह�याची जाणीव िशि�त वगा�त िनमा�ण झाली. िव�णशा�ी िचपळणकर ु ू
यांनी पर�का�रलेला पन��जीवनवादी, अि�मतावादी रा��वाद म�यमवग�यांना �भािवत ु ु
क� लागला. स�ंकत नाटकांचे पन��जीवन हो�यामागे या िवचाराची दखेील पा��भमी ृ ु ू
होती. नागर-म�यमवगा�त स�ंकत नाटकांिवषयी आकष�ण िनमा�ण झाले. �े�कांना ृ
स�ंकतमधन �पांत�रत झाले�या नाटकांचे �योग पाह�याची इ�छा होऊ लागली. ृ ू

गोडी लागन नाटकाचा �े�कवग� समाजात तयार झाला. नागर-अनागर, िशि�त-अिशि�त ू
अशा दो�ही �कार�या �े�कांनी पौरािणक नाटकाला भरभ�न �ितसाद िदला. पण 
लवकरच या दोन �कार�या �े�कां�या अिभ�चीतील भेद िदसन येऊ लागला. इं�ज ू
राजवटीत न�याने आकाराला आलेला नागर म�यमवगा�त �ा�ण बह�स�ंयेने होते. इं�जी 
िश�णासोबतच या वगा�ला स�ंकत भाषा व सािह�यािवषयी �ेम व �ान होते. स�ंकतम�ये ृ ृ
अिभजात परपंरते िलिहली गेलेली नाटके आता परपंरतेन ल� झाली असली, तरी ू ु
नाटकांची आवड िनमा�ण झाले�या महारा��ीय िशि�त समाजातील जाण�या मंडळ�नी या 
नाटकांची भाषांतर ेक�न �यांचे पन��जीवन कर�याचा उप�म चालवला. ु

१८५७म�ये परशरामपतं ता�या गोडबोले यांनी केलेले ‘वेणीसहंारा’चे मराठी ु
भाषांतर �िस� झाले होते. स�ंकतमधील अिभजात नाटकांची भाषांतर ेया काळापासन ृ ू
मोठया �माणावर होऊ लागली. परशरामपतंांनी ‘वेणीसहंारा’नंतर ‘उ�ररामच�रत’ ् ु
(१८५९), ‘शाक�तल’ (१८६१), ‘नागान�द’ (१८६५), ‘म�छकिटक’ (१८६२), ‘पाव�ती ु ृ
प�रणय’ (१८७२) ही स�ंकत नाटकेही भाषांत�रत केली. ते�हा�या �चिलत मराठी ृ
पौरािणक नाटकांत पद ेअसत, �हणन परशरामपतं ता�यांनी दखेील आप�या नाटकांत ू ु
काही पदांची योजना केली. पैक� ‘वेणीसहंार’ आिण ‘म�छकिटक’ या नाटकांनी मराठी ृ
रगंभमी गाजवली. अनेक नाटक कंप�यांनी ही नाटके रगंमंचावर सादर केली. िशवाय ू
गावोगाव�या हौशी नाटयकलावतंांनी दखेील या नाटकांचे �योग जमतील तसे केले. ्
परशरामपतंांचे ‘वेणीसहंार’ इतके लोकि�य झाले क� ते छापन �िस� झा�यानंतर ु ू
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ब�याच स�ंकत नाटकांची एकाह�न अिधक भाषांतर े झाली. �यात ‘वेणीसहंार’, ृ
‘शाक�तल’, ‘िव�मोव�शीय’, ‘जानक�प�रणय’, ‘उ�ररामच�र�’, ‘मालतीमाधव’, ु
‘र�नावली’, ‘म�छकिटक’ या नाटकांचा समावेश होता. १८८१नंतर सगंीत नाटकांचा ृ
नवा �वाह स� झाला. ही सगंीत नाटके �ाम�याने स�ंकतमधन भाषांत�रत झालेलीच ु ु ृ ू
असत. अनेक वेळा भाषांत�रत होऊन एकोिणसा�या शतकातील मराठी रगंभमीवर ू
सवा�िधक लोकि�य झाले�या नाटकांत ‘शाक�तल’चा �मांक पिहला लागेल. ु
कािलदासा�या ‘शाक�तल’ची एकोिणसा�या शतकात सहा भाषांतर े तरी झाली : ती ु
कालान�मे परशराम ता�या गोडबोले (१८६१), क�णशा�ी राजवाडे व िवनायक गोपाळ ु ु ृ
घोसाळकर (१८६९), रामच�ं िभकाजी गजंीकर (१८७०), महादवे िचमणाजी आपटे ु
(१८८०) आिण अ�णासाहेब िकल��कर (१८८०-८१) यांनी केली. िकल��करां�या 
‘सगंीत शाक�तल’ या नाटकाने मराठी रगंभमीवर इितहास घडवला. वेदशा�सपं�न ु ू
िशवरामशा�ी खर े यांनी केले�या हषा��या ‘र�नावली’ या नाटका�या भाषांतराला 
(१८७८) रागदारी सगंीताची जोड दऊेन वासदवे नारायण ड�गर े यांनी �यां�या बॉ�बे ु
रॉयल ऑपेरा या कंपनीतफ�  मंिचत केले. श�का�या ‘म�छकिटक’ नाटकाचे परशरामपतं ृ ुू
ता�यांनी भाषांतर के�यानंतर पढे गोिवदं ब�लाळ दवेल यांनीही भाषांतर क�न ते सगंीत ु
रगंभमीवर आणले. स�ंकतमधील भाषांत�रत नाटकांना सगंीत रगंभमीमळे �े�कांम�ये ृ ुू ू
अ�यतं लोकि�यता िमळाली. पौरािणक नाटकांतील पौरािणक कथानकांवरील आ�याने 
हा मराठी नाटकांचा पिहला ट�पा होता. या आ�यानांह�न भाषांत�रत नाटकांचे �व�प 
अिधक कला�मक होते. ‘बिकश नाटके’ �हणन ओळख�या जाऊ लागले�या नाटकांम�ये ु ू
अशा स�ंकतमधन भाषांत�रत झाले�या नाटकांचाही समावेश होता. ृ ू

�या�या तीनचार आव�या सपं�या (िव. पां. दांडेकर १९४१ : १२१). ृ
परशरामपतंां�माणेच आणखी एक स�ंकत पिंडत क�णशा�ी राजवाडे यांनी ु ृ ृ
‘मालतीमाधव’ (१८६१), ‘म�ारा�स’ (१८६७), ‘शाक�तल’ (१८६९), ‘िव�मोव�शीय’ ु ु
(१८७४) ही नाटके मराठीत आणली. ‘मालतीमाधव’चे आणखी एक भाषांतर वासदवे ु
नारायण ड�गर ेयांनी १८८५म�ये �िस� केले. 

बक�श नाटकेु
अ�णासाहेब िकल��कर हे १८८०पासन पढे सगंीत रगंभमीचे िश�पकार �हणन ू ु ू ू

�काशात आले; परतं �यापव� �यांनी काही ग� नाटके िलिहली होती. �यापैक� ु ू
‘शांकरिदि�वजय’ हे नाटक िकल��करांनी सदानंद�वामी यां�या ‘शकंरिवजय’ या �थंा�या 
आधार े१८७३म�ये रचले. या नाटका�या �ारभंी�या स�धार व िवदषक यां�या �वेशात ू ू
हे नाटक त�कालीन ताकड धोम नाटकाह�न कसे िभ�न आहे हे सांिगतले आहे. ‘अ�ल ्
डर�’ �कार�या नाटकांतन रा�सांचे जे �वेश येत तस�या �वेशांनी लोकांचे िहत न होता ु ू
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िव�ापीठीय अ�यास�मात इं�जी व स�ंकत या दो�ही भाषांतील नाटकांचा समावेश ृ
होता. महािव�ालयांमधील िव�ाथ� या नाटकांचे �योगही क� लागले होते. मंबईम�ये या ु
काळात ‘कािलदास एि�फ��टन सोसायटी’ नावाची एक स�ंथा �थापन झाली होती. या 
स�ंथेतफ�  �ट रोड येथील बिंद�त िथएटरम�ये होणा�या इं�जी नाटका�या �योगाची ँ
सचना जन १८६८�या ‘िविवध�ानिव�तार’म�ये �िस� झाली आहे. या स�ंथेने जन ू ू ू
१८७०�या समारास कािलदासा�या ‘शाक�तल’चा �योग इं�जीतन सादर केला (बनह�ी ु ु ू
१९५७ : २९८). �यात वेशभषा व नेप�य पारपं�रक भारतीय प�तीचे होते. हे लोण ू
प�यातही पोहचले. १८७१म�ये डे�कन कॉलेजातील िव�ा�या�नी स�ंकत ‘वेणीसहंार’ ु ृ
नाटकाचा �योग सादर केला. या नाटकाचा उपसहंार िव�णशा�ी िचपळणकर व �यां�या ु ू
िम�ांनी िलिहला होता; तसेच �यात पारपं�रक पौरािणक नाटकांची िख�ली उडवली होती, 
हे यापव� आपण पािहले आहे. एि�शया मे आिण �लो या यरोपीय नटांनी डे�कन ू ु
कॉलेजम�ये येऊन िव�ा�या�ना नाटयकलेिवषयी माग�दश�न केले होते. १८७२�या ्
समारास िव�ामबाग हाय�कल�या चौकात �या शाळेतील िव�ा�या�नी ‘जिलयस सीझर’ ु ू ु
या शे�सिपअर�या नाटकाचे जाहीर वाचन केले. हाच वाचनाचा �योग या िव�ा�या�नी 
नंतर एका वाडयातही केला. यानंतर बाबा गोखले यांनी ‘मच�ट ऑफ �हेिनस’ या ्
नाटकाचा �योग िव�ा�या�ना इं�जीत क�न दाखवला (बनह�ी १९५७ : २१९; आ० 

उलट �यांना �याचा कंटाळा आला होता. ही गो� ल�ात घेऊन �या च�र�ापासन ू
लोकांना �ानोपदशे होईल असे शकंराचाया�चे च�र� या नाटकात विण�ले आहे, असे �यात 
�हटले होते (िव. पां. दांडेकर १९४१ : १९०). 

‘शांकरिदि�वजया’�या स�धाराने केलेली ही ��तावना बदल�या नाटयािभ�चीची ्ू
िनदश�क होती. लोकां�या िहता�या गो�ी, समाजक�याणाचे िवचार नाटकांतन मांडले ू
जावेत अशा अपे�ा नाटकांकडन होऊ लाग�या हो�या. �याच वेळी स�ंकत व इं�जी ृू
भाषेतील नाटकांशी मराठी नाटयरिसकांचा प�रचय होऊ लागला होता. वर १८६०नंतर ्
स�ंकतमधील नाटकांची भाषांतर ेमराठीत कशी लोकि�य झाली यािवषयीची हिकगत वर ृ
सांिगतली आहे. इं�जी नाटकांचा प�रचय मंबईतील इं�जी रगंभमी आिण िव�ापीठीय ु ू
अ�यास�मातील इं�जी नाटके यां�या�ार े येथील नाटयरिसकांना झाला. मंबईतील ् ु
नाटक कंप�यां�या नाटय�योगांतील “टापटीप, �योग कर�याची प�त, �या �या पा�ां�या ्
�वभावाब�ल लोकां�या मनावर ठसा उमटिव�याची �यांची शैली, हष�शोकािद �सगं� 
ताबडतोब म�ा बदल�याची �यांची हातोटी, मनोिवकार व िवचार चेह�यावर �य� ु
कर�याच� �यांच� कसब, इ�यािद नाटयकलेच� अनेक अगं�उपांग� ��ीस पड�यावर नवीन ्
िव�ा िशकले�या आम�यांतील िक�येक िव�ानांच� ितकडे ल� वेधल�, व �याचे 
अनकरणिह ते क�ं लागले.” (आ. िव. कलकण� १९६१ : ५७-५८).ु ु
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पौरािणक नाटकांतील आ�यानांह�न या भाषांत�रत नाटकांचे �व�प प�कळच वेगळे ु
होते. पौरािणक नाटकांतील आ�याने प��पात सादर होत. पदांचे गायन तर स�धार ू
करत असेच, परतं पा�ां�या ग� सवंादांचा भाग अ�यतं कमी असे. नाटकाचे बह�तांश ु
कथानक हे स�धार आ�यान गाऊनच सादर करीत असे. ग� सवंादांना फारसे मह�व ू
नसे. पौरािणक नाटकांतील पा�ांचे सवंाद िलिहले जात नसत. नाटककार केवळ नाटकाचे 
आ�यान िलहीत असे. पा�ांमधील सवंाद नाटक कंपनीचा मालक तयार करी व 
पा�ांकडन पाठ करवन घेई.ू ू

िव० कलकण� १९६१ : ५८-५९). ु
इं�जीत असे नाटय�योग होत असतानाच, इं�जी नाटक मराठीत भाषांत�रत होऊन ्

मराठी रगंभमीवर दाखल झाले होते. १८६७म�ये महादवेशा�ी को�हटकर यांनी ू
शे�सिपअर�या ‘ऑथे�लो’ नाटकाचे मराठी भाषांतर केले होते.[१०] हे भाषांतर �याच 
वष� इचलकरजंीकर नाटक मंडळीने रगंभमीवर आणले. अशा रीतीने स�ंकत आिण इं�जी ृू
या दोन भाषांतील नाटकांचे अवरतण मराठी रगंभमीवर झाले.ू

स�ंकतमधील नाटके िकंवा इं�जी नाटके ही पण�पणे सवंादांनी य� अशी सिंहता ृ ुू
असे. स�ंकत नाटकांत पद े असली तरी ती सवंादांवर अित�मण करत नसत. म�य ृ ु
�हणजे स�ंकत नाटकांचे कथानक हे सवंादां�ारचे पढे सरके. स�धार असला तरी �याला ृ ु ू
कथानका�या कथनाचे काम करावे लागत नसे. इं�जी नाटकात तर एकामागोमाग घडणार े
�सगं व �यांतील सवंाद हेच नाटकाचे �व�प असे. अशा रीतीने ग� सवंादांनी य� ु
नाटकांना मराठी रगंभमीवर ‘बक�श नाटक’ असे �हटले जाऊ लागले. ही नाटके ू ु
प�तक�पाने �िस� असत. �हणजेच या नाटकां�या सिंहता उपल�ध असत. अशी ु
प�तक�पाने अि�त�वात अस�यामळेच �यांना ‘बक�श’ असे �हटले जाऊ लागले.ु ु ु

याच दर�यान मराठीत �वतं� ग� नाटके िलिह�याचे �योग काही नाटककार क� 

अशी बक�श नाटके मराठी रगंभमीवर आण�याचा पिहला उप�म इचलकरजंीकर ु ू
नाटक मंडळीने केला. १८५०�या समारास �थापन झालेली ही कंपनी १८६२पय�त ु
पौरािणक नाटके सादर करत होती. १८६२�या आगेमागे या कंपनीने पौरािणक नाटकांची 
विहवाट सोडन काही नवे �योग कर�यास स�वात केली. १५ मे १८६२�या ू ु
‘�ान�काशात’ �िस� झाले�या एका बातमीत �हटले आहे, “आ�हांस इचलकरजंीकर 
नाटककार यांनी कळिव�याव�न अस� समजत� क� ते ये�या शनवार� कि�पत 
कादबंर�तील ‘�सित व �शांत’ या राजांच� नाटक करणार आहेत. यांत सव� रस आहेत व ू
२/४ फास� होतील.” (बनह�ी १९५७ : १९७ [तळटीप]). पौरािणक कथानकांऐवजी 
कि�पत कथांवर नाटके रचन ती सादर कर�याचे हे पाऊल मराठी रगंभमीला नवे वळण ू ू
लावणार ेहोते.
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�या काळात मराठीत केवळ पौरािणक आ�यानेच रगंभमीव�न सादर होत होती ू
�या काळात �यवसायाने नाटककार नसले�या फले यां�यासार�या सामािजक ु
िवचारवतंाला आप�या वैचा�रक मांडणीसाठी नाटक िलहावे असे वाटावे ही घटना 
वैिश�यपण� आहे. नाटकाचा �भाव समाजावर अिधक आहे हे �यांनी ओळखले असावे ् ू
आिण इं�जी नाटकां�या प�रिशलनातन प�रिचत झालेला ग� नाटकाचा आकितबधं ृू
�यांना आपला आशय लोकांपय�त पोहोचव�यासाठी अिधक अनकल वाटला असावा. ु ू
परतं हे नाटक छापलेही गेले नाही आिण रगंभमीवरही येऊ शकले नाही, याचे कारण या ु ू
नाटका�या �फोटक ठ� शकणा�या आशयात दडलेले आहे. ख� महा�मा फले या ु ु
नाटकािवषयी ‘गलामिगरी’ या प�तकात �हणतात, “भटजोशी आप�या मतलबी धमा��या ु ु
थापा दऊेन अ�ानी श�ांस कसकस� फसवन खातात व ि��ती उपदशेक आप�या ू ू
िनःप�पाती धमा��या आधारान� अ�ानी श�ांस खर � �ान सांगन �यांस कसकस� स�य ू ू
मागा�वर आिणतात, या सव� गो��िवषय� मी एक लहानस� नाटक क�न सन १८५५ 
सालांत द�णा �ाईज किमटीस अप�ण केल�. परतं तेथ�ही अस�या िभड�थ भट ु
सभासदां�या आ�हामळ�  यरोिपयन सभासदांच� कांह� चालेना, ते�हां �या किमट�न� माझी ु ु
चोपडी नापसतं केली.” (य. िद. फडके [सपंा.] १९९१ : १८२).

लागले होते. महा�मा फले यांनी १८५५म�येच ‘ततीय र�न’ नावाचे ग� नाटक िलिहले ु ृ
होते. या नाटकात पदांचा समावेश मळीच नाही. िवदषक मा� आहे. तो परोिहतवगा�कडन ु ु ूू
होणार ेशोषण आिण श� लोकांचे अ�ान यांचे काहीशा उपहासाने वण�न करतो. नाटक ू
सलग एकाच अकंात आहे. �यात वेगवेगळे �वेश आहेत. दोन �वेशां�या दर�यान िकती 
कालावधी लोटतो याचेही सचन फ�यांनी कंसातील रगंसचनांम�ये केलेले आहे; परतं ू ु ू ु
�वेश िवभागन नाटकाची मांडणी न करता ती सलगपणे केली आहे. पा�ांचे �वगत ू
सवंाद�पाने न दतेा रगंसचनेतच नाटककारा�या िनवेदनाम�ये िमसळले आहे. ू

महा�मा फ�यांचे हे नाटक म�ण िकंवा रगंमंच या दो�ह�पैक� कोण�याही मा�यमातन ु ु ू
एकोिणसा�या शतकात लोकांपय�त पोहोच शकले नाही. �वतं� कथानक असलेले आिण ू
प�तक�पाने मि�त झालेले मराठीतले पिहले नाटक िव. ज. क�त�ने यांचे १८६१म�ये ु ु
�िस� झालेले ‘थोरले माधवराव पेशवे यांच� नाटक’ हे होय. सतत न�या वाटां�या शोधात 
असले�या इचलकरजंीकर नाटक मंडळी�या चालकांनी हे नाटक १८६२म�ये रगंभमीवर ू
आणले; आिण ते मराठी रगंभमीवर आलेले पिहले बक�श नाटक ठरले. या नाटकात ू ु
स�धार व िवदषक होते, परतं ते केवळ पिह�या �वेशात येतात व नंतर कायमचे अतंधा�न ू ुू
पावतात. मराठी नाटय�े�ात अनेक अथा�नी हे नाटक वैिश�यपण� ठरले : मराठी ् ् ू
रगंभमीवर आलेले पिहले बक�श नाटक तर हे होतेच, पण �याचबरोबर ते मराठीतील ू ु
पिहले ऐितहािसक नाटकही होते. रमाबाई आपला पती माधवराव पेशवा या�यासोबत 
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या काळातील मराठी रगंभमी ही पौरािणक नाटकांची मळवाट असनही ‘थोरले ू ू
माधवराव पेशवे यांच� नाटक’ यासारखे पिहलेच बक�श आिण शोका�त नाटक �चडं ु
लोकि�य झाले. यामागे या नाटकाची कथाव�त आिण �यातील रमाबाईने सती जा�याचा ू
�सगं या गो�ी कारणीभत ठर�या असे िदसते. पेशवाईचा अ�त होऊन अध�शतकही ू
उलटलेले न�हते. गमावले�या रा�यािवषयीचा सल समाजा�या मनात खपत होता. ु
१८६०नंतर िवशेषतः प�यातन वत�मानप�े, मािसके यांतन �वधम�, �वस�ंकती ु ू ू ृ
यािवषयीचा अिभमान चेतवणार े लेखन �कािशत होऊ लागले होते. त�कालीन उ�च� ू
समाजाचा �वस�ंकती�या अि�मतेचा एक क� �िबदं पेशवाई राजवट हा होता. ‘थोरले ृ ू
माधवराव…’ नाटकाची कथाव�त याच पेशवाईतील माधवराव पेशवा या कत�बगार पण ू
अकाली मरण पावले�या �यि�म�वाभोवती िफरत होती. �यामळे ते�हा�या उ�च� ु ू
िशि�त समाजाला या नाटकािवषयी आ�मीयता वाटणे �वाभािवक होते. �यात रमाबाईने 
सती जा�याचा �सगं हा या नाटकाचा उ�कटिबदं ठरला. काय�ाने सती�था नकतीच बदं ुू
झाली होती. परपंरा�ेमी लोकांना या नाटकातील सतीचे ��य �यां�या परपंरशेी जवळीक 
साधणार े वाट लागले. िवशेषतः ि�यांची सहानभती आिण आदर या दो�ही भावना ू ु ू
रमाबाईला िमळा�या, आिण �यामळे हे नाटक पाह�यासाठी �ी�े�कांची तडंब गद� होऊ ु ु ु
लागली. नाटका�या �योगासाठी �े�कवगा�त गावातील ि�यां�या झडंी�या झडंी येत. ु ु
�यांनी ओटी भर�याचे खण-नारण इ�यादी सामान सोबत आणलेले असे. रमाबाई सती 
जा�याचा �सगं आला क� नाटकातील �ीपा�े तर ितची ओटी भरतच, परतं �े�कांतील ु
ि�या दखेील रमाबाईची ओटी भ�न ितची पजा करत. “हे �करण इतक�  वाढल� क�, ू
रमाबाईच� सती जाण� ह�च या नाटकाच� �मख अगं होऊन बसल� व तास दोन तास ओटया ्ु
भर�याकड�, खण नारळ गह� ंव तांदळ साठिव�याकडे जाऊं लागले.” (बनह�ी १९५७ : ू
२०१).

भाषांत�रत बक�श नाटकांम�ये स�ंकत�माणेच इं�जीतन भाषांत�रत झाले�या ु ृ ू

क�त�ने यां�या ‘थोरले माधवराव...’ या नाटका�याही आधी स�ंकतमधन मराठीत ृ ू
भाषांत�रत नाटके �िस� होऊ लागली होती. मंबई�या ‘�ान�सारक’ मािसकात ु
कािलदासा�या ‘िव�मोव�शीय’ नाटकाचे भा�कर दामोदर पाळंद े यांनी केलेले भाषांतर 
�मशः �िस� झाले. �यानंतर अमरापरकर व बापट या दोघा शा��यांनी भाषांत�रत ू
केलेले ‘�बोधच�ंोदय’ १८५१म�ये �िस� झाले. परशरामपतं गोडबोले, क�णशा�ी ु ृ
राजवाडे यांनी भाषांत�रत केले�या नाटकांचा उ�लेख वर केला आहे.

सती जाते, अशा दःखपय�वसायी �सगंाने नाटकाचा शेवट होत होता, या अथा�ने स�ंकत ृु
नाटकांची परपंरा सोडन हे नाटक पा�ा�य शोकाि�तके�या जवळ जाणार े होते. मराठी ू
�े�कांना शोकाि�तका पाह�याची सवय या नाटकाने लावली असे �हणता येईल.
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नाटकांचे �माण ल�णीय होते. इचलकरजंीकर मंडळीने रगंभमीवर आणले�या ू
महादवेशा�ी को�हटकरकत ‘ऑथे�लो’पासन ही परपंरा स� झाली. पढे प�यात ृ ु ु ुू
�थापन झाले�या आय��ारक मंडळीने दखेील ‘ऑथे�लो’ अिधक नेट�या व 
प�रणामकारक �व�पात रगंमंचावर आणले. पिह�यांदा बक�श ग� नाटके रगंभमीवर ु ू
आण�याचे काम इचलकरजंीकर मंडळीने केले असले, तरी इचलकरजंीकर नाटक मंडळी 
ही मळात पौरािणक नाटके सादर करणारी कंपनी होती. �यामळे आधिनक वा�यीन ु ु ु
नाटक सादर कर�यासाठी आव�यक असणार े भान या कंपनीजवळ न�हते. 
ऑथे�लोम�ये काम करणार ेनट या कंपनीतील पारपं�रक पौरािणक नाटकांतीलच होते. 
सगंीतब� आ�यान आिण पद े यां�या साथीने माफक अिभनय�मतेवर �यांचे काम 
िनभावन जात असे. परतं ‘ऑथे�लो’मधील प�लेदार ग� सवंाद �यांना पेलता न ू ु
आ�यामळे अडचण होत असे. पौरािणक नाटकांची कथानके पराणांतील आ�यानांतील ु ु
अस�यामळे ती �े�कांना �थमपासन प�रिचत असत. �यामळे प�रिचत कथानकां�या ु ू ु
नाटकांचा आ�वाद घे�याची सवय मराठी �े�कांना झाली होती. ‘ऑथे�लो’चे कथानक 
अ�ात अस�याने या �े�कांना नाटकाचा आ�वाद घेता येणार नाही, �हणन ू
इचलकरजंीकर मंडळीने नाटका�या कथानकाची ह�तप�के छापन ती �योग स� ू ु
हो�यापव� �े�कांम�ये वाट�याची प�त स� केली (िक�ा : २०७). परतं तरीदखेील हे ू ु ु
नाटक पारपं�रक �े�कां�या फार पचनी पडले नाही. अथा�त यानंतरही इचलकरजंीकर 
मंडळीने बक�श नाटके रगंभमीवर आण�याचा उप�म चाल ठेवला. १८७७�या समारास ु ू ू ु
मंडळी व�हाडात गेलेली असताना शे�सिपअर�या ‘िसबेंलाइन’ नाटकाचे िव�ण मोर�ेर ु
महाजनी यांनी केलेले ‘तारा’ हे नाटक मंडळीने रगंभमीवर आणले. तसेच ू
शे�सिपअर�याच ‘कॉमेडी ऑफ एरस�’ नाटकाचे ‘�ांितकत चम�कार’ हे बजाबा रामच�ं ृ
�धान यांनी केलेले भाषांतरही �योग�पाने सादर केले. इचलकरजंीकर मंडळीने मराठी 
नाटकां�या �े�कांना वा�तवािभमख नाटके पाह�याची सवय लावली. �याची पावती ु
बडो�ा�या काही नाटय�ेमी रिसकांनी १८८८म�ये इचलकरजंीकर मंडळी�या चालकांना ्
प� िलह�न पढील�माणे िदली : “अलीकडे नाटक�  स� झा�यावर नाटकांचा मळ हेत जो ु ु ू ू
लोकि�थतीच� खर � �व�प �दश�न तो एक�कडे राह�न रा�सां�या �ासदायक िकंका�या 
अगर पा�� भाषण कर�या�या अगर शोक कर�या�या भरांत असतां दस�याकडन �हणजे ूु
स�धाराकडन �या भाषणाची अगर शोकाची गायन �पान� पण�ता क�न रसोभगं करण� व ू ू ू
िवदषकाच� बीभ�स व चावटपणाच� बोलण� व चे�ा वगैर े भाग जे िक�येक नाटकांत ू
पाह�यांत येतात ते त�ही हळहळ कमी क�न नवीन िव��जनमा�य रीतीस अनसरतां ही ु ू ू ु
आनंदाची गो� आहे...तमचे नाटकांतील पा�ांची योजना बह�धा जसी असावी तसी असन ु ू
��येक पा� आपापल� कत��य मनापासन बजावीत अस�याच� प�कळ वेळा िदसन ू ु ू
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इचलकरजंीकर मंडळी�माणे आणखीही काही मंड�या बक�श नाटके सादर करत ु
असत. �यात को�हापरकर मंडळीचे फार नाव झाले. ही कंपनी १८६५�या समारास ू ु
�थापन झाली. इचलकरजंीकर मंडळी�माणेच ही मंडळी दखेील पौरािणक नाटकांकडन ू
बक�श नाटकांकडे वळली. मराठी नाटकांम�ये नाटकांना रगंिवलेले पडद े�यांनी सव��थम ु
आणले, ते नरहरबवा सवाशे हे या कंपनीचे �मख होते. ‘थोरले माधवराव पेशवे’, ु ु
‘नारायणराव पेश�याचा म�य’ ही यांची बक�श नाटके फार गाजली. १८७१�या समारास ृ ु ुू
को�हापरकर मंडळी ठा�याला आलेली असताना �यांनी ‘�वैरसकेशा’ या नाटकाचे �योग ू
कर�यास स�वात केली. रघनाथ शकंर अ�यकंर यांनी िलिहले�या या नाटकात ु ु
बालव�िववाहा�या द�प�रणामांचे दश�न घडवले होते. �याचा भाविनक प�रणाम �े�कांवर ृ ु
होऊन हे नाटक अितशय लोकि�य झाले (िक�ा : २१९). 

 या न�या म�वतंराची प�रणती १८७९-८०�या समारास प�यात आय��ारक ु ु
नावा�या नाटयस�ंथे�या �थापनेत झाली (बनह�ी १९५७ : ३०१). आय��ारक ्
नाटयस�ंथा प�रवत�ना�या िवचाराने �े�रत होऊन आिण वा�यीन नाटका�या �ेमापोटी ्
ज�माला आली होती. गोिवदं ब�लाळ दवेल आिण शकंरराव पाटकर या दोन नाटय�ेमी ्
कलावतंांनी आय��ारक मंडळीचा पाया रचला. दोघांचाही आधिनक नाटयकला आिण ्ु

न�या वा�यीन नाटकांचे सादरीकरण न�या प�तीने कर�याचे भान प�यातील ु
आय��ारक मंडळीने दाखवले. १८६८-७०पासन मंबई-प�या�या आ�ंलिशि�त ू ु ु
िपढीम�ये नाटयकलेिवषयी जागती िनमा�ण झाली होती. �यातन स� झाले�या िविवध ् ृ ू ु
नाटयिवषयक उप�मांचा उ�लेख वर आला आहे. मंबईचे एि�फ��टन कॉलेज, प�याचे ् ु ु
डे�कन कॉलेज, को�हापरचे राजाराम कॉलेज ही नाटयकलािवषयक उप�मांची नवी क� �े ्ू
झाली होती. राजाराम कॉलेजातील िव�ा�या�नी तर मराठी बक�श नाटकांचे जाहीर �योग ु
स� केले होते. महािव�ालयीन िश�ण घेणारी मंडळी नाटकांकडे गांभीया�ने पाह� लागली. ु
�यामळे हळहळ नाटकाकडे पाह�याचा सामािजक �ि�कोन बदल लागला आिण ही एक ु ू ू ू
�िति�त कला बनली. यासबंधंी १७ फे�वारी १८८५�या ‘केसरी’म�ये आलेला अिभ�ाय ु
उ�ोधक आहे : “पव� नाटक�  करण� हा हल�या लोकांचा धदंा समजत असत. पढ� डे�कन ू ं ु
कॉलेज�या िव�ा�या�न� स�ंकत नाटक�  कर�याचा �घात पाडन या करमणक�स ृ ुू
स�माननीय�व आणल�. पण या मंडळीस प�या�या लोकांपढ� मराठी नाटकाचा �योग ु ु
क�न दाखिव�याची छाती अ�ािप झाल� नाह�; तथािप, जी गो� डे�कन कॉलेज�या धीट 
िव�ा�या��या हातन होईना ती क�न दाखिव�याच� �ेय राजाराम कॉलेज�या िव�ा�या�न� ू
सपंािदल�.” (उ�त, आ. िव. कलकण� १९६१ : ६५).ुृ

आल�...सशील व कक� शा अशा दो�ही जात�चे ि�यांच� व हरएक �कार�या प�षांच� ह�बेह�ब ु ु
अनकरण ज� त�हांकडन होत� त� ल�ांत ठेव�याजोग� आहे.” (मोटे [सपंा.] १९७५ : १७).ु ु ू



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - कलाजीवनातील ि�थ�यतंर े   । 899 ृ

बक�श �हणन �चिलत झालेली वा�यीन नाटके हा मराठी रगंभमी�या ु ू ू
वाटचालीतील दसरा ट�पा होता. पौरािणक नाटकां�या �पाने मराठी रगंभमीचा उदय ूु
झाला. वा�यीन नाटकां�या �पाने मराठी रगंभमीवर स�ंकत अिभजात नाटयपरपंरचेे व ृ ्ू
यरोपीय शोकाि�तकेचे स�ंकार झाले. १८४९ ते १८८०या समार ेतीस वषा��या काळात ु ु
मराठी रगंभमी �या समाजात िवकिसत होत होती, �या समाजातही िवचारमंथन स� ू ु
होते. पा�ा�य �बोधनवादी िवचार, �यि��वातं�य, लोकस�ाक रा�य�यव�था, रा��वादी 
जाणीव या िवचारांचे स�ंकार या समाजावर होत होते. परपंरावादी व ि�थितवादी 
मानिसकता व प�रि�थती�या प�रवत�नाचा रटेा यां�या कैचीत समाज सापडला होता. या 
वैचा�रक घसळणीमळे सािह�यासोबतच नाटकासारखा कलेचा �ांतही �भािवत झाला. ु ु
वा�यीन नाटकां�या �पाने मराठी नाटके जीवनस�मख, वा�तवदश� बन लागली होती. ु ू
सामािजक नैितक िवचारांची मांडणी अशा नाटकांतन होऊ लागली. ऐितहािसक, ू
सामािजक आशय �य� करणारी नाटके िलिहली जाऊ लागली.

वासदवे बाळक�ण केळकर यांचे ‘�ािटका’ (‘टेिमंग ऑफ �’चे �पांतर), गोपाळ ु ृ ू
गणेश आगरकर यांचे ‘िवकारिवलिसत’ (‘हॅ�लेट’चे �पांतर) ही शाह�नगरवासी कंपनीने 
सादर केलेली �पांत�रत ग� नाटके याच काळात लोकि�य झाली. याखेरीज अनेक 
इं�जी नाटकांची, िवशेषतः शे�सिपयर�या नाटकांची अनेक भाषांतर-े�पांतर ेया काळात 
मराठीत झाली. रामक�ण ता�या पावसकर यांचे ‘जिलअस सीझर नाटक’ (१८८३), ृ ु
िव�ण मोर�ेर महाजन�नी केलेली ‘व�लभाननय’ (‘ऑल इज वेल दॅट ए�डस वेल’चे ्ु ु
�पांतर, १८८७) आिण मोहिवलिसत (‘िव�टस� टेल’चे �पांतर) ही नाटके, क�णाजी ृ
परशराम गाडगीळ यांनी केलेले ‘वेषिव�म’ (‘टवे��थ नाइट’), शकंर मोरो रानडे यांचे ्
‘अितपीड-च�रत’(‘िकंग िलअर’), ‘मॅ�बेथ’चे िशवराम महादवे परांजपे यांनी १८९५म�ये 
केलेले �पांतर अशी अनेक नाटके मराठीत �िस� झाली. यापैक� काही नाटके रगंभमीवर ू
�योग�पात सादर झाली.

अिभनयशा� यांचा अ�यास होता. पौरािणक नाटकांतील नटांचा अिभनय ढोबळ आिण 
भडक असे. आ�याना�या कथनावरच या नाटकांचा �योग त�न जात असे. न�या 
वा�यीन नाटकां�या सादरीकरणात मा� पा�ां�या अिभनयाचा कस लागे. यो�य अिभनय, 
�भावी श�दो�चार आिण अन�प सजावट यां�या िमलाफामळे आय��ारक मंडळीचे ु ु
‘ऑथे�लो’ रगंभमीवर यश�वी झाले. �याचबरोबर या मंडळीने ‘वेणीसहंार’ हे भाषांत�रत ू
स�ंकत नाटक आिण ‘तारा’ व ‘िकंग िलयर’ ही शे�सिपअरची आणखी दोन मराठी ृ
भाषांत�रत नाटके बसवली. 

नारायण बापजी कािनटकर यांची ‘राजा िशवाजी’, ‘बाजी दशेपांडे’, ‘बाजीराव-ू
म�तानी’ ही ऐितहािसक नाटके �या काळात �िस� होती. समकालीन राजक�य 
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घडामोड�चीही दखल या काळात�या काही नाटककारांनी घेतली. १८८८�या समारास ु
गाजले�या �ॉफड� �करणावर आधा�रत ‘�यायिवजय’ नावाचे नाटक नारायण बापजी ू
कािनटकर यांनी िलिहले होते. लॉड� �रपन याने भारतीय जनतेला मया�िदत �थािनक 
�वरा�याचे ह�क द�ेयाचा िनण�य जाहीर केला. या िवषयावर शकंर मोरो रानडे यांनी 
‘अिधकारदानिववेचना उफ�  �थािनक �वरा�यािवषयी वाटाघाट’ हे नाटक िलिहले. 
इं�जांसाठी�या वेग�या काय�ाची योजना ‘इ�बट� बील’ या नावाने येऊ पाहात होती; 
�यावर टीका करणार े ‘गौर �यायमीमांसा उफ�  �य�रसिड�शन िबल’ हे नाटक रानडयांनी ्ू
िलिहले. रानडे हे या काळातले नाटकवेडे गह�थ होते. �यांनी नाटकािवषयीचे ृ
‘नाटयकथाण�व’ नावाचे मािसकही चालवले होते. ्

इ० स० १८८० ते १९०० हा मराठी रगंभमी�या भरभराटीचा कालखंड ठरला. या ू
काळात सगंीत रगंभमी ऐन भरात होती. पण याच काळात सामािजक �े�ात स� ू ु
असलेलया सधारक िव�� पराणमतािभमानी या सघंषा�चे पडसाद नाटकातही उमटले. ु ु
आगरकर, रानडे नवा िववेकवाद, िव�ानवाद, �बोधनवाद मांडत होते, तर िचपळणकरांनी ू
परपंरचेा �वािभमान बाळग�याचा पर�कार केला होता. �ीिश�ण, �ी�वातं�य, ु
बालिववाह, िवधवांचे पनिव�वाह हे �या काळात गाजणार े िवषय होते. याचे �ितिबबं ु
नाटकातही पडले. या काळात रगंभमीवर आले�या ब�याच सामािजक आशया�या ू
नाटकांम�ये सधारक� िवचारा�या लोकांना का�या रगंात रगंवन पारपं�रक म�य�यव�थेचे ु ू ू
समथ�न केलेले िदसते. अशा नाटकांनाच लोका�य दखेील अिधक िमळत असे. नारायण 
बापजी कािनटकर यांची ‘त�णी िश�ण नािटका’ (१८८६) आिण ‘समंित काय�ाचे ू
नाटक’ (१८९२) ही नाटके �या काळात अितशय लोकि�य झाली होती. या नाटकातन ू
िश�णामळे, सधारक� िवचारांमळे ि�यांचे आय�य उद�व�त होते, असे दाखवले होते. ु ु ु ु ्
नारायण हरी भागवत यांचे ‘मोर एलएल बी �हसन’ हे नाटकही �या काळात याच 
कारणामळे गाजले. याउलट अ�णा मात�ड जोशी यां�या ‘सगंीत सौभा�य रमा’ (१८८५) ु
यासार�या �बोधनवादी िवचाराचा पर�कार केलेली नाटके �या काळात �विचतच ु
िलिहली गेली. एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस महारा��ीय समाजातील िशि�त 
पांढरपेशा वग� हा तथाकिथत उ�च जात�नी बनलेला होता. तो एक�कार�या ि�धा 
अव�थेत सापडला होता. आधिनक िश�णामळे िमळणा�या नोक�या, आिथ�क फायद,े ु ु
ि�थर जीवन याचे �याला एक�कडे आकष�ण वाटत होते, तर दसरीकडे �याला आप�या ु
पारपं�रक म�यांचा �हास होत अस�याचे दःखही होत होते. िव�णशा�ी िचपळणकरांनी ू ु ूु
मांडले�या पन��जीवनवादी रा��वादाचा �भाव या वगा�वर अिधक होता. �ी-िश�ण, ु
दिलत-म�� अशा सधारक� क�पना �यांना पसतं नस�याचे आणखी एक कारण असे क�, ु ु
अशा क�पनांमळे या पांढरपेशा वगा��या समाजावरील �भ�वाला ध�का पोहोचत होता. ु ु
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अ�णासाहबे िकल��कर आिण सगीत नाटकें

मग सगंीत नाटकां�या सदंभा�त अ�णासाहेब िकल��करांना आ��वाचा मान का 
िदला जातो? याची �ाम�याने दोन कारणे आहेत. िकल��करां�या आधी�या नाटकांत ु
पद े असत. परतं ती �ाम�याने स�धार गात असे. िकल��करां�या नाटकां�या आधी ु ु ू
�यांचे समकालीन सोकर बापजी ि�लोकेकर यांनी आप�या नाटकांत स�धार सोडन ू ू ू
इतरही पा�ांसाठी पदांचे आयोजन केले होते. �यां�या िहदंस�माग�बोधक मंडळीचे ु
‘नलदमयतंी’ हे पिहले नाटक. यातील पद ेनाटकातील पा�ांनी �वतः �हटली होती. ही 
क�पना ि�लोकेकर यांना मंबईतील कािलदास एि�फ��टन स�ंथेने १८७१म�ये सादर ु
केले�या स�ंकत ‘शाक�तला’�या �योगाव�न सचली. “�यांतील (‘शाक�तला’तील) ृ ु ु ु
�ोक, प�� ��येक पा�ान� �वतः रागरािगण�त �हटल�. तो �योग स�ंकत होता तरी ृ

सधारकांिव�� या वगा��या मनात राग होता. हाच शहरी पांढरपेशा वग� नाटकाचा ु
�े�कवग�ही होता. �यामळे या वगा�ला मा�य असले�या म�यक�पनांचा पर�कार करणारी ु ू ु
नाटके अिधक लोकि�य होत होती असे �हणता येते.

इ० स० १८८०�या िदवाळीत ३१ ऑ�टोबर रोजी बळवतं पांडरगं उफ�  ु
अ�णासाहेब िकल��कर (१८४३-१८८५) यांनी पणे येथे आप�या ‘सगंीत शाकंतल’ या ु ु
चार अकं� नाटकाचा पिहला �योग केला. मराठी सगंीत रगंभमीचा उदय या �योगापासन ू ू
झाला असे मानले जाते. खर ेतर सगंीताचे मराठी रगंभमीशी नाते पौरािणक नाटकांपासन ू ू
आहे. पौरािणक नाटकातील आ�यान सगंीतमय असे आिण �याचा स�धार पद ेगात असे. ू
�याच�माणे मंबई�या रगंभमीवर सादर होणा�या पारशी नाटकांम�येही गीते असत. ु ू

अ�णासाहबे िकल��कर (१८४३-१८८५) 
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गायनय� अस�यामळ�  सव�साधारण मनोरजंनास कारणीभत झाला.” ते�हापासन ु ु ू ू
ि�लोकेकरांना असा �योग आपण मराठी नाटकांत करावा असे वाट लागले. १८७९म�ये ू
�यांनी ‘नलदमयतंी’ सादर करताना तसा �योग केला (आ. िव. कलकण� १९६१ : ८९-ु
९०). या नाटकातील पद े आया�, साक�, िदडंी वगैर े व�ातील होती. �यामळे सगंीत ृ ु
रगंभमीचा मान खर ेतर ि�लोकेकर यां�याकडे जायला हवा. परतं केवळ अनेक पा�ांनी ू ु
पद े गाणे एवढेच सगंीत रगंभमीचे वैिश�य नाही. या पदांना िकल��करांनी शा�ीय ्ू
सगंीताची जोड िदली. िहदं�थानी शा�ीय सगंीताचा �वाह �या काळात नकताच ुु
महारा��ात येऊन दाखल झाला होता. दि�णेतील काही स�ंथािनकां�या आ�याला 
राहणा�या गायकां�या त�डन हे सगंीत महारा��ातील जाणकार सगंीत �ो�यांना ऐक येऊ ू ू
लागले होते. िकल��कर व दवेल यांनी आप�या सगंीत नाटकांमधील पद े या रागदारी 
सगंीतावर बांधली. �या योगाने सगंीत व नाटय या दोन कलांचा िमलाफ कर�याचे �ेय ्
अ�णासाहेब िकल��कर यां�याकडे जाते. िकल��करांनी पदांम�ये �ासािदकता आणली, 
�यांना र�य चाली िद�या; उ�क� गाऊ शकणार ेआिण अिभनयातही उ�म असणार ेनट ृ
�यांनी उभे केले. 

र�ेहे�य किमशनर�या काया�लयात नोकरी करणा�या अ�णासाहेब िकल��कर यांना ू
�थमपासनच नाटकांचा नाद होता. १८७४म�ये �यांनी ‘शांकरिदि�वजय’ नावाचे ग� ू
नाटक िलिह�याची हिकगत वर आली आहे. मळचे कना�टकातील असले�या ू
िकल��करांनी कानडी नाटके बरीच पािहली होती. नोकरी�या िनिम�ाने मंबईला ु
असताना पारशी रगंभमीवरील नाटकांशी �यांचा जवळन प�रचय झाला होता. १८८०�या ू ू
समारास िकल��कर प�यास होते. “किमशनरसाहेबांच� ऑिफस बरसातीक�रतां प�यास ु ु ु

अ�णासाहेब िकल��करां�या सगंीत नाटकाचे दसर े वैिश�य �या�या कथाव�तत ् ूु
आहे. आप�या नाटकांतन पौरािणक कथानकेच सादर केली; परतं �या कथानकांतील ू ु
पा�ांचे �वभाव, �यांचे वत�न, सखदःखा�या गो�ी यांचे नाते िकल��करां�या समकालीन ु ु
समाजातील कौटंिबक जीवनाशी जोडले. �हणजे �े�क �या नाटकात�या घडामोड�म�ये ु
आप�या जीवनातील सखदःखे अनभव शकला. नाटय�वेशांम�ये अिधक नाटयमयता ् ्ु ु ूु
आणली, रसो�कष� आणला, माफक उ�कंठावध�कतेने �े�काला नाटयिवषयाशी िखळवन ् ू
ठेवले. थोड�यात, सव� अगंांनी �े�का�या अिभ�चीला अनकल, �याला भावेल असा ु ू
नाटय�योग �यांनी सादर केला. मंबईत�या पारशी रगंभमी�माणे नेप�यसचक भ�य ् ु ू ू
िच�मय पडद,े पा�ांची उंची वेशभषा यांनी �यांनी आप�या नाटकाचे ��य �व�प �भावी ू
केले. हेच �यांचे मराठी रगंभमीला असलेले योगदान आहे. या कारणामळे ‘सगंीत ू ु
शाकंतल’, ‘सगंीत सौभ�’ इ�यादी �यांची नाटके �चडं लोकि�य झाली. �यातन सगंीत ु ू
नाटक रगंभमीचा �वाह मराठीत उदयाला आला.ू
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प�यापाठोपाठ २१ नो�ह�बर १८८० रोजी ‘सगंीत शाक�तल’ या नाटकाचा �योग ु ु
मंबई�या �ट रोड येथील नाटयगहात झाला. �यालाही �े�कांचा उदडं �ितसाद िमळाला. ँ ् ृु
अ�णासाहेब िकल��कर आप�या सरकारी नोकरीतन रजा काढन मंबईस हा �योग ू ू ु
कर�यासाठी गेले होते. “�योग सपंताच समोर ‘बा�स’म�ये बाळ मंगेश वागळे, शांताराम 
नारायण, �ोफेसर भांडारकर, कािशनाथ �यबंक तेलंग इ�यािद थोर थोर मंडळी बसली 
होती, �यान� आणखी एकवार तरी �योग क�न दाखवावा �हणन िवनंित केली. परतं ू ु
अ�णास व इतर मंडळीस रजा न�हती �हणन ती िवनंित मा�य करतां आली नाही.” (िव. ू
पां. दांडेकर १९४१ : १३९).

आल� असतां �या चातमा��यांत रगंदवेतेची उपासना क�न प�यजनमनोरजंन वषा�तन ु ु ू
एकदां कराव� हा �यांन� सकं�प केला.” (िक�ा : ९२). िकल��करांनी कािलदासा�या 
‘शाक�तला’ची िनवड क�न �याचे मराठीत भाषांतर केले. पदरचना करताना ु
सगंीता�मकतेकडे ल� िदले. नाटकासाठी जे नट िनवडले, �यां�या आवाजाला, 
गायनरीतीला अन�प �यां�या त�ड�या पदांना सगंीत िदले. आरभंी �यांनी ु
‘शाक�तला’�या चारच अकंांचे भाषांतर केले. नंतर ते पण� केले. प�यात या नाटकाचे ु ू ु
�योग फारच गाजले. नाटकाची तालीम स� असतानाच �याची �िस�ी पणेकर ु ु
नाटयरिसकांम�ये झाली होती. हे नाटक �चिलत नाटकांपे�ा खपच वेगळे होणार आहे ् ू
याची जाणीव नाटकक�या�ना झाली होती, तशीच प�यातील रिसक �े�कांनाही �याची ु
कणकण लागली होती. �यामळे नाटकाची लोक वाटच पाहात होते. वष�भर नाटकाचे ु ु ु
�योग क�न ते बदं कर�याचा िकल��करांचा आधी िवचार होता. पण ‘शाक�तल’ला ु
लोकांचा इत�या मोठया �माणात �ितसाद िमळाला, आिण आिथ�क उ�प�नही इतके ्
चांगले झाले क� नोकरी सोडन िकल��कर मंडळी कायम�व�पी �थापन कर�याचा ू
िनण�य �यांनी घेतला. येथन पढे सगंीत नाटकांचे यग मराठीत स� झाले. [११] ू ु ु ु

िव�णदास भावे यां�या नाटकांना �या�माणे �या काळातील सिशि�त िपढीचे ु ु
�िति�त �ितिनधी क�णशा�ी िचपळणकर, केशवराव भवाळकर, भाऊ दाजी लाड, ृ ू
जग�नाथ शकंरशेट यांनी उचलन धरले व साहा�य दखेील केले, तोच �कार तीस ू
वषा�नंतर प�हा घडला. प�या-मंबईतील सधारणावादी चळवळीतील नेते, लेखक, ु ु ु ु
इितहासकार, प�कार यांनी ‘सगंीत शाक�तल’चे फारच कौतक केले. याचा �भाव ु ु
समाजावर पडला आिण या नाटकाला व येथन पढ�या सगंीत नाटकांना प�या-मंबईबाहेर ू ु ु ु
इतर लहानमोठया शहरांम�येही उदडं �ितसाद िमळ लागला. ‘सगंीत शाक�तल’�या ् ू ु
प�यातील �योगानंतर �याचा व�ा�त ‘�ान�काश’ व�प�ात छापन आला. �या�या ु ृ ृ ू
अखेरीस �हटले होते : “िकल��करांसार�या सस�ंकत कलाकारा�या माग�दश�नाखाली ु ृ
दशेी रगंभमीचा भावी काळात िवकास होईल आिण नाटयरिसकांची अिभ�ची दखेील ्ू
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‘सगंीत सौभ�’ िजकडेितकडे गाज लाग�यानंतर शाळेत जाणार े िव�ाथ� िकंवा ू
र��याव�न जाणारी लहान मले दखेील या नाटकातील सभ�े�या त�डची पद े सव�� ु ु
गणगणताना िदसत. उ�सव�सगंी अथवा करमणक��या काय��मांम�ये गवयांना या ु ु ु
नाटकातील पद े �हण�यािवषयी आ�ह होई. सनईवाले, सारगंीवाले व न�याने आले�या 
हाम�िनयमचे वादक हे सव� ‘सौभ�’मधील प�ांचा �यासगं क� लागले. अगदी कथा-
क�त�न अथवा मेजवानीचा �सगं दखेील ‘झाली �याची उपवर दिहता’ िकंवा ‘�चती का ु
तीथ�या�ा’ अशा पदांिशवाय साजरा होत नसे. ‘सौभ�’ने समाजातील �ीमंत आिण 
गोरगरीब यांना सारखेच वेड लावले. गरीब व वार लावन जेवणार ेिव�ाथ� कपडे, प�तके ू ु
वगैर े िवकन रा�ी�या ितिकटां�या पैशांची �यव�था करत (आ. िव. कलकण� १९६१ : ू ु
९७-९८). केवळ शहरी त�णांनाच सगंीत नाटकांतील पदांनी वेडावन टाकले होते असे ू

िवकिसत होईल यािवषयी आम�या मनात िबलकल शकंा नाही.”[१२] ू
‘�ान�काश’कारांनी भिव�यातील मराठी रगंभमी�या �वासाची िदशा नेमक� हेरली होती. ू
१८८०नंतर समार ेवीस-पचंवीस वष� मराठी रगंभमीवर पौरािणक नाटके व बक�श नाटके ु ू ु
सादर होत रािहली, तरी या काळात खरी मराठी रगंभमी गाजवली ती िकल��करी ू
पठडीतील सगंीत नाटकांनी. याब�ल १८९०�या समारास सगंीत रगंभमीवरील दसर ेु ू ु
गाजलेले नाटककार माधवराव नारायण पाटणकर यां�या अिभ�ायाचा दाखला 
समकालीन �हणन मह�वाचा आहे. पाटणकर �यां�या ‘िव�मशिशकला’ या नाटका�या ू
��तावनेत �हणतात, “आज सरासरी दहा वषा�पासन पव��या नाटकांची सव� त�हा बदलन ू ू ू
जाऊन लोक�चीचा ओघ सगंीत नाटकावलोकनाकडे वळला आहे. लोक�चीस ही दशा 
िमळ�याचे कारण सगंीत नाटयाचाय� रा. रा. अ�णा िकल��कर हे होते. िकल��कर यांचे ्
पिहले सगंीत नाटक शाकंतल झा�यापासन आ�हां महारा��ीयांस पव��या रा�सरव�चर ु ू ू ु
नाटकाचा अगदी कंटाळा आला. सगंीत शाकंतल झा�यापासन लहानमोठी बरीच सगंीत ु ू
नाटके मराठी भाषेत झाली आहेत.” (िव. पां. दांडेकर १९४१ : १४२). 

अ�णासाहेब िकल��कर यांनी ‘सगंीत शाक�तल’�या यशानंतर १८ नो�ह�बर १८८२ ु
रोजी प�या�या पणा�नंद नाटयगहात ‘सगंीत सौभ�’ या आप�या न�या नाटकाचा �योग ् ृु ू
सादर केला. या नाटकाचे वैिश�य �हणजे हे को�या स�ंकत नाटकाचे भाषांतर न�हते, तर ् ृ
िकल��करांनी पराणातील क�णकथेवर �वतं�पणे हे नाटक रचले होते. या नाटकाने ु ृ
सगंीत रगंभमीवर इितहास घडवला. बडो�ाचा त�ण नट भाऊराव को�हटकर याला ू
िकल��करांनी ‘सगंीत सौभ�’मधन �थमच रगंभमीवर आणले. भाऊराव को�हटकर यांनी ू ू
या नाटकात सभ�ेची केलेली �ीभिमका इतक� गाजली क� ते�हापासन मराठी रगंभमीवर ु ू ू ू
भाऊराव को�हटरांचे यग स� झाले असे �हणतात. ‘सगंीत सौभ�’मधील पदांनी आिण ु ु
�यातील भाऊराव को�हटकरां�या अिभनयाने �े�कांना �चडं वेड लावले.
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१८८४म�ये िकल��करांनी ‘रामरा�यिवयोग’ या आप�या ितस�या नाटकाचे तीन 
अकं रगंभमीवर आणले. हेही नाटक पराणकथेव�न िकल��करांनी �वतः रचले होते. या ू ु
नाटकातील मंथर�ेया त�डी प�कळ पद े होती, आिण ती भरपर गाजली. हे नाटक पण� ु ू ू
कर�यापव�च अ�णासाहेब िकल��कर यांचे िनधन झाले. परतं �यां�या िनधनानंतरही ू ु
िकल��कर नाटक कंपनी बाळकोबा नाटेकर, मोरोबा वाघोलीकर आिण भाऊराव 
को�हटकर या कलावतंांनी स� ठेवली.ु

न�हे, तर पढे या सगंीत नाटकांचे �योग िनमशहरी-�ामीण भागांत होऊ लाग�यानंतर ु
तेथील �े�कांम�येही या नाटकांना �चडं लोकि�यता िमळाली. याबाबत ज. र. 
आजगांवकर यांची आठवण उ�ोधक आहे. ते �हणतात क� दि�ण कोकणात आलेली 
पिहली नाटक मंडळी �हणजे (अ�णामात�ड) जोशी यांची कंपनी. �यानंतर िकल��कर 
सगंीत मंडळी व�गल� येथे आली. डच लोकां�या वखारीजवळ झापाचे िथएटर बांधन �यांनी ु ू
�योग स� केले. िकल��कर मंडळी इतक� �िस� होती क� ती �या �दशेात जाई, �या ु
प�रसरातील सव� लोक या मंडळीचे एक तरी नाटक आपण पािहले पािहजे या इ�य�ने 
परवडत नसतानाही ितिकटे काढन नाटकाला येत. सगंीत नाटकांची, िवशेषतः �यांतील ू
पदांची लोकि�यता एवढी वाढली क� कोकणात�या खेडेगावांत�या गरा�यां�या त�डी ु
दखेील या नाटकांतील ‘झाली �याची उपवर दिहता’, ‘वैशाख मास वासिंतक’, ‘सोडिन ुु
मज रामराया’ यांसारखी पद ेऐक येऊ लागली (आजगांवकर १९७८ : २०१-०२). ू

खर े तर ि�लोकेकर आिण िकल��कर यांची नाटके पव��या भावे परपंरतेील ू
पौरािणक नाटकां�माणेच पराणांवर आधा�रत असत. परतं या नाटकांचे �व�प मा� �या ु ु
नाटकांह�न फार िभ�न होते. एक तर �यांनी गणपती, सर�वती, िवदषक या पा�ांना रजा ू
िदली. स�धार आिण �याचे दोन साथीदार मंगलाचरण गाऊ लागले. अिभनय, नेप�य ू
आिण पा�ांची वेशभषा या गो�ी िकल��करांनी अिधक ‘�वाभािवक’, जीवनािभमख ू ु
के�या. रा�सांची आरडाओरड आिण एकंदरच नटांचा भडक अिभनय यांना फाटा िदला 
आिण �यांना “अमंळ मोठयान� पण साधारण माणस� बोलतात �या�माण� �यास बोलावयास ्
लािवल�.” जगंल, बाग, महाल वगैर ेनेहमी�या दखेा�यांखेरीज ऋषीचा आ�म, पव�तावरील 
गहा, त�ंग असे दखेावे रचले, परतं �यांचे �व�प साधे ठेवले. पव��या पौरािणक ु ु ु ू
नाटकांतील दवे, रा�स यां�या िच�िविच� वेशभषांना िवराम िदला. क�णा�या चार ृू
हातांऐवजी �याचे दोन हात केले. रा�साला इं�जी नाटकातील बफन अथवा सक� शीतील ू
िवदषक यां�यासारखा पोषाख िदला. नल, द�यतं, अज�न वगैर े पा�ांना अलीकड�या ुू ु
काळातील राजघरा�यांसारखा थाट िदला. थोड�यात, पौरािणक नाटकातील 
अ�तर�यता कमी क�न िकल��करांनी आप�या नाटकाचे ��य �व�प अिधक ु
वा�तवानकल बनवले (आ. िव. कलकण� १९६१ : १०१-०२). ु ू ु
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िकल��कर कंपनीचे अनकरण करणा�या िकतीतरी कंप�या िनघा�या. �यातील ु
काह�नी अिधक सफाईदारपणे, अिधक उ�च िनिम�तीम�ये असलेले नाटय�योग सादर ्ू
केले. ड�गर े यांची नाटक मंडळी, वाईकर सगंीत मंडळी, नाटयानंद सगंीत मंडळी या ्
कंप�यां�या नाटकांनी िकल��करां�या नाटकांचे अनकरण केले. या कंप�यां�या नाटकांनी ु
िकल��करां�या नाटकांना चांगलीच �पधा� िदली. 

िकल��कर, ड�गर े यां�या नाटकाचा एक िवशेष �हणजे सगंीताला �यांनी िदलेले 
मह�व. िहदं�थानी शा�ीय सगंीता�या परपंरतेील गायक-सगंीतकारां�या सहा�याने �यांनी ु
आप�या नाटकांतील सगंीत उ�च �तरावर नेऊन ठेवले. मराठी सगंीत नाटकांनी शा�ीय 

िकल��करां�माणेच सगंीत नाटके सादर करणार े दसर े नाटककार �हणजे वासदवे ुु
नारायण ड�गर ेहोत. �यांनी �वतः स�ंकत ‘शाक�तला’चे मराठी भाषांतर क�न ते सन ृ ु
१८८२�या एि�ल मिह�यांत रगंभमीवर आणले. बॉ�बे रॉयल ऑपेरा या नावाची नाटक ू
कंपनी �यांनी �थापन केली. ड�गर ेउ�म कवी होते. ‘शाक�तल’साठी �यांनी �वतः पद ेु
िलिहली व ती शा�ीय सगंीता�या साथीने सादर केली. ते �वतः सगंीताचे जाणकार होते. 
�यां�या कंपनीत एकदोन गवयी असन �यांना घारपर,े बाळक�णबवा मीरजकर, मोर ेृ ुू ु
यां�यासार�या शा�ीय सगंीतातील गायकांनी गा�याचे �िश�ण िदले होते. 
‘शाक�तल’�या �योगात ड�गर ेयांनी िकल��करां�या ‘शाक�तला’ह�न केलेला वेगळा �योग ु ु
�हणजे शकंतलेसह ित�या दोन स�या ि�यवंदा व अनसया यां�या त�डीही पद ेघातली. ु ू
यामळे सगंीतरिसकांना वैिव�यपण� सगंीताचा आ�वाद घेता आला. �यामळे ड�ग�यां�या ु ू ु
‘शाक�तला’ची लोकि�यता अिधक वाढली. याची दखल िकल��करांनाही �यावी लागली. ु
शकंतले�या त�डी िविवध उ�मो�म पद े घालन �े�कांना आप�या नाटकाकडे खेचन ु ू ू
घे�याचा �य�न �यांनी केला. ‘शाक�तला’�या �योगाला अितशय यश िमळा�यानंतर ु
ड�गर े यांनी वेणीसहंार, र�नावली, म�छकिटक, िव�मोव�शीय, मालतीमाधव इ�यादी ृ
नाटकांची भाषांतर े क�न �यांना पदांची जोड दऊेन ती रगंभमीवर सादर केली. पण ू
�यांचा सग�यात अिधक गाजलेला �योग �हणजे ‘सगंीत इं�सभा’ हे नाटक होय. या 
नाटकातील गीते न�यासह सादर होत. लखनौ�या दादाभाई पटेल यांनी गझल, ठमरी ृ ु
वगैर�� या सहा�याने ‘इं�सभे’चा �योग उद� रगंभमीवर केला होता. ड�ग�यांनी �यांचे ूू
अनकरण क�न न�यसगंीतासह सादर केले�या ‘इं�सभे’ला मराठी रगंभमीवर �चडं ु ृ ू
�ितसाद िमळाला (िक�ा १९६१ : १०७-०९). ‘इं�सभा’ नाटक पाह�यास को�हापरात ु
अितशय गद� होई. या नाटकातील सार�या�या त�डी असलेले “सोिडतािच सैल दोर। 
घोडे क�रती फर�फर�” हे पद �या वेळी को�हापरात घरोघर घोळत होते; शाह� महाराजां�या ु ु ु
घोडया�या पागेतील नोकरही हे गाणे गणगणत असत, अशी आठवण आहे (िभडे, दशेपांडे ् ु ु
१९७८ : १६४).
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पढे गोिवदं ब�लाळ दवेल (१८५५-१९१६) यांचे ‘सगंीत शारदा’ हे नाटक ु
रगंभमीवर आले आिण पौरािणक कथानकावर आधा�रत नसतानाही या नाटकाने ू

सगंीत लोकांपय�त पोहोचव�याचे, सामा�य �े�कांम�ये या सगंीतािवषयीची अिभ�ची 
िवकिसत कर�याचे सां�कितक काय� केले. दि�ण महारा��ात िकल��कर कंपनी�या ृ
आधी ड�गर े कंपनीची नाटके पोहोचली. या प�रसरातील �े�कांना ड�गर े कंपनी�या 
नाटकांनी सगंीताची गोडी लावली. �याचा फायदा नंतर ितकडे गेले�या िकल��कर 
कंपनी�या नाटकांना अिधक झाला. रागदारीवर आधा�रत सगंीतासाठी वाईकर मंडळीची 
नाटके दखेील अितशय �िस� होती. या कंपनीचे मालक पांडरगं गोपाळ गरव यवते�र ु ु
यांनी �वतः नामांिकत गायकांकडे सगंीत साधना केली होती. “रागाचा िम� �कार कमी 
क�न व व�या�व�य� सरांकडे िवशेष ल� ठेवन �यांन� आपल� प�� होतील ितत�या श� ु ू ु
गवयी प�तीन� पा�ांना िशकिवल�; व पा�ाच� गाण� आप�या पसतंीस उतर�यािशवाय 
सहसा �या पा�ाला ते रगंभमीवर आणीत नसत.” (आ. िव. कलकण� १९६१ : ११०-ू ु
११). 

या काळातील आणखी एक गाजलेले नाटक �हणजे नाटयानंद कंपनीतफ�  रगंमंचावर ्
आलेले ‘म�छकिटक’ हे भाषांत�रत नाटक होय. श�क कवीने िलिहलेले हे नाटक मळात ृ ुू
�ाचीन भारतीय समाजातील सव�सामा�य वगा��या जीवनातील उलथापालथ�चे दश�न 
घडवणार े नाटक आहे. िकल��कर-ड�गर े मंडळीची नाटके �ाम�याने पौरािणक ु
कथानकांवर आधा�रत असत. ‘म�छकिटक’ची कथाव�त वा�तव जीवनाचे दश�न ृ ू
घडवणारी होती. �ाचीन उ�जियनी नगरीतील लोकि�थती व जीवन�यवहार यांचे दश�न 
या नाटकातन घडवले जात होते. ते एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस �े�कांना ू
अितशय ि�य झाले. �े�कां�या बदल�या अिभ�चीचे हे िनदश�क होते. सव�सामा�य 
जीवनाचे सादरीकरण लोकांना आवड लागले होते.ू

गोिवदं ब�लाळ देवल (१८५५-१९१६) 



908   ।     कलाजीवनातील ि�थ�यतंर े- महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ

लोकि�यतेचा इितहास घडवला. दवेल आधी आय��ारक नाटक मंडळीत होते. 
१८८४म�ये ही मंडळी बदं पड�यानंतर ते िकल��कर मंडळीत आले. िकल��कर 
कंपनीतफ�  नेहमीची पौरािणक नाटकांची मळवाट सोडन दवेलांचे हे वेगळे नाटक सादर ू
कर�यात आले. एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त ि�यां�या ��ांची चचा� आिण 
चळवळ समाजात जोरात चाल होती. ‘सगंीत शारदा’ या सामािजक नाटकातन ू ू
बालिववाहाचा �� मांडलेला होता. या नाटका�या पव� अ�णामात�ड जोशी यां�या ू
मंडळीचे ‘सगंीत सौभा�यरमा’ हे सामािजक िवषयावरील नाटक सादर झाले होते. िवधवा 
ि�यांचे पनिव�वाह �हावेत असा िवचार या नाटकातन मांडला होता. िव�णशा�ी पिंडत हे ु ू ु
या काळातील ि�यां�या ��ां�या चळवळीचे नेत�व करणार ेधडाडीचे काय�कत� होते. या ृ
नाटकात �यांचे पा� योजलेले होते. पिंडतांनी �वतः िवधवेशी पनिव�वाह केला होता आिण ु
इतरांचे असे पनिव�वाह घडवन आण�यातही पढाकार घेतला होता. �यामळे या ��ावर ु ू ु ु
समाजात कडा�याचा वाद स� होता. या वादाला ‘सगंीत सौभा�यरमा’ या नाटकात ु
�थान िदले होते. हे नाटक फारसे चालले नाही. परतं ‘सगंीत शारदा’ हे नाटक व �यातील ु
पद ेमा� अितशय लोकि�य झाली. 

एकोिणसा�या शतका�या अखेरपय�त सगंीत नाटकांचा हा �वाह जोरात स� होता. ु
अनेक नाटक कंप�या �थापन होत गे�या. �या पौरािणक कथानकांवर आधा�रत िकंवा 
भाषांत�रत �व�पाची नाटके सादर करत रािह�या. परतं िकल��कर-ड�गर े या ु
कंप�यां�या नाटकांचे म�य वैिश�य होते, �यांनी नाटकातील पदांना िदलेली शा�ीय ्ु
सगंीताची जोड. �यामळे सगंीत नाटकांनी एक वेगळा ठसा �े�कांवर उमटवला. ु
सव�सामा�य �े�कांम�ये सगंीताची आवड िनमा�ण कर�याचे काय�ही या नाटकांनी केले.

पण या काळात लोकि�यता िमळवणा�या सव�च नाटक कंप�या रागदारी सगंीतावर 
आधा�रत पद ेसादर करत हो�या असे न�हे. उदाहरणाथ�, पाटणकर सगंीत नाटक मंडळी 
ही या काळात िवशेषतः �ामीण भागात अ�यतं लोकि�यता िमळवलेली कंपनी होती. 
माधवराव पाटणकर या कना�टकातील गह�थांनी वीस-पचंवीस नाटके िलिहली आिण ृ
�वतः या कंपनीतफ�  बसवली. �यांची ‘स�यिवजय’ आिण ‘िव�मशिशकला’ ही दोन नाटके 
फार लोकि�य होती. या नाटकांतील पद े �या काळातील खेडयापाडयातील लोकां�या ् ्
त�डी ऐक येत. ही दोन नाटके रगंभमीवर तर गाजलीच, परतं �यांची प�तके �िस� ू ू ु ु
झा�यानंतर �यां�या आठदहा आव�या िनघन समार े१५-२० हजार �ती िवक�या गे�या. ृ ुू
माधवराव पाटणकर �वतः अ�यतं दखेणे नट होते आिण राजा रिववमा� या िच�काराने 
�या�या गगंावतरण वगैर े िच�ांत �यां�या नटवेषाचा उपयोग क�न घेतला होता, असे 
सांगतात (आजगांवकर १९७८ : २२५).

परतं पाटणकरांची नाटके व �यांतील सगंीत अितशय हल�या दजा�चे होते, असे ु
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सगंीत नाटकांनी शा�ीय सगंीत आिण नाटयकला यांचा सम�वय घडवन आणला. ् ू
या दो�ही कलांचा महारा��ातील िवकास पर�परां�या सहकाया�ने घडन आला. तोवर ू
रागदारी सगंीत हे केवळ राजेरजवाडे, स�ंथािनक, जमीनदार अशा उ�चवग�य 
वत�ळापरतेच मया�िदत होते. सगंीत रगंभमीमळे म�यमवग�य समाजाला सगंीताची गोडी ु ु ू ु
लागन या समाजात शा�ीय सगंीताचा �ोतवग� तयार होऊ शकला. मराठी रगंभमी�या ृू ू
�ार े िहदं�थानी शा�ीय सगंीत अिधक �ो�यांपय�त पोहोचले व लोकि�य झाले, याचे ु

मराठी रगंभमीचे इितहासकार आ. िव. कलकण� यांनी �हटले आहे. पाटणकरांनी ू ु
आप�या नाटकांतील पदांना उड�या चाली लाव�या. पदांची श�दरचनाही फारशी 
अथ�पण� नसे. पारशी-गजराती रगंभमीवरील सगंीताचे �यांनी इतके अनकरण केले क� �या ू ु ू ु
पदांचा व सगंीताचा मराठी आ�मा हरवन गेला असे ते �हणतात (आ. िव. कलकण� ू ु
१९६१ : ११६-१७). 

१८४३ ते १९०० या समार ेप�नास वषा��या काळात मराठी रगंभमीने तीन ठळक ु ू
वळणे घेतली. पिहले वळण िव�णदासी परपंरतेील पौरािणक नाटकांचे; दसर ेग� बक�श ु ुु
नाटकांचे आिण ितसर ेवळण िकल��कर-ि�लोकेकर यां�यापासन स� झाले�या सगंीत ू ु
नाटकांचे. सगंीत नाटकां�या या ितस�या �वाहात आधी�या दोन �वाहांतील अनेक घटक 
िमसळलेले िदसतात. पौरािणक नाटकां�माणे या सगंीत नाटकांम�येही पराणातील ु
कथानकांव�न नाटके तयार झाली. �याचबरोबर स�ंकत नाटकांची व इं�जी नाटकांची ृ
भाषांतर ेमोठया �माणावर सादर झाली. बक�श ग� नाटकां�या �भावामळे ही भाषांत�रत ् ु ु
नाटके तर आलीच, पण नाटक हे अिधक वा�तवािभमख बनले.ु

सगंीतातील हा बदल �या काळा�या �े�कांनाही अितशय आवडला. �यामळे गोवा ु
सगंीत मंडळी, राजापरकर नाटक मंडळी, को�हापरची �वदशेिहतिचतंक मंडळी अशा ू ू
इतर नाटक कंप�या दखेील या सगंीताचे अनकरण क� लाग�या. १८९३�या समारास ु ु
को�हापरात �थापन झाले�या �वदशेिहतिचतंक मंडळीने ‘शेळभेळ’ नावा�या �काराचे ु
सादरीकरण �ढ केले. वेगवेग�या नाटकांतील एकेक �योग ते या शेळभेळीत एक� सादर 
करत. अशा रीतीने ‘शाकंतला’चा एक अकं, ‘सौभ�ा’चा एक अकं, ‘रामरा�यिवयोगा’चे ु
दोन अकं असे सगळे अकं ते एक� सादर करत (आजगांवकर १९७८ : २२१-२२). 
बाबाजीराव राणे यां�या राजापरकर मंडळीने तकारामा�या जीवनावरील एक नाटक सादर ू ु
केले होते. ते �या काळात अितशय गाजले. �याचे शेकडो �योग झाले. या नाटकात 
मोगलांचे सैिनक िशवाजीमहाराजांना पकडायला येतात ते�हा �यांना चारपाच िशवाजी 
एकाच वेळी िदस�यामळे ते ग�धळन जातात, असे ��य दाखवले होते. �े�कही हे ��य ु ू
पाह�न चिकत होत. पढे िवसा�या शतकात �भात िसनेमाने बनवले�या ‘सतं तकाराम’ या ु ु
िच�पटात या ��याचे अनकरण केले गेले (िक�ा : २२८).ु
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भा�करबवा बखले (१८६९-१९२२) ु

म�य �ेय भा�करबवा बखले व �वा�हेरचे िनसारह�सेन खा यां�याकडे जाते. भा�करबवा ँु ु ु
बखले (१८६९-१९२२) हे काही काळ िकल��कर नाटक मंडळीत होते. �यांनी 
िकल��कर नाटक मंडळी व पढे गधंव� नाटक मंडळी यां�यासाठी �याल व िचजां�या ु

चाली परव�या. िनसारह�सेन खा मंबईत येऊन काही वष� रािहले व येथील नाटक ँु ु
मंड�यांत �यांचा सपंक�  ��थािपत झाला. �या वेळी काही िचजां�या चाली �यांनी �यां�या 
सपंका�त आले�या नाटककारांना िद�या. �यावर पद े तयार झाली. सगंीत नाटकातील 
�िस� नट केशवराव भोसले यांना गायक वझेबवा यांची तालीम िमळाली होती. शा�ीय ु
सगंीतातील �े� जाणकार आिण सगंीत नाटकातील नट-गायक यां�या या एकि�त 
उप�मांमधन सगं ीत रगंभमीवर शा�ीय सगंीत फलले (रातंजनकर १९७३ : ५).ू ू ु

सगंीत �े�ात पढे झालेली ि�थ�यतंर े�ाम�याने नाटका�या मा�यमातनच घडली. ु ु ू
गोिवदं ब�लाळ दवेल यांना सगंीताची उ�म जाण होती. �यांनी भा�करबवा बखले ु
यां�याकडन चाली घेत�या. १८८९म�ये �थापन झाले�या वाईकर नाटक मंडळीतील ू
गायक नट �वतः �पिदये होते. �यां�या पदांना बाळक�णबवांनी चाली परव�या. पाटणकर ु ृ ु ु
मंडळीने पारशी, उद� नाटकांतील गा�यां�या चाली�माणे उड�या चाली आप�या ू
नाटकांतील सगंीताम�ये आण�या. पढे हीच �था �ढ झाली. एकोिणसा�या शतका�या ु
अखेरीस �ीपाद क�ण को�हटकर यांचा मराठी नाटयि�ितजावर उदय झाला. ृ ्
१८९६म�ये िकल��कर कंपनीने �यांचे ‘वीरतनय’ हे नाटक सादर केले. येथन सगंीत ू
रगंभमीचा नवा ट�पा स� झाला असे मानले जाते. को�हटकरां�या नाटकांतील चाली ू ु
रागदारी सगंीताशी फारशा �ामािणक न�ह�या, पण �या अिधक आकष�क हो�या. 
सगंीता�या अिभ�चीला नवे वळण या नाटकांनी िदले (गोिवदंराव ट�बे १९८४ : 
एकोणतीस).

एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस मराठी नाटकांनी सामािजक ��ांिवषयी 
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महारा��ात अिभजात सगंीत पव�पासन चालत आलेले असले तरी सगंीत-ू ू
घरा�यांची �था मा� येथे न�हती. उ�र भारतात सगंीतात घराणी िनमा�ण झाली. 
महारा��ात एकोिणसा�या शतका�या अखेरपासन या घरा�यांचे िश�य िदस लागले. ू ू
सगंीतातील वेगवेग�या घरा�यांतील गायकांचे सगंीत महारा��ात या काळापासन िनमा�ण ू
होऊ लागले. परतं �यापव�पासन महारा��ातील अिभजात सगंीताची परपंरा अि�त�वात ु ू ू
होतीच. हे सगंीत दोन मागा�नी �ो�यांपय�त पोहोचत होते : एक, राजदरबारा�या आ�याने 
आिण दोन, सतं व ह�रदास यां�या कथा-क�त�ना�ार.े दो�हीकडे पदांना शा�ीय सगंीताची 
जोड दऊेन गाईले जात असे. ह�रदासां�या कथा-क�त�नाम�ये �पदगायन आिण नत�न ु
असे. दासोपतं आिण रामदास यां�या का�या�या पारपं�रक ह�तिलिखत व�ांम�ये 
�यां�या पदांवर रागनामांचा उ�लेख असतो. दासोपतंां�या काही पदांवर तर �वरावली व 
तालांचे बोल हे दखेील िलह�न ठेवलेले िदसतात. याव�न या ई�रभ� कव�ना शा�ीय 
सगंीताचे अगं होते, असा िन�कष� �ी. र.ं कलकण� यांनी काढला आहे (१९९४ : १५५).ु

राजघरा�याकडन गायकांना आ�य द�ेयाची �था महारा��ात होती. �वतः ू
राजघरा�यातील लोकही सगंीत-कलावतं अस�याची उदाहरणे आहेत. हे सगळे सगंीत 
�पदी परपंरतेील होते. पेशवाईम�ये महादजी िशदं ेपरा�मी सरदार होते. पण �याचबरोबर ु
ते सगंीताचे उ�म जाणकार होते आिण �यांनी �वतःही काही �पद े रचली होती. ु
१८००म�ये �वा�हेर�या गादीवर असलेले दौलतराव िशदं ेहे �वतः कशल गायकवादक ु

६ सगीत ं

नाटक, सगंीत या कलांना, �यांतील कलावतंांना या काळात सव�सामा�य समाजात 
�ित�ा न�हती. लोक नाटक पाहात होते, परतं ती कला हीन मानत होते. मा�, मराठी ु
रगंभमीवर प�नास वषा�त जे काही बदल घडत गेले, �या बदलांना महारा��ातील िशि�त ू
म�यमवग�य, �याची नेतेमंडळी, �यापारी या सवा�नी सकारा�मक �ितसाद िदला तसेच 
सहकाय� दखेील केले. �यामळे नाटयकलेची महारा��ात भरभराट झाली. ्ु

आधिनक भान दाखवले. हा काळा सामािजक उलथापालथ�चा होता. नाटयकलेवर याचा ्ु
प�रणाम झाला. बालिववाहा�या �थेिव�� भिमका घेणार े ‘सगंीत शारदा’सारखे नाटक ू
लोकि�य झाले. सोकर बापजी ि�लोकेकर यांचा मलगा गणपतराव ि�लोकेकर यांनी ‘ह�डंा ू ु
नाटक’ या नावाचे नाटक िलह�न सादर केले. या नाटकात पाठार े�भ जातीतील ह�डंया�या ्ू
चालीमळे होणा�या द�प�रणामांचे िच� रखेाटले होते. या नाटकाचे �योग �भ जातीतील ु ूु
काही त�णांनीच सादर के�यानंतर या जातीत मोठी खळबळ उडाली. �यानंतर�या 
काळात या समाजात ह�डंयाचे �माण ल�णीय�र�या कमी झाले. हा या नाटकाचाच ्
प�रणाम होता असे ज. र. आजगांवकर यांनी �हटले आहे (१९७८ : २३०).
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होते. प�यात दस�या बाजीरावा�या पदरी मेह�दी ह�सैन, तानसेनाचा वशंज िबलासबरसखां, ु ु
दावलखां हे गव�ये होते. प�याचे एक दरकदार नगरकर हे �िस� सारिंगये होते. ु
साता�या�या छ�पत��या अखेर�या तीन िपढयांना पखवाजवादनाचा छंद होता. (मोटे ्
[सपंा.] १९७५ : १४५).

महारा�� सगंीतकलेचा �वाह �थमपासनच उ�रतेील सगंीताकडे कललेला िदसतो. ू
�यामळे उ�रकेडील �पद गायक� महारा��ातही �जली होती. भि� स�ंदायाने व नाथ ु ु
स�ंदायाने महारा��ातील पारपं�रक सगंीत जोपासले; या दो�ही स�ंदायांचे उ�र भारतीय 
सगंीताशी नाते होते. पेशवे, िशदं ेयां�या दरबारातील गायक दखेील उ�रकेडीलच होते. 
अठरा�या शतकापासन उ�र भारतात �यालगायक�ची स� झालेली नवी परपंरा ू ु
एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस महारा��ात दाखल झाली. िहदं�थानी सगंीतातील ु
िविवध शाखांतील गायक महारा��ात आले. म�ययगापासन उ�रकेडे िहदं�थानी ु ू ु
सगंीताची परपंरा राजा�याने िवकिसत झाली होती. इं�ज राजवटी�या �थापनेनंतर या 
सगंीतपरपंरचेी �यव�था काहीशी िव�कळीत झाली. अनेक जनेनवे गायक न�या ु
आ�यदा�यां�या शोधात बाहेर पडले. �यातील काही दि�ण भारतात आले. महारा��ासह 
भारतात ते�हा अनेक स�ंथाने होती, आिण �यांचे अिधपती कलांचे भो�े होते. इं�जां�या 
राजवटीत �वा�हेर, इंदर, बडोदा, धार, दवेास, को�हापर, िमरज, जमिखंडी, क�ंदवाड, ू ुू
इचलकरजंी, सांगली इ�यादी स�ंथानांनी आप�या आ�याला आले�या सगंीतकार-

�पद गायक��या या परपंरते साचलेपण आले आिण �याच वेळी �यालगायक� ु
�चारात आली. अमीर खस� याने �याला�या गायक�ची नवी वाट िनमा�ण कर�याचा ु
�य�न अयश�वी ठरला होता. परतं अठरा�या शतकात सदारगं-आदारगं या दोघा बधंनंा ु ू
�यालगायक�ची �था �ढ कर�यात यश आले. ही �यालगायक� एकोिणसा�या 
शतका�या �ारभंापासन महारा��ासह दि�ण भारतात अवतरली. हैदराबादम�ये या ू
काळात झाइन-उलअबदीनखां हे �यालगायक �िस� होते. �यां�या िश�यांपैक� ितघेजण ् ्
महारा��ीय होते : महादवेबवा गोखले (१८१३-१९०१), अतंबवा आपटे व रावजीबवा ु ू ु ु
मसरकर (मोटे [सपंा.] १९७५ : १४६). ु

म�ययगीन उ�र भारतात �चिलत सगंीत �पद गायक�चे होते. गोिवदंराव ट�बे ु ु
�हणतात, “ही �पदधमाराची गायक� ओज�वी, गभंीर, तालांश� झजंार, �वरांची खंबीर ु ु
आिण शा�िनयमांना आधारभत अशी होती. अथा�त अशा गायक�च� आकष�ण िकंवा ितचा ्ू
�सार सव�सामा�य जनतेम�य� होण� श�य न�हत�. गायकवादक पदर� असण� ह� रिसकतेच� 
�ोतक, स�ंथानची शोभा, आिण दवे�थानाची सेवा, या ितहेरी िहशेबान� राजेरजवाडयांतन ् ू
�यांना आ�य िमळे. कांह� नादल�ध �िति�त व सम�यवसायी कलाकार, यां�याखेरीज ु
�यां�या कलेचा गौरव कर�यास इतर समाज फारसा उ�सक नसे.” (१९५६ : १७३).ु
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एकोिणसा�या शतकातील महारा��ात शा�ीय सगंीता�या िवकासाला चालना 
स�ंथािनकांनी व उमराव घरा�यांनी गायकांना िदले�या आ�यामळे �ाम�याने िमळाली. ु ु
�वा�हेर स�ंथान�या आ�याने राहणा�या ह�ह�सखा यां�याकडे गायन िशकले�या ँूू
बाळक�णबवा इचलकरजंीकर यां�यापासन गायकांची एक मोठी परपंरा िनमा�ण झाली हे ृ ु ू
वर सांिगतले आहे. तशाच आणखी दोन परपंरा बडोदा आिण को�हापर येथन िनमा�ण ू ू
झा�या. बडोदा येथे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी गायकांना आ�य िदला. 
फैझमहमंद हे �यां�या दरबारातील �मख गायक होते. दसर े एक गायक मौलाब� यांना ु ु

याच वेळी महारा��ातील काही गायक उ�रकेड�या ग�ंकडन �यालगायक� िशक ु ू ू
लागले. अशा गायकांपैक� एक �हणजे बाळक�णबवा इचलकरजंीकर (१८४९-१९२६) हे ृ ु
होत. बाळक�णबवां�या घरा�यात गायक� पव�पासन चालत आली होती. �याचे वडील ृ ु ू ू
साता�या�या बाळाजीबवांकडे गाणे िशकले होते. �वतः बाळक�णबवा हे िव�णबवा ु ृ ु ु ु
जोगळेकर, जतचे अलीदादखां, साता�याचे वारीसअलीखां, कागवाडचे भाऊराव व 
वामनराव कवठेकर, नागाव येथील वासदवेराव जोशी – अशा अनेकांकडे गाणे िशकले ु
(िक�ा : १४७). �यानंतर ते �वा�हेरचे �िस� गायक ह�ह�सखा यां�याकडे गेले. ँूु
बाळक�णबवांनी �वतःचा एक मोठा िश�यस�ंदाय महारा��ात तयार केला. १८७५�या ृ ु
समारास बाळक�णबवा �वा�हेरह�न महारा��ात आले. �यानंतरची समार ेवीस वष� �यां�या ु ृ ु ु
हाताखाली तयार झाले�या �यालगायकांनी महारा��भर िहदं�थानी सगंीतातील या न�या ु
�वाहाचा �सार केला. साता�यापासन तो धारवाड-ह�बळीपय�त�या सांगली, िमरज, ू
इचलकरजंी, क�ंदवाड, को�हापर, बेळगांव इ�यादी गायनकलेसाठी �िस� असले�या ु ू
सव� जागी बाळक�णबवांचे िश�य आढळन येत. पिंडत िव�ण िदगबंर पल�कर हे ृ ु ुू ू
बाळक�णबवांचेच िश�य. दि�ण महारा��ातील �यालगायक��या �साराम�ये ृ ु
बाळक�णबवांचा वाटा मोठा होता. बाळक�णबवांनी १८८३म�ये ‘सगंीतदप�ण’ हे ृ ु ृ ु
सगंीताला वािहलेले मािसक स� केले. बाळक�णबवा, रिहमतखा यां�या गा�या�या बैठका ँु ृ ु
को�हापरम�ये होत. को�हापरम�ये आधीपासनच सगंीताची परपंरा चालत आली होती. ू ू ू
को�हापरचे पखवाज-वादक िशवरामबवा शािळ�ाम यांची सव�� �िस�ी होती. भाऊसाहेब ू ु
कागवाडकर हे �िस� गायक होते. 

गायकांना आ�य िदला.

एकोिणसा�या शतका�या अखेरीला भा�करबवा बखले यांनी बडो�ाचे गायक ु
फैजमहमदखा यां�या तालमीत �यालाची गायक� आ�मसात केली. १८८०पासन मराठी ँ ू
रगंभमीवर सगंीत नाटकांचा कालखंड स� झाला. रागदारी सगंीताचा �सार हो�यास या ू ु
सगंीत नाटकांचा मोठा हातभार लागला. सगंीत नाटकातील पदांना शा�ीय सगंीता�या 
वळणावर आण�यात भा�करबवा बखले यांचा वाटा मोठा होता.ु
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सयाजीरावांनी १८९७-९८म�ये पा�ा�य सगंीताचा अ�यास कर�यासाठी िवलायतेला 
पाठवले होते. तेथन परत�यावर सयाजीरावांनी �यांना ‘कलावतं सप�रट�डंट’ असा ह��ा ू ु
िदला. अनेक गायक बडोदा दरबारात तयार झाले. �यात अ�लाउ�ीन मौलाब�, 
इनायतखा, जमालउ�ीनखा इ�यादी गायकांचा समावेश आहे (�ीसयाजीगौरव�थं ँ ँ
१९३३ : ४३४-३५). ब�हाणपरचे भ�कटे, नागपरचे भोसले, ते�हा�याचे को�हटकर, ु ू ु ु ू
अमरावतीचे खापड�, इंदोरचे झनाने-चांगळ-बळे इ�यादी �ीमंत घरा�यांनी गायकांना ु
आ�य दऊेन �यांची सगंीतकला फलवली (मोटे [सपंा.] १९७५ : १५१). ु

१८९३-९४�या समारास अ�लािदयाखा (१८५५-१९४६) उ�र भारतातन ँु ू
बडोदामाग� मंबईत दाखल झाले. ही घटना महारा��ा�या गायनकलेवर दरगामी प�रणाम ु ू
करणारी ठरली. मंबईत �या काळात अनेक गायक व गाियका आप�या गा�यांचे काय��म ु
खाजगी मैफलीतन सादर करत. अजंनीबाई मालपेकर, िहराबाई पेडणेकर या गाियकांची ू
नावे �िस� आहेत. काळबादवेी र��यावर ‘बापतारा’ नावाचे गोवेकर सगंीताचे घराणे ू

�िस� होते. या घरा�याची �िस� गाियका �हणजे ताराबाई वेिलंगकर. अ�लािदयाखा ँ
यांचे मंबईतील पिहले गाणे या िठकाणी झाले (गोिवदंराव ट�बे १९८४ : ५२). काही काळ ु
अ�लािदयाखा मंबईत रािहले. १८९६म�ये को�हापरचे शाह� छ�पती यां�या आ�हाव�न ँ ु ू
ते को�हापरला गेले. ितथे ते ि�थरावले. शाह� महाराजां�या दरबाराता गायक �हणन ू ू
�यांनी मानाचे �थान िमळवले. �यालगायक�ची नवीच वाट अ�लािदयाखा यांनी �ढ ँ
केली. ितचा �भाव पडन महारा��भर गायक तयार झाले. अ�लािदयाखा यांची गायक� ँू
पढे महारा��ात ‘को�हापर गायक�’ �हणन गाजली. भा�करबवा बखले हे दखेील ु ू ू ु
अ�लािदयाखा यां�याकडे गायक� िशकले. �यां�यािशवाय मंजीखा, हैदरखा, न�थनखा, ँ ँ ँ ँ
केसरबाई केरकर, मोघबाई करडईकर, जसदनवाला, जरीवाला ही सगळी अ�लािदयाखा ँु ु
यांची िश�यमंडळी होती. �यांनी महारा��ीय सगंीताचा �वाह पढे चाल ठेवला. ु ू

अ�लािदयाखा ँ(१८५५-१९४६) 
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एकोिणसा�या शतकातील आधिनक िशि�त समाजध�रणांनी सगंीताची अिभ�ची ु ु
जोपासली. परशरामपतं गोडबोले, जग�नाथ शकंरशेट, भाऊ दाजी लाड, क�णशा�ी ु ृ
िचपळणकर यांना सगंीतकलेची उ�म जाण होती. रा. गो. भांडारकर, म. गो. रानडे हे ू
�ाथ�ना सगंीताचे भो�े होते. �ाथ�ना समाजाने भजनां�या मा�यमातन म�यमवग�यांमधील ू
एका वत�ळात सगंीतसाधना �जवली. उ�राधा�त महारा��ातील अनेक शहरांतन �थापन ु ू
झाले�या सगंीत-मंड�यां�या उप�मां�ार ेदखेील शा�ीय सगंीताचा महारा��ात िवकास 
झाला. एकेकाळी केवळ स�ंथािनकां�या, जहागीरदारां�या दरबारात �या शा�ीय 
सगंीताचे अि�त�व होते, ते सगंीत अशा सगंीत-मंड�यांमळे म�यमवग�य समाजात ु
पोहोचले. हा वग� नविशि�त होता. नवे सािह�य, सगंीत नाटके, आिण रागदारी सगंीत 
यांनी �याची अिभ�ची घड लागली होती. सगंीत नाटकांनी रागदारी सगंीताची गोडी ू
लाव�यामळे अशा सगंीत मंड�यांना चांगलाच �ितसाद िमळाला. मंबईम�ये १८७० या ु ु
वष� सेठ कैख�ो नौरोजजी का�ाजी यांनी ‘�ान�सारक मंडळी’ आिण ‘गायनो�ेजक ु
मंडळी’ या दोन स�ंथा �थापन के�या. सगंीतिवषयक जाहीर �या�याने, चचा�, जलसे, 
लेख, प�तकांचे �काशन, सगंीत िशक इि�छणा�यांची �यव�था करणे असे उप�म या ु ू
स�ंथांनी राबवले. या स�ंथांचे िश�ण-चचा� क� � ताडदवे ना�यावर होते; तर काया�लय, 
�या काळातले ��यात �हेटरनरी डॉ�टर व �पदगायक धनजीभाई पटेल यां�या घरी, ु
एडवड� िबि�डंग, �य फोरास रोड येथे होते. ‘मंबई समाचार’चे सपंादक सोहराबजी ू ु
कापिडया, नौशीरवानजी पटेल, खश�दजी कामाजी, ि�ह�टो�रया नाटक कंपनीचे मालक ु
दादाभाई ठंठी हे या स�ंथांचे आ�यदाते होते. पखवाजवादक माणकशाह, मंचरजी ु
ना�रयेलवाला सता�रये, ह�र�ं� आनंदराव तालचेरकर, खाकसार बालीवाला शायर व 
समाजसधारक, गायक इ�दादखा, जोधपरचे कनैयालाल सारिंगये, जयपरचे गोपालदास, ँु ू ू
अमतसरवाले गायक िहरालाल, प�याचे �याल�पद गायक रावजीबाबा मसरकर, ृ ु ु ू
�वा�हेरचे गणपितबवा िभलवडीकर इ�यादी अनेकांचा या स�ंथेशी सबंधं होता. प.ं िव�ण ु ु
नारायण भातखंडे या स�ंथेचे १८८४म�ये सभासद झाले (मोटे [सपंा.] १९७५ : १५१-
५२; गोिवदंराव ट�बे १९८४ : २४). 

अ�लािदयाखा १८९६म�ये को�हापरात येऊन ि�थरावले आिण �यांचा �भाव ँ ु
महारा��ीय सगंीतावर िवसा�या शतका�या �थमाधा�त पडला. 

बाळक�णबवा इचलकरजंीकर यांनी �थापन केले�या गायन समाजात रा. गो. ृ ु
भांडारकर, महादवे िचतंामण आपटे, महादवे मोर�ेर कंटे, कािशनाथ �यबंक तेलंग यांचा ु
समावेश होता (प. ग. सह�ब� े १९७९ : ७८९). प�याला महादवे मोर�ेर कंटे यांनी ु ु ु ु
बळवतं �यबंक सह�ब�,े आ�णा घारपर,े बळवतंराव केतकर इ�याद��या मदतीने ु ु
१८७४म�ये पणे गायन समाजाची �थापना केली. या समाजाचे म�य आधार�तंभ ु ु
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दरबारी गायन आिण आ�याि�मक क�त�नांतील गायन अशा दोन सगंीत परपंरा 
महारा��ात म�ययगापासन चालत आ�या हो�या. एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त ु ू
उ�र भारतातन आले�या गायकां�या �पाने िहदं�थानी शा�ीय सगंीताचा �वाह ू ु
महारा��ात आला. महारा��ातील लहानमोठया स�ंथािनकांनी या गायकांना आ�य व ्
�ो�साहन िदले. �याचा प�रणाम �हणजे लहानमोठया शहरांतन िहदं�थानी शा�ीय सगंीत ् ू ु
िशकणार ेअनेक गायक-वादक तयार झाले. सगंीत नाटके आिण सगंीत सभा यां�यामळे ु
रागदारी सगंीत केवळ दरबारी सगंीत रािहले नाही, ते म�यमवग�य समाजात ऐकले, 
आ�वादले जाऊ लागले. सगंीत या कलेचा �सार महारा��ीय समाजात अशा रीतीने 
होऊ लागला. िवसा�या शतका�या पवा�धा�त शा�ीय सगंीताचा अिधक सखोल व ू

बाळक�ण नारायण नाटेकर हे होते. �यांनी समाजातफ�  सगंीताचे जलसे सादर केले; ृ
भाषणे िदली. १८८३म�ये म�ासला पणे गायन समाजाची शाखा �थापन झाली. पणे ु ु
गायन समाजा�या मैफल�ना इं�ज अिधका�यांना व �िति�त इं�ज गह�थांनाही बोलावले ृ
जाई. अशा काही िनमंि�त �ो�यांनी बाळक�ण नाटेकर यां�या गायानािवषयी अिभ�ाय ृ
िलिहला आहे क�, आ�हाला भारतीय सगंीत ऐकावे लागते �हणन ऐकतो; ते आवडत ू
नाही; पण बाळक�ण नाटेकरांचे गाणे मा� प�हा प�हा ऐकावेसे वाटते (ट�बे १९८४ : २४). ृ ु ु
१८८३म�ये को�हापरम�ये ‘करवीर गायन समाज’ ही पिहली सगंीतिवषयक स�ंथा ू
�थापन झाली. को�हापरचे सर�यायाधीश िव�नाथराव गोखले, नात, फौजदार अशा ू ू
मंडळ�चा या स�ंथापकांम�ये समावेश होता (िभडे, दशेपांडे १९७१ : १६६). परगावचा 
कोणीही कलावतं आ�यास �या�या गा�याची बैठक या समाजात आयोिजत कर�यात येत 
असे. पढे १८९३म�ये काही सगंीत�ेमी लोकांनी को�हापरात ‘दवेल �लब’ ही स�ंथा ु ु
�थापन केली. या स�ंथेचे सभासद रोज सायकंाळी एक� जमन गाणे-बजावणे करत (ट�बे ू
१९८४ : ५२ [तळटीप]). बेळगावात दखेील १८९०नंतर बेळगाव गायन समाज ही 
स�ंथा �थापन झाली होती (मोटे [सपंा.] १९७५ : १५२). व�हाडात अमरावती, नागपर ू
या शहरांमधील म�यमवग�यांम�येही गायनकलेचा �सार होऊ लागला. अमरावतीचे 
�िस� गायक नामदवेबवा जोशी यांनी १८९४�या समारास अमरावती�या दिहसाथ ु ु
चौकात गायनशाळा स� केली. बडो�ाचे गायक मौलाब� यां�याकडे ते गायन िशकले ु
होते. तबला, न�याने आलेले हाम�िनयम अशा वा�ांचे वादनही येथे िशकवले जाई. 
अमरावतीचे गायक न�थबवा तावडे, बाबासाहेब कासलीकर, वामनबवा जोशी हे ु ु ु
नामदवेबवांचे िश�य होते. िवसा�या शतका�या स�वातीला, १९०५म�ये बालगधंव� ु ु
अमरावतीला काही काळ असताना ते नामदवेबवांकडे गाणे िशकले होते (कारजंकर ु
१९७८ : २४९-५०). नविशि�त नागर म�यमवगा�त शा�ीय गायनाचा �सार हो�यास व 
�यातन नवा �ोतवग� तयार हो�यास या स�ं थांचा मोठा हातभार लाभला.ृू
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नाटका�या सदंभा�त िदसते क� िव�णदास भावे यां�यापासन स� झालेली पौरािणक ु ू ु
नाटकांची परपंरा पण�पणे एत�ेशीय होती. एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त पा�ा�य ू
िश�णाचा �सार समाजात होऊ लागला आिण इं�जी नाटयवा�याचा प�रचय नागर ्
महारा��ातील नविशि�त िपढीला झाला. शे�सिपअर आिण इतर काही नाटककारां�या 
नाटकांची भाषांतर-े�पांतर ेझाली. या पा�ा�य नाटकां�या धत�वर बक�श नाटके मराठीत ु
िलिहली गेली. िकल��कर-दवेल यां�या सगंीत नाटकां�या आगमनापव� बक�श नाटकांचा ू ु
�वाह मराठीत लोकि�य झाला. १८८०पासन स� झाले�या सगंीत नाटकां�या घाटावर ू ु
दखेील काही बाबत�त या पा�ा�य नाटकांचा �भाव रािहला. िलिखत �व�पातील 
नाटयसिंहतेचा �घात बक�श नाटकांपासन पडला. सवंाद अिधक नेमके, पा�ां�या ् ु ू
�यि�म�वाचे दश�न घडवणार,े कथानकाला पढे नेणार े असे बनले. पारपं�रक पौरािणक ु
नाटकांमधील अिभनय भडक व ढोबळ असे. बक�श नाटकांमळे नटांचा स�म अिभनय, ु ु ू
�या�ार ेहोणारी मनातील भावनांची अिभ�य�� या बाबी मराठी रगंभमीवर दाखल झा�या. ू
बक�श नाटकांनंतर आले�या सगंीत नाटकांम�येही ही वैिश�ये िटकन रािहली. पौरािणक ्ु ू
कथानकांवर सगंीत नाटके आधा�रत असली, तरी �यांचे �व�प पव��या पौरािणक ू
नाटकांपे�ा वेगळे अस�यामागे हे एक कारण होते. थोड�यात, पौरािणक रगंभमी आिण ू
सगंीत रगंभमी या दो�ही �वाहांम�ये पारपं�रक रगंभमीचे अनेक घटक असले तरी पा�ा�य ू ू
रगंभमीचा काहीएक �भाव बक�श नाटके व सगंीत रगंभमीवर झाला. हा �भाव ू ु ू
वसाहतवादाची दणेगी होता असे मानता येईल. पा�ा�य स�ंकती�या सपंका�ने ृ
नाटयकलेला काही �माणात �भािवत केले, तर सगंीतकला मा� पा�ा�य �भावापासन ् ू
पण� म� रािहली. ू ु

महारा��ातील काही कलांनी मा� इं�ज राजवटीत पडले�या पा�ा�य �भावातन ू
७ िच�कला

प�तशीर अ�यास हो�यासही चालना िमळाली.
रागदारी सगंीता�या �पाने उ�रतेील िहदं�थानी सगंीताचा नवा �वाह महारा��ात ु

एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त येऊन पोहोचला. हे सगंीत पण�पणे भारतीय होते. या ू
काळात हाम�िनयमसार�या काही पा�ा�य वा�ांची भर सगंीत�े�ात पडली, एवढा 
अपवाद सोडला तर महारा��ीय सगंीताचा �वाह पा�ा�य �भावापासन पण�पणे म� ू ू ु
रािहला. िहदं�थानी सगंीता�माणेच दि�णी सगंीतही िवश� परपंरा जपत होते. या ुु
सगंीताम�ये प�रवत�न होत होते; हे सगंीत नवी वैिश�ये धारण करत होते, परतं या ् ु
प�रवत�नामागील �ेरणा परपंरतेीलच हो�या. वसाहतवादी काळात दखेील सगंीतकला 
पा�ा�य �भावापासन म� रािहली, हे ितचे वेगळेपण होय. ू ु
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भारतात िच�कलेची एक सलग परपंरा �ाचीन काळापासन म�ययगीन ू ु
कालखंडापय�त चालत आली होती. म�लीम रा�यक�या��या कारक�द�त या परपंरते ु
पिश�यन िच�कलेचाही एक �वाह येऊन िमसळला. म�ययगीन काळातील िच�कला ु
ह�तिलिखतां�या सजावटी�या �पात अिधक िवकिसत झाली. िच�कले�या मोगल 
शैलीसोबत राज�थानी शैली िवकास पावली. दि�णेत अहमदनगर, गोवळक�डा, िवजापर ू
या इ�लामी स�े�या क� �ांम�ये इ�लामी िच�कला शैली उदयाला आली. दखनी िच�शैली 
�हणन ती ओळखली जाते. ही िच�कला इ�लामी राजे, सरदार यां�या आ�याने िटकन ू ू
रािहली.

वर �हट�या�माणे पेशवाईची �वतं� िच�शैली िवकिसत झालेली न�हती. परतं पेशवे ु
व इतर स�ंथािनक यांनी आप�या पदरी पारपं�रक िचतारी-िच�कार बाळगलेले होते. 
उ�र पेशवाई�या काळात माणकोजी िचतारी नावाचा पगारी िच�कार होता. माधवरावाने 

अठरा�या शतकात महारा��ात पेशवाई आली. अिखल भारतातील स�ेचे म�य क� � ु
�हणन पेशवाईची श�� वाढली. परतं पेश�यांचे स�ाक� � जे पणे ितथे िच�कलेची �वतं� ू ु ु
िकंवा वैिश�यपण� परपंरा िनमा�ण झालेली न�हती. प�यात अठरा�या शतका�या अखेरीस ् ू ु
नाना फडणवीस आिण इतर सरदार यांनी वेगवेग�या िठकाणांह�न, बह�तेकदा उ�र 
भारतातन काही िच�े मागवन �यांचा स�ंह के�याचे उ�लेख सापडतात. अशी ू ू
पेशवाईतील िविवध घरा�यां�या स�ंहातील सहा-सातशे िच�े भारत इितहास सशंोधन 
मंडळाकडे आहेत (वा. क. भावे १९७६ : १२५). परतं खास पेशवाईची �वतं� िच�शैली ृ ु
िवकिसत झाली होती असे िदसत नाही. म�ययगीन काळात राजस�े�या आधार ेु
िच�कला आिण िश�पकला यांचा िवकास झाला होता. महारा�� आधिनकते�या ु
उंबरठयावर असताना या दो�ही कलांना असलेला राजा�य जवळजवळ आटला होता. ्
अशात इं�ज िच�कार आिण वा�तकलात�� यांचा महारा��ा�या सामािजक अवकाशात ु
�वेश झाला. �याचबरोबर िच�कला व िश�पकला यां�याशी सबंिंधत नवी वा�तकला ु
आिण छायािच�णासारखी आधिनक य�ंािधि�त कला यांचे इं�ज राजवटीत आप�या ु
समाजात आगमन झाले. या सवा�चा �भाव पडन िच�कला, िश�पकला व ू
वा�तिश�पकला यांना महारा��ीय समाजात नवे �प �ा� झाले.ु

पण�पणे नवे �प धारण केले. िच� आिण िश�प ही अशा कलांची उदाहरणे होत. इं�जांचे ू
आगमन झाले ते�हा रगंभमी आिण सगंीत या दो�ही कला�े�ांम�ये कठ�या ना कठ�या ू ु ु
�व�पात दशेी कलापरपंरा िजवतं हो�या. या परपंरांमधन उ��ांत होत नाटक व सगंीत ू
यांची नवी सपं�न परपंरा आकाराला आली. एकोिणसा�या शतकातील िच�कला व वा�त-ु
िश�पकला यांचा इितहास मा� पा�ा�य वसाहतवादी �भावांचा इितहास आहे. पैक� �थम 
िच�कलेिवषयी चचा� क�. 
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आधी सांिगत�या�माणे पेशवेकाळात नाना फडणवीस यांनी भारतातील 
िठकिठकाण�या राजेरजवाडयांपासन िच�े िमळव�याचा उप�म केला. या कामी �यांना ् ू
महादजी िशदं े यांचे सहकाय� झाले. जयपरचा राजा �तापिसहं या�याकडे मोठा जना ू ु
िच�स�ंह आहे असे कळ�याव�न नानांनी ितकडन िच�े िमळव�याचा �य�न केला. या ू
राजाकडे पानापानावर सदंर िच�े काढलेला भागवताचा �थं अस�याचे नानांना समजले. ु
तो नाना फडणवीस यांनी िमळवला. �याआधी माधवराव पेश�याने दखेील उ�म िच�ांचा 
स�ंह कर�यात रस दाखवला होता. १७६४म�ये खाशां�या िदवाणखा�यात 

पा�ा�य िच�कलेशी सपंक�

�याला कागदावर िच�े व तसबीरा काढ�यास सांिगत�या हो�या. १७६५म�ये रघनाथराव ु
पेश�याचे माधवरावाशी िबनस�यावर तो नािशकला राह� लागला. ते�हा �यबंके�र आिण 
आनंदव�ली येथील आप�या दो�ही वाडयां�या िभतं�वर िच�े काढ�यासाठी ्
रघनाथरावाने माणकोजीला बोलावणे धाडले होते. कागदावर आिण घरा-दवेळां�या ु
िभतं�वर िच�े काढ�याची परपंरा ते�हा होती (िक�ा : १२६). इं�ज राजवटी�या 
��थापनेनंतरही स�ंथािनक-धिनकां�या जीवनात िच�कलेला �थान अस�याने 
िच�कारांना ते आ�य दते. औधं स�ंथानात एकोिणसा�या शतका�या अखेर�या दशकांत 
बडंोबा िचतारी नावाचा िच�कार पतं�ितिनध�साठी िच�े काढत असे. पतं�ितिनध��या 
सातारा येथील वाडयात बडंोबा िचता�याने र�गणी रगंात काढलेली क�णसभा, रामसभा, ् ृ
महादवेसभा, शेषशाई, यमाई वगैर े दवेता-�सगंांची िच�े होती (भवानराव पतं�ितिनधी 
१९४६ : ३९५). हा बडंोबा िचतारी आप�या आजोबांचे िच� कसे काढत होता याचे 
वण�न बाळासाहेब पतं�ितिनधी यांनी केले आहे. बडंोबा पारपं�रक प�तीने िच�े काढी. या 
काळात पा�ा�य िच�कलेचा �वेश महारा��ात झाला होता. पण तो अथा�तच बडंोबापय�त 
पोहोचला न�हता. “िच�ांत सा��य जरी आल� होत� तरी िच�कले�या नवीन प�ती�या 
��ीन� त� िच� तयार केलेल� न�हत�. ��य� सोनेरी वख�च लावला होता. अगंर�या�या 
घडया कशातरी रगंिव�या हो�या. हातांपायांतही शरीरशा�ा�या चका हो�या.” (िक�ा : ् ु
५१६). िभवा सतार नावाचा आणखी एक कलाकार औधं�या अिधपत�कडे होता. हा ु
चांगला कलावतं होता. तो िच�े काढी; �याच�माणे हि�तदतंी, लाकडी, माती�या, 
दगडा�या कलाकसरय� व�त बनवी. �याने पतं�ितिनध�साठी तयार केलेले ु ु ू
रामपचंायतन हे िच� पढे छायािच� व कॅल�डरवरील मि�त िच� या दो�ही मा�यमां�ार ेु ु
महारा��ात फार लोकि�य झाले (िक�ा : ५१५-१९). पारपं�रक िच�कला आधिनक ु
िच�-मा�यमांत �वेश क� लागली. पण हे एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस घडन आले. ू
पा�ा�य िच�कलेशी एत�ेशीय िच�कारांचा प�रचय �या�या खप आधी, �हणजे ू
पेशवाईतच झाला होता. 



920   ।     कलाजीवनातील ि�थ�यतंर े- महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ

लाव�यासाठी रागमालेची छ�ीस िच�े १९५ �पयांस खरदेी के�याची न�द आहे. ही 
सगळी भारतीय परपंरतेील िच�े होती. परतं इं�जांशी सबंधं �थािपत झा�यानंतर ु
�यां�याकडन पा�ा�य िच�परपंरतेील िच�े दखेील पेशवे दरबारात दाखल होऊ लागली. ू
सन १७५८म�ये मंबईकर इं�जांकडन पेश�यांना िमळाले�या अनेक व�तंम�ये ु ू ू
सम�ावरील ��यांची एकंदर चोवीस िच�े होती (वा. क. भावे १९७६ : १२६-२७).ु ृ

इं�ज राजवट भारतात ��थािपत हो�यापव�पासन अनेक यरोपीय िच�कार ू ू ु
भारतात�या िविवध �ांतांत आले. भारतातील िनसगा�ची आिण लोकजीवनाची िविवध 
�पे �यांनी आप�या कंच�याने रखेाटली. या िच�कारांमळे भारतीय समाजाला पा�ा�य ु ु
िच�कलेचा प�रचय सव��थम झाला. महारा��ही �याला अपवाद न�हता. महारा��ावर 
इं�जांचे रा�य ��थािपत �हायचे होते; मंबई ई�ट इंिडया कंपनी�या ता�यात होती; �या ु
काळापासन अनेक �यावसाियक व हौशी िच�कारांनी मंबई व प�रसरात िहडंन िच�े ू ु ू
काढली. पो��ट काढ�याबरोबरच वेगवेग�या �थळांची िच�े काढ�याचा उप�म या 
िच�कारांनी केला. थॉमस डॅिनयल आिण िव�यम डॅिनयल हे दोघे बधं �यावसाियक ू
िच�कार होते. �यांनी १७९५�या समारास मंबईजवळील एिलफंटा ले�यांची िच�े ु ु
काढली. आणखी एक �यावसाियक िच�कार जे�स वे�स हा मंबईत राहात असे. �याने ु
मंबईतील मलबार िहल, सायन िक�ला, का�हेरी लेणी इ�यादी िठकाणांची िच�े जलरगंात ु
काढली आहेत (Rohatgi & Parlett 2008 : 164). इं�ज आिण पेशवे यां�यात 
राजक�य सबंधं िनमा�ण झा�यानंतर १७८६म�ये इं�जांचा वक�ल पेशवे दरबारात 
नेम�यात आला. पिहला वक�ल चा�स� मॅलेट हा होता. मॅलेट�या आमं�णाव�न 
१७९१पासन जे�स वे�स प�याला जाऊ लागला. तो १७९० ते ९५ या काळात प�यास ू ु ु
होता. मॅलेट�या मा�यमातन �याने पेशवे दरबारात �वेश िमळवला आिण �यानंतर सवाई ू
माधवराव पेश�यांसह नाना फडणवीस, महादजी िशदं,े परशरामपतं भाऊ, सैद ु
न�ि�नखान इ�यादी अनेकांची िच�े �याने काढली. ही तैलरगंात रगंवलेली िच�े होती. ु
तैलरगंात िच�े रगंव�याची �था भारतीय िच�कलेत न�हती. इं�ज िच�कारांनी ही प�त 
इकडे आणली. पेशवे दरबाराचे जे�स वे�स याने काढलेले िच� �िस� आहे. जे�स वे�स 
याने पेश�यांिशवाय वे�ळ, घारापरी, काल� या िठकाण�या लयन�थाप�याची रखेाटने ु
दखेील काढली होती. गावोगावची दवेालये आिण इतर �े�णीय �थळे यांचीही िच�े �याने 
काढली होती. चा�स� मॅलेट वे�सकडन िविवध �थळांचे भौगोिलक नकाशे तयार क�न ू
घेत असे (पारसनीस : ६३-६८). 

अशा �यावसाियक िच�कारां�माणे काही पा�ा�य हौशी िच�कारही महारा��ासह 
भारतात आले होते. रॉबट�  ि�डंले १८०३म�ये मंबईत आला. तो सै�यात नोकरीला होता. ु
वे�ळ आिण प�यासभोवतालचा प�रसर येथे िफ�न �याने अनेक �थळांची, ु
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िनसग���यांची िच�े रखेाटली. चा�स� च�बस� हा जज �हणन १८२३म�ये मंबईस आला. ू ु
एिलफंटा, वसई, पनवेल व �यापलीकडचे कोकण या प�रसरात िफ�न �याने िच�े 
काढली. खोपोली, चौक, बोरघाट या प�रसराची अनेक िच�े �याने काढली आहेत 
(Rohatgi & Parlett 2008 : 215-19). 

इं�ज िच�कारां�या या कलािनिम�तीमळे पा�ा�य िच�कलेशी भारतीयांचा प�रचय ु
झाला. वर �हट�या�माणे पो��ट आिण लड�केप हे िच�ांचे दोन �कार भारतीयांना ँ

अठरा�या शतका�या अखेरीस िच�कार जे�स वे�स या�यामळे पा�ा�य िच�कलेचा ु
�वेश पेशवे दरबारात झाला. �याने वेळोवेळी अनेक िच�े पेश�यांना भेटीदाखल िदली. 
िच�कले�या िश�णाचे मह�व �याने पेश�यांना पटवन िदले असावे. कारण �या�या ू
स��याव�न सवाई माधवराव पेश�याने एक िच�शाळा स� केली होती. या ु
िच�शाळेम�ये बखतराम व गगंाराम तांबट या दोन िच�कारांना वे�सने आधिनक ु

िच�कलेचे िश�ण िदले. बखतराम हा मित�कार दखेील होता. गगंाराम हा फार कशल ू ु
िच�कार होता आिण जे�स वे�स याने वे�ळ�या ले�यांची िच�े काढ�यासाठी �याला 
�वतःसोबत नेले होते (पारसनीस : ६९). नाना फडणवीसाने �या तांबट कारािगराकडन ू
भ�वदगीते�या छपाईसाठी धात�या अ�रांचे ठसे करवन घेतले, तो कारागीर याच जे�स ू ू
वे�स�या हाताखाली तयार झालेला असावा.

 जे�स वे�स यान ेकाढलेले सवाई माधवराव पेशवा व नाना फडणीस याचं े िच� 
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औधं�या स�ंथािनकांकडे आ�याला असलेले िच�कार-मित�कार व �यांची पारपं�रक ू
कारािगरी यांचे सदंभ� वर िदले आहेत. बडोदानरशेांसार�या स�ंथािनकांनी पा�ा�य 
िच�कलेचे मह�व ओळखन ितचे स�ंकार आप�या िच�कलेवर �हावेत यासाठी ू
जाणीवपव�क �य�न केले. बडो�ाचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यां�याकडे ू
१८८१म�ये रा�यािधकार आले आिण �यानंतर सहाच वषा�नी, १८८७म�ये �यांनी 
िवलायतेची पिहली सफर केली. या सफरीत �यांनी यरोपातील िच�कला, िश�पकला, ु
सगंीत या सग�याच कलांचा चांगला प�रचय क�न घेतला व आ�वाद घेतला. यरोपातील ु
अनेक िठकाण�या िच�-िश�पांिवषयी �यांनी न�दवलेले अिभ�ाय �यां�या या 
कलांिवषयी�या उ�च �ती�या अिभ�चीची सा� दतेात (�ीसयाजीगौरव�थं : ४१४-
१५). पा�ा�य दशेांतील ही आधिनक िश�प व िच�कला आप�या भमीतही यावी यासाठी ु ू
�यांनी िवशेष �य�न केले. १८९३म�ये सयाजीरावांनी फेिलसी या मित�कार व िच�कार ू
असले�या कलावतंाला बडो�ाला बोलावन घेतले (िक�ा : ४१६). बडो�ाला आ�यावर ू
फेिलसी याने अनेक िश�पे घडवली, �याच�माणे िच�ेही काढली. १८९७म�ये �याने 

समजले. जे�स वे�स याने प�यात काढले�या पो��टचा ‘त�डाची तसबीर’ असा उ�लेख ु
पेश�यां�या प��यवहारात आहे (पारसनीस : ६५). जलरगंासोबतच तैलरगंातही िच�े 
काढ�याचे तं� भारतीयांना �ात झाले. आणखी एक मह�वाचा फरक �हणजे, पारपं�रक 
भारतीय िच�े ि�िमतीय असत. यरोपीय िच�कारांनी काढले�या िच�ांव�न ि�िमतीय िच�े ु
काढ�याचे तं� एत�ेशीयांम�ये �ढ झाले. केवळ पौरािणक �य�� व �सगं हेच िच�कलेचे 
िवषय नसन वा�तव जीवनातील �सगं व ��य� �थळे हे दखेील िच�ांचे िवषय होऊ ू
शकतात असे भारतीय िच�कारां�या �यानात आले. सािह�या�माणे िच�कला दखेील 
पौरािणक-धािम�क िवषयांकडन ऐिहक-भौितक िवषयांकडे वळली. िच�कला ‘इहवादी’ ू
(secular) बनली.

इं�ज राजवटी�या काळात पा�ा�य िच�कलेने �भािवत झालेले भारतीय िच�कार 
िच�े काढ लागले. महारा��ात, एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस ही नवी िच�कारी ू
ठळकपणे पढे आली. या िच�कारीला �ो�साहन आिण पाठबळ िविवध मागा�नी िमळाले. ु
सयाजीराव गायकवाडांसार�या स�ंथािनकांनी िच�कारांना �ो�सािहत केले; आ�य 
िदला. इं�ज सरकारने आधिनक प�तीने िच�कलेचे िश�ण द�ेयासाठी स�ंथा �थापन ु
के�या. या दो�ही बाबी एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस महारा��ातील िच�कले�या 
िवकासाला कारणीभत ठर�या. याच काळात िच�कलेला म�ण-तं��ानाची जोड ू ु
िमळाली. म�ािच�ां�या िनिम�तीमळे िच�कला सव�सामा�यां�या घरापय�त जाऊन ु ु
पोहोचली.
स�ंथािनक व धिनकांकडन िच�कलेला �ो�साहनू
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बडो�ा�या महाराण�ची तसबीर काढली. या काळात सयाजीरावांनी राजा रिववमा� याला 
दखेील काही काळ बडो�ात ठेवन घेतले होते. बडोदा स�ंथानचे िदवाण टी० माधवराव ू
यांनी राजा रिववमा� याची िच�े पािहली आिण �याला बडो�ास ये�यािवषयी िनमं�ण िदले 
(भवानराव पतं�ितिनधी १९४६ : ५२१). गायकवाड राजघरा�यातील अनेकां�या 
तसिबरी �याने काढ�या. बडो�ात राजा रिवव�या�ने काढले�या पौरािणक िवषयांवरील 
िच�ांपैक� अनेक िच�े पढे फार गाजली. रिवव�या�ने बडो�ाला काढलेली पौरािणक �य�� ु
व �सगं यांची चौदा िच�े पढील�माणे : रामच�ंाचा िववाह, क�णाची ��, गगंा व शतंन, ु ृ ू
कारागहातन क�णाला घेऊन जाणारा वासदवे, म��यगधंा, िव�ािम� मेनका, क�चक व ृ ृ ुू
सैर�ंी, ह�र�ं� तारामती�या वधास उ�� होतो, राधा-माधव, भरत, कंस व माया, ु
यितवेषधारी अज�न व सभ�ा, नलदमय�ती, �ौपदी व�हरण (�ीसयाजीगौरव�थं : ४२३-ु ु
२४). कॅल�डर आट��या मा�यमातन यापैक� बरीच िच�े म�यमवग�यां�या घराघरात ू
पोहोचली.

िच�कलेचे शा�ीय िश�ण व स�ंथा�मक उप�म

इं�ज राजवटीत स�ंथािनकां�माणेच धिनक �यापा�यांनी दखेील िच�कलेला िदलेले 
�ो�साहन आिण नवी िच�कला �जव�यासाठी केलेले �य�न िदसन येतात. जमशेटजी ू
जीजीभॉय हे �यापारािनिम�ाने चीनला गेले असताना िचनी िच�कलेशी �यांचा प�रचय 
झाला. तेथन परत�यावर जमशेटज�नी काही यरोपीय व भारतीय िच�कारांना आ�य ू ु
िदला. दामोदर बाप या िच�काराकडन �यांनी आप�या कटंबातील �य��ची पो��टस ्ू ू ु ु
तयार करवन घेतली. जग�नाथ शकंरशेट यांनीही काही िच�कार-कलावतंांना आ�य ू
िदला. एम. जॅ�सन या ि�िटश िच�काराने जग�नाथ शकंरशेट यां�या कटंिबयांची िच�े ् ु ु
रगंवली होती. तर गो�याचा एक िच�कार एफ. ए�स. बी. डायस याने जग�नाथ शकंरशेट 
यांचे िच� तयार केले होते.

जग�नाथ शकंरशेट यांनी पढाकार घेऊन मंबईतील �ट रोड येथे नाटकां�या ँु ु
�योगांसाठी जे बादशाही िथएटर उभारले होते, ितथे नाटकां�या नेप�यासाठी पडद े
वापरले जाऊ लाग�यानंतर असे पडद ेरगंव�यासाठी व �यावर िच�े काढ�यासाठी �यांनी 
अनेक िच�कारांना सधंी उपल�ध क�न िदली होती (रमेशच�ं पाटकर २००९ : १९३). 

याच काळात इं�ज सरकारतफ�  िच�कलेचे शा�श� पा�ा�य िश�ण द�ेयाचा ु
उप�म स� झाला. �याची पा��भमी अशी – १८५१म�ये भारतीय कला-कारािगरीचे मोठे ु ू
�दश�न लंडन येथे भरले. या काळात यरोपम�ये ‘उ�ोगिविश� कले’िवषयी (industrial ु
art) उलटसलट चचा� चाल होती. औ�ोिगक �ांतीमळे यरोपीय समाजाची पारपं�रक ु ू ु ु
घडी मोडली होती. �यात ह�तकौश�यांवर आधा�रत कलेचे अि�त�व नािहसे झाले होते. 
य�ंाला एकणच जीवनात मह�वाचे �थान �ा� झाले होते आिण कलेचे उ�पादन दखेील ू
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य�ंा�या सहा�याने घाऊक प�तीने होणे चांगले असा सर उमट लागला होता. �यामळे ू ू ु
परपंरागत ह�तकलेला असलेला वैयि�क कारािगरीचा �पश� नाहीसा झाला होता. या 
पा��भमीवर लंडनला भरले�या भारतीय कला �दश�नामळे अनेक कलात�� �भािवत ू ु
झाले. कलेला उ�ोग�धान �व�प आ�यामळे अ�व�थ झालेले हे�ी कोल, ओवेन जो�स ु
िकंवा भारतीय कलेचे अ�यासक जॉज� बड�वड यांना पारपं�रक भारतीय ह�तकला हा ु
यरोपातील औ�ोिगक कलेला उ�म आिण समथ� पया�य आहे असे वाटत होते. �यामळे ु ु
इं�ज सरकारने पारपं�रक भारतीय कला व ह�तकला यांना उ�ेजन दणेार,े साहा�य 
करणार ेधोरण आखावे अशी मागणी ही मंडळी करत होती. 

एक�कडे पारपं�रक भारतीय कलेकडे पा�ा�य कलात�� आ�थेने पाहात होते; तर 
दसरीकडे इं�ज रा�य�थापनेनंतर�या सामािजक, आिथ�क उलथापालथ�म�ये पारपं�रक ु
कलािनिम�तीचे छोटे उ�ोग सकंटात सापड लागले होते. कारािगरांना असलेला ू
स�ंथािनकांचा आ�य रोडावला. पा�ा�य स�ंकती�या सपंका�मळे लोकांची व�तं�या ृ ु ू
वापरािवषयीची आवडिनवड बदल लागली होती. न�या व�त परदशेांतन येऊ लाग�या. ू ू ू
या सवा�चा प�रणाम येथील कसाकसरी�या पारपं�रक उ�ोगांवर झाला. उदाहरणाथ�, ु
तां�या-िपतळे�या भांडयांऐवजी �टील�या भांडयां�या वापराकडे लोकांचा कल वाढ ् ् ू
लागला; �यामळे तां�या-िपतळे�या भांडयांची मागणी कमी होऊन �या �े�ातील ्ु
कारागीरांचा �यवसाय सकंटात सापडला. िवदभा�त च�ंपर येथे सो�या��याचे काम चांगले ू
होत असे. परतं इं�जां�या रा�यात ज�या �कार�या कलाकसरीला फारशी मागणी येईना. ु ु ु
�यामळे या गावातील कारागीरांचे �यवसाय बदं पडले (बा. आ. ग�े १९९३ : ६८). पणे, ु ु ु
मंबई व येवला येथे कलाबतचे तारकशी काम प�कळ होत असे. परतं िवलायतेह�न य�ंावर ु ू ु ु
तयार झालेली कलाबत आयात होऊ लाग�याने हा उ�ोग सकंटात सापडला (िक�ा : ु
९१). काही कारागीर आपली पारपं�रक कसबाची कामे सोडन न�या अिभ�चीला पसतं ू
पडतील अशा व�त बनव लागले. उदाहरणाथ�, इं�ज लोकांना हवी असतात तशी चहाची ू ू
भांडी, दा�चे �याले वगैर ेव�त तयार होऊ लाग�या (िक�ा : ६७). इं�जी जीवनशैलीचे ू
अनकरण स� झा�यानंतर महारा��ीयां�या घरात टेबल, ख�या�, कपाटे िदवालिगरी ु ु ु
इ�यादी �कारांतले फिन�चर वापरले जाऊ लागले. �यामळे अशा लाकडी फिन�चरची ु
मागणी वाढली. �यासाठी मंबईला वइंि�जसाहेब व जमशेटजी नसरवानजी, ु ु
अहमदाबादला फार�ेट साहेब व र�नािगरीतील �कल ऑफ इंड��ीतील म�य अिधकारी ू ु
या मंडळ�नी लाकडी फिन�चरचे कारखाने काढले. पारपं�रक लाकडकाम घरबांधणीतील ू
वासे, खांब, चौकटी एवढयापरते मया�िदत होते. �यावर कोरीवकाम केले जात असे. परतं ् ु ु
हे कौश�य आधिनक फिन�चर�या िनिम�तीसाठी फारसे उपयोगी पडणार ेन�हते. �यामळे ु ु
पारपं�रक लाकडी कोरीव कामाला फारशी िकंमत रािहली नाही (िक�ा : ९७). पारपं�रक 
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कलाकौश�याची कामे अशी धो�यात आलेली असताना �यां�या सवंध�नासाठी 
जाणीवपव�क �य�न केले पािहजेत असा िवचार पा�ा�य कला-अ�यासकांकडनच पढे ू ू ु
आला.

सरकारी पातळीवर कलािश�णा�या हेतने या घडामोडी घडत असताना एत�ेशीय ू
समाजध�रणांना दखेील कले�या िश�णाची गरज जाणव लागली होती. जग�नाथ ु ू
शकंरशेट आिण जमशेटजी जीजीभॉय या दोन मंबईतील पढा�यांनी िच�कारांकडे कसे ु ु
ल� परवले यािवषयी वर सांिगतले आहे. या काळात मंबईतील �या मंडळ�ना समाजात ु ु
कलेचे िश�ण दणेारी स�ंथा असावी असे वाटत होते, अशा मंडळ�त वरील दोघांचाही 
समावेश होता. याच काळात ‘बॉ�बे टाई�स’चे सपंादक डॉ० जॉज� बइ�ट यांनी भारतीय ु
कला-कारािगरी�या व�तंचे उ�पादन करणारी एक स�ंथा िशवडी येथे स� केली होती. ू ु

जमशेटजी जीजीभॉय व �यांचा मलगा करसेटजी यांनी या स�ंथेला आिथ�क मदत केली ु
होती (िक�ा : १९३-९४).

ई�ट इंिडया कंपनीने १९ जलै १८५४ रोजी भारतात कलाशाळा (art schools) ु
�थापन कर�याचे धोरण जाहीर केले. �यामागे ही पा��भमी आहे. भारतातील कलावतंांना ू
कलािनिम�तीचे िश�ण दणेारी एक �यव�था िनमा�ण करणे हा या कलाशाळां�या 
�थापनेमागचा �ारभंीचा उ�ेश होता. पारपं�रक कलाकौश�याची कामे करणारा 
कारािगरांचा जो वग� आहे, �याला प�तशीरपणे �िशि�त के�याने �याची बदल�या 
प�रि�थतीत कलािनिम�ती कर�याची �मता व कौश�ये विध��ण होतील. �यातन या ू ू
कारािगरांचे व �यां�या कलेचेही सवंध�न होईल असा िवचार �यामागे होता (रमेशच�ं 
पाटकर २००९ : ८-१२). �यानसार एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त कलक�ा ु
(१८५४), म�ास आिण मंबई (१८५७) या िठकाणी कलाशाळा �थापन झा�या.ु

जमशेटजी जीजीभॉय
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कलक�ा येथील कलाशाळे�या अ�यास�मा�या धत�वर मंबईतील या कलाशाळेचा ु
अ�यास�म िनि�त कर�यात आला. एत�ेशीय समाजातील कारागीर होऊ 
इि�छणा�यांनी या शाळेत कारािगरीचे िश�ण घेऊन �वतं� �यवसाय स� करावा असा ु
म�य हेत अस�याने �यानसारच या अ�यास�मातील िवषयांची िनि�ती झाली. ु ू ु
स�वातीला अलंकरणा�मक रखेाटन, �लॅ�टरम�ये मॉडेिलंग व काि�टंग, कंभारकला, ु ु
लाकड-कोरीवकाम, िशळाछापावरील िच�म�ण व छायािच�ण हे िवषय अ�यास�मात ू ु

मंबईत कलािश�ण दणेारी शाळा स� �हावी यासाठी �य�न स� झाले. जमशेटजी ु ु ु
जीजीभॉय व जग�नाथ शकंरशेट यांनी अशी कलाशाळा स� कर�याचा िन�य केला. ु
औ�ोिगकरणा�या आ�मक वाढीमळे पारपं�रक ह�तकौश�यावर आधा�रत कलािनिम�ती ु

सकंटात सापड�याची जाणीव या मंडळ�ना झाली होती. म�ासला कलाउ�पादन व 
काय�शाळा चालवणा�या डॉ. हटंर यां�याशी �यांनी स�लामसलत केली. आिण ९ मे 
१८५३ रोजी मंबई�या ग�हन�रांकडे कलाशाळा �थापन कर�यािवषयी एक िनवेदनप� ु
सादर केले. मंबई सरकारने कलाशाळा व कलाउ�पादन यां�या उभारणीसाठी २२ ु
ऑग�ट १८५४ रोजी एक सिमती तयार केली. मंबईचे म�य �यायाधीश याड�ले यां�या ु ु
अ�य�तेखाली नेमले�या या सिमतीत जमशेटजी जीजीभॉय, जग�नाथ शकंरशेट, 
िवनायक वासदवे, करसेटजी जमशेटजी यांचाही समावेश होता. या सिमतीने आपला ु
अहवाल ८ जन १८५५ रोजी सादर केला. सरकार व ही सिमती यां�यात कलाशाळेचे ू
�व�प कसे असावे यािवषयी बरीच चचा� होऊन अखेर २ माच� १८५७ला मंबईची ु
कलाशाळा स� झाली. ‘सर जमशेटजी जीजीभॉय �कल ऑफ आट� अड इंड��ी’ हे नाव ँु ू
या स�ंथेला द�ेयात आले (िक�ा : १९३-९९). 

जे. जे. �कल ऑफ आट� (१८७८)ू
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ऑग�ट १८५७म�ये जोसेफ ए. �ो या ि�टीश िच�काराची जे. जे. �कल ऑफ ू
आट��या अिध�कपदी िनय�� कर�यात आली. स�ट�बर मिह�यात इं�लंडह�न आले�या ु
जी. िवि�क�स टेरी या िच�काराची साहा�यक िश�क �हणन नेमणक झाली. टेरी हे ू ू
कोरीवकामातले त�� होते; तसेच पेन व शाई या मा�यमात िच�काम कर�यात पारगंत 
होते. �यांचा िव�ा�या�वर इतका �भाव होता क� काही काळ ही कलाशाळा ‘टेरी�कल’ ू
�हणनच ओळखली जात असे (मोटे [सपंा.] १९९३ : १९). कलाशाळा स� झा�यानंतर ू ु
दस�याच िदवसापासन एिलमे�टरी �ॉइंग व िडझाइन या िवषयाचे वग� स� झाले. या ू ुु
वगा�ची �वेशमया�दा २५ इतक� ठरलेली असताना पटावर मा� ४९ िव�ा�या�ची नावे 
न�दली गेली. १८६५पय�त हा वग� स� होता. स�वातीला कलाशाळेचे वग� एि�फ��टन ु ु
इि��टटयट, बाबल टक व इतर� भरत. नंतर कलाशाळेला इमारतीसाठी �वतं� जागा ् ँू ु
िमळाली. १८७८म�ये कलाशाळेची इमारत उभी रािहली. १८६५म�ये तीन िच�कला 
िश�क मंबई�या या कलाशाळेत दाखल झाले : जे. लॉकवड िकपिलंग, मायकेल जॉन ु ु
िहिग�स, �ज �टॅनस. िहिग�स १८६८म�ये म�य पावले आिण �यामळे �यां�या ु ृ ू ु
माग�दश�नाखाली चालणारा लोखंडी कामाचा वग� बदं झाला. िकपिलंग हे िश�पकार होते. 
�यां�या कारक�द�त (१८६५-१८८०) मंबईतील अनेक बांधकामांवर �यां�या ु
िश�पकले�या म�ा उमटले�या िदसतात. १८८०म�ये ि�िफ�स हे कलाशाळेचे �मख ु ु
झाले. एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त मंबई शहरात इं�ज सरकारतफ�  न�या ु
इमारत��या बांधकामांची मोहीम हाती घे�यात आली. ि�टीश स�ंकतीचा �भाव येथील ृ
समाजजीवनावर कायम�व�पी उमटावा यासाठी या इमारत�ची उभारणी यरोपीय ु
परपंरतेील गॉिथक व �ीक शैलीत कर�यात आली. काही इमारत�म�ये पारपं�रक भारतीय 
वा�तशैलीचा मेळ यरोपीय वा�तशैल�शी घाल�यात आला. या सव� इमारत��या ु ु ु
उभारणीत व कलाकसरी�या कामात जे. जे. �कलमधन िशकन बाहेर पडले�या ु ू ू ू
कलावतंांनी मोठी भिमका बजावली.ू

होते. अ�िशि�त कारािगरांना �िश�ण दणेे हा म�य हेत अस�यामळे स�दय� सकं�पन ु ू ु
(design) आिण रखेाटन यां�या �ाथिमक त�वांना अ�यास�मात �ाधा�य िमळाले 
(िक�ा : १९९-२००).

भारतीय ह�तो�ोग कलांना उ�ेजन दणेे आिण भारतीय कारािगरांना तसेच ती िशक ू
इि�छणा�यांना कलांचे शा�ीय िश�ण दणेे हा या स�ंथे�या �थापनेमागील मळ हेत होता. ू ू
परतं ��य�ात कारागीर अथवा �यांची मले या स�ंथेकडे फारशी वळली नाहीत. ु ु
कारािगरां�या मलांऐवजी समाजा�या उ�च� वगा�तील मले या स�ंथेत कलािश�णासाठी ु ू ु
अिधक येऊ लागली. �यामळे कलाशाळेचा मळ उ�ेश काहीसा बाजला पडला. �यानसार ु ू ू ु
मग कलाशाळे�या अ�यास�मातही बदल कर�यात आले. कारािगरीवर भर दणेार ेिवषय 
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याच दर�यान समाजात िच�कलेचा �सार �हावा, िच�कलेिवषयीची अिभ�ची 
िवकिसत �हावी यासाठी िच�कला�ेम�नी मंबईम�ये १८८८म�ये ‘बॉ�बे आट� सोसायटी’ ु
ही स�ंथा �थापन केली. भारतात कलक�ा, म�ास, िसमला, लाहोर इ�यादी िठकाणीही 
अशा स�ंथा �थापन झा�या हो�या. नवोिदत कलावतंां�या िनिम�तीची �दश�ने भरवन ती ू
कला लोकांसमोर आणणे व �यां�या कलेला उ�ेजन दणेे हे अशा स�ंथांचे म�य काय� ु
होते. येथे राहणा�या इं�जां�या छोटयाशा समदायात कलािवषयक उप�म राबवायला ् ु
स�वात झाली होती.१८७३पासन प�यातील ल�करी अिधकारी िच�ांची �दश�ने भरवत ु ू ु
असत. बॉ�बे आट� सोसायटीतफ�  अशा िच�ांचे पिहले वािष�क �दश�न मंबईला १९ ु
फे�वारी १८८९ रोजी भरले. चांग�या िच�ांना बि�से िदली जात. बॉ�बे आट� ु
सोसायटी�या �दश�नात स�वातीला मेजर हॉबडे (१८९०), ले. कन�ल हटंर (१८९४) ु
अशा इं�ज िच�कारांना पा�रतोिषके िमळत असत. सोसायटीतफ�  भरणा�या या 
िच��दश�नांमधील िच�े भारतीय िच�कारांसाठी नवी िच�कला समजावन घे�यासाठी ू
माग�दश�क ठरत असत. 

मंबई�या या कलाशाळेतन िच�कार व िश�पकार तयार होऊ लागले. या कलांचा ु ू
�सार महारा��ा�या इतर भागांत व समाजा�या सव� �तरांत �हावा याचाही िवचार या 
काळात स� झाला. िच�कले�या िश�कांचा एक खास अ�यास�म तयार कर�याचा ु
िवचार जे० जे० �कल�या १८६२-६३�या वािष�क अहवालात मांडलेला िदसतो. हा ू
िवचार ��य�ात यायला मा� िवसावे शतक उजाडावे लागले (िक�ा : १४). १८७१ ते 
१८८१ या काळात कलाशाळेतील िश�क व िव�ाथ� यांनी अिजठंा ले�यांतील 
िभ�ीिच�ां�या �ितकती तयार कर�याचा �क�प पण� केला (सहास बह�ळकर २०१५ : ृ ुू
३०). 

मागे पडले आिण िच�कला व िश�पकला यां�या िश�णाला अिधक �माणात �वीकती ृ
िमळाली. स�ंथेचे नावही बदलले. १८७३ म�ये स�ंथे�या नावातील ‘इंड��ी’ हा श�द 
गाळन ही स�ंथा ‘सर जमशेटजी जीजीभॉय �कल ऑफ आट�’ �हणन ओळखली जाऊ ू ू ू
लागली. िच� आिण िश�प या लिलत कलांचे िश�ण येथे िमळ लागले. १८८०पासन या ू ू
स�ंथेत यरोपीय अकॅडिमक कलेचे िश�ण िदले जाऊ लागले (रमेशच�ं पाटकर २००९ : ु
१२).

िच�कला व इतर �कारची कारािगरी यांची चचा� करणारी िनयतकािलके याच 
काळात �िस� होऊ लागली. ‘िश�पकलास�ंह’ (१८७७), ‘कारागीर लोकांचे कलािवषयी 
�ैमािसक’ (१८७८), ‘िच�दश�न’ (१८८३), ‘िविवध कलािव�तार’ (१८८५), ‘कारागीर’ 
(१८८७), ‘िश�पकलािव�ान’ (१८८७) या मंबई, पणे, बडोदा, नागपर अशा शहरांतन ु ु ू ू
एकोिणसा�या शतकात स� झाले�या िनयतकािलकांतन �ाचीन िश�पिव�ा, िच�कला, ु ू
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 अशा उप�मांमळे पा�ा�य िच�कलेचा �सार सामा�य िशि�त समाजातही मोठया ्ु
�माणात होऊ लागला. एकोिणसा�या शतका�या अखेर�या दोन-तीन दशकांत जे. जे. 
�कल ऑफ आट�म�ये िशकलेले ��तम िसओिदया, पे�तनजी बोमनजी (१८६०-ू ु
१९३१), अबालाल रहमान (१८६०-१९३१), ि�ंदाद (१८७०-१९३५), एम. �ही. ्
धरधंर (१८६७-१९४४), एस. पी. आगासकर, �ीपाद दामोदर सातवळेकर, एम. एफ. ु
पीठावाला, रामक�ण वामन दऊेसकर हे िच�कार नावा�पाला आले. मळचे को�हापरचे ृ ू ू
असले�या अबालाला रहमान यांनी १८८० ते १८८८ या काळात जे. जे. �कल ऑफ ू

आट�म�ये िच�कलेचे िश�ण घेतले. १८८६म�ये �यां�या िच�कतीला �हॉईसरॉय ृ
सवण�पदकाने स�मािनत कर�यात आले होते. रहमान यां�या पाठोपाठ को�हापरह�न जे. ु ू
जे. �कलम�ये िशक�यासाठी दाखल झालेले दसर ेिच�कार �हणजे एम. �ही. धरधंर होत. ्ू ुु
इथे �यांना िच�कार ि�िफ�स आिण �ीनवड यांनी िच�कलेचे िश�ण िदले. ि�िफ�सने ु
धरधंरांचे ‘घरगती काम’ या शीष�काचे िच� १८९२�या बॉ�बे आट� सोसायटी�या ु ु
�दश�नात मांडले. िच�ात दोन ि�या िदसत हो�या. पैक� एक �ी िवळीवर भाजी 
िचरताना िदसत होती. खाली ताटात िचरलेली भाजी व बाजला असले�या टोपलीत ू
वेगवेग�या भा�या ठेवले�या. समोरच दसरी एक �ी ताटात तांदळ घेऊन ती िनवडत ु ू
बसलेली होती. बाजला सप, परात वगैर ेव�त हो�या. या िच�ाला �या �दश�नात ब�ीस ू ू ू

छायािच�कला, एन�ेि�हगं, सतारकाम, िशवणकला, इतर कारािगरीची कामे या िवषयांवर ु
मजकर �िस� होत असे. ‘मनोरजंन’, ‘िनबधंचिं�का’, ‘िविवध�ानिव�तार’ अशा �या ू
काळातील मा�यवर िनयतकािलकांनी लिलत कला व �यांतील स�दय� यां�यािवषयी 
ताि�वक भिमकांचा प�रचय क�न दणेार े लेखन छापले. या लेखनाने मराठीतील ू
सै�ाि�तक कलािवचाराला चालना िमळाली. 

एम. �ही. धरधंर (१८६७-१९४४), ् ुअबालाल रहमान 
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‘ल�मी त आलीस’ : जलरगं (१८९५)ू

१८८०�या समारास राजा रिववमा� हा केरळातील �ावणकोर येथील एका जमीनदार ु
घरा�यात ज�मलेला िच�कार मंबईत दाखल झाला. �याने �ारभंी बडो�ासह इतर अनेक ु
स�ंथािनकांसाठी िच�े काढली. राजा रिववमा� याने तैलरगंातील िच�े रगंव�याचे िश�ण 
�ावणकोर स�ंथान�या अिधपतीकडे राहणा�या िथओडोर जे�सन या यरोपीय ु
िच�काराकडे घेतले होते (घार े २०१६ : १७६). पा�ा�य वा�तववादी िच�शैली 

िमळन �याची वाहवा झाली. ते�हापासन भारतीय िच�कार िव�ा�या�ची िच�ेही बॉ�बे आट� ू ू
सोसायटी�या �दश�नात मांडली जाऊ लागली. १८९४साल�या बॉ�बे आट� 
सोसायटी�या �दश�नात धरधंरांचे दसर ेिच� मांडले गेले : सगंीतिश�ण. �या काळातील ु ु
�िस� गाियका अजंनीबाई मालपेकर या िच�ात िदसत हो�या. �या हातातील तानपरा ु
छेडत आहेत; बाजला शाल नेसलेली �यांची सदंर सहेली बसलेली आहे. समोर मि�लम ू ू ु ु
तबलजी बसलेला आहे; �या�या डो�यावरील जरीची वाकडी टोपी, अगंावर जरीचा शेला 
व तब�यावर खेळणारी �याची चपळ बोटे िच�ात िदसत होती. या �दश�नाला उपि�थत 
असलेला िच�कार राजा रिववमा� याला हे िच� अितशय आवडन �याने धरधंरांचे कौतक ू ु ु
केले. �यानंतर�या वष�, १८९५�या बॉ�बे आट� सोसायटी�या �दश�नात धरधंरांचे ‘ल�मी ु
त आलीस’ हे िच� मांडले गेले व �याला सवण� पदक िमळाले (अिंबका धरधंर २०१० : ू ु ु
९३-९४). त�कालीन समाजातील वा�तव �य�� व �सगं हे या िच�कारां�या िच�ांचे 
िवषय होऊ लागले. एक नवी िच�परपंरा येथन स� झाली.ू ु
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आ�मासत क�न रिवव�या�ने �या शैलीत भारतीय पौरािणक दवेािदकांची िच�े काढ�याची 
नवी प�ती �ढ केली. रिवव�या��या िच�ातील �य�� पौरािणक अस�या तरी पोशाख व 
वातावरण यां�या िच�णाची शैली मा� पा�ा�य वा�तववादी होती. मंबईम�ये रिवव�या�चा ु
काही काळ सहवास लाभलेले �या काळातील िच�कलेचे अ�यासक भवानराव 
पतं�ितिनधी �हणतात, “�यांच� (राजा रिववमा� यांची) अनेक िच�� आ�ह� पािहल� आहेत. 
�यांतील िक�येक यरोिपयन नामांिकत िच�ां�या नकला केवळ िहदं पेहराव दऊेन आिण ु ु
�सगंात अनल�न तेथ� फेरफार क�न काढलेले आहेत ह� परा�यािनशी शाबीत करतां ु ू ु
येत�. अस� कोणाही िच�काराला के�हांही कराव� लागत�च, तथािप �या यरोिपयन िच�ाला ु
आय�स�ंकतीतील आ�मीयता कशी �ावी, याच� राजा रिववमा� याला फार उ�म कौश�य ृ
होत� यांत शकंा नाह�.” (१९४६ : ४७०). राजा रिववमा� या�या िच�ांतील प�षांचे पेहराव ु
महारा��ीय, बगंाली, राज�थानी प�तीचे आहेत; ि�यांचे पेहराव मा� महारा��ीय 
प�तीचेच आहेत.

एकोिणसावे शतक हे महारा��ात िव�ान-तं��ाना�या आगमनाचे शतक होते. न�या 
तं��ानाचा प�रणाम जसा महारा��ीय समाजा�या भौितक जीवनावर झाला, तसाच तो 
कलाजीवनावरही झाला. दळणवळण आिण सपंक� मा�यमात मोठी �ांती घडली. म�ण ु
स�ंकतीचा उदय होऊन �सारमा�यमांनी जीवनात �वेश केला. �याचबरोबर कॅमेरा, ृ
िशळा�ेस, �ोजे�टर अशा य�ंां�ार े अन�मे छायािच�ण, म�ािच�े व िच�पट हे नवे ु ु
कला�कार िनमा�ण झाले. 

महारा��ीय समाजात पा�ा�य �भावा�या मा�यमातन िच�कलेचा �सार स� ू ु
असताना िशळाछाप म�णाचे तं��ान येथे अवतरले होते. छायािच�णकलेचा आिव�कार ु
दखेील होऊ लागला होता. छायािच�णकला ही पण�पणे �वतं� होती. भारतात ू
१८५०पासन छायािच�णाचे तं� अि�त�वात आ�याचे परावे आहेत, असे इितहासकार ू ु
सांगतात (G. Thomas 1981 : 7). परतं या�या समार े शतकभर आधी मंबई�या ु ु ु
इं�जांकडन प�या�या पेश�यांकडे छायािच�े काढ�याचा कॅमेरा आला असावा, असे ू ु
पेशवे-द�तरातील १७६५ साल�या एका प�ात असले�या पढील उ�लेखाव�न िदसते : ु

अशा रीतीने िच�कारां�या कंच�यातन महारा��ीय िच�कला साकार होत असताना ु ू
ितला तं��ानाचे पाठबळ िमळा�याने िच�कला िविवध �पांत अिभ�य� होऊ लागली. 
िच�े कॅल�डरवर छापली जाऊन ती घरां�या िभतं�वर लावली जाऊ लागली. प�तकांम�ये ु
िच�ां�या �ितमा छाप�या जाऊ लाग�या. प�तकां�या मखप�ांवर िच�े आली. ु ु ृ
छायािच�णा�या तं�ा�ार ेवा�तववादी िच�णाचे काम अिधक व�तिन�पणे होऊ लागले. ु
८ त��धान कलाचा उदय : छायािच�, म�ािच� आिण िच�पटं ं ु
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एकोिणसा�या शतकात मा� मंबई, कलक�ा आिण म�ास या शहरांम�ये छायािच�े ु
काढणार े�टिडओ अि�त�वात होते. १८४९म�ये एफ. ��ॅनहॉ�टर या ि�टीश �य��ने ु
छायािच�ण स� केले होते. �या�या पाठोपाठ १८५०म�ये मंबईत ऑग�टस रोझॅक याने ु ु
फोटो�टिडओ काढला. स�वातीला इं�ज सरकारने छायािच�ण कलेला �ो�साहन तर ु ु
िदलेच; पण आपले कम�चारी व सै�यािधकारी यांना भारतातील िविवध �दशे, ऐितहािसक 
व परात�वीय �थळे इ�याद�ची छायािच�े काढ�याचे उप�म दखेील राबवले. रॉबट�  गील ु
याने अिजठंा ले�यांची छायािच�े काढली, तर कॅ�टन टी. �ी�ज याने अहमदाबाद, 
िवजापर, धारवाड, �हैसर या प�रसरातील परात�वीय अवशेषांची छायािच�े काढली (G. ू ू ु
Thomas 1981 : 9-15). भारतासबंधंीची सपंण� मािहती गोळा कर�याचा जो मोठा ू
उप�म सरकारने हाती घेतला होता, �या उप�माचा हा भाग होता.

डॉ. भाऊ दाजी लाड यांचा धाकटा भाऊ 
नारायण दाजी हा मंबईतील पिहला दशेी ु
छायािच�कार होता. १८५२म�ये �ट मेिडकल ँ
कॉलेजमधन �याने आपले वै�क�य िश�ण पण� ू ू
केले. तो हौशी छायािच�कार होता. फोटो�ािफक 
सोसायटी ऑफ बॉ�बे या स�ंथे�या १८५५�या 
अहवालात नारायण दाजी यां�या छायािच�ांिवषयी 
पढील�माणे न�द िदसते : “Several very fine ु
specimens of photographs of pronts and 

या सरकारी उप�मां�या पलीकडे सव�सामा�य समाजातही एकोिणसा�या शतका�या 
उ�राधा�त छायािच�णकला पोहोचली. १८५४म�ये ‘फोटो�ािफक सोसायटी ऑफ बॉ�बे’ 
ही स�ंथा मंबईत �थापन झाली. कॅ. हॅरी बार हे या स�ंथेचे अ�य� होते. १८५५ला या ु
स�ंथेचे िनयतकािलक स� झाले. याच वष� एि�फ��टन इि��टटयटम�ये भरणा�या जे. ्ु ू
जे. �कल ऑफ आट�सम�ये ड��य. एच. एस. �ॉफड� यां�या माग�दश�नाखाली ्ू ू
छायािच�णाचे वग� स� झाले. १८५६पासन फोटो�ािफक सोसायटी ऑफ बॉ�बे ही ु ू
स�ंथा छायािच�ांची �दश�ने भरव लागली (G. Thomas 1981 : 17). ू

“िवनंित मीर अनवर यांस सावली पाह�न तसबीर काढावयाची पटी इं�जाकडील आिणली 
होती. ती आपण सरकारांत मािगतली �या�माणे शोध क�न आपणाकडे नवलोजी 
च�हाण याजसमागमे पाठिवली आहे.” (वा. क. भावे १९७६ : १२७). परतं कॅमेरा आला ृ ु
तरी तो कसा चालवायचा व छायािच�े कशी काढायची याचे तं� कणाला अवगत झाले ु
नसावे. कारण या व�तचा वापर झा�याचा परावा उपल�ध नाही. ू ु
छायािच�ण कला
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views and buildings from waxed paper negatives, the work of Dr. 
Narayan Dajee & a few portraits from collodian negatives, the work of 
Mr. Nasserwanjee Ardeseer were exhibited and admired.” नारायण दाजी 
यांची दोनशे छायािच�े सोसायटी�या १८५६�या �दश�नात मांडली होती. भाऊ दाजी 
लाड हे �वतः दखेील छायािच�े काढत असत (G. Thomas 1981 : 22). मराठीत 
‘सव�-स�ंह’ मािसकातन म�ययगीन मराठी कव�ची किवता �कािशत करणार े माधव ू ु
च�ंोबा डकले व अनंत च�ंोबा डकले या दोघा बधंचंा १८६०�या समारास मंबईत ु ु ू ु ु
छायािच�णाचा �यवसाय होता, अशीही मािहती िमळते (प. बा. कळकण� १९६७ : ु ु
११९). प�यास राजाराम रगंोबा नावाचा छायािच�कार होता. १८७४म�ये औधं ु
स�ंथानात गेलेला तो पिहला छायािच�कार. �याने तेथे पतं�ितिनधी यां�या घरा�यातील 
सवा�ची छायािच�े तर काढलीच; पण पिह�यांदाच या छायािच�कलेची ओळख झा�यावर 
औधं स�ंथानातील इतर अिधकारी-कम�चारी आिण सव�सामा�य �य�� यांनीही आपापली 
छायािच�े राजाराम रगंोबा या�याकडन काढवन घेतली (भवानराव पतं�ितिनधी १९४६ : ू ू
५१३). सव�सामा�य समाजात छायािच�णकला लोकि�य कशी लोकि�य होत होती हे 
याव�न िदसते.

खर े तर छायािच�ण ही िच�कलेह�न �वतं� कला आहे. परतं या दो�ही कलांचे ु
अिध�ान ि�िमती कागदावर वा�तववादी ि�िमतीय ��यानभव हेच आहे. अशा ि�िमतीय ु
��यानभवाशी महारा��ीय समाजाचा प�रचय �थम वा�तववादी िच�कले�या �ार ेझाला. ु
�ारभंी इं�ज िच�कार आिण �यानंतर पा�ा�य िच�कले�या स�ंकारांतन तयार झालेले ू
एत�ेशीय िच�कार, या दोघांची िच�े पाह�न असा ��यानभव घे�याची ‘��ी’ महारा��ीय ु
िच�रिसकांना आली. �यामळे या रिसकांना छायािच�ांचा आ�वाद घेता आला. लवकरच ु
प�तकां�या म�णात अशा छायािच�ांचा वापर होऊ लागला. िच�े व छायािच�े या दोन ु ु
न�या कलांशी महारा��ीय समाजाने एकाच काळात ग�ी केली.

िच�ां�या नकला कर�याची रीत पव�पासन �चिलत होती. िच�कलेिवषयी �ची ू ू

�या काळी फोटो�ाफ�ची कला फार थोडया लोकांना येत असे. कारण हे काम ्
िकचकट असे. कॅलोिडयन प�तीने िनगेिट�ह काचा वेट �ोसेस प�तीने �वतःच तयार 
क�न �या ओ�या काचेवरील औषधावर छायािच� �यावे लागे. १८८८नंतर या 
प�रि�थतीत बदल झाला. महारा��ासह भारतात कोडॅक नंबर वन हा कॅमेरा येऊन 
दाखल झाला आिण �ाय �लेटचे तं� आले. यामळे छायािच�ण�े�ात मोठी �ांती झाली. ु
महारा��ात दखेील मंबईबाहेर पणे, को�हापर या शहरां�या िदशेने छायािच�णकलेचा ु ु ू
�वास यानंतरच झाला (G. Thomas 1981 : 29). 

म�ािच�ेु
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बाळगणार े मोजके लोक आवडले�या िच�ां�या नकला क�न घेत असत. परतं ु
िच�कलेचा समाजा�या तळागाळात ख�या अथा�ने �सार झाला तो िशळाछाप 
म�णतं�ा�या सहा�याने िच�ां�या छापील �ती, �हणजे ‘म�ािच�े’ बाजारात िव��साठी ु ु
उपल�ध झाली, ते�हा. महारा��ात एकोिणसा�या शतका�या �ारभंी िखळाछाप आिण 
�यानंतर िशळाछाप अशा दो�ही म�णप�ती दाखल झा�या हो�या. िशळाछाप ु
(Lithograph) या तं�ात छा�या�या दगडावर मजकर उमटवन �याचा ठसा कागदावर ू ू
छापला जात असे. �ारभंी मराठीत िखळाछाप म�ण कर�यासाठी आव�यक असलेले ु
दवेनागरी अ�रांचे धातचे टंक िमळवणे खिच�क व दरापा�त अस�याने बरीच म�णालये ू ुु
िशळाछाप तं�ाने प�तकांचे म�ण करीत. ��येक पानावरील मजकर सदंर ह�ता�रात ु ु ू ु
िलह�न �याचा िविश� दगडी लादीवर छाप घेऊन तो कागदावर उमटवला जात असे. याच 
तं�ाने प�तकातील न�ीकाम व िच�े छापली जात. एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस या ु
िशळाछापतं�ा�या सहा�याने रगंीत िच�े छापली जा�यास �ारभं झाला. िशळाछापासाठी 
आव�यक असणारा दगड स�वातीला भारतात उपल�ध न�हता. िशवाय �याचे जाणकार ु
तं��ही येथे न�हते. ते�हा भारतीय िच�ांचे नमने जम�नीत पाठवन ितथे छापलेली िच�े ु ू
महारा��, कलक�ा येथे िवकली जाऊ लागली. �यानंतर कलक�ा येथे िशळाछापावर 
िच�े छापली जाऊ लागली. पि�म भारतात सव��थम रगंीत िच�े छाप�याचे �ेय काही 
अ�यासकांनी राजा रिववमा� याला िदले आहे (मोटे [सपंा.] १९९३ : १६; दीपक घार े
२०१६ : १७६). परतं रिवव�या��या समार े पधंरा वष� आधी िव�णशा�ी िचपळणकर ु ु ु ू
आिण �यां�या का. ना. साने वगैर ेसहका�यांनी आप�या िच�शाळा �ेसम�ये िशळाम�ण ु
तं�ाने रगंीत िच�े छापन ती िवक�यास स�वात केली होती. एकोिणसा�या शतकातील ू ु
कलाअ�यासक व �यरटेर �हणन मा�यता�ा� पावलेले बाळक�ण आ�माराम ग�े यांनी ृ ुू ू
�यां�या १८८९म�ये �िस� झाले�या ‘दशेी ह��नर’ या प�तकात िच�शाळे�या या ु
काया�ची न�द केली, ते�हा राजा रिववमा� याचा िलथो�ेस स� हो�यास तीन वष� अवकाश ु
होता. ग�े �हणतात, “रगंीबेरगंी काम छापन काढ�याची कला आम�या पि�म िहदं�थानात ु ू ु
�वतं� रीतीने स� कर�याचे यश कैलासवासी िव�णशा�ी िचपळणकर यांनी िमळवले. ु ु ू
�यांनी स� केलेली िच�शाळा या गो�ीची सा� दते आहे. या िच�शाळेत छापलेली िच�े ु
ह�ली िजकडे ितकडे िवकत िमळतात.” (बा. आ. ग�े १९९३ : १०). पढे ग�े असेही ु ु ु
सांगतात क� या काळात कलक�ा आट�स �टिडओ नावा�या छापखा�यात छापलेली ् ु
रगंीत िच�ेही िमळतात. परतं �यां�या पोशाखात गडबड असते. बगंाली िच�कार आप�या ु
िच�ांत दवेािदकां�या अगंावरील पेहराव उ�र िहदं�थानी दाखवतात; परतं हा पेहराव ुु
मि�लम प�तीचा अस�यामळे दवे िहदं व �यांचा पोशाख िहदं अशी िवसगंती िनमा�ण होते. ु ु ू ू
िशवाय कलक�ा व पणे या दो�हीकडे छाप�या जाणा�या िच�ांचे रगं फार भडक असतात ु
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प�यात िव�णशा�ी िचपळणकर, �यांचे �नेही अहमदनगरचे शकंर तकाराम ु ु ू ु
शािळ�ाम इ�यादी मंडळी िच�ांची आ�वादक रिसक होती. यांनी एक� येऊन �ाचीन 
मराठी पोवाडयांचा स�ंह कर�याचे काम स� केले होते. शािळ�ामांचे एक �नेही ् ु
बाळक�णपतं जोशी हे सरकारी म�णलयात कामाला होते. ऑग�ट १८७७म�ये या ृ ु
जोश�कडे असलेला एक िच�स�ंह पाह�यास शािळ�ाम िचपळणकरांना घेऊन गेले. ू
जोश��या िच�कारीला िचपळणकरांनी �ो�साहन िदले. प�या�या बेलबागेत एका यरोपीय ू ु ु
गह�थाने सवाई माधवराव व नाना फडणवीस यांची मोठी िच�े तैलरगंात रगंिवली होती. ृ

अशी त�ारही �यांनी केली आहे (िक�ा). 

‘िच�शाळा’ 

िच�शाळेन ेछापलेले 
नाना फडणवीस 
याचें म�ािच�ु
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�या मोठया िच�ां�या जलरगंात �ती तयार करा�यात असे िचपळणकरांनी जोश�ना ् ू
सचवले. �या�माणे जोश�नी िच�े तयार केली. नंतर ही िच�े छापन �या�या �ती ु ू
िवक�यास चांगला फायदा होईल अशी क�पना िनघाली. याच वेळी म�ययगीन ु
ऐितहािसक मराठी वा�य �िस� कर�यासाठी ‘का�येितहासस�ंह’ हे मािसक स� ु
कर�याचीही या मंडळीची योजना होती. �यासाठी िशळा�ेस स� करणे गरजेचे होते. ु
‘का�येितहासस�ंहा’त ऐितहािसक वा�यासोबत परक िच�े दखेील छापावीत, �हणजे जने ू ु
कला�मक वैभव ��य�पात प�रणामकारकपणे दाखवता येईल; तसेच बाळक�ण जोशी ृ
काढणार असलेली िच�े कागदावर छापन ती म�ािच�े िवकावीत या हेतने िव�णशा�ी ू ु ू ु
िचपळणकर, शकंर तकाराम शािळ�ाम, जनाद�न बाळाजी मोडक, का. ना. साने या ू ु
मंडळ�नी प�यात १८७८म�ये ‘िच�शाळा’ हा िशळाछाप �ेस स� केला. �या काळात ु ु
छापखा�यात �टीम इंिजन यायचे होते. िशळेवर कागद हाताने दाबन छपाई केली जाई. ू
िच�े छापन ती िवक�याचा उप�म करणारा मंबई इला�यातील पिहला छापखाना �हणन ू ु ू
िच�शाळा �ेस हा छापखाना ऐितहािसक��या मह�वाचा आहे (दवेिगरीकर १९४८ : ्
६६).

िच�शाळेने सव��थम बाळक�ण जोशी यांनी काढलेली सवाई माधवराव व नाना ृ
फडणवीस यांची म�ािच�े छापन िव��ला ठेवली. परतं ही ऐितहािसक प�षांची छापील ु ू ु ु
िच�े खरदेी कर�याचा उ�साह लोकांनी दाखवला नाही. ऐितहािसक �य��िवषयी 
समाजाम�ये आता फारसे �ेम उरले नसावे, �हणन िच�शाळेने समकालीन समाजातील ू
कत�बगार �य��ची िच�े छापली. के�नाना छ�े, डॉ० िव�ाम रामजी घोले, क�णशा�ी ृ
िचपळणकर इ�यादी �य��ची िच�े छापन ती िव��स ठेवली. पण याही िच�ांचा खप ू ू
बेताचाच रािहला (िक�ा : ६७). 

याच दर�यान िच�शाळे�या चालकां�या हाती 
रामपचंायतनाचे िच� पडले. प�यातील राजाराम ु
रगंोबा नावाचा छायािच�कार औधं स�ंथानात 
१८७४म�ये छायािच�े घे�यासाठी गेला होता हे वर 
सांिगतलेच आहे. �या�या दोन वष� आधी औधंास 
िभवा सतार नावाचा एक िन�णात मित�कार-ु ू
िच�कार येऊन रािहला होता. याने मंबईला एका ु
यरोिपयन िच�काराकडन िच�कलेचे धडे घेतले ु ू
होते असे �हणत. या िभवा सताराने १८७२म�ये ु
चार मिहने खपन औधं�या पतं�ितिनध�ना ू
रामपचंायतनाचे िच� रगंवन िदले होते. या िच�ात ू
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राम-सीता, हनमान यां�यासह ल�मण, भरत आिण श��न ही रामाची तीन भावडें होती. ु ु
प�याह�न आले�या राजाराम रगंोबा याने या रामपचंायतनाची तीन वेगवेग�या ु
आकारांतील छायािच�े काढन �वतःसोबत प�यास नेली. राजाराम रगंोबा याने या ू ु
रामपचंायतन�या छायािच�ां�या �ती पिह�यांदा छापन िवक�या, ते�हा प�यातील ू ु
लोकां�या �यावर उडया पड�या. िच�शाळे�या चालकांना लोकांची म�ािच�ांतील �ची ् ु
ते�हा कळन आली. पौरािणक दवेदवेतांची िच�ेच आप�या समाजाला अ�ाप पसतं ू
पडतात, हे �यानात आ�यावर िच�शाळेतफ�  रामपचंायतन�या �ती छापन िव��स ू
ठेव�यात आ�या (भवानराव पतं�ितिनधी १९४६ : ५१७-१९). हे िच� नाटकमंड�यांनी 
आप�या दौ�यात �योगा�या वेळी िवकले. �यामळे महारा��ा�या खेडयापाडयात ् ्ु
रामपचंायतनाचे िच� पोहोचले. एकदा सांगलीकर नाटकमंडळी तंजावरला गेली असताना 
ितथे या िच�ाची मागणी एवढी वाढली क� मंडळीने अडीच �पये िकंमत ठेवली तरी िच�े 
िवकली गेली (दवेिगरीकर १९४८ : ६७).

िच�शाळेने पढे िशवपचंायतन, गणपती अ�नाियका, मिहषासरमिद�नी इ�यादी िच�े ु ु
तयार क�न ती िवकली. इ�छाराम िचतारी नावाचा िच�कार िच�शाळेसाठी िच�े काढन ू
दईे. �याचा िच�कलेतील ग� जोधपर येथील नारायणदास �हणन होता. �याचे ु ू ू
िच�कौश�य पाह�न �यालाही िच�शाळेने नोकरीवर ठेवले होते. प�या�या कौि�सल ु
हॉलम�ये �या काळात िच�ांची �दश�ने भरत. १८८३म�ये भरले�या अशा 
िच��दश�नातील िच�ां�या �ती िच�शाळेने नारायणदास या�याकडन करवन घेत�या ू ू
हो�या (िक�ा : १४०). 

याच िच�शाळेने राजा रिववमा� याचेही 
िच� िशळा�ेसवर छापन िवकले होते. ू
१८८०�या समारास दि�णेतन महारा��ात ु ू
आले�या िच�कार राजा रिववमा� याने 
पौरािणक �य�� आिण �सगं यांची सदंर िच�े ु
काढायला �ारभं केला होता. बडो�ाचे 
महाराजा सयाजीराव गायकवाड यां�यासाठी 
तो ते�हा बरीच िच�े काढत होता. रिवव�या�ने 
यातील काही िच�े आप�याला िद�यास 
िच�शाळेतफ�  ती छापन िवक�याचा िवचार ू
िच�शाळेचे ते�हाचे चालक वासकाका जोशी ु
यांनी केला. पणे आिण �हैसर येथे राजा ु ू
रिवव�या�ची आिण वासकाकांची भेटही झाली. ु शकंतला ज�म : राजा रिववमा� याचे म�ािच� ु ु
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अशा प�तीने छापलेली म�ािच�े पि�म भारतात सव��थम छाप�याचे काय� ु
िच�शाळेने केले असले, तरी सपंण� भारतात �या िच�काराने या िच�ांम�ये नावलौिकक ू
िमळवला, तो राजा रिववमा�च होय. �याने �वतःसोबत इतर िच�कारांची िच�ेही 
ओिलओ�ाफ प�तीने छापन �यांची बाजारात िव�� केली. एम. �ही. धरधंरांसार�या ्ू ु
नव�या िच�काराचे १८९४�या बॉ�बे आट� सोसायटी�या �दश�नात मांडले गेलेले 
‘सगंीतिश�ण’ हे अजंनीबाई मालपेकरांव�न तयार केलेले िच� दखेील रिवव�या�ने 
आप�या �ेसवर छापन िवत�रत केले. पढे धरधंरांची अनेक िच�े मळवली�या राजा ू ु ु
रिववमा� �ेसम�ये छापली गेली. अशा म�ािच�ांमळे िच�कला ख�या अथा�ने समाजा�या ु ु

काही रकमे�या मोबद�यात रिवव�या�ने काही िच�े िच�शाळेला काढन �ावी असे ठरले. ू
या वेळी राजा रिववमा� दखेील याच िवचारात होता. यरोपातन या काळात ितकडील ु ू
िच�ां�या छापील �ितमा मोठया स�ंयेने येत व �यांचा खपही चांगला होत असे. ्
िच�शाळे�या पौरािणक िच�ांनाही चांगली लोकि�यता िमळाली होती. रिवव�या�ने 
वासकाकां�या ��तावाला होकार दऊेन पाचसहा िच�े काढन पाठवली दखेील. �यापैक� ु ू
राधा-माधव हे िच� िच�शाळेने छापले. पण नंतर रिवव�या�ने �वतःकडन ू
िच�शाळेसोबतचा करार मोडला. �ीरामपतं नावा�या को�या गह�थाने राजा रिववमा� ृ
याला �वतःच िशळा�ेस उभा�न िच�े छापन िवकणे अिधक िकफायतशीर राहील असा ू
स�ला िदला. �यानंतर गोवध�नदास खटाव माकनजी या �यापा�यासोबत भागीदारीत राजा 
रिववमा� याने १८९२म�ये मंबई येथे ‘रिववमा� िलथो�ािफक �ेस’ हा िशळाछापखाना स� ु ु
केला. नंतर हा छापखाना �याने लोणाव�याजवळ मळवली येथे नेला. या छापखा�यात 
�याने एका जम�न तं��ाला मदतीला घेतले आिण �वतःची िच�े छापन ती िवक�यास ू
स�वात केली (भवानराव पतं�ितिनधी १९४६ : ५१९-२०; दवेिगरीकर १९४८ : ु
१४१; घार े २०१६ : १७६). राजा रिववमा� याने आप�या या छापखा�यात छापलेले 
पिहले िच� �हणजे ‘शकंतला-ज�म’ हे होय. या िच�ाची छपाई तीसप�तीस रगंांत झाली. ु
�यानंतर ल�मी, मोिहनी, सर�वती अशी अनेक िच�े छापन ती बाजारात आणली ू
(भवानराव पतं�ितिनधी १९४६ : ४६८). िशळा�ेसवर छाप�या जाणा�या या 
म�ािच�ांना ‘ओिलओ�ाफ’ असे �हणतात. या तं��ानात छाप�यासाठी िनवडलेले िच� ु
आधी �ेिसगं पेपरसार�या पारदश�क कागदावर िशळाछपाई�या शाईने काढले जाई. 
�यानंतर हा कागद दगडी लादीवर उलटा ठेवन तो पा�याने िभजवला जाई आिण ू
छापखा�यात �चडं दाबाखाली ठेवला जाई. यामळे पारदश�क कागदावरील �ितमा ु
िशळेवर परावत�त होई आिण िच�ाची सलट �ितमा िमळे. एक िच� छाप�यासाठी जेवढे ु
रगं तेवढे दगड तयार करावे लागत. असे सव� रगं छापन झाले क� िच�ाला वान�श मारत ू
(घार े२०१६ : १७७). 
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तळागाळात पोहोचली. राजा रिवव�या�ची िभतं�वर टांगलेली म�ािच�े कॅल�डर आट� �हणन ु ू
लोकि�य झाली. रिवव�या��या म�ािच�ांम�ये अिभजात शैली, वा�तववादी शैली यांचा ु
िमलाफ झालेला होता. या िच�ां�या पौरािणक िवषयांब�ल समाजात आ�मीयता 
अस�याने ही िच�े �चडं खपली. �यामळे रिववमा��या िच�शैलीचा �भाव पढील ु ु
काळातील कॅल�डर आट�, प�तकांची मखप�े यां�यावर पडला.ु ु ृ
िच�पट

यरोपात अशा घडामोडी घडत असताना भारतातही मॅिजक लटन�चे तं� येऊन ँु
पोहोचले. �याचे �ेय क�याण�या महादवे गोपाळ पटवध�नांकडे जाते. महादवे पटवध�नांचा 
मलगा िवनायक महादवे याने जे. जे. �कल ऑफ आट�म�ये िच�कलेचे िश�ण घेतले होते. ु ू
पटवध�न िपता-प�ांनी काचे�या प�यांवर भारतीय पराणांतील �यि�रखेा हाताने रगंवन ु ु ू्
हल�या िच�ां�ार े आ�याने दाखव�याचा �योग केला. या �योगाला, रामायणातील 

िच�पट या कलेचा उदय यरोपात एकोिणसा�या शतका�या अखेरीस झाला, आिण ु
�यानंतर सहा मिह�यांतच ही कला भारतीय �े�कांपढे आली. ही ऐितहािसक घटना ु
मंबईत १८९६म�ये घडली.ु

�ि�सात�यामळे ि�थर �ितमा हलताना िदस शकतात, हे �ान झा�यानंतर ि�थर ु ू
िच�ांना िविवध मागा�नी हलते कर�याचे �योग यरोपात स� झाले होते. �यातन ‘मॅिजक ु ु ू
लटन�’चा ज�म झाला. एखादी व�त ��ीआड झाली तरी ितची �ितमा आप�या ँ ू
ने�पटलावर अगदी स�म काळापरती तशीच राहते. या कालखंडात �या �ितमेची पढील ू ु ु
ि�थती डो�यासमोर आ�यास दो�ही �ितमा पर�परांम�ये िमसळन �ितमेवरील व�त ू ू
हल�यासारखी भासते. हे तं� वाप�न हल�या िच�मािलकेतन एखादी गो� दाखवता ू
येईल, अशी क�पना िनघाली. जोसेफ �लेताव या बेि�जयन शा��ाने या तं�ाव�न 
१८३२म�ये मॅिजक लटन��ार ेहल�या िच�ांची जाद दाखव�यास स�वात केली. �यानंतर ँ ुू
यरोप आिण अमे�रकेत या तं�ाम�ये अनेक सधारणा करत आिव�कार होऊ लागला. हे�ी ु ु
हायल याने १८७०म�ये मॅिजक लटन�म�ये हाताने काढलेली िच�े वापर�याऐवजी ँ
छायािच�ांचा वापर करायला स�वात केली. �यामळे िच�पट ��य� जीवना�या अगदी ु ु
जवळ आला. �ा�समधील ए�टीन �य�स मर ेयाने काचे�या प�यांऐवजी िफ�मचा रोल ू ्
वापर�यास स�वात केली. िव�यम िड�सन याने १८८९म�ये िकनेटो�ाफ हा कॅमेरा ु
बनवला. �यानंतर थॉमस अ�वा एिडसन याने िकनेटो�कोप बनवला. एिडसन�या 
सशंोधना�या आधार े�ा�सम�ये लई व ऑग�ट �यिमए या बधंनंी िसनेमाटो�ाफ तयार ु ु ू
केला. न�या तं�ा�ार े तयार केले�या छोटया छोटया चलत-िच�पटांचा खेळ �यांनी ् ् ्
सव��थम २८ िडस�बर १८९५ रोजी पॅ�रस येथील �ड कॅफेम�ये ितक�ट लावन सादर ँ ू
केला. हा आधिनक िसनेमाचा �ारभं होता. ु
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पटवध�नां�या या शांब�रक खरोिलका�या खेळावर पौरािणक नाटकां�या �पबधं ाचा 
�भाव होता. एकण अडीच तासां�या या खेळाची स�वात स�धारा�या �वेशाने होत असे. ू ु ू
पटवध�नां�या या खेळाला इतका �ितसाद िमळाला क� दोनच वषा�त, १८९४पय�त �यांनी 
एकाऐवजी तीन मॅिजक लटन� वापरायला स�वात केली. २७ िडस�बर १८९५ रोजी पणे ँ ु ु
येथे झाले�या भारतीय रा��ीय का�ेस�या अकरा�या अिधवेशनात लोकमा�य िटळक, ँ
सर�� नाथ बॅनज� अशा मा�यवर ने�यांसमोर पटवध�नांनी हा खेळ सादर केला.ु

वॅटसन हॉटेलम�ये �यिमए बधंनंी सादर केले�या िच�पटा�या खेळाचे ितक�ट एक ु ू
�पया एवढे होते. या हॉटेलम�ये येणार े इं�ज अिधकारी व उ�च� �ीमंत भारतीय या ू
खेळाला �ाम�याने उपि�थत होते. �यानंतर या हॉटेलम�ये �यिमए बधं�ंया िच�पटांचे ु ु ू
रोज चार खेळ होऊ लागले. १४ जलै १८९६पासन फोट�  प�रसरातील नॉ�हे�टी व गेईटी ु ू
या नाटयगहांम�ये (स�याची अन�मे ए�सेलिसयर व कॅिपटॉल ही िसनेमा िथएटर)े ् ृ ु
�यिमए बधंचें िच�पट दाखवले जाऊ लागले. ितथे ितिकटांचे दर दोन �पये, एक �पया, ु ू
आठ आणे आिण चार आणे असे ठेव�यात आले. ि�यांना िच�पट पाहता यावा यासाठी 
वेगळा पडदा िवभाग राखन ठेव�यात आला. �यिमए बधं�ंया मकपटांत इथे पडलेली भर ू ु ू ू
�हणजे िथएटरम�ये पड�ाजवळ वादक बसन ते आप�या वादनाची साथ मकपटातील ू ू
हालचाल�ना दऊे लागले. १५ ऑग�ट १८९६पय�त �यिमए बधं�ंया मकपटांचे खेळ ु ू ू
मंबईत चाल होते. �यानंतर इतर काही िवदशेी मंडळी येऊन येथे मकपटांचे असेच खेळ ु ू ू

जादटोणा करणारा शबंरासर व िद�याचा पया�यी श�द खरोिलका याव�न �यांनी ‘शांब�रक ूू
खरोिलका’ असे नाव िदले. १८९२म�ये कािशनाथ �यबंक तेलंग यांची मंबई िव�ापीठाचे ु
कलग� �हणन िनय�� झा�यानंतर �यांचा स�कार समारभं आयोिजत केला होता. या ु ु ू ु
समारभंात पटवध�नां�या शांब�रक खरोिलकाचा पिहला जाहीर �योग दाखव�यात आला. 
‘�ीक�ण च�र�’, ‘सीता �वयवंर’ अशी एकण सहा आ�याने आिण सक� स हा आधिनक ृ ुू
िवषय �यांनी आप�या हल�या िच�ां�या मा�यमातन लोकांसमोर आणला. �यासाठी ू
�यांनी काचे�या एकण सात हजार �लाईडस बनव�या.्ू

पटवध�नांचा शांब�रक खरोिलकाचा खेळ महारा��ीय समाजातच न�हे, तर दशेभर 
लोकि�यता िमळवत असताना �ा�सम�ये १८९५�या िडस�बरम�ये चलत-िच�पट ्
दाखवन आधिनक िच�पट कलेला ख�या अथा�ने ज�म दणेार े�यिमए बधं �यानंतर सहा ू ु ु ू
मिह�यांतच भारतात, मंबई शहरात येऊन थडकले. मंबईतील काळा घोडा प�रसरातील ु ु
ए��लनेड अथवा वॅटसन हॉटेलम�ये ते उतरले आिण याच हॉटेलम�ये ७ जलै १८९६ ु
रोजी �यांनी आप�या जगातील िच�पटाचा भारतातील पिहला खेळ सादर केला (रखेा 
दशेपांडे २०१४ : ०७-११). मंबई िव�ापीठा�या दि�णेला या वॅटसन हॉटेलची आज ु
मोडकळीला आलेली वा�त अ�ाप उभी आहे.ू
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मकपटां�या आगमनामळे पटवध�नांचे शांब�रक खरोिलकाचे खेळ काहीसे मागासलेले ू ु
ठरले, तरी �यांचे �दश�न १९०२म�ये महादवे पटवध�न यांचा म�य झा�यानंतरही �यां�या ृ ू
दोघा मलांनी स�च ठेवले. दर�यान �ोजे�टर�या सहा�याने दाखव�या जाणा�या ु ु
मकपटांचे नवे तं��ान िशक�याची धडपड एत�ेशीयांमधील काही उ�मी लोकांनी स� ू ु
केली. �यापैक� एक �हणजे ह�र�ं� सखाराम भाटवडेकर उफ�  सावेदादा हे होत. सावेदादा 
�यवसायाने छायािच�कार होते. ते मळचे ठाणे िज��ातील पालघर गावचे. मंबईत ू ु
सडह�ट� पलाजवळ �यांचा फोटो�टिडओ होता. �यिमए बधंनंी मंबईत दाखवलेले ँ ू ु ु ू ु
मकपटांचे खेळ पाह�न असे मकपट आपणही तयार करावेत असे सावेदादां�या मनाने ू ू
घेतले. �थम �यांनी �ोजे�टर आिण छोटया िच�पटांची �रळे िमळवली आिण मंबईतील ् ु
�ीमंत कटंबांतील िवशेष उ�सव-समारभंािनिम� ते �या िच�पटांचे खेळ दाखव लागले. ु ु ू
�यानंतर �यांनी लंडनव�न �रले �दस�नी तयार केलेला कॅमेरा मागवला �वतः�या 
िच�पटिनिम�तीला स�वात केली. मंबई�या हिगगं गाड�नम�ये पडंिलक दादा आिण क�णा ँ ृु ु ु
�हावी यां�यातील क�तीचे िचि�करण केले; एका मदा�या�या माकडां�या खेळाचे ु
िचि�करण केले. दो�ही िच�पटांची �रळे डे�हलप कर�यासाठी �यांना लंडनला पाठवावी 
लागली. आिण नो�ह�बर १८९९म�ये आपले हे दो�ही िच�पट सावेदादांनी मंबईत �दिश�त ु
केले. याच दर�यान कलक�ा येथील िहरालाल सेन यां�या डो�यात िथएटरम�ये सादर 
होणा�या नाटकाचे िचि�करण कर�याची क�पना आली होती. ती ��य�ात आली 
१९०१म�ये. �यापव�च �े�कांसमोर पिहला मकपट सादर कर�याचे �ेय सावेदादा ू ू
यां�याकडे जाते. आिण �हणनच भारतीय िच�पटस�ीला �ारभं ह�र�ं� सखाराम ृू
भाटवडेकर उफ�  सावेदादा यां�यापासन झाला असे �हणावे लागते (िक�ा : १४-१५).ू

क� लागली. इतकेच न�हे, तर काह�नी कॅमेर ेआणन भारतातील �िस� �थळांचे अथवा ू
�सगंांचे िचि�करण क�न ते िच�पटां�या �पाने दाखव�यास स�वात केली. मंबईत ु ु
�ामजी कावसजी इि��टटयट आिण टाऊन हॉल इथे अशा िच�पटांचे खेळ िनयमीतपणे ् ू
होऊ लागले. काही िठकाणी या खेळां�या �दश�नासाठी तंब ठोक�यात आले.ू

िच�पट-कलेने एत�ेिशयां�या कलाजािणवेवर अितशय मलगामी प�रणाम घडवन ू ू
आणला. दनंैिदन जीवनातील सा�या �सगंांचे िचि�करण क�न ते मकपटां�या �पाने ू
सादर के�यानंतर कला आिण ��य� जीवन यां�यातील अतंर कमी झाले. सामा�य, 
चारचौघा �य���या जीवनातील �सगं पड�ावर िदस लाग�यानंतर कले�या ू
वा�तवािभमखतेचे स�ंकार येथील �े�कां�या मनावर झाले. या काळात मराठी नाटक ु
दखेील पौरािणकतेकडन वा�तव जीवनातील, समाजातील ��ांकडे वळले होते. ू
कादबंरीसार�या सािह�य�कारातन अ�तर�यता मागे पडन कादबंरी सामािजक �� मांड ू ू ूु
लागली होती. थोड�यात, कला ही जीवनािभमख हो�याचा हा काळ होता. िच�पटाने ु
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पारप�रक वा�त-िश�प कलेचे �व�पं ु

९ वा�तकला व िश�पकला ु
म�ययगीन काळापासन महारा��ात वा�तकलेचा आिव�कार राजे-जहागीरदार यांचे ु ू ु

राहते वाडे आिण मंिदर ेयां�या �पाने होत आला. िश�पकला ही याच वा�तकलेचा एक ु
भाग होती. मंिदरांतील म�या� आिण वाडयां�या सजावटीतील न�ीकाम हे िश�पकलेचे ्ू
�मख आिव�कार होते. �ाचीन काळी महारा��ात बौ� धमा�ची लेणी मोठया �माणावर ्ु
कोरली गेली. वे�ळ�या कैलास ले�या�या �पाने िहदं परपंर�ेया लयन�थाप�याचाही ू
उ�क� आिव�कार िनमा�ण झाला. जैन धिम�यांनीही काही िठकाणी लेणी कोरली. या ृ
लयन�थाप�यात िश�पकलेचाही समावेश होता. 

म�ययगात महारा��ातील लयन�थाप�याची कलापरपंरा लोप पावली होती. ु
इ�लामी स�े�या �थापनेपव� िहदंचंी हेमाडपतंी �हणन ओळखली जाणारी का�या दगडी ू ूू
बांधकामातील मंिदर े महारा��भर उभी रािहली. म�ययगात इ�लामी वा�तशैलीचा ु ु
आिव�कार दि�ण भारतात अनेक िठकाणी झाला. �याचा �भाव महारा��ीय वा�तकलेवर ु
पडन महारा��ातील मंिदर िनमा�णाची शैली बदलली. इ�लामपव� काळातील हेमाडपतंी ू ू
मंिदर े च�यािशवाय बांधलेली असत. अरबांनी च�यातील बांधकामा�या तं�ाचा प�रचय ु ु
भारतीयांना क�न िदला असे �हटले जाते (िफरोझ रानडे २००९ : ३३). �ाचीन 
काळातील िहदं मंिदरां�या िभतं�वर आिण खांबांवर पौरािणक �य��, वेलब�ी, �ाणी ुू
इ�याद�ची िश�पे कोरलेली असतात. इ�लामी दग� व मिशदी यां�या िभतंी अशा 
कठ�याही न�ीकामािशवाय आिण मानव अथवा �ाणी-प�यां�या आकतीिशवाय ु ृ
असतात. िशवकाल व पेशवेकालात बांधले�या मंिदरां�या िभतं�वरचे न�ीकाम कमी 

झालेले िदसते. घमटांचा आकार मिशद�वरील घमटां�माणे झालेला िदसतो. प�यात ु ु ु

कलेचे हे �व�प अिधक प�के केले.

िभवा सतारु
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अठरा�या शतकापासन मंबई हे इं�जांचे स�ाक� � होते. इं�लंडमधन अनेक िच�कार-ू ु ू
िश�पकार, वा�तरचनाकार मंबईम�ये आलेले होते. या कारािगरांनी तयार केले�या ु ु
कलाकती महारा��ीय समाजा�या नजरसे पडत असणारच. उदाहरणाथ�, १७६१म�ये ृ
मंबईकर इं�जांनी पेश�यांना एक चांदीची गाय नजर केली होती (वा. क. भावे १९७६ : ु ृ
१२३). परतं पढे एकोिणसा�या शतका�या आरभंी�या चतथा�त इं�ज राजवट ु ु ु
महारा��ावर ��थािपत झा�यानंतर पा�ा�य वा�तकलेचा आिण िश�पिव�ेचा �भाव ु
ख�या अथा�ने महारा��ावर िदस लागला. यात मंबई हे इं�जी स�ेचे क� � अस�याने या ू ु
दो�ही कलांवरील पा�ा�य �भावाची मंबई हीच �मख भमी रािहली.ु ु ू

एकोिणसा�या शतकात इं�ज रा�य�थापनेनंतर महारा��ातील नागरीकरण वाढ ू
मबईतील पा�ा�य वा�तशैली व िश�पकलांु ु

आधी �हट�या�माणे िश�पकला केवळ मंिदरांमधील मत��या �पातच िश�लक ू
रािहली होती; परतं गावोगाव म�या� तयार करणार े पारपं�रक कारागीर होते. आिण ते ु ू
केवळ दगडात न�हे, तर लाकड, माती, हि�तदतं अशा िविवध मा�यमांम�ये म�या�, िश�पे ू ू
तयार करत असत. इं�ज राजवटीतही असे कारागीर िविवध स�ंथािनक, जहागीरदार, 
धिनक मंडळी यां�या आ�याने आप�या कलेचा आिव�कार करत असत. १८७०�या 
आगेमागे िभवा सतार हा कलाकार दि�ण महारा��ातील अनेक स�ंथािनकां�या आ�याने ु
रािहला. औधंास ये�यापव� िभवा सतार क�ंदवाडकर स�ंथािनकांकडे अनेक वष� होता. ू ु ु
क�ंदवाडकरांना �याने गणपती, िसहं व कमळ अशी िच�े काढन िदली होती; �याचबरोबर ु ू
गणपती, ऋ�ी-िस�ी, �ीराम, सीता, ल�मण, मा�ती आिण मरलीधर यां�या हि�तदतंी ु
मत� तयार क�न िद�या हो�या. तर बावडयाचे स�ंथािनक अमा�य बावडेकर यांना �याने ्ू
द�ाची मत� तयार क�न िदली होती. औधं�या अिधपत�नाही िभवा सताराने पव� ू ु ू
बाळासाहेब पतं�ितिनधी यां�या आजोबांचा त�णपणीचा लाकडी पतळा, मरलीधर, दोन ु ु
गोपी, गोपाळ दोन गाई व �तनपान करणारी वासर े अशी लाकडी िश�पे तयार क�न 
िदली होती. हि�तदतंाम�ये महादवे-पाव�ती, गणपती आिण द� अशी िश�पे होती 
(भवानराव पतं�ितिनधी १९४६ : ५१५-१६).

पेशवाई�या काळात सन १७६०म�ये बांधन पण� झालेले ओकंार�ेर मंिदर हे अशा ू ू
इ�लामी �भावाचे एक नमनेदार उदाहरण आहे (िक�ा : ६२-६७). तर िचपळणजवळील ु ू
परशरामा�या मंिदरा�या िभतंी व रचना इ�लामी शैलीत व घमट यरोपीय शैलीत आहेत. ु ु ु
या मंिदराचे पेशवे काळातील बांधकाम जिंज�या�या िस�ी�या आिथ�क पाठबळावर झाले 
होते. या मंिदरावर काम करणार े कारागीर पोत�गीज होते (िक�ा : ४७-५४). इं�जपव� ु ू
काळात िविवध वा�तशैल�चा सिंम� �भाव महारा��ा�या भमीवर कसा िदसत होता याची ु ू
ही �ाितिनिधक उदाहरणे आहेत. 
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लागले. �यापैक� मंबई शहरा�या िवकासात इं�जांनी िवशेष ल� घातले. एकोिणसा�या ु
शतका�या उ�राधा�त मंबई शहरातील िविवध इमारत�चे बांधकाम सरकारी पातळीवर ु
हाती घे�यात आले. मंबई�या या नागरी िव�तारा�या �पाने वा�तकले�या व ु ु
िश�पकले�या भारतीय समाजाला आजवर अप�रिचत असले�या �पाचा आिव�कार 
मंबई�या भमीवर घडन आला. १८५७म�ये मंबईत �थापन झाले�या जे. जे. �कल ऑफ ु ू ू ु ू
आट�मधील ि�िफ�स, िकपिलंग यां�यासारखे िश�क आिण �यां�या हाताखाली िशकन ू
तयार झाले�या अनेक कलावतं आिण कारागीर यांनी मंबई�या या कलािव�कारात मोठे ु
योगदान िदले. 

कोळी, भडंारी हे मंबई बेटावरील मळचे रिहवासी होते. सोळा�या शतकापासन ु ू ू
मंबईत पोत�गीज लोक राहात होते. �यानंतर इं�ज आले. इं�जां�या �ो�साहनामळे पारशी ु ु ु
�यापारी लोक मंबईत वसतीला आले. सतरा�या-अठरा�या शतकात कोकणातन बेने-ु ू
इ�ाएली लोकही मंबईत �थलांत�रत झाले. वसई प�रसरातही पोत�गीज-ि��ती लोक ु ु
मोठया स�ंयेने होते. या िविवध धम�य लोकांची �ाथ�ना�थळे मंबई व सा�ी बेटांवर ् ु
िठकिठकाणी उभी रािहली. वा�तकलेचा हा �या �या धमा��या लोकांनी केलेला पारपं�रक ु
आिव�कार होता. िहदं दवैतां�या मंिदरांसोबतच पार�यां�या अ�यारी, �य लोकांचे ूू
िसनेगॉग, ि��यांचे चच�, मि�लमां�या मिशदी मंबईत बांध�या गे�या. ु ु

पोत�गीजांनी ि��ती धमा�ची �ाथ�ना�थळे मंबई व प�रसरात �या काळापासन ु ु ू
उभारायला स�वात केली होती. १५३४म�ये पोत�गीजांनी मंबईतील स�या�या जनरल ु ु ु
पो� ऑिफस�या इमारती�या जागी ‘अवर लेडी ऑफ ए�सपे�टेशन’ हे चच� बांधले होते. 
�यानंतर १५९९म�ये सा�ी बेटे िजकंन घेत�यानंतर �यांनी मालाडम�ये बोनाव�चर चच� ू
उभारले. यािशवाय माहीम, वां�े येथेही �यांनी चच� बांधले. ही सगळी कॅथिलक चच� होती. 
इं�जां�या स�ा�थापनेनंतर �ॉटे�टंट चच� उभार�यात आले. �य धम�यांचे मंबईतील ू ु
पिहले �ाथ�ना�थळ (िसनेगॉग) १७९६म�ये बांधले गेले. �य धम�यांचे अिखल ू
भारतातील हे पिहले �ाथ�ना�थळ आहे. पारशी व मि�लमां�या धािम�क वा�त दखेील या ु ू
काळात मंबईत उ�या रािह�या. �ाथ�ना�थळािशवाय इतर �कारची काही बांधकामे ु
दखेील या काळात उभी रािहली. उदाहरणाथ�, मंबईतील पिहली गोदी, बॉ�बे डॉकयाड� ु
१७३५साली बांध�यात आली (िफरोझ रानडे, र�मी रानडे २००४ : ५८-८४). 
१७०९म�ये फोट�  प�रसरातील लीमजी अ�यारी बांध�यात आली. तर १७३३म�ये मोदी 
��ीटवरील अ�यारीचे बांधकाम झाले.

पण मंबईत ख�या अथा�ने आधिनक वा�तकला आिण िश�पकला यांचा आिव�कार ु ु ु
झाला तो १८६० नंतर. मंबई रा�याचे ग�हन�र बाट�ल ि�अर यांनी त�कालीन मंबई ु ु
शहराभोवती असलेली तटबदंी पाडन आिण खंदक बजवन मंबईचा िव�तार कर�याचा ू ु ू ु
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िनण�य घेतला. हा िनण�य मंबई शहरा�या िव�तारा�या ��ीने �ांितकारी ठरला. म�य ु ु
मंबई बेटाभोवती असले�या सम�ात, खाडीत भराव टाकन ती भमी इतर बेटांना ु ु ू ू
जोड�यास स�वात झाली व मंबई शहर िव�ता� लागले. सरकारी काया�लये, र�ेवे ु ु
�थानक, िव�ापीठ व इतर िश�णस�ंथा, महापािलका, आधिनक �यापार उ�ोगाची क� �े ु
यां�यासाठी मोठया इमारती बांध�या जाऊ लाग�या. बाट�ल ि�अर यांनी आप�या दोन ्
दशकां�या कारक�द�त अनेक न�या बांधकामांना चालना िदली. यापैक� बह�तेक इमारत�चे 
आरखेन सरकारी बांधकाम खा�या�या अिभय�ं यांकडन करवन घे�यात आले.ू ू

१८६०म�ये बाट�ल ि�अर याने नवे मंबई शहर उभार�याचा उप�म स� ु ु
के�यानंतर टाऊन हॉल�या समोर वत�ळाकती उ�ान तयार कर�यात आले. १८६९ ते ु ृ
१८७२ या काळात हे उ�ान तयार झाले. हे स�या हॉिन�मन सक� ल �हणन ओळखले ू
जाते. �याभोवती असले�या इमारत�ची उभारणी कर�यात आली. १८५८म�ये 
एि�फ��टन लड अड �ेस नावाची कंपनी �थापन झाली. या कंपनीचे �मख इंिजिनयर ँ ँ ु
जे�स �कॉट यांनी स�या�या हॉिन�मन सक� लभोवती�या इमारत�चे आराखडे तयार केले. 
१८७३पय�त या सक� लभोवती�या इमारती बांधन पण� झा�या हो�या. या इमारत�ना ू ू
असले�या �हरांडेवजा कमानी (arceds) हे �यांचे �मख वैिश�य आहे.्ु

पिह�या ट��यात बांधले�या इमारत�म�ये ए��लेनेड हॉटेल, डेि�हड ससन लाय�री, ू
�ॉफड� माक� ट या इमारत�चा समावेश होतो. पैक� १८६७-६९ या काळात बांधले�या 
ए��लेनेड हॉटेलची रचना वैिश�यपण� आहे. या इमारतीसाठी वॉटसन यांनी इं�लंडह�न ् ू
लोखंडी चौकटी आयात के�या हो�या. या इमारतीला असलेले ओतीव लोखंडाचे �तंभ 
आजही िदसतात. ‘वॉटसन हॉटेल’ �हणन �िस� असले�या याच इमारतीत १८९६म�ये ू
�यिमए बधंनंी भारतातील मकपटांचा पिहला जाहीर खेळ दाखवला होता. या�या ु ू ू
शेजारीच असले�या डेि�हड ससन मेकॅिन�स इि��टटयट अड लाय�रीची इमारत ् ँू ू
१८७०म�ये बांधन पण� झाली. या इमारतीचा आराखडा �कॉट मॅ�लेलड अड कंपनीने ँ ँू ू
बनवला होता (ि�वेदी, मेहरो�ा २००५ : ५५). �ॉफड� माक� ट�या इमारतीचे आरखेन 
िव�यम इमस�न यांचे आहे. या माक� ट�या इमारती�या वा�तरचनेसाठी �ॉफड�ने �पधा� ु

मंबईतील टाऊन हॉल (स�याची एिशयािटक सोसायटीची इमारत) �हणन ु ू
ओळखली जाणारी इमारत १८३३म�येच बांधन पण� झाली होती. या टाऊन हॉलला ू ू
समोरील बाजने दो�रक या �ीक शैलीत उभारलेले खांब आिण मंडप आहे. या टाऊन ू
हॉलम�येच मंबईचे आधिनक साव�जिनक जीवन आकाराला आले. मह�वा�या सामािजक ु ु
व राजक�य ��ांची चचा� येथेच झाली. याच टाऊन हॉल�या पाय�यांव�न १८५८चा 
इं�लंडची महाराणी ि�ह�टो�रया िहचा जाहीरनामा लोकांना वाचन दाखव�यात आला ू
होता. 
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यानंतर उ�या रािहले�या मह�वा�या इमारती �हणजे हायकोट�  व मंबई िव�ापीठाची ु
इमारत होय. हायकोटा��या इमारतीचे बांधकाम १८७१ ते १८७८ या काळात स� होते. ु
रॉयल इंिजिनयस��या जे. ए. फ�लर यांनी या इमारतीचे आरखेन केले होते. यरोपातील ु ु
�हाईन नदीकाठी पािहले�या एका राजेशाही गढीव�न �यांनी या इमारतीची क�पना 
केली. कोप�यावर व म�यभागी असलेले मनोर े आिण बांधकामासाठी वापरलेला काळा 
दगड यामळे ही इमारत दखेील एखा�ा गढीसारखीच भासते. इमारतीची अतंग�त रचना ु
जॉन ॲड�स या वा�तिवशारदाने केली आहे. आतील दालनांतील �तंभां�या टोकांवर व ु
छताखाली असले�या प�यांवर ससर, अ�वल, साप, क�ा, ग�ड, घबड इ�यादी �ाणी-ु ु ु्
प�यां�या आक�या कोरले�या िदसतात. एका वानरा�या डो�यावर प�ी बांधलेली असन ृ ू
�या�या हातावर एक�कडे झकलेला तराज िदसतो. ही िश�परचना मकंद रामच�ं या ु ू ु ु
िश�पकाराची असावी असा त��ांचा कयास आहे. मकंद रामच�ं यां�या दखेरखेीखाली ु ु
या इमारतीचे बांधकाम झाले आहे. शेजारीच असले�या मंबई िव�ापीठातील पदवीदान ु
सभागहाची उभारणी १८६९ ते १८७४ या काळात झाली; तर राजाबाई टॉवरचे ृ
बांधकाम १८७८म�ये पण� झाले. या दो�ही इमारत�चे आरखेन �िस� ि�टीश ू
वा�तिवशारद िग�बट� �कॉट यांनी केले होते. पदवीदान सभागह कावसजी जहांगीर यांनी ु ृ
िदले�या दणेगीतन उभे रािहले. �याची बांधणी तेरा�या शतकातील �� च गॉिथक शैलीतील ू
आहे. या�या उभारणीत कला� व पोरबदंर �कारचे दगड वापरले आहेत. िखड�यांसाठी ु
वापरले�या िच�ांिकत रगंीत काचा व तीन बाजनंा असलेले स�जे हे या इमारतीचे ू
वैिश�य. पदवीदान सभागहाजवळच असले�या राजाबाई टॉवर�या उभारणीसाठी �ेमचदं ् ृ
रॉयचदं यांनी दणेगी िदली. �यां�या मातो��चे नाव या इमारतीला द�ेयात आले. �या 
काळातील मंबईतील ही सवा�त उंच इमारत होती. टॉवर�या पिह�या मज�यावरील ु
स�जा�या वर अ�भजाकती मनो�याचे �तंभ आहेत. या �तंभांवर कोरले�या ु ृ

ठेवली होती. या �पध�त िव�यम इमस�न यांचे आरखेन िनवडले गेले. ही इमारत 
१८६९म�ये बांधन पण� झाली. १८६५-६६म�ये जे. लॉकवड िकि�लंग कलािश�क ू ू ू
�हणन जे. जे. �कल ऑफ आट�म�ये �ज झाले होते. िश�पकला हा �यांचा िवषय होता. ू ू ू
िकि�लंग व �यां�या हाताखाली िशकलेले िव�ाथ� यांनी तयार केलेली िश�पे मंबई�या या ु
न�या इमारत��या सशोिभकरणासाठी वापर�यात आली. जे. जे. म�ये तयार झाले�या ु
अलंकरणा�मक वेलब�या आिण िश�पे यांचा वापर इमारत��या बांधकामांम�ये होऊ ु ्
लागला. �ॉफड� माक� ट�या �वेश�ारावरील कमानीत असलेली ‘माक� ट सीन’ आिण 
‘ॲि�क�चर’ ही उि�थत िश�पे �वतः िकपिलंग यांनी तयार केलेली आहेत. शेतकरी 
आिण भाजीिव�ेते अशा समाजा�या सामा�य वगा�तील �य��चे दश�न या िश�पांमधन ू
घडते (दीपक घार े२०१७ : ८४).
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कोनाडयांम�ये आठ फट उंच िश�पाकती बसवले�या आहेत. मंबई इला�यातील िविवध ् ृू ु
जमात��या लोकांचे �ाितिनिधक पेहरावातील हे पतळे आहेत. या सग�या िश�पाकती ु ृ
िश�पकार मकंद रामच�ं यांनी तयार के�या आहेत. राजाबाई टॉवर�या तळमज�यावरील ु ु
िदवाणखा�यातील िज�याखालील कमानीवर होमर आिण शे�सिपअर यांचे चेहर ेकोरले 
आहेत. येथील िश�पकत��या रचनेतही िकपिलंग यांचे माग�दश�न होते. मकंद रामच�ं ृ ु ु
आिण जे. जे. �कल ऑफ आट�मधन िशकन बाहेर पडलेले इतर कलावतं यां�या ू ू ू
िश�पकौश�याचा आिव�कार हायकोट�  व मंबई िव�ापीठा�या इमारत�वर झालेला िदसतो. ु
पा�ा�य कलािवचारातील आिण त�व�ानातील उदारमतवादी �वाहांचा िमलाफ येथे 
��य�पात होतो. १८७४म�ये ‘टाइ�स ऑफ इंिडया’ या प�ात मंबई िव�ापीठा�या ु
इमारतीिवषयी पढील अिभ�ाय �य� झाला होता : “यरोपमधील कारािगरां�माणेच दशेी ु ु
कारागीरही कला िशकन घे�यात िततकेच त�पर आहेत, आिण म�लीम �थाप�यकले�या ू ु
�हासानंतर �थमच भारतात वा�तकलेला वैभवशाली भिव�यकाळ अस�या�या खणा ु ु
िदसताहेत. कला शा�त �हायची असेल तर �थािनक, दशेी जािणवांशी ती एक�प �हावी 
लागते. आिण वा�तकलेतला हा काळ येऊ घातला आहे. न�हे काही मया�दपेय�त तो ु
आलाही आहे. फ� कोरीव कामां�या बाबतीतच न�हे तर िश�पांसाठी दखेील. �थािनक 
कलावतंांम�ये िडझाइनब�ल एक �यापक जाण िनमा�ण होत आहे.” (दीपक घार े२०१७ : 
८४-८६).

मंबई शहरा�या उभारणीत मानाचा तरा �हणता येईल अशी इमारत �हणजे ु ु
ि�ह�टो�रया टिम�नस या नावाने पव� ओळखली जात असलेली जी. आय. पी. र�ेवे�या ू
म�यालयाची इमारत होय. ही इमारत व ित�याच पढयात बांधलेली मंबई ्ु ु ु
महानगरपािलकेची इमारत या दो�ही इमारत�चे आरखेन �या काळातील मंबई सरकार�या ु
साव�जिनक बांधकाम खा�यातील ��यात वा�तिवशारद �ेड�रक िव�यम �टी�ह�स याने ु
केले होते. दो�ही इमारत�ची शैली वेगवेगळी आहे. टिम�नस�या इमारतीचे काम १८७८ ते 
१८८८ या काळात झाले. तर महानगरपािलके�या इमारतीचे बांधकाम १८८४ ते 
१८९३ या काळात पण� झाले.ू

टिम�नस�या कामासाठी �टी�ह�सला एत�ेशीय इंिजिनयर सीताराम खंडेराव वै� 
आिण सपरवायझर एम. एम. जनाद�न यांचे साहा�य �ाम�याने झाले. या इमारती�या ् ्ु ु
बाहेरील बाज�या सशोिभकरणासाठी वापरले�या िश�पांची िनिम�ती जे. जे. �कल ऑफ ू ु ू
आट�सचे �मख ि�िफ�स यां�या माग�दश�नाखाली �या स�ंथेतील िव�ा�या�नी केली. या ् ु
इमारतीवरील िश�पे अितशय सडौल व दखेणी आहेत, गवा�, स�जे, कमानी या ु
सवा�वरच कोरलेले न�ीकाम ल� वेधन घेते. इमारती�या घमटावर �गतीचे �तीक �हणन ू ु ू
हाती मशाल घेतलेले �ीक मत�िश�प उभारलेले आहे. खाल�या ��येक म�य चांदईवर ू ु



948   ।     कलाजीवनातील ि�थ�यतंर े- महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ृ

१८६० ते १९०० या काळात मंबई�या भमीवर अनेक इमारती उ�या रािह�या. ु ू
सरकारने घेतलेला पढाकार व मंबईतील धिनकांनी दऊे केलेले आिथ�क साहा�य यांतन ु ु ू
आधिनक वा�तशैलीचा हा आिव�कार श�य झाला. इं�ज सरकार�या वसाहतवादी ु ु
धोरणाचा �भाव या वा�तिवकासावर पडला. इं�जांनी आप�या पा�ा�य परपंरतेील ु
गॉिथक आिण �ीक शैलीचा भ�य आिव�कार या इमारत��या �पाने भारतीय भमीवर ू
घडवला. स�ा आिण कला या दो�ही �ांतातील आपले अ�ेसर�व इं�जांनी एत�ेिशयां�या 
मनावर िबबंवले. या िवशाल, भ�य आिण दखे�या इमारत��या दश�नाने एत�ेशीय समाज 
िदपन गेला. ू

वेगवेगळी िश�पे बसवली आहेत. ती उ�ोग, अिभयांि�क�, कषी व �यापार इ�यादी ृ
आधिनक गो��ची �ितके आहेत. न�ीदार रगंीत काचांचा वापर मंबई िव�ापीठा�माणेच ु ु
याही इमारतीत कर�यात आला आहे. ि�ह�टो�रया टिम�नसची ही इमारत जगातील 
सव��क� र�ेवे�थानक �हणन मा�यता पावली होती. ताजमहाल�या बरोबरीने छायािच�े ृ ू
काढली गेलेली इमारत �हणनही ती ओळखली जाते. (ि�वेदी, मेहरो�ा २००५ : ७३-ू
७४). ि�ह�टो�रया टिम�नस�या इमारतीनंतर �टी�ह�सने महानगरपािलके�या इमारतीचे 
आरखेन केले. या इमारती�या रचनेत �याने गॉिथक शैलीत पारपं�रक भारतीय िहदं व ू
इ�लामी वा�तशैलीची काही वैिश�ये समािव� केली. पा�ा�य व पौवा��य वा�तशैल�चा ्ु ु
मेळ घालणारी इंडो-सास�िनक शैली हे या इमारतीचे वैिश�य होय (Christopher ्
London 2002 : 99). या इमारतीवरही �टी�ह�सने घमटाची रचना केली व �या�या ु
टोकावर पखं असले�या दवेतेचे िश�प उभारले.

या कलािव�कारात एत�ेशीय घटकांचाही सहभाग होता. अथ�साहा�य करणार े
�यापारी, उ�ोगपती भारतीय होते. जे. जे. �कल ऑफ आट�म�ये आधिनक कलेचे िश�ण ू ु
घेणार ेकलावतं या वा�त-िश�प िनिम�तीत सहभागी झाले. िच�कला व िश�पकला यां�या ु
�े�ात वा�तवािभमखतेचा �ि�कोन �जला होता. ही वा�तवािभमखता गॉिथक व �ीक ु ु
शैलीतील इमारत��या िश�पांमधन डोकावत रािहली. पा�ा�य वा�तरचनेत ते�हा ू ु
पारपं�रक �ीक आिण रोमन वा�तशैलीची काही वैिश�ये आिव�कत होत होती. �ीकां�या ् ृु
शैलीत दगडी खांब तर रोमन वा�तशैलीत अध�वत�ळाकार कमान ही त�वे क� ��थानी ु ु
आहेत. या दोन वा�तशैल�िशवाय यरोपातील ितसरी वा�तशैली �हणजे गॉिथक शैली ु ु ु
होय. ही शैली पधंरा�या शतका�या समारास उदयास आली. अध�वत�ळाकार कमानी�या ु ु
ऐवजी उंच टोकदार कमानी या शैलीत उभार�यात आ�या. मंबईत इं�जांनी �ीक-रोमन ु
आिण गॉिथक या दो�ही वा�तशैली बांधकामासाठी वापर�या. एिशयािटक सोसायटीचा ु
टाऊन हॉल हे �ीक-रोमन वा�तशैलीचे उदाहरण आहे, तर मंबई िव�ापीठ, उ�च ु ु
�यायालय या इमारती गॉिथक शैलीत बांध�या आहेत. ि�ह�टो�रया टिम�नसची इमारत व 
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इमारत�सोबतच �मारकिश�प आिण �यि�िश�प यां�या �पातही या काळातील 
िश�पकलेचा आिव�कार झाला. एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त इं�लंडम�ये 
िश�पकले�या �ांतात ‘�य �क�पचर’ ही चळवळ झाली. ितचा �भाव या काळातील मंबई, ू ु
कलक�ा या शहरांतील िश�पउभारणीवर पडलेला िदसतो. मंबईतील भाऊ दाजी लाड ु
स�ंहालयातील ि��स अ�बट� याचे पणा�कती िश�प �य �क�पचर चळवळीशी नाते ृू ू
सांगणार े आहे. थॉमस व�मर या �िस� िश�पकाराने मंबईतील कावसजी जहांगीर ू ु
रिेडमनी आिण डेि�हड ससन ही दोन िश�पे घडवली. व�मरने घडवलेला बाट�ल ि�अर ू ू
यांचा पतळा एिशयािटक सोसायटी�या टाऊन हॉलम�ये ठेवला आहे. मॅ�य नोबेल याने ु ू
जग�नाथ शकंरशेट यांचे िश�प तयार केले; माउंट�टअट� एि�फ��टन याचे एिशयािटक ु
सोसायटीम�ये मांडलेले भ�य सगंमरवरी िश�प �ॅि�सस चॅ��ी याने घडवले आहे. तर 
‘काळा घोडा’ �हणन प�रिचत असलेले ि��स ऑफ वे�स याचे �िस� िश�प जॉन एडगर ू
बोहेम याने तयार केले.

मंबई महानगरपािलकेची इमारत या िनओ-गॉिथक शैलीत बांधले�या इमारती आहेत.ु

अशा रीतीने ि�ह�टो�रयन िश�पकलेचा �भाव १८९५पय�त�या मंबईतील इमारत-ु
उभारणीवर पडलेला िदसतो. १८९५नंतर गणपतराव �हा�े यांची िश�परचना पढे आली ु
आिण िश�पकलेतील भारतीय रचनात�वांचे व स�दय�क�पनांचे दश�न प�हा एकदा होऊ ु
लागले. भारतीय िश�पकलेचा नवा �वाह स� झाला.ु
िश�पकलेतील भारतीय�व

गणपतराव �हा�े यां�या घरा�यात परपंरनेे मित�कला ू
चालत आली होती. �यांनी वया�या पधंरा�या वष�, १८९१म�ये मंबई�या जे० जे० कला ु
महािव�ालयात �वेश घेतला. िकि�लंग�या प�ात या महािव�ालयात िश�पकलेला 
द�यम �थान �ा� झाले होते. येथे �यांना �ीनवड, धरधंर हे िश�क होते. िच�कलेचे ु ुु
िश�ण घेत असतानाच गणपतराव �हा�े यांनी मंिदरात पजेसाठी िनघाले�या एका शालीन ू
�ीचे िश�प तयार केले. या िश�पाला १८९६�या बॉ�बे आट� सोसायटी�या वािष�क 

गणपतराव �हा�े (१८७६-१९४७) हे एकोिणसा�या 
शतकात उदयाला आलेले आधिनक महारा��ातील महान ु
िश�पकार होते. �यां�या िश�पकलेने एकोिणसा�या 
शतकातील ि�ह�टो�रयन िश�पकलेचा ठसा पसन टाकला. ु ू
�हणनच भारतीय िश�पकलेत गणपतराव �हा�े यां�या ू
कलािनिम�तीपासन नवा ट�पा स� झाला असे मानले जाते. ू ु
�यांनी केवळ अलंकरणा�मक िश�परचनेत अडकन ू
पडले�या िश�पकलेला अिभजात कलेचा दजा� िदला.
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�दश�नात रौ�य पदक िमळाले. �यानंतर पढे १९०४म�ये याच िश�पाला ु
इंिडयन नॅशनल कॉ�ेंस�या औ�ोिगक �दश�नात सवण� पदक िमळाले. ु
या ‘मंिदरपथगािमनी’ या िश�पामळे गणपतराव �हा�े हे नाव �िस�ीस ु
आले. सन १९००म�ये पॅ�रस येथे भरले�या कला�दश�नात �हा�े 
यां�या ‘सर�वती’ या िश�पाला गौरवप� व पदक िमळाले. �यानंतर �हा�े 
यांची क�त� आतंररा��ीय �तरावर पसरत गेली. पौरािणक �य���या 
ऐवजी सव�सामा�य �य��ना िश�पाचे िवषय क�न �हा�े यांनी 
महारा��ीय िश�पकलेत �ांती केली. पढे िवसा�या शतका�या पवा�धा�त ु ू
बाळाजी वसतंराव तालीम (१८८८-१९७०), िवनायक पांडरगं ु
करमरकर (१८९१-१९६६) इ�यादी िश�पकारांचा उदय झाला आिण 
महारा��ातील िश�पकला बहरली.

‘मिंदरपथगािमनी’ 

ि�िटश िश�पकाराचंी �मारकिश�पे 

सर जॉन एडगर बोहमे -
काळा घोडा (ि��स ऑफ वे�स, मबंई)ु

म�ॅय नोबल -ु
जग�नाथ शकंरशेट (१८७०)

थॉमस व�नर - ु
सर कावसजी 

जहागंीर रडेीमनी 
(१८६९)



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - कलाजीवनातील ि�थ�यतंर े   । 951 ृ

१० इितकथन 

महारा��ा�या कलाजीवनाला धािम�कतेचे असलेले पारपं�रक अिध�ान पा�ा�य 
स�ंकती�या सपंका�नंतर कमकवत झाले. धािम�क िवधी आिण सण-उ�सव यां�या �सगंी ृ ु
सादर के�या जाणा�या नाटया�म कला, सगंीत यांचे �व�प बदलले. पारपं�रक ्
सादरीकरणाचे िविवध �कार उ��ांत होत गेले आिण एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त 
नाटक आिण सगंीत या दोन कलांम�ये क� �ीभत झाले. हा �वास कसा झाला याचा ू
आलेख ��तत �करणात मांडला आहे.ु

स�वातीला तमाशा, दशावतार यां�या �पाने नाटया�म कला लोकांचे मनोरजंन ्ु
क� लागली. �यानंतर पौरािणक नाटकांचा �वाह स� झाला. दशावतार, पौरािणक ु
नाटके यांची कथानके पराणांतील दवे-दवेतां�या कथांवर आधा�रत होती. पौरािणक ु

एकोिणसा�या शतका�या पवा�धा�त इं�ज राजवट महारा��ा�या बह�तांश �दशेावर ू
��थािपत झा�यानंतर पा�ा�य स�ंकती आिण एत�ेशीयांची पारपं�रक स�ंकती यां�यात ृ ृ
िनकट सपंक�  ��थािपत झाला हे खर ेअसले तरी �यापव� िनदान शतकभर आधीपासन ू ू
पा�ा�य स�ंकतीशी एत�ेशीयांचा प�रचय झाला होता. मंबई बेट सतरा�या शतकापासन ृ ु ू
इं�जां�या ता�यात होते. मंबई आिण कोकण प�रसरात ते�हापासन इं�जांचा वावर होता. ु ू
इं�जांची प�तके, िच�े, दब�ण-नकाशा यां�यासार�या �ानदश�क आधिनक व�त, ि��ती ु ु ूु
धम�, औषधे इ�यादी गो�ी एत�ेशीय समाजात इं�जी रा�य�थापने�या आधीच �वेश�या 
हो�या. �याचबरोबर इं�जी भाषेतील सािह�य, िवचार-चचा�, वै�ािनक सशंोधन यांचाही 
थोडाफार प�रचय होऊ लागला होता. �यांचा या ना �या कारणाने इं�जांशी सपंक�  होता 
अशा समदायांम�ये ही �ि�या इं�जी रा�य�थापने�या पव�च चाल झाली होती. इं�ज ु ू ू
राजवट ��थािपत झा�यानंतर हा सपंक�  अिधक घनदाट झाला. िश�ण, �शासन या 
�यव�थां�या िनिम�तीनंतर पा�ा�य सां�कितक िव�ाशी एत�ेशीयांचा वेगवेग�या ृ
पात�यांवर प�रचय होऊ लागला. याचा मलगामी प�रणाम महारा��ा�या कलाजीवनावर ू
झाला.

��तत �करणात महारा��ा�या कलाजीवनातील ि�थ�यतंरांचा वेध घेतला आहे. ु
इं�जपव� काळातील पारपं�रक महारा��ाचे कलाजीवन हे �ाधा�याने धािम�क परपंरांशी ू
िनगिडत होते. धािम�क िवध��या पत�तेसाठी अथवा सण-उ�सव साजर े कर�या�या ू
िनिम�ाने कलािव�कार होत असत. हे सण दखेील धािम�क ��ांशी जोडलेले असत. या 
कलािव�कारा�ार े मनोरजंनही साधले जात असे. परतं िनखळ मनोरजंन हा अशा ु
कलािव�कारांचा �मख उ�ेश नसे. म�ययगीन समाजाला धािम�कतेचे अिध�ान अस�याने ु ु
कलािव�कार दखेील �याच हेतने �े�रत असणे �वाभािवक होते.ू
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�य��ना समाजात आदर आिण लोकि�यता दो�हीही होते. �याचा फायदा पौरािणक 
नाटकांना लोकि�यता िमळव�यात झाला. स�वातीला तमाशातील वगनाटये दखेील ्ु
पौरािणक आ�यानांवर आधा�रत असत. थोड�यात, पौरािणकता कायम असली तरी या 
नाटयकलांचा उ�ेश मा� समाजाचे मनोरजंन करणे हाच होता. पौरािणक नाटकांनंतर ्
पा�ा�य नाटयवा�या�या �भावातन बक�श नाटके आली. कि�पत कथानके आिण ् ू ु
सामािजक िवचार नाटकांतन सादर होऊ लागले. येथन पढे नाटक ही कला अिधक ू ू ु
इहवादी (secular) बनली. सगंीत हे धािम�क क�त�ने, ग�धळ इ�यादी �कारांचा एक भाग 
होते. �यापासन ते वेगळे झाले आिण शा�ीय सगंीताचा नवा �वाह एकोिणसा�या ू
शतका�या उ�राधा�त ठळकपणे िदस लागला. हे सगंीत कठ�याही धािम�क िवधीशी ू ु
िनगिडत न�हते. �याला कले�या �ांतात �वतं� अि�त�व होते. या शा�ीय सगंीताचा 
वापर क�न नाटकातील पद े सादर होऊ लागली. यामळे सगंीत नाटकांचा �वाह ु
लोकि�य झाला आिण रागदारी सगंीताची अिभ�ची समाजात िनमा�ण हो�यास सहा�य 
झाले. िच�कला व िश�पकला यांचाही याच िदशेने िवकास झाला. या दो�ही कलांम�ये 
वा�तिवक जीवनाचे दश�न घड लागले. सव�सामा�य लोकांचे दश�न घडवणे हे कलेचे काय� ू
मानले जाऊ लागले. नाटकातन पौरािणक राजे, दवे यां�याऐवजी सामा�य �य��चे जीवन ू
िदस लागले. सामा�य माणसे िच�ांचे, िश�पांचे िवषय होऊ लागले. या कलांतील ू
स�दया�चा ताि�वक िवचार होऊ लागला. इहवादी �ि�कोन हे या काळातील एकणच ू
कलािव�ाचे �मख ल�ण बनले. �याचबरोबर एत�ेशीय समाजात �थमच सामा�यां�या ु
जीवनाचा आिव�कार करणारा उदारमतवादी िवचार हे कलेचे �मख अिध�ान बनले.ु

या काळातील नाटय, सगंीत, िच� या कलांचे पर�परसबंधंही न�याने जळन आले. ् ु ू
सगंीताचा नाटकाशी असलेला सबंधं वर सांिगतला आहे. िच�कले�या िवकासात 
वा�तववादी िच�ांचाही वाटा होता. नाटकांचे नेप�य �हणन िनसग���य रगंवलेले पडद ेू
वापरले जाऊ लागले. �यायोगाने िच�कलेचा नाटयकलेशी सबंधं जळन आला.् ु ू

महारा��ीय समाजात एकोिणसा�या शतका�या उ�राधा�त म�यमवग� आकाराला येत 
होता. या वगा�शी या काळातील कलािव�कारात झालेली ि�थ�यतंर े अितशय घिन�पणे 
िनगिडत होती. या नागर, िशि�त म�यमवगा��या आकां�ा, �व�ने, समजती यांचा �भाव ु
नाटक, सगंीत, िच� या कलांवर पडलेला िदसतो. या वगा�त स� असले�या सामािजक-ु
राजक�य चचा�मधील उलटसलट �वाहांनी या कला �भािवत झाले�या िदसतात. �या ु
अथा�ने ही कलािनिम�ती या म�यमवग�यांची िनिम�ती होती. सगंीत, नाटक, िच�कला या 
कलांनी म�यमवग�यां�या अिभ�चीचे भरणपोषण केले. या वगा��या जीवनािवषयी�या 
�ेरणा, जीवन��ी जसजशी बदलत गेली, तसतसे या कलांचे �व�प दखेील बदलत गेले 
असे िदसते. एकोिणसा�या शतकातील महारा��ातील कलािव�कारातील ि�थ�यतंरांचा 



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - कलाजीवनातील ि�थ�यतंर े   । 953 ृ

इितहास हा अशा रीतीने या समाजा�या ि�थ�यतंरांशी नाते सांगतो.

१.बाबा पदमनजी यांनी सांिगतलेली बेळगावातली आप�या लहानपणची, 
१८४०�या समारासची एक आठवण : “दवेळा�या िभतंीवर एका कशळ िच�कारान� राम ु ु
व क�ण �ां�या अवतारिच�ांच� फार सदंर रगंीत िच�� काढल� होत� व �यां�याखाल� ृ ु
थोड�यांत वण�न बालबोध अ�रांन� िलिहल� होत�, त� वाच�यांत व पाह�यांत म� बराच वेळ 
घालवावा; तेण�क�न मला पराणांतील कथांची बरीच मािहती झाली.” (पदमनजी १९५५ ु
: २९-३०).

२.१८५६साली मोठा द�काळ पडला, ते�हा मंबईतील लोकांसाठी र�ेवेने ुु
पाणीपरवठा कर�यात आला होता, �याचा सदंभ� येथे माडगांवकरांनी िदला आहे.ु

३.अथा�त या ‘सहजीवना’त जाितभेद उपि�थत होताच. शेजार �ा�णांचा असला 
तरी ते �ा�ण �ी-प�ष व पदमनज�चे कटंबीयदखेील �प�या�प�यतेचा सकेंत तंतोतंत ु ु ु ृ ृ
पाळत. पदमनज�चे कटंब मांसाहारी अस�याने �याचाही �ा�ण शेजा�यांना �चडं �ास ु ू
होत असे. पदमनजी कटंबीयांना जवळजवळ चो�नच मांसाहार करावा लागे (पदमनजी ु ु
१९५५ : ४-५).

४.बाणकोटी नोकरांची गरज मंबईकरांना िकती होती हे दीपदश�न नावा�या ु
वत�मानप�ात �यां�यािवषयी आले�या पढील प�ातन �प� होते. ु ू

बा�ये साराया अगंलीस पाणी। बा�ये बाजार दतेी आणनी ।।ु ु
बा�ये जावया वयनी मागनी । बा�ये मल� �यावया ।। २।।ु ु

िटपा

बा�या पाय दाबावया। बा�या टेबल पसावया।।ु
बा�या िश�ाम हाकावया। धो�� धवावयाला तो।। ३।।ु

पोिलसांत बा�ये चाकर । दस�या हिपसांत बा�ये फार ।।ु
बा�यािवण नाह� घर । मंबईतं पाह� ंजातां ।। १।।ु

५.१८९३म�ये गणेशो�सवाला �ारभं झा�यानंतर स�वाती�या काही वषा�त पणे व ु ु
इतर शहरांतन साव�जिनक गणेशो�सवात झाले�या �या�यानांचे िवषय व �यांचे व�े यांची ू
ज�ंी पढील�माणे : ‘महाभारतांतील दोन महाप�ष’ (लोकमा�य िटळक), ‘�ा�ण धमा�चे ु ु
सा�ा�य’ (गजानन भा�कर वै�), ‘दहे आिण आ�मा’ (लोकमा�य िटळक), ‘रा��ीय 
िश�ण’ (सीताराम केशव दामले), ‘लोकिश�ण’ (गणेश �यकंटेश जोशी), ‘बौ�धम� आिण 
िहदंधम�’ (धमा�नंद कोसबंी), ‘धमा�सबंधंी सामा�य िवचार’ (गणेश �यकंटेश जोशी), ‘धम� ु
आिण शा�’ (क० �० खािडलकर), ‘छा�दो�योपिनषद’ (ल० रा० पांगारकर), ‘अ�नं वै ृ ्
��ेित’ (सी० के० दामले), ‘गणेश�ाथ�ना’ (िव�ण गोिवदं िवजापरकर), ‘वैिदकधम�य ु ू

(माडगांवकर २००२ : ३०३).
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आया��या �ाचीन सा�ा�याची �यापकता’ (काशीनाथशा�ी लेले), ‘धम� व शा�’ (न० 
िच०ं केळकर), ‘बौि�क गलामिगरी’ (सी० के० दामले), ‘आम�या राजक�य प�षांचा ु ु
धािम�क इितहास’ (िश० म० परांजपे), ‘वेदा�त’ (िश० म० परांजपे), ‘जीवांची उ�पि�’ 
(िश० म० परांजपे), ‘जगाची सधारणा’ (सी० के० दामले), ‘गीतारह�यावरील ु
टीकाकारांना उ�र’ (लोकमा�य िटळक), ‘यो मे भ�ः स मे ि�यः’ (ना० क० आगाशे), ृ
‘गणांचा ईश’ (के० रा० छापखाने), ‘दवैी �ेषा गणमयी मम माया दर�यया। मामेव ये ु ु
�प��ते मायामेतां तरि�त ते।।’ (ना० क० आगाशे), ‘पौवा��यांची धािम�क �येये’ (सी० के० ृ
दामले), ‘दवे दगड का?’ (अ० ब० को�हटकर), ‘ब� अवतार’ (बामणगावकर), ु
‘वेदा�ताची चतःस�ी’ (िच०ं िव० वै�), ‘िहदंधम� मरले काय?’ (ल० ब० भोपटकर), ु ू ु
‘आ�याि�मक बल �े� क� आिधभौितक बल �े�’ (नानासाहेब वै�) इ�यादी. (ज० स० 
करदंीकर १९५३ : ५-१२).

८.अथा�त नाटकासारखी कला �वीकारली तरी ज�मजात �ा�ण�वा�या क�पना 
जपणेही स� रािहले. इचलकरजंीकर नाटक कंपनीसदंभा�तील इचलकरजंीचे स�ंथािनक ु
नारायणराव घोरपडे यां�याकडील िटपणात िलिहले आहे : “ही मंडळी जरी नाटक करीत 
तरी मंडळ�चे बाक� वत�न �ा�णधमा�स अनस�न होत�. िन�य, �नान स�ंया एकादशनी ु
नैवे� वै�दवे करण� यांत चक होत नसे. पांथ�थ वैिदक शा�ी वगैर े कोणी आ�यास ू
�यांचा यथायो�य स�कार क�न कंपनीतन �यांची सभंावना करीत.” (बनह�ी १९५७ : ू
१३४).

६.१६ फे�वारी १८५३�या ‘बॉ�बे टाई�स’�या अकंात भा�यां�या नाटकािवषयी ु
पढील अिभ�ाय �िस� झाला : “िहदं रगंभिम गे�या सोमवार� रा�� बरोबर ७ वाजतां ु ूु
िव�नाथ आ�माराम िशपंी यां�या बागेम�ये �कट झाली. �यव�था जरी फार उ�क� ृ
नसली तरी �या नेिट�हांनी हा उप�म केला �यांना �ित�ादायक होती. �े�कसमदाय ु
प�कळ होता. नटमंडळी फार कशल होती. पावणेदहा वाजेपय�त �यांनी सलोचना ु ु ु
आ�यानाचा �योग केला आिण बाक� उरले�या वेळांत रामायणाचा उ�र भाग – �यांत 
रामच�ं आिण �याचे मलगे लव कश यां�यामधील य�ाचा कथाभाग आला आहे – क�न ु ु ु
दाखिवला. बह�तेक नटांनी आिण िवशेषतः मलांनी आपापल� काम� �दयगंम रीतीने केल�. ु
एका माणसाने (�याने आपल� नांव �हादवी अस� सांिगतल�) तर हशा िपकिव�याखेरीज एक 
�णिह जाऊं िदला नाही. �योग पहाटे २ वाजतां सपंला.” (उ�त, बनह�ी १९५७ : ृ
९६).

७.बनह�ी यां�या मते ही घटना िव�णपतं भा�यां�या मंबईतील पिह�या दौ�यात न�हे, ु ु
तर पढील काळातील मंबई दौ�यात घडली असावी (पाहा – बनह�ी १९५७ : १०३-ु ु
०४). 
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९.मंबईतील या िथएटरम�ये आपण एक नवे नाटक तयार क�न सादर केले, असे ु
िव�णपतं भावे यांनी �हटले आहे (िव. पां. दांडेकर १९४१ : ६९). हे नवे नाटक �हणजे ु
िहदं�थानी भाषेतील ‘गोपीचदं’ नावाचे नाटक होय, असे िव�णपतं भा�यां�या च�र�काराने ुु
�हटले आहे (उ�त, बनह�ी १९५७ : १०४). भारतीय उद� रगंभमीचे इितहासकार ए. ए. ूूृ
नामी यां�या मते सपंण� भारतात सवा�त �थम झालेला िहदंी नाटकाचा �योग �हणजे ू
मंबई�या बादशाही िथएटरमधील ‘गोपीचदं’ नाटकाचा �योग होय. हा �योग नाना ु
शकंरशेट व भाऊ दाजी यां�या सहकाया�ने झाला होता, असे �यांनी �हटले आहे. हे िहदंी-
उद� नाटक ‘राजा गोपीचदं’ या कथानका�या आधाराने जग�नाथ शकंरशेट यांनी भाऊ ू
दाजी यां�याकडन िलहवन घेतले असे शकंरशेट यांचे च�र�कार प० बा० कळकण� यांनी ू ू ु ु
�हटले आहे (१९५९ : ३५८). या इितहासात ‘गोपीचदं’ नाटका�या क�या�म�ये 
िव�णदास भावे यां�या नावाची न�द िदसत नाही. �याच�माणे पिह�या दौ�यातील �ट ँु
रोड�या बादशाही िथएटरमधील �योगाचा व�ा�त जो ११ माच� १८५३�या अकंात ृ
�िस� झाला आहे, �यात �योगातील कथानकाचे व सादरीकरणाचे तपशीलवार वण�न 
आहे. �याव�न ते कथानक रामकथेवरील आ�यानाचे असावे असे िदसते (उ�त, ृ
बनह�ी १९५७ : ९८-९९). गोपीचदंाचे कथानक मिहतपीबवा ताहराबादकर यां�या ु
‘सतंलीलामत’ या �थंात उपल�ध होते. आिण �यावर आधा�रत पौरािणक नाटकाचे एक ृ
आ�यान पढे १८६९म�ये रावजी बाळक�ण लेले यांनी िलह�न �िस� केले होते (िव. पां. ु ृ
दांडेकर १९४१ : १८४). अशा या गोपीचदंा�या �ात कथानकावर बनह�ी �हणतात 
�या�माणे दस�यांदा केले�या मंबई दौ�यात िव�णदासांनी ‘गोपीचदं’�या �या उपल�ध ु ुु
कथानकाव�न नाटक तयार क�न सादर केले असावे ( बनह�ी १९५७ : १०४).

१०.या नाटका�या भाषांतराचे काम स� असतानाच महादवेशा�ी को�हटकरांचे ु
िनधन झा�याने हे भाषांतर अपर ेरािहले. �यानंतर को�हटकरांचे भाचे जनाद�न सखाराम ु
गाडगीळ यांनी ऑथे�लोतील उव��रत दोन �वेशांचे भाषांतर क�न ते १८६७म�ये पण� ू
केले (पाहा – वाटवे [सपंा.]१९६५ : १२).

११.पढील व�ा�ताव�न अ�णासाहेब िकल��करांनी आपले पिहले नाटक कसे ु ृ
तयार केले याचा इितहास उलगडतो : “१८८०म�ये िकल��कर, दि�ण भाग किमशनर 
यां�या �वारीबरोबर प�यांत आले. �याकाळ� पारशी लोकांत दादाभाई सोराबजी पटेल ु
एम. ए. यांनी इं�जी आपेरा�या धत�वर उडद भाषेत गायन प�तीवर नाटक�  स�ं क�न ् ुु
नाच, दखेावे, पडद ेइ�यािद साम��नी �यांना चांगले �व�प आणल� होते. िकल��करांनी ु
पारशी नाटके पाह�न ती त�हा आप�या लोकांत असावी अशा हेतने ते �य�नास लागले. ू
यावेळी मोरोबा वाघोलीकर व बाळकोबा नाटेकर हे प�यांत असत. हे दोघेिह ु
गा�यावाजिव�या सबंधंाने लोकांत �िस� होते. मोरोबा पव� मोरशा�ी वांईकर �हणन ू ू
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“या�माणे सगंीत नाटकाला अव�य अश� िनवडक व गणी पा�� िमळाल�. यािशवाय ु
इतर ज� पा�े पािहजे होती �यांकरता अ�णांनी आप�याच कचेर�तील मोठमोठया पगाराची ्
पदवीधर मंडळी ओढली व कोणाला कांह� कोणाला कांह� अशी नाटकांतील िकरकोळ 
कामे नेमन िदल�. या�माणे �यव�था लाव�यावर तालम�स स�वात झाली. समार ेू ु ु
१८८०�या आग�म�य� क�पना िनघन अ�टोबर�या १३वे तारखेस �हणजे ू
िवजयादशमी�या समह�ता�ने तंबाख आळीतील गळवे यां�या हवेलीत पिह�या तीन ु ु ू ु
अकंांची रगंाची तालीम झाली. तालीम स� झा�यापासन सगंीत नाटकाब�लचा गवगवा ु ू
सव� शहरांत पसरला होताच; परतं रगंाची तालीम झा�यापासन लोकांची उ�सकता ु ू ु
अिधक अिधक वाढं लागली, व ते नाटकाचा िदवस कधी येतो �हणन वाट पाहत रािहले.” ू ू
(िव. पां. दांडेकर १९४१ : १३२-३३).

१२.“We have no doubt that if the native stage be under the able 
guidance of gentleman like Mr. Kirloskar it will be improved in time, and 
the taste of the theatre-frequenting public reformed.” (िव. पां. दांडेकर 
१९४१ : १३८).

�िस� हरदास असत, �यां�याबरोबर कांही िदवस, नंतर मंबईचे रणछोडदास, गोकळदास ु ु
दवेजी, प�याचे सदर मीन नानासाहेब आपटे, पनवेलीचे िवठोबा खंडापा गळवे यां�या ु ु
सार�या�या आ�याने होते. बाळकोबा गवयी पेषाने प�यांतच असत. दोघेही त�ण, ु
दखेणे व गायनकल�त िन�णात अस�यान� अ�णासाहेबां�या इ�छेन�प गो�ी जळन ु ु ू
ये�याचा योग आला. या वेळेपय�त नाटकासबंधंान� लोकां�या समजती सव�� अगदी वाईट ु
असत व �या चांग�या अस�याचे कांह� कारण घडलेही न�हत�. अशा ि�थत�त नाटकाकडे 
मंडळीचे मन वळिव�याचे काम अवघड होत�. परतं एका कलेचा उदय �हावयाचा होता ु
�हणन अ�णासाहेबांना �यात चांगले यश आल�. पारशी प�तीवर नाटक रच�याची ू
क�पना मनांत आ�यापासन �यांन� शाकंतल नाटकाच� भाषांतर कर�यास स�वात केली ू ु ु
होती. �यांत ही जोडी व ितसर ेअ�णां�या पवा��मांतले �नेही नाना शेवडे हे िमळा�यान� ू
अ�णा अिधक उ�साहाने कामास लागले. शेवडे हे ध�ंाने गवयी न�हते तरी चांगले गाणार े
असत.
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प�रिश� १

करसनदास मळजी : १९ �या शतकातील सामािजक अधं��ांचा फटका बसलेले ू
गह�थ. करसनदासज�नी परदशेगमन के�यामळे समाजाने �यां�यावर बिह�कार घातला ृ ु

ओक िवनायक क�डदेव (१८४०-१९१५) : हे मराठीतील आ� लघकादबंरीकार ु
होत. इ.स. १८८१ साली �यांची ‘िशर�तेदार’ ही पिहली लघकादबंरी �कािशत झाली. ु
मलांना बह��त बनव�यासाठी, �यांना वाचनाचा खरा आनंद द�ेयासाठी परक वाचन काय ु ु ू
दतेा येईल याचा �यांनी िवचार केला, �यात िवनायक क�डदवे ओक यांचा �ाम�याने उ�लेख ु
केला पािहजे. िवशेष �हणजे �वत: ओकांचे शालेय िश�ण इं�जी ितसरीपय�तच झाले होते. 
दरमहा आठ �पये पगारावर �ाथिमक शाळेत िश�क �हणन �यांनी नोकरीला �ारभं केला ू
आिण दरमहा १०० �पये पगार असलेले िश�णािधकारी �हणन ते िनव� झाले.ृू

 इ.स. १८६०�या समारास ओकांनी आप�या लेखनाला स�वात केली. �या काळात ु ु
मराठी प�तकेच अि�त�वात नस�यामळे ‘दि�णा �ाइज किमटी’ मराठी �थंलेखनाला ु ु
उ�ेजन द�ेयासाठी पा�रतोिषके दते असे. शाळेतील मलांना परवणी वाचनासाठी मेजर ु ु
थॉमस कडीसारखी िश�ण खा�याशी सबंिंधत माणसे �वतः छोटी-छोटी प�तके िलहीत. ँ ु
अशा काळात �यांनी मलांसाठी िलिहणे हेच आपले जीिवत कत��य मानले अशा मराठी ु
लेखकांत िवनायक क�डदवे ओक हे नाव अ��माने �यावे लागते. १८८१म�ये �यांनी लहान 
मलांसाठी ‘बालबोध’ नावाचे मािसक स� केले. या मािसकाचे ते ३४ वष� सपंादक होते. ु ु
एकटया ‘बालबोध’ मािसकातच चारशेह�न अिधक किवता �िस� झा�या आहेत. छोटे-छोटे ्
िनबधं िलह�न ओकांनी न�या िपढीला शालेय प�तकात नसलेली मािहती िदली. आप�या ु
मािसकाचा उ�ेश सांगताना �यांनी िलिहले आहे, ‘शाळेत कळत नाहीत; पण त�हाला ु
कळ�या पािहजेत अशा ल�ावधी गो�ी दरखेपेला थोडया थोडया अशा त�हाला अगदी ् ् ु
सो�या व मनोरजंक भाषेत सांगन तम�या अगंचे सद गण वाढावेत आिण िदवस�िदवस त�ही ू ु ् ु ु
शहाणे आिण सखी �हावेत यासाठी आमचा �य�न आहे.’ िवनायकरावांचा हा उ�ेश आिण ु
�यांचा दीघ��ोग ल�ात घेतला �हणजे साने ग�ज�चे ते पव�ज ठरतात.ु ू

च�र�ा�मक न�दी
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होता. करसनदास�या बायकोने व मलांनी नािशकला जाऊन सवा�गास गायी�या शेणाचे ु
लेपण क�न व गाई�या शेण-म�ा�या गो�या खाऊन गोदावरी�या पा�यात �नान क�न ू
पाप�ालन करावे, असा �यावेळ�या समाजातील ध�रणांनी आ�ह धरला होता. या घटनेचा ु
�यांनी बि�वादाने �ितकार केला. मंबईत सामािजक सधारणांचा �चार कर�यासाठी व ु ु ु
अिन� �ढी दर कर�यासाठी लोकमत तयार कर�याक�रता �यांनी 'स�य�काश' नावाचे ू
वत�मानप� चालवले. या व�प�ातन ते �वत: 'बालिववाह', 'असमंत वैध�य' अशा िवषयांवर ृ ू
लेख िलिहले. मंबईत �यावेळी गाजले�या वै�णव महाराजां�या िवषयास� ती�या घटनेवर ु
�खर टीका क�न करसनदासज�नी लोकमत जागती केली.ृ

केळकर सदािशव पाडरग (१८४८-१९०६) : �वदशेी चळवळीचे पर�कत� ं ंु ु
सदािशव केळकर यांचा ज�म पणे िज��ात�या चाकणचा. प�यात मॅि�कपय�त इं�जी िश�ण ु ु
घेतले. प�यात साव�जिनक सभेचे स�ंथापक काका जोशी यां�या �वदशेी चळवळीने �भािवत ु
होऊन �यांनी �वदशेीचे �त घेतले. प�यात �वदशेीचे पर�कत� शकंरशा�ी गोखले यांनी ु ु
१८४६ साली िशळा�ेसवर �वदशेी उ�ोगध�ंां�या मािहतीचे प�तक छापले होते, ते �यांनी ु
वाचले होते. शकंरशा�ी गोखले आिण भाऊ वाडेकर यांनी घरगती मागावर दशेी कापड ु
िवण�याचा उ�ोग केला होता. अशा �कारचे कापड जाडे भरडे अस�याने िवलायती 
कापडापढे ते सरस ठरत नसे. पण �या. रानडे यांनी प�यात �यापारिवषयक �या�यानात या ु ु
��ाची मांडणी करताना िवलायती कापडावर खच� कर�यापे�ा �वदशेी कापड घेत 
रािह�याने �वदशेी उ�ोगाला चालना िमळेल, �यात हळ हळ �गती होऊन �याचा दजा�ही ू ू
सधारले; पण अशा �य�नांना पाठबळ द�ेयाची गरज आहे. हा िवचार �यानात घेऊन १८७१ ु

पनिव�वाहाला िवरोध करणा� या प�षस�ाक म�य��ीवर �हार करताना �यांनी िलिहले ु ु ू
होते, "जर पनिव�वाह-�ितबधंाने िवधवांची आ�मो�नती होते, तर �याच �यायाने िवधरांचीही ु ु्
का होऊ नये? पण तसे नाही. �याने पािहजे तर १० िकंवा २० वेळाही पनिव�वाह करावा, ु
पिहली बायको िजवतं असताही वाटेल तर �याने दसरी करावी. �याचे �वत:चे वय ६० िकंवा ु
७० वषा�ह�नही अिधक असावे; व �या�या मली व मलगे ५०शी�या जवळ आले असावे; ु ु
तथािप एखा�ा १० वषा��या पोरीशी ल�निवधीची थ�ा क�न ितला आपली बायको 
�हण�यास �यास काडीचाही �ितबधं नाही; �याची ब�ी नाठी होवो, �याचे सव� दात पडन ु ू
जावोत, �या�या त�डाचे बोळके होऊन एक श�दही �प� न उमटो, �या�या सवा�गास कळा 
लागले�या असोत; ता�पय�, या जगात राहा�याची आपली मदत सपंली, �हणन �या�या ु ू
नानिवध �याध�कडन �यास �प� नोटीस िमलालेली असो, �या�याजवळ पैसा आला क� ू
झाले. �याने आपली िचमकली ि�या ित�या आईबापापासन िवकत घेतलीच..” (५३-५४) ु ू
“�ी-जातीवर अशा भयकंर अ�यायाची अमंलबजावणी हो�याचे कारण, कायद े करणार े
प�षच होते, व �यात ि�यांचा अगदी हात न�हता, हेच नाही काय?” (५४) ु
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साली �वत: साव�जिनक काका, रा. ब. गवडें वगैर ेमंडळ�नी स�ंाती�या िदवशी �वदशेी 
जाडेभरडे कपडे प�रधान क�न प�यात गावभर तीळगळ वाटपाचा काय��म केला होता. ु ू
सदािशवरावांनी ही सव� चळवळ नीट समजावन घेतली. काका जोश��या मते आप�या ू
लोकांत मळातच �यापारध�ंाचे �यवहार�ान कमी; िशवाय �यवसायात लागणारी सचोटीही ु
कमी अस�याने आप�या लोकांचे कारखाने बडाले आहेत. �वदशेी उ�ोग वाढिव�यासाठी ु
उ�ोगध�ंांची चांगली मािहती करवन घेणा� या सि�छल लोकांनी पढे ये�याची गरज आहे. ू ु
सदािशवरावांनी �ा िवचारांनी �े�रत होऊन कापड िवण�याचे तं��ान आ�मसात 
कर�यासाठी परळला मरारजी गोकळदास यां�या िगरणीत उमेदवारी केली व �वत: िवि�हगं ु ु
मा�तर बनले. िवणकरां�या सम�या जाणन घेत�या. �वत: मेहनत क�न कापडाला खळ ू
बनव�याचे य�ं तयार केले. िवलायतेला जाऊन दादाभाई नौरोज��या मदतीने काही य�ें 
खरदेी केली. अकाली िनधनामळे �यांचा �वदशेी उ�ोगाचा पढचा ट�पा मा� पण� होऊ ु ु ू
शकला नाही.

 ‘�वदशेी’सबंधंी �यां�या धारणा स�प� हो�या. या िवषयावरील धम�पर �या�यानात ु
�यांनी ‘�वदशे ी’ची वेगळी �या�या केली होती. केवळ दशे ी व�त वापरणे व परदशे ी व�तंचा ू ू
�याग करणे हा �वदशेीचा इ�यथ� नाही. दशेातले ��य बाहेर जाऊ िदले नाही, एवढयामळे ् ु
कोणताही दशे सखी होत नसतो. सव� �वदशेी सद गणांची वाढ आिण परदशेी सद गणांचा ु ् ु ् ु
�वीकार कर�याक�रता अखंड साधना �हणजे �वदशेी, अशी �यांची समजत होती. ू
सामािजक सधारणांसाठी �वत:पासन स�वात करायला हवी, या धारणेतन �यांनी िवधवा ु ू ु ू
पनिव�वाहाचे समथ�न कर�याबरोबर �वत:ही िवधवेशी पनिव�वाह केला. तसेच �ाथ�ना ु ु
समाजाचे सद�य �हणन या पनिव�वाहिवधीत �ितमापजनालाही फाटा िदला. �या. रानडे ू ु ू
यांनी िवधवा पनिव�वाहाची सधंी डावलली व चहा�ाम�य�करणी �ायि�� घेतले या ु
घटनेवरही �यांनी आप�या लेखातन नाराजी �य� त केली होती. लेखनात अितशय ू
परखडपणे टीका कर�यास ते कचरत नसत. लोकमा�य िटळकांवर �यांनी िलिहले�या 
लेखातील पढील उता� याव�न याची क�पना येईल : “केसरीकार �ो. िटळकांसार�यां�या ु
मतांची तर आ�हांस मळीच िकंमत वाटत नाही. या मंडळीस राजरोस सधारणाच पािहजे ती ु ु
फ� त राजक�य सधारणा! सामािजक सधारणा यांस पािहजे आहे, पण, ती आपोआप होईल ु ु
तर; धमा�ची सधारणा तर �ांस मळीच नको. धम� �हणजे काय पदाथ� आहे? हे �हणतील तो ु ु
धम�, हे ठरिवतील ती नीती, �यांनी हे वागिवतील तसे वागावे. �यां�यावर हे िहदं�वाचे पांघ�ण ु
घालतील. आतन �यांनी खशाल कजत वा सडत पडावे. ते �यांस इ�च. पण व�न यांना ू ु ु
धमा�िभमानी �हटले पािहजे... यां�या प�ांत आज एक गो� येईल तर उ�ा ित�या अगदी उलट 
येईल. हे आज सभेत एक बोलतील व उ�ा ित�या अगदी उलट बोलतील. उपाय कसलेही 
योजावे, प�रणामाकडे ��ी िदली �हणजे झाले अशा िवचाराब�ल हे आज लोकांना दोष दतेील 
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१८७८ ते १८९१ या काळात ‘इंद�काश’ िनयतकािलकातन राजक�य िवषयांवर ूु
लेखन. १८७७ साली इंद�काश�या इं�जी िवभागाचे सपंादक. आप�या लेखनातन ूु
सात�याने आधिनक म�यांवर, सामािजक सधारणांवर आिण ह�कांपे�ा कत��याला मह�व ु ू ु
द�ेयावर भर िदला. धम�ग� व शा�े यां�या तं�ाने चाल�याचा काळ सपंला आहे, हे ु
जनमानसावर िबबंव�याचा �य�न केला. बह�जनसमाज आिण शा�ीमंडळीत जागती झाली ृ
तर सपंण� समाजाची �गती होईल असे �यांचे मत होते. बालिववाह�ितबधंक चळवळीपासन ू ू
जाितभेदिनम�लनापय�त सव� सामािजक सधारणा चळवळ�ना पाठबळ द�ेयात �यांचा पढाकार ू ु ु
होता. अ�पशो�ाराची चळवळ सहानभतीने आिण �ेमाने �े�रत होऊन केली पािहजे; केवळ ृ ु ू
‘�ा�णांनी जलम केला’ अशी ओरड के�याने अ�प�यो�ाराचे काय� पढे जाणार नाही, अशी ु ू ृ ु
�यांची धारणा होती. नस�या िवचारजागतीने सधारणा होत नसते; सधारणा हो�यासाठी ु ृ ु ु

चदावरकर नारायण गणशे (१८५५-१९२३) : िश�ण कारवार, मंबई�या स�ट मेरी ं ु
�कलम�ये व एलिफ��टन कॉलेजात. १८७६ साली �थम �ेणीत बी. ए. ; जे�स टेलर ू
पा�रतोिषकाचे मानकरी. स�ंकत, लॅिटन व इं�जीवर �भ�व. कायद ेिश�णात िहदं लॉ या ृ ु ू
िवषयात सव��थम. काही वष� विकली. उ�च �यायालयाचे �यायाधीश, मंबई िव�ापीठाचे ु
�हाइस चॅ�सलर, कायदमंेडळाचे सभासद, लाहोरला रा��ीय कॉ�ेंसचे अ�य� (१९००), 
मंबई �ाथ�ना समाजाचे २२ वष� अ�य�, इंदर स�ंथानचे िदवाण अशा िविवध पदांवर काम. ु ू
१८५५ साली पाल�म�ट�या पनघ�टने�या पा��भमीवर िहदं�थानी जनतेची कैिफयत ु ू ु
मांड�यासाठी गेले�या भारतीय िश�मंडळाचे �ितिनिध�व. लंडनला �ाईट, च�बरलेन, चिच�ल 
या मा�यवर पढा� यांशी चचा�. ह�द�ा�या जागा िहदंी लोकांना द�ेयात सरकारचा आिथ�क ु ्
फायदा कसा आहे, हे पटिव�यावर भर.

कॅडी थॉमस (१८४०-१९१५) : मेजर थॉमस कॅडंी १८२२ साली मंबईत ई�ट ं ु
इंिडया कंपनी�या सेवेत दाखल झाले. १८५१-५५ या काळात ते पणे पाठशाळेचे �ाचाय� ु
होते. दि�णा �ाइज किमटीचे अ�य� होते. मराठी भाषेत पाठयप�तके तयार करवन ् ु ू
घे�यासाठी �यांनी मह�वपण� योगदान िदले. १८५५ साली िव�ाखा�यात भाषांतरकार �हणन ू ू
नेमणक झा�यावर �यांनी परशराम ता�या गोडबोले यां�या मदतीने मराठीत �िमक प�तके ू ु ु
केली. िहदं�थानचे वण�न (१८६०),नीितशा�ाची प�रभाषा (१८४९),कत��यकमा�चा िवचार ू
(१८५१), भगोलाचे वण�न (१८६३) मराठी-इं�जी श�दकोश इ�यादी प�तकांचे लेखन-ू ु
सपंादन केले. 

व उ�ा आपणच अस�य िवचाराचे आचरण करतील.” (वै� �ारकादास, १९२७, प. ृ
१७३)र.े नारायण वामन िटळक यांनी “�यांचा िवचार, उ�चार, आचार एक आहे असे 
�ाथ�नासमाजी” अशा श�दांत सदािशव केळकरां�या �यि� तम�वाचे वण�न केले होते, याचा 
��यय �यां�या लेखनातील वरील उता� याव�न येतो. 
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लोकांना बरोबर �यायला हवे, अशी �यांची भिमका होती. त�ण वगा��या �बोधनावर �यांचा ू
�ाम�याने भर होता. �टडंट स �दरह�ड स�ंथेशी �यांचा जवळचा सबंधं होता. सिशि�तांचे ्ु ु ु
कत��य लोकमत �दिश�त कर�यापरते सीिमत नसन लोकमत घडिव�याचे, लोकमताला ु ू
वळण लाव�याचे आहे, असे ते आ�हाने सांगत. �ाथ�ना समाजा�या त�वांचा �सार 
करतानाही �ाथ�नेपे�ा �य� तीने �वत:�या िववेकम�न ि�थतीला, �वत:ला जागत ठेवन ृ ू
�वदोषम� त कर�याला �ाधा�य �ावे, या िवचारावर �यांचा भर असे. धमा�ची �मेये आप�या ु
िन�या�या ससंारात उपयोगात आणावयाची तर �खर �वदोषजागती ही पव�अट आहे, असे ृ ू
�यां�या �ितपादनाचे म�यवत� स� असायचे.ू

िचपळूणकर क�णशा�ी ( १८२४-१८७८) : प�यास स�ंकत पाठशाळेत व पना ृ ु ृ ू
कॉलेजात िश�ण. स�ंकत, मराठी व इं�जी भाषांवर �भ�व. पारपं�रक व आधिनक शा�ांचा ृ ु ु
अ�यास. १८५२ पय�त िश�ण पण� झाले. �यानंतर �यांची मराठीतन �थंिनिम�ती ू ू
कर�यासाठी ‘�ा�सलेशन एि�झिबटर’ या जागेवर िनय� ती. १८५९ पासन दि�णा �ैज ु ू
किमटीचे से�ेटरी, १८६५ पासन प�या�या �ेिनंग कॉलेजचे ि�ि�सपॉल �हणन काम पिहले. ू ु ू
जॉन �टअट� िमल यां�या �थंावर आधा�रत ‘अथ�शा�ाची-प�रभाषा’ या �थंाचे लेखन. ु
‘अनेकिव�ामलत�वस�ंह’ हा लेखस�ंह, ‘मराठी �याकरणावरील िनबधं’, ‘प�र�नावली’ हा ू
का�यस�ंह �कािशत. �यांची धम�िवषयक मते �वधमा�िभमानी होती. िमशन� यां�या �चाराला 
त�ड द�ेयासाठी �यांनी १८५२ पासन ‘िवचारलहरी’ हे पाि�क चालिवले होते. मा� “िवधवा ू
िववाहाचा ��, धमा�त�रतांना परत िहदं क�न घे�याचा ��, �ा�णांखेरीज इतर जात�ना ू
बरोबरीने आधिनक �ान घे�याचा ह�क, इ�यादी बाबतीत क�णशा�ी हे सधारक मताचे ु ृ ु
होते.” राम, क�ण या दवेांना मानीत न�हते. परतं ते पण�त: नाि�तकही न�हते. �यायवैशेिषक ृ ु ू
दश�नां�या पव��भावामळे आिण नंतर �म, िमल यां�या मतांमळे ते अ�ेयवादी झाले ू ु ू ु
असावेत. (बेडेकर िद. के. १९६९, प. ३९२) अथ�शा�ाची मांडणी करताना �यांना स�ंकत ृ ृ
शा�परपंरा आिण आधिनक �ानपरपंरा यांचा सम�वय करावा लागला.ु

जग�नाथ शकरशेठ (१८०३-१८६५) : मंबईत इं�जी िश�णासाठी पढाकार, ं ु ु
िव�सनसार�या िमशन� याला �वत:�या जागेत मल�ची शाळा चालवायला जागा िदली. �ॅटं ु
मेिडकल कॉलेजसाठी जागा िदली. एत�ेशीयांसाठी इं�जी काय�ाचे िश�ण द�ेयासाठी सोय 
केली. १८५२ साली 'बॉ�बे आसोिशएशन'�या �थापनेत पढाकार व अ�य�. सरकारने ु
सोनापरची �मशानभमी काढन टाक�याची कारवाई स� केली ते�हा नाना मोचा� घेऊन ु ू ू ु
परळला ग�हन�र�या बगं�यावर गेले. ग�हन�रने िनण�य मागे घेतला. १८५०-५१ म�ये नाना 
शकंर यां�या �ेरणेतन मंबई शहराची शै�िणक पहाणी कर�यात आली, �यात िशकणाणार ेू ु
५८०३िव�ाथ� होते; तर न िशकणा� या मलांची स�ंया १७१६ होती. मंबई�या ु ु
नगरिवकासात आिण साव�जिनक जीवनात नानांना मानाचे �थान होते.
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डेि�हड ससन (१७९२-१८६४) : यह�दी धमा�चा, मळचा बगदादचा. १८३२ साली ू ु
पळन येऊन मंबईत दाखल झाला. एक �जार प�ड भांडवलावर मंबईत उ�ोग उभारले. ू ु ु
माला�या चढ-उतारासाठी ध�के व गदामे िवकत घेतले. जमशेटजी िजजीभाई यां�या सोबत ु
आतंररा��ीय �यापार स� केला. इं�लंडला कापस िनया�त क�न ितथले कागद बगदाद, ु ू
बशायर व भारतात िवकायला स�वात केली. हॉगंकॉगं, शांघायला शाखा उघड�या. ु ु
�यापारा�या �े�ातला 'मंबईचा बादशहा' असा �याचा लौिकक होता. मंबईत�या १७ ु ् ु
िगर�यांचा मालक होता. 

जमशेटजी जीजीभाई बाटलीवाला (१७८३-१८५९) : सामिहक न�यगायना�या ृू
काय��मात म�पानानंतर �रका�या झाले�या बाट�या िवकन मंबईत �यवसायाला �ारभं ू ु
करणार ेजमशेटजी जीजीभाई हे �ीमंत �यापारी. मंबई गोदीत�या अनेक गलबतांचा मालक. ु
रोज तीन हाजार लोकांना रोजगार दणेारा �यापारी. दानशरपणातही जमशेटजी बाटलीवाला ू
मागे नसत. दररोज नोकरां�या पाठीवर धा�याची पोती लादन गरीबांना धा�य वाट�याचा ू
बाटलीवालांचा िन�य�म असे. १८०० ते १८०८ या काळात सहा वेळा चीनला भेट. जे. जे. 
��णालय, जे. जे. �कल ऑफ आट�स , माहीम�या खाडीवरचा पल ही �यां�या दात��वाची ् ृू ू
काही उदाहरणे. १८४१ साली ि�ह�टो�रया राणीने �यांन 'सर' ही पदवी दऊेन स�मान केला.

तख�डकर डॉ. आ�माराम पाडरग (१८२३-१८९८) : �ाथ�ना समाजाचे ं ंु
स�ंथापक अ�य� व काय�कत�. मंबईत परािणका�या घरात ज�म. �ाथिमक िश�ण ु ु
पतंोजी�या शाळेत, �यानंतर �ो. ॲ�डरसन व िम. हक� नेस यां�या माग�दश�नाखाली इं�जी 
िव�ेचे िश�ण. १८४५ साली मंबई�या �ट मेिडकल कॉलेजात नोकरी क�न वै�क�य ँु
िश�ण पण� केले. १९ �या शतकातले पिह�या िपढीचे डॉ�टर. �ारभंी काही काळ िभवडंीला ू
वै�क�य �यवसाय. त�णपणी �ो. ॲ�डरसन यां�या सहवासाने व मंबई�या चौपाटीवर र.े ु
नेसिब�ट यां�या धम�वगा�त�या िशकवणक�मळे धमा�िवषयी आ�था िनमा�ण झाली होती. ु ु
वडील परािणक अस�याने �यां�याकडन ह�रकथािन�पण ऐक�याचा लाभ िमळाला. ु ू
कॉलेजात असताना नाि�तकच होते; परतं रसायनशा� िशकताना अगदी स�म कणालाही ु ू

टाटा जमशेटजी (३ माच� १८३९-१९ म े१९०४) :  नवसारी�या पारशी घरा�यात 
ज�म. १८५६ ते १८५८ एलिफ��टन कॉलेजात िश�णा. १८५८ �ीन �कॉलर-पदवी�ा�. 
१८६५ साली य�ंिव�ा िशक�यासाठी मॅचें�टरला ४ वष�. �वदशेी परत�यावर 
िचचंपोकळीतली िदवाळे िनघालेली तेलिगरणी िवकत घेऊन ितचे 'अले�झांडर'नामक 
कापडिगरणीत �पांतर. . कापड उ�ोगाचे शा�ीय �ान िमळिव�यासाठी प�हा लंडनला ु
�याण. १८७४ साली मंबईस परत�यावर कला� येथे 'धरमसी िमल' ही िगरणी िवकत घेऊन ु ु
'�वदशेी िमल'�थापन केली. १८९९ साली ताजमहाल हॉटेल बांध�यास स�वात-१९०३ ु
पय�त काम चालले. िबहारम�ये 'िट�को'कारखाना �थापन केला.
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आिदकारण (Final cause) असते हे कळ�यावर ई�रा�या अि�त�वाकडे बघ�याचा 
�ि�कोन बदलला. (वै� �ारकानाथ,१९२७, प. १४) बगंालात �ा�ो समाजा�या चळवळीचे ृ
पर�कत� केशवच�ं सेन यां�या �भावातन १८६७ साली �यांनी �ाथ�ना समाजाची �थापना ु ू
केली. बायबलचे वाचन होते. बौ� त�व�ानाचाही अ�यास होता. इतके चांगले त�व�ान 
असनही बै� धम� का लय पावला या�या कारणांचा शोध घेतला. िभ�ंनी �सगंपर�वे धमा��ा ू ू
मोड�याने समाजात �यांची िव�ासाह�ता घसरत गेली व �यामळे धमा�चा � हास झाला हे ल�ात ु
आले. �यामळे कोरडया त�व�ानापे�ा अतं:करणातील ��ाभाव जागवणे या भि� तमागा�चा ्ु
�यांनी पर�कार केला. �ाथ�ना समाजा�या नावातच ‘�ाथ�ने’ला मह�व द�ेयात आले होते. ु
एके�रवाद, �ीिश�ण व सामािजक सधारणांचा �यांनी पाठपरावा केला. �यि� तगत ु ु
जीवनात वया�या १४ �या वष� सहा वषा��या मलीबरोबर िववाहब� हो�याचा �सगं आला ु
होता; परतं आप�या मल�ची ल�ने �या उ�चिव�ािवभिषत झा�यािशवाय न कर�याचा िन�य ु ु ू
�यांनी अमलात आणला. �यां�या एका क�येकडन इं�जी िशक�यासाठी रव��नाथ टागोर ू
आ�माराम पांडरगंां�या घरी रािहले होते, याव�न मल��या िश�णािवषयी ते िकती जाग�क ु ु
होते, याची क�पना येते.

तेलग कािशनाथ �यबक (३० ऑग�ट १८५०- २ स�ट�बर १८९३) : ं ं
�ा�यिव�ा सशंोधक, कायदपेिंडत, सधारक, भारतीय रा��ीय कॉ�ेंस�या �थापनेत ु
सहभाग. मळचे गो�याचे सार�वत. १४ �या वष� मॅि�क, १८६८ साली एलिफ��टनमधन बी. ू ू
ए. १८६९ साली वया�या १९ �या वष� एम. ए.; १८८९ साली मंबई उ�च �यायालयात ु
�यायाधीश, १८८५-८९ कॉ�ेंसचे िचटणीस, १८९२ साली मंबई िव�ापीठाचे कलग�. ु ु ु
मराठी भाषा सवंध�क मंडळी �थापन. िहदं काय�ातील सधारणांचा पर�कार.ु ुू

दामोदरदास गोवध�नदास (?-१९१३) : शेठ दामोदरदास गोवध�नदास हे �ाथ�ना 
समाजाचे काय�कत� होते. १८६८ साली �यांनी �ाथ�ना समाजाचे सद�य�व �वीकारले. 
लोहाणा या कम�ठ जातीत ज�माला आलेले दामोदरदास हे �यवसायाने �यापारी होते. 
�यापारा�या िनिम�ाने �यांनी �ाितबांधवांची पवा� न करता िनरिनरा�या दशेांत �वास केला. 
जातीने �यांना बिह�कत केले पण �यांनी �ायि�� घेतले नाही. पढे �यां�या कत��वामळे आिण ृ ु ृ ु
िवचारांमळे ते आप�या �ातीचे सव�मा�य पढारी झाले. सामािजक चळवळी पढे ने�यासाठी ु ु ु
दानशर आ�यदा�यांची गरज असते. दामोदरभाईनंी �यापारात कमावलेला पैसा सामािजक ू
काया�साठी म� तपणे उपल�ध क�न िदला. वाचक चळवळीसाठी �यांनी िफरती वाचनालये ु
काढ�याचा उप�म केला. ‘पीप�स �� रीिडंग �म ॲ�ड लाय�री’ नावाची स�ं था �थापन 
केली. डॉ. भांडारकर, के. आर. कामा यां�या नावाने वाचनालये काढली. मंबईत १०-१२ ु
वाचनालये काढली. ४ ल� �पये खच� क�न कोटात वाचनालयासाठी मोठी इमारत खरदेी 
केली. कलक�या�या राजा राममोहन रॉय वाचनालया�या इमारत बांधकामासाठी दणेगी 
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नवरोजी फद�नजी (१८१७-१८८५) : एलिफ�टन कॉलेजात �ोफेसर, सि�म ु ु
कोटा�त �ा�सलेटर. १८७३ साली बडोद ेयेथे म�हारराव गायकवाड यांची चौकशी चाल ू
असता दभाषाचे काम. �ा�ीकर व मीठावरील कर उठिव�याक�रता िवलायतेला पाठिव�यात ु
आले�या ४,००० स�ां�या अजा�चा मसदा तयार कर�यात पढाकार.ु ु

पिडत शकर पाडरग (१८४०-१८९४) : इंद�काश गाथा या नावाने ओळखली ं ं ं ंु ु
जाणारी पाठश� ‘तकाराम गाथा’ सपंािदत करणार ेशकंर पांडरगं पिंडत हे �ाथ�ना स�ंदायी ु ु ु
होते. सावतंवाडी स�ंथानातील कडाळजवळील बांबळी गावी �यांचा ज�म झाला. गावी शाळा ु ु

िदनशा एडलजी वा�छा (इ.स. १८४४ - इ.स. १९३६) : िदनशा वाछा यांनी मंबई ु
महापािलकेचे अ�य�पद भषवण सि�य राजकारणात सहभाग घेतला. १८८५ साली ू ू
�थापन झाले�या भारतीय रा��ीय का�ेसचे ते स�ंथापक सद�यही होते. १९०१ �या ँ
कलक�ा कॉ�ेंस अिधवेशनात �यांची कॉ�ेंस�या अ�य�पदी िनवड झाली. ि�िटशांकडन ू
भारतीयांचे प�तशीर शोषण कसे केले जाते, याची अथ�शा�ीय मांडणी क�न �यांनी 
ि�िटशांपढे भारतीय जनतेची कैिफयत मांडली होती. ु

नवरग े वासदेव बाबाजी (१८२८-१९०७) : �ाथ�ना समाजाचे �वत�क. नगर ं ु
िज��ातील जवळे गावी ज�म. मंबईस माधकरी मागन िश�ण. �यानंतर �टडंटस  िलटररी ्ु ु ू ु
ॲ�ड सायिंटिफक सोसायटी�या शाळेत िश�क. मलीस िशवणकाम व िवणकामही ु
िशकिवत. १८३३ साली भागीदारीत �यापार स� क�न परदशेगमन केले; परतं इकडे ु ु
भािगदारांनी िदवाळे काढले. १८६६ साली भारतात परतले. �ाथ�ना सभे�या �थापने�या 
बैठक�त सहभागी झाले व �ाथ�ना समाजा�या िशकवणक�नसार आचरण स� केले. िवधवा ु ु ु
िववाहाची चळवळ चाल असताना �वत: १८७० साली क�णाबाई नामक िवधवेशी िववाह ृू
केला. १८७२ साली िववाहन�दणी कायदा आ�यावर नवरगें यांनी सव��थम आप�या 
िववाहाची न�दणी केली. या काय�ानसार मंबई शहरात न�दणी झालेला हा पिहला िववाह ु ु
होता. १८७६-७७ व १८९९ �या द�काळात �रिलफ किमटीचे अ�य� होते; �वत:�या ु
पाठीवर धा�या�या गो�या वाह�न �यांनी पीिडतांना मदत केली. 

िदली. �ाथ�ना समाजा�या मंिदर प�रसरात ‘राममोहन आ�म’ ही इमारत बांधन िदली. ू
दादाभाई नौरोजी यां�या नावे ‘पअर बॉयज  सेिमनरी’साठी इमारत बांधन िदली व तेथे एक ्ू ू
वाचनालयही स� केले. अ�पशो�ारासाठी िव�ल रामजी िशदं े यां�या िड�े�ड �लास ु ृ
िमशनला दणेगी िदली. दि�ण आि�के�या लढाई�या वेळी जखम�ची श�षा कर�यासाठी ु ू
दोन डॉ�टरांना आि�केत पाठिवले. डॉ. भांडारकरां�या �या�यानां�या व �ाथ�ना 
समाजा�या �ाथ�नागीतां�या �विनमि�का करवन घेत�या. १९ �या शतकात अिभजनांतील ु ू
बि�वादी मंडळ�ना बह�जनांतन दामोदर गोवध�नदासांसार�या जाण�या लोकांची साथ ु ू
िमळा�यानेच महारा��ात सामािजक �बोधना�या चळवळीचा िव�तार झाला, हे ल�ात येते.
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४. शा�ीय �ानदश�न (Guide of Scientific Knowledge)

‘दशे�यवहार�यव�था’ या प�तकात िमसेस जेन मास�ट यांची सबोध सवंादप�ती ु ु

३. दशे�यवहार�यव�था (Mrs. Marcet’s Conversation of Political Economy and 
‘Political Economy” by J. S. Mill)

पाठार ेह�र केशवजी (१८०४-१८५८) : ह�र केशवज�चे वडील केशवजी गोपाळजी 
हे मंबईत इमारत बांधकामा�या �यवसायात काम करीत होते. मामा ि�ंबकजी िगरगावला ु
िमशनरी शाळेत म�या�यापक होते. ह�र केशवज�चे �ाथिमक िश�ण इं�जी शाळेत झाले. ु
�यानंतर १८२९ पय�त मंबई�या इंिजनीअ�रगं कॉलेजात म�य कारकन, १८२९-३४ या ु ु ू
काळात �यांनी ठाणे अदालतीत म�य कारकन व म�य भाषांतरकार (चीफ �ा�सलेटर) ु ू ु
�हणन काम पािहले. बॉ�बे नेिट�ह ए�यकेशन सोसायटी�या �थं�काशन सिमतीचे सद�य ू ु
(१८३१-१८५१), मराठी �ान�सारक सभेचे उपा�य� (१८५२), नेिट�ह पअर अलायम ु
या िनराि�तांना मदत करणा� या सोसायटीचे जॉईटं से�ेटरी (१८३५ ते १८४५) �हणन ू
�यांचा सहभाग होता. 

ह�र केशवज�नी भाषांत�रत केलेली प�तके :ु

नस�याने मराठी िश�ण विडलां�या दखेरखेीखाली झाले. मोडी अ�र चांगले असनही ू
म�सफा�या कचेरीत कारकनाची नोकरी िमळ शकली नाही, �यामळे इं�जी िशक�यासाठी ु ु ू ु
अगंावर�या कपडयािनशी बेळगावला जाऊन माधकरी मागन िश�ण घेतले. १८६१ साली ् ु ू
मंबईस येऊन �कॉलरिशपवर पढचे िश�ण घेऊन १८६५ साली बी. ए. झाले. �यानंतर ु ु
दि�णा फेलो �हणन नेमणक झाली. क�णशा�ी िचपळणकरां�या जागेवर दि�णा �ाइझ ृू ू ू
किमटीचे से�ेटरी �हणन िनय� ती झाली. डे�कन कॉलेजात इं�जीचे उपा�यापक �हणन ू ु ू
िनय� ती िमळाली. १८६८ साली लॅिटन व इं�जी िवषयात एम. ए. ची पदवी �ा� केली. ु
१८७१-७२ साली कॉलेजात स�ंकत िशकिव�याची सधंी िमळाली. िव�ा�या�साठी �यांनी ृ
रघवशं, मालिवका�नीिम� ही प�तके सटीप सपंादन क�न �कािशत केली. �यानंतर पढे ु ु ु
िश�क� पेशा सोडन ते डे�यटी कले�टर झाले. या अिधकारपदावर असतानाही �यांनी ू ु
िश�काचा िपडं सोडला नाही. अहमदनगरला बदली असताना �यांनी शाळेत जाऊन 
अ�प�यां�या मलांना िशकव�याचा उप�म चाल ठेवला होता. सव�धम�सहभागाचा अिभनव ृ ु ू
उप�म �यांनी केला. ध�याचे कले�टर असताना कसबें गाव�या �ाम�थांना ु ु ु
वाचिच�यासाठी �वत: महापरात होडी टाकन शोधाचे काम हाती घेतले. प�तक� ु ू ु
पांिड�यापे�ा अतं:करणा�या शद धतेला ते अिधक मह�व दते. ु ्

२. नीित�थं (Chamber’s Moral Class Book)

५. रसायनशा�ावरील सवंाद 

१. याि�क�मण (Pilgrim’s Progress by Bunyan)
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वापरली आहे.

भाटवडेकर डॉ. भालच� क�ण : यांस सरकारकडन ‘नाईट’ (सरदार) ही बह�मानाची ं ृ ू
पदवी िमळाली. मंबई �यिनिसपािलटी, मंबईचे कायद ेकौि�सल, िसटी इं���हम�ट ��ट मंबई, ु ु ु ू ु
मंबईची �लेग जतंशाळा या िभ�न िभ�न स�ंथांची सेवा. �लेगची लस टोचन घे�यािवषयी ु ु ू
लोकांचा गैरसमज दर केला होता.ू

भाऊ रसल : ल�मण ह�र�ं� अिज�ंय उफ�  भाऊ रसल सम�ावर बदंर ेबांधणारा ू ू ु
कं�ाटदार. �याचा ध�ंातला सहकारी 'रसेल'; �हणन तो 'भाऊ रसेल' नावाने प�रिचत होता. ू
मंबईचा 'भाऊचा ध�का' ही �या�या कामाची खण आजही अि�त�वात आहे.ु ू

पेरी (सर) �लॉिडअस आि�क� न (म�य १८८२) : भारतात १८४० साली सरत ृ ू ु
येथे कले�टरपदावर �ज झाले. नंतर मंबई �ांताचे डे�यटी से�ेटरी व १८५४ साली ू ु ु
िश�णखा�याचे सचंालक �हणन काम पाह� लागले. १८६० साली ग�हन�र जनरल कौि�सलचे ू
सद�य �हणन िनय� ती झा�यावर भारतीय दडं सिंहतेचा मसदा तयार कर�यात सहयोग. ू ु ु
कलक�ा िव�ापीठाचे कलग�, इंिडया कौि�सलचे म�बर व �टेट से�ेटरी अशा पदांवर काम ु ु
केले. सधारले�या काळात फट�यांची िश�ा दणेे अयो�य अस�याचे �यांचे मत �या काळा�या ु
पा��भमीवर न�क�च वेगळे होते. ू

भाडारकर रामक�ण गोपाळ (१८३७-१९२५) : �ाथ�ना समाजाचे �वत�क. ं ृ
र�नािगरी िज��ातील मालवण येथे ज�म. वडील मामलेदार कचेरीत कारकन. �ाथिमक ू
िश�ण मालवण व राजापर�या मराठी शाळेत; मा�यिमक िश�ण र�नािगरी�या इं�जी शाळेत, ू
१८५३ ते १८५६ या काळात महािव�ालयीन िश�ण मंबई�या एलिफ��टन ु
इि��टटयटम�ये. कॉलेज िश�णासाठी वे�ट �कॉलरिशप १५ �पये व बडो�ा�या ् ू

�मेचद रायचद (१८३१-१९०६) : १९ �या शतकातील भारतीय इितहासात ं ं
मह�वपण� आिथ�क उलाडाल�म�ये ि�याशील सहभाग असणार े �यि� तम�व. मंबईचा ू ु
कापडस�ाट अशी एके काळी �याची ओळख होती. एलिफ��टन कॉलेजमधन िश�ण ू
घेत�यानंतर १८४९ साली वया�या १८ �या वष� �ेमचदं रायचदं यांनी मंबईला 'नेिट�ह ु
शेअर ॲ�ड �टॉक �ोकस� असोिशएशन �थापन केली. �या काळात इं�जी िलिहता, वाचता 
आिण बोलता येणारा पिहला शेअर�ोकर �हणन �याची �याती होती. मंबई�या ू ु
कापडबाजारात कापसा�या िकंमती ठरिव�यात �याचा मह�वाचा भाग असयचा. �यामळे ु
मंबईतलले अनेक �यापारी आिण दलाल �ीमंत झाले. बॅकंा-पतपेढया वाढ�या. पैसा ्ु
कमाव�यात �ेमचदं रायचदंचे जसे नाव आहे, तसेच दानशर �हणनही तो �िस� आहे. मंबई ू ू ु
िव�ापीठाचा राजाबाई टॉवर हा �ेमचदं �पचदं  यां�या आई�या नावाचा असन �यासाठी ू
�यांनी �याकाळात दोन लाखांची दणेगी िदली होती. 
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�ाथ�ना समाजा�या �सारासाठी, �ाथ�ना मंिदरां�या उभारणीसाठी �यांनी अथक �य�न 
केले. �ाथ�ना समाजावर�या आ�ेपांचे िनरसन कर�यात �यांचा मोठा पढाकार होता. �यांनी ु
शेकडो धम�पर �या�याने िदली. �ाथ�ना समाज ही िनग�णोपासक स�ंथा नसन सगणोपासक ु ू ु
स�ंथा आहे, �ाथ�ना समाज �पचं परमाथा�स जाचक समजत नसन पोषक अस�याचे मानतो, ू
इ�यादी खंडनमंडना�मक �व�पाचे �बोधन कर�यात ते अ�ेसर होते. �ाथ�ना समाज आिण 
सतं तकाराम यां�या अभगंवाणीतील आ�मपरी�ण व दोषांचे उ�चाटन या अ�या�म ु
मागा�तील साध�य� िवशद कर�यावर �यांचा भर असे. �ा�ो समाज िहदं आिण �ा� असा भेद ू
करीत, तसा भेद �ाथ�ना समाजाला अिभ�ेत नाही या मद�ावर �यांचा िवशेष भर असे. ु ्
फटीपे�ा सम�वय आिण सामंज�याला ते मह�व दते. �ीिश�णाचे मह�व िबबंव�यासाठी ु
�यांनी िहरीरीने समाजाचे �बोधन केले. ि�यांसारखा दसरा िम� नाही, ��णाव�थेत ु
माते�माणे ती काळजी घेते. क�पकतेची खाण, स�ंथेस िचर�थािय�व आण�याची पा�ता व 
आपले घराणे ऊिज�ताव�थेस ने�याची दर��ी ि�यां�या अगंी असते, हे भांडारकर आप�या ू
�या�यानातन पटवन दते. समंतीवया�या िबलाव�न झाले�या वादात भांडारकरांनी िहदं ू ू ू
धम�शा�ाचा आधार दऊेन समंतीवया�या िबलाचे समथ�न केले होते. �यावेळी सनात�यांनी 

गायकवाड सरकारकडन १० �पये. दादाभाई नौरोज�कडन गिणत, यरोपीयन �ा�यापक िम. ू ू ु
ओवेन यां�याकडन इितहास व िश�णखा�याचे �मख िम. हॉवड� यां�याकडे खाजगी ू ु
िशकवणी. िव�ा�यासगंासाठी ६ तासांपे�ा अिधक झोप येऊ नये �हणन खंटीला श�डी बांधन ू ु ू
ठेवीत. कॉलेजचे िश�ण सपं�यावर एलिफ��टन इि��टटयटम�येच अन�मे कारकन व ् ू ु ू
िश�काची नोकरी. १८५९ साली दि�णा फेलोिशप �ा� करणार ेपिहले उमेदवार. स�ंकत ृ
भाषा, �याय, �याकरण, वेदांतात पारगंतता सपंािदत केली. १८६० पासन साडेपाच वष� ू
प�यात डे�कन कॉलेजात इं�जी, तक� शा�, भाषाशा� व वाडमयिव�ा या िवषयांचे ्ु
अ�यापन. १८६५ नंतर िसधं है�ाबाद�या शाळेत तसेच र�नािगरी�या इं�जी शाळेत पिहलेच 
दशेी हेडमा�तर �हणन काम. १८६८ पासन एलिफ��टन कॉलेजात व १८७३ पासन ू ू ू
१८९३ पय�त प�या�या डे�कन कॉलेजात स�ंकतचे �ा�यापक. स�ंकतखेरीज ु ृ ृ
परात�विव�ा सशंोधनात रस. ि�टन, जम�नी, इटली, अमे�रकेतील एिशयािटक स�ंथांनी डॉ. ु
भांडारकरांना स�माननीय सद�य�व �दान केले होते; जम�नी�या गॉिटंजन यिन�हिस�टीने ु
पीएचडी पदवी दऊेन व एिडंबरो यिन�हिस�टीने एल.एल.डी. ही स�माननीय पदवी दऊेन ु
भांडारकरांचा गौरव केला होता. १८९३ साली �यांची मंबई िव�ापीठा�या �हाइस ु
चॅ�सलरपदी िनय� ती झाली. मंबई िव�ापीठाने १९०४ साली �यांना एल.एल.डी. या पदवीने ु ु
स�मािनत केले. कायदकेौि�सलचेही ते सद�य होते. डॉ. भांडारकर यां�या गौरवाथ� �यां�या 
हयातीतच १९१७ साली प�यास भांडारकर �ा�यिव�ा सशंोधन मंडळ या स�ंथेची �थापना ु
झाली. 
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�यां�यावर दगडफेक केली, घरात क�डन घातले, पण ते आप�या मताशी ठाम रािहले. आपले ू
लोक िशकले, पण �यांची मने उदार झाली नाहीत, ही �यांची खंत होती. जातीभेद, 
जातीम�सर, �प�या�प�यभाव अशा अिन� मानिसकतेचे उ�चाटन हा �यां�या ��ीने सवा�त ृ ृ
मह�वाचा सामािजक �क�प होता. A Early History of the Deccan व शैव वै�णव पथंाचा 
इितहास हे �यांचे दोन मह�वाचे सशंोधनपर अ�यासाचे �थं. शैव-वै�णवपथंा�या इितहासात 
भागवत धमा�चा उदय कसा झाला, वासदवे क�ण व गोपाळ क�ण असे दोन क�ण होते का ु ृ ृ ृ
इ�यादी ��ांची चचा� कर�यात आली आहे.

मडिलक िव�नाथ नारायण (१८३३-१८८९) : र�नािगरी िज��ातील म�ड येथे ं ु
खोत कटंबात ज�म. मंबई�या एलिफ��टन इि��टटयटम�ये िश�ण घेत�यानंतर १२ वष� ्ु ु ु ू
सरकारी सेवेत. १८६२ नंतर मंबई उ�च �यायालयात विकली. १८६५ साली 'ज�टीस ु
ऑफ िपस' �हणन िनय� ती. १८७४ ते १८८४ या काळात ग�हन�र कौि�सलवर िनय� ती. ू ु ु
१८८४ साली लॉड� �रपन यांनी �यांची भारता�या कायदमंेडळावर िनय� ती केली. मंबई�या ु ु
साव�जिनक जीवनात मह�वाचे योगदान. �टडंट िलटररी ॲ�ड सायिंटिफक सोसायटीचे ु
अ�य�, मंबई िव�ापीठा�या कला शाखेचे अिध�ाता, रॉयल एिशयािटक सोसायटीचे सद�य ु
व सोसायटी�या सशंोधनपि�केत लेखन. ि�िटश �शासनाला एत�ेिशयांचे लोकमानस 
कळावे यासाठी १८६४ साली 'नेिट�ह ओिपिनयन' हे इं�जी प� स� केले. इं�जी िश�णामळे ु ु
एत�ेशीयांचे 'आ�ंलीकरण’' होत असन हा सिशि�त वग� एकिजनसी समाजापासन तट�याची ू ु ू ु
�ि�या स� झाली अस�याचे मत 'नेिट�ह ओिपिनयन' मधन मांडले जात होते. मंडिलकांनी ु ू
एकण १७ प�तके िलिहली; एलिफ��टन�या 'िह��ी ऑफ इंिडया'चे मराठी व गजराती ू ु ु
भाषांतर केले.

मामा परमानद (३ जलै १८३८- १३ स�ट�बर १८९३) : �ाथ�ना समाजाचे ं ु
स�ंथापक सद�य. कोकणात सावतंवाडी निजक�या माणगाव खेडयात ज�म. मळ नाव ् ू
नारायण महादवे परमानंद; मा� मामा परमानंद �ाच नावाने सव�प�रिचत. वडील बालपणीच 
िनवत�ले. सावतंवाडीस बडंाचा कालखंड अस�याने आईने गवता�या गजंीत आ�य घेऊन 
मलांचे र�ण व सगंोपन केले. वया�या दहा�या वषा�पासन मंबईस बिहणीकडे िश�ण. सरकारी ु ू ु
स��ल �कल व �कॉलरिशप िमळवन कॉलेजात िश�ण घेत�यानंतर एलिफ��टन ू ू
हाय�कलात िश�काची नोकरी केली. पढे मंबई िव�ापीठ �थापन झा�यानंतर बी. ए. ची ू ु ु
परी�ा िदली; पण अपयश आले. एलिफ��टन हाय�कलात उ�क� िश�क �हणन लौिकक ृू ू
झाला. १९ �या शतकातील �िस� सशंोधक कािशनाथ �यबंक तेलंग हे मामांचेच िव�ाथ�. 
पढे िसधंम�ये है�ाबादला काही काळ िश�क; �कती अ�वा��यामळे मंबईस परतले व ु ृ ु ु
िश�क� पेशा सोडन व�प�ीय लेखन, सपंादन व लेखन व साव�जिनक �े�ात काम केले. ृू
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सिशि�त त�णांनी सरकार�या व िमशन� यां�या �य�नांवर अवलंबन न राहता ु ू
लोकिश�णाचा �� हाती �यावा व दशेा�या सवा�गीण उ�नतीसाठी झटावे असे �यांचे मत 
होते. उ�च िश�णामळे त�णांची मने उदार होतील, �यां�या िवचारात आिण आचारात ु
औदाय� येईल, �यां�यातला वथा जा�यािभमान ओसरले, अिन� �ढ�िवषयी �यां�या मनात ृ
ितटकारा उ�प�न होईल व दशेकाया�कडे ते वळ�यास िनि�तच �याचा िवधायक प�रणाम 
िदसेल अशी �यांना खा�ी वाटत असे. जो उठतो तो राजक�य चळवळीकडे वळतो, हेही 
चांगले ल�ण नाही, असे �यांना वाटे. ‘त�णास उपदशे-िपतबोध’ (१८८५) या प�तकातन हे ृ ु ू
लेख स�ंिहत झाले आहेत. धम� सधार�यािशवाय आप�या दशेाची सवा�गीण उ�नती होणार ु
नाही, असेही �यांचे ठाम मत होते. �यामळे ‘सबोधपि�के’तन �यांनी यािवषयावर िचतंनपर ु ु ू
लेखन केले. �या. रानडे यांनी मामांचा ‘राजक�य ऋिष’ �ा श�दांत गौरव केला होता. 
बेहरामशेठ मलबारी यांनी मोज�या श�दात �यां�या िवचारांचे सार सांिगतले आहे : 

“He was one of those who early perceived that India needed reform in 
all directions. It was this conviction which made him work with zeal and 

इंद�काश, नेिट�ह ओिपिनअन, इंिडयन �पे�टॅटर, सबोध पि�का यां�या सपंादनाची ुु
जबाबदारी पार पाडली. इं�जी भाषेवर �भ�व अस�याने सबोध पण भारद�त शैलीत इं�जी ु ु
लेखन करणार े प�कार �हणन �यांचा लौिकक झाला. समतोल ब�ीने मत�ितपादन, ू ु
िनषेधा�मक लेखनातला िनि�तपणा, िशवराळ वा �ा�य भाषेचा चकनही वापर न करणे, ु ू
दनैंिदन राजक�य घडामोड�वरील परखड टीका व ��ाचारी �करणांची िचरफाड यामळे �या ु
काळातले जाग�क प�कार �हणन ते ओळखले जात. मंबई महापािलकेचे आय� त �ॉफड� ू ु ु
यां�या ��ाचाराचे �करण �यांनी धसास लावले. �यामळे �ाफड�ला बडतफ�  करणे ु
सरकारला भाग पडले होते. स�ंथानी कारभार व �याची सधारणा �ावरही मामांनी ‘नेिट�ह ु
ओिपिनयन’मधन अ�यासपण� लेख िलिहले. (हे इं�जी लेख १८९१ प�तक�पाने �कािशत ू ू ु
झाले; १९६३ साली ‘एका स�ंथािनकास बारा प�े’ हे �याचे मराठी भाषांतर �िस� झाले.) 
क�छ�या स�ंथानाचे नायब िदवाण �हणनही काही काळ �यांनी काम पािहले. मंबई उ�च ू ु
�यायालयात डे�यटी रिज��ार (उप�बधंक), मजर खा�याचे डे�यटी से�ेटरी, महसल व ु ू ु ू
सामा�य खा�याचे अधी�क �हणनही �यांनी काम पािहले. �कती अ�वा��यामळे शेवटची ृ ुू
दहा वष� �यांनी घरीच िबछा�यावर पडन लेखन केले. सव� वग� व सव� थरांतील समकालीन ू
मोठमोठया क�या� पढा�यांचे ते स�लागार होते. सयाजीराव गायकवाड, सर िव�यम वेडरबन�, ् ु
रानडे, तेलंग, चदंावरकर, मलबारी, मोतीलाल घोष, नलकर वगैर े�यातनाम मंडळी मामांचा ू
स�ला घेत असत. म. जोतीराव फले यां�या शेवट�या आजारात आिथ�क सा� िमळावे ु
�हणन �यांनी बडो�ा�या सयाजीराव गायकवाड सरकारला प� िलह�न महाराजांकडन मदत ू ू
पाठिव�याची �यव�था केली होती.
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महेता िफरोजशहा मरेवानजी (१८४५-१९१५) : मंबईतले पारशी समाजातले ु
�यापारी. एलिफ��टन इि��टटयटम�ये एम. ए. पय�त िश�ण घेऊन १८६८ साली 'बॅ�र�टर' ् ू
पदवी �ा� कर�याक�रता लंडनला �याण. तेथे दादाभाई नौरोजी यां�या �भावाने भारता�या 
आिथ�क-राजक�य ��ांत रस घेऊ लागले. मंबईत परत�यावर साव�जिनक जीवनात �वेश. ु
१८८८ चा मंबई महापािलका कायदा कर�यात सहयोग िदला. मंबई महापािलकेचे ु ु
अ�य�पदही भषिवले. १८९४ ते १८९६ आिण १८९८ ते १९०१ या काळात ते मंबई ु ु
�ांता�या कायदमंेडळाचे सद�य रािहले. मंबई िव�ापीठाचे कलग�पदही भषिवले. १८८५ ु ु ु ु
साली 'बॉ�बे �ेिसडे�सी असोिशएशन'�या �थापनेत पढाकार घेतला.ु

मोडक वामन आबाजी (१८३५-१८९७) : �ाथ�ना समाजाचे क�त�नकार वामन 
आबाजी मोडक यांचा ज�म कोकणात�या दापोलीजवळील ‘ग�हे’ गावचा. माधकरी मागन ु ू
�ाथिमक िश�ण, दापोली�या िमशन� यां�या इं�जी शाळेत मा�यिमक िश�ण. मंबईस ु
िशकव�या क�न व पारशी िव�ा फंडाची िश�यव�ी िमळवन कॉलेजचे िश�ण. एलिफ��टन ृ ू
इि��टटयटम�ये �या. रानडे. डॉ.भांडारकर, बाळ मंगेश वागले हे �यांचे सहा�यायी. १८६२ ् ू
साली बी. ए. झा�यावर प�या�या कॉलेजात फेलोिशप घेऊन एम. ए. �याकरण, सािह�य, ु
वेदा�त, �यायशा�, मराठी सतं सािह�य, बौ� वाडमय, कराण, यह�दी धम��थं, ि��ती ् ु
�थंांचा अ�यास केला. १८६४ पासन िश�क� �यवसायात. पणे, िसधं, है�ाबाद, धारवाड, ू ु
र�नािगरी, सरत व शेवटी मंबईस एलिफ��टन हाय�कलचे हेडमा�तर �हणन िनव�. ु ु ू ू ृ
एलिफ��टन हाय�कलचे पिहले दशेी हेडमा�तर हो�याचा मान मोडकांनी िमळवला. ू
र�नािगरीस हेडमा�तर असताना िव�णशा�ी िचपळणकर यांनी �यां�या हाताखाली ू ू
िश�काचे काम केले. िव�णशा��यांनी वामनरावांची िश�त, वत�णक�तले सौहाद�, ू ु

earnestness to the last in the cause not only of political reform but of social 
and religious reform as well.” (वै� �ारकादास,१९२७,प.२८) ृ

मयेो लॉड� (१८२२-१८७२) : लॉड� मेयो हे भारताचे चौथे �हाइसरॉय. �यापव� मेयो हे ू
तीन वेळा आयल�डचे िचफ से�ेटरी होते. १८४७ ते १८५२ या काळात �यांनी ि�िटश 
पाल�म�टम�ये ससंद सद�य �हणन काम पािहले. १८६९ ते १८७२ या काळात �यांनी ू
भारताचे �हाइसरॉय �हणन मह�वाचे योगदान िदले.भाताची आिथ�क घडी बसिव�याचे �ेय ू
लॉड� मेयो यांना िदले जाते. �यां�या कारिकद�त �थमच �ामीण अथ��यव�थेला उिज�ताव�था 
�ा� हो�यासाठी दीघ�कालीन �क�पांची आखणी कर�यात आली. �वतं� शेती खा�याची 
�थापना, जलिसचंन आिण साव�जिनक बांधकामांना अ��म द�ेयाचे धोरण राबिवले गेले. 
अजमेर येथे �यां�या पढाकाराने मेयो कॉलेज स� झाले. १८७२ साली लॉड� मेयो पोट�  ु ु
�लेअरला तपासणीसाठी गेला असता एका आि�दी पठाणाने चाकने भोसकन �यांची ह�या ू ू
केली. जयपरला भारतीयांनी �या�या �मरणाथ� पतळाही उभा केला होता. ू ु
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“[Modak] was one of the keenest political thinkers in our midst. Only 
his politics were not of the superficial character which with some people is 
mistaken for patriotism. As in all other matters the idea of growth – not 
spasmodic but graduated growth – regulated and controlled by the 
necessity that it must be the result of habits acquired by long continued 
discipline, was one which he subscribed and no temptations swerved him 
from that ideal.”(Quoted by Schultz Anna, 2013, p. 41-42) 

नेटकेपणाची आवड यािवषयी आदराने िलिहले आहे.
 वामनराव �ाथ�ना समाजा�या उ�सवात क�त�न करायचे. �यांची क�त�नशैली नारदीय 

क�त�नकारां�या पठडीतली होती; परतं क�त�नाचा आशय पारपं�रक सां�दाियक वळणाचा ु
नसे. �ाथ�ना समाजाचा एके�रवादाचा िस�ांत, जाितभेदिनम�लन, िवधवापनिव�वाह, ू ु
मित�पजेला िवरोध, इ�यादी मद�ांना ध�न आ�यानाची मांडणी होत असे. एकनाथ च�र�, ू ू ु ्
��हाद च�र�, �वा�यान, या�व��य व मै�ेयी या िवषयांबरोबरच येशि��ताचे च�र�, ु ु
गौतमब�ाचे च�र�, सॉ�ेिटसचे च�र� या िवषयांवर क�त�नात आ�यानाचा रगं भरला जात ु
असे. क�त�ना�या मा�यमातन �यांनी �वदशेी, �वधम� आिण �वस�ंकतीचे जागरण केले. ृू
ल�मणशा�ी जोशी यां�या मते वामनरावांचे �थान राममोहन रॉय, ई�रच�ं िव�ासागर, 
जोतीबा फले, �या. रानडे, डॉ. भांडारकर यां�या वत�ळात आहे. ु ु

�यां�या क�त�ना�यानातन उथळ िकंवा भडक रा��वादाचा आिव�कार चकनही होत ू ु ू
नसे. अितशय सयंत व �वाभािवक प�तीने ते आप�या आदशा�ची मांडणी करीत. �यां�या या 
सयंत भिमकेमळे �यावहा�रक जीवनातही �यांचा दबदबा असे. र�नािगरीला �ॉफड� साहेब ू ु
कले�टर असताना �यांनी वाचनालयाची इमारत रहदारी बगं�यासाठी वग� कर�याचा िनण�य 
घेतला होता; परतं वामनरावांनी सव�सामा�य वाचकां�या सोयीचा व इ�छेचा ��ताव ु
मांड�यावर एर�ही आप�या िनण�यावर ठाम असणा� या �ॉफड� साहेबांनी वामनरावां�या 
��तावाचा आदर केला. जवळच पया�यी इमारत बांधन िद�यानंतरच �थंालयाची जागा ू

�यांची सधारणावादाची भिमका आिण मांडणी नेम�त वळणाची होती. मित�पजा हा ु ू ू ू
अ�ानी लोकांचा ई�रभ� तीचा माग� असन स�ांनी मित�पजा क� नये हा सदंशे ते आप�या ू ु ू ू
आ�यानातन ज�र दते असत; परतं �याचबरोबर अ�जनांनी मित�पजा केली तर �यां�या ू ु ू ू
भ� तीची थ�ा अथवा �ेष क� नये, हेही आ�हाने सांगत असत. िवधवा िववाहाचा जाहीर 
पर�कार के�यामळे र�नािगरी�या सनातनी मंडळ�नी दहा वष� �यां�यावर बिह�कार घातला ु ु
होता, पण ते आप�या िवचारांशी ठाम रािहले. राजक�य सधारणा हो�याअगोदर सामािजक-ु
धािम�क बदल झाले पािहजेत असे �यांचे मत होते. �या. रानडे यांनी �यां�या राजक�य 
िवचारसरणीिवषयी आपला अिभ�ाय पढील श�दांत �य� त केला आहे : ु
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रहदारी बगं �यासाठी घे�यात आली. नेम�त िवचारां�या �ाथ�ना समाजा�या या सधारकाने ु
क�त�ना�यानासार�या जनमा�यमांचा �बोधनासाठी व नवम�यधारणा �जिव�यासाठी ू
कसा उपयोग करावा, याचा नमनादश� घालन िदला. ॲना श�टझ या िवदषीने वामनराव ्ु ू ु ु
मोडकांची १९ �या शतकातील आ� रा��ीय क�त�नकार �हणन न�द केली आहे, ती यथाथ� ू
आहे, असे �हणायला हवे.

�हा� ेगणपत कािशनाथ : १९०० �या पॅ�रस �दश�नात �यां�या ‘सर�वती’ या 
�ला�टर ऑफ पॅ�रस�या च�याने केले�या �े�णीय मत�ब�ल स�मानपव�क �शसंाप�. ु ू ू
सर�वतीची मत� - डौलदार मकट, सौ�य म�ा, शरीराची सदंर ठेवण, मोराची तडफ ही सव� ू ु ु ु ु
अलौिकक ठरली. मंबई�या ‘�कल ऑफ आट�’चे ि�ि�सपॉल िम. ि�िफथ यां�याकडन ु ू ू
�शसंाप� (िट�ल, प. ३०-३१)ृू

रानडे महादेव गोिवद (१८४२-१९०१) : ज�म नािशक िज��ातील िनफाड या ं
गावी. �ाथिमक िश�ण को�हापरात व पढील िश�ण मंबईत झाले. �यांनी इितहास हा िवषय ु ु ु
घेऊन एम. ए. केले. इ.स. १८६६ साली ते काय�ाची परी�ा उ�ीण� झाले. १८५९ साली 
मंबई िव�ापीठाची मॅि�क परी�ा उ�ीण�. मॅि�क�या परी�ेसाठी �यांनी िलिहलेला ु
‘मराठेशाहीचा उदय आिण उ�कष�’ �ा िनबधंाची त�कालीन िश�णत��ांनी यथोिचत दखल 
घेतली व मंबई िव�ापीठाचे भारतीय फेलो �हणन �यांची िनवड झाली. १८६६ पय�त ु ू
एलिफ��टन कॉलेजात ते फेलो �हणन काय�रत होते. या काळात �यांनी १८६२ साली बी. ए. ू
१८६४ साली एम. ए. व १८६६ साली एलएलबी पदवीचे िश�ण पण� केले. १८७१ साली ू
ॲड�होकेट�या परी�ेत यश सपंादन केले. एम. ए. नंतर पाच वष� इितहास व इं�जीचे 
अ�यापन केले. काही काळ िश�क, अ�कलकोट स�ंथानाचे सिचव, पणे, नािशक, धळे, ु ु
को�हापर येथे िज�हा �यायाधीश �हणन काम केले. इ.स. १८९३ साली मंबई उ�च ू ू ु
�यायालयाचे �यायाधीश �हणन �यांची नेमणक झाली.ू ू

 �या. रानडे यांची महारा��ाला �बोधनपवा�चे जनक, समाजसधारक, धम�सधारक, ु ु
अथ�शा��, �यायाधीश अशा िविवध �े�ांत�या पायाभत िवचारधारांचे �वत�क �हणन ू ू
ओळख आहे. ना. गोपाळक�ण गोखले हे रानड�ना ग� मानायचे. �यांनी १९ �या शतकात ृ ु
महारा��ात�या स�ंथा�मक जीवनाचा पाया रचला. �ाथ�ना समाज, �ान�सारक सभा, 
साव�जिनक सभा (१८७०), डे�कन सभा, भारतीय सामािजक प�रषद(१८८७), औ�ोिगक 
प�रषद(१८९०), रा��ीय कॉ�ेंस, प�याची मल�ची ह�जरपागा शाळा (१८८२), मराठी ु ु ू
�थंकार समेंलन (१८७८), व� त�वो�ेजक सभा, इ�यादी िविवध स�ंथा �थापन कर�यात ृ
�यांचा �मख सहभाग होता. इ.स १८७८ साली पणे येथे झाले�या पिह�या अिखल भारतीय ु ु
मराठी सािह�य समेंलनाचे ते अ�य�ही होते. सरकारी नोकर असनही राजक�य स�ंथांना ू
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 १८६८ साली �ाथ�ना समाजाचे सद�य�व �वीकार�यानंतर �यांनी वेळोवेळी ‘धम�पर 
�या�याने’ िदली. �ाथ�नागायन क�न भ� तीचे म�य जोपासले. �या काळात िम�ल, ू
�पे�सर�या �भावामळे इहवादी िवचारधारचेा �भाव होता; पण अ�ेयवाद वा ु
नाि�तकतावादा�या �भावाखाली न जाता �यांनी भागवत धम� आिण उपिनषदांतील त�वांचा 
मलाथ� उलगडन सांग�यावर भर िदला. अधं��ा व िववेकय� त ��ा यातला भेद क�न ू ू ु
िववेकय� त ��ाभावाचा आशय समाजावन सांिगतला. �ितमापजनावर �यांचा िव�ास ु ू ू
न�हता; पण केवळ तेवढया कारणाव�न दवेळात �वचन कर�याचे �यांनी कधी नाकारले ्
नाही. िवधवा पनिव�वाह चळवळ, समंतीवयाचे बील याला �यांचा पािठंबा होता. मा� कौटंिबक ु ु
भावनांचा अनादर करणे �वभावात नस�याने �यांनी पिह�या प�नी�या िनधनानंतर 
रमाबाईशंी बालिववाह केला. �यामळे ते सामािजक टीकेचे ल�य बनले. पण रमाबाईनंा ु
सामािजक िवरोध डावलन �यांनी िशकवले व �ीसधारणा काय��मात पढाकार घेणा� या ू ु ु
क�या� सधारक �हणन रमाबाईचें �यि� तम�व घडिव�याचे काम केले. पचंहौद िमशन ु ू
�करणात �यां�यावर ि��ती धिम�यांनी बाटव�याचा आरोप होऊन �यांना �ायि�� �यावे 
लागले, हाही �सगं �यां�या �यि� तगत आय�यातला द:खद �सगं होता. �याची बोच �यांना ु ु
आय�यभर होती. आय�यात �सगंी �यावहा�रक तडजोड करावी लागली असली तरी रानड�चे ु ु
सम� आय�य सधारणावादी चळवळ�चा खंदा पर�कता� �हणनच �यतीत झालेले िदसते. ु ु ु ू
�वातं�यासाठी व सामािजक सधारणांसाठी घटना�मक व सनदशीर मागा�चा पर�कार ु ु
करणा� या ‘मवाळ’ �वाहाचे नेत�व ही �यांची सवा�त मह�वाची कामिगरी रािहली.ृ

माग�दश�न कर�याचे व सरकारला िविवध ��ांवर लोकभावना कळिवणारी �ापने िलिह�याचा 
उप�म �यांनी चालिवला. १८७४ साली साव�जिनक सभेमाफ� त पाठिवलेला ‘जबाबदार 
रा�यप�तीची मागणी करणारा अज�’ भारतीय राजनीतीशा�ातला मह�वाचा द�त मानला 
जातो. औ�ोिगक प�रषदचेी �थापना क�न �यांनी भारतात�या �वदशेी चळवळीचे 
बीजारोपण केले. भारता�या दा�र� याची सवा�गीण मीमांसा, इं�जां�या अथ�कारणातील ्
शोषणाचे छपे माग� उघड करणारी मीमांसा यातन �यांनी भारतीय अथ�शा�ाचाही पाया ु ू
रचला. 

लालशकर उिमयाशकर �वाडी (१८४५-१९१२) : अहमदाबाद �ाथ�ना ं ं
समाजाचे अ�य� लालशकंर उिमयाशकंर यांचा ज�म बडोद ेस�ंथानातील नवदीपर गावचा. ू
ज�या परपंर�ेमाणे बालपणीच िववाह, विडलांचा िश�णाला िवरोध, अशा पा��भमीवर ु ू
घराबाहेर पडन �वक�ाने िश�ण घेऊन लालशकंर यांनी िश�क� �यवसायात पदाप�ण केले. ू
कालांतराने अहमदाबाद कोटा�त कारकन झाले व �यायालयीन सेवेतच �मॉलकॉज कोटा�चे ू
�यायाधीश �हणन िनव� झाले. सरकारी नोकरीत असनही �ाथ�ना समाजाचे काय� व ृू ू
लोकसेवेचे �त िनभावन एक नमनादश� घालन िदला. नोकरीिनिम� �यांचा काय�काळ ू ु ू
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गोपाळराव धािम�क व परोपकारी होते. �वत: मित�पजा करायचे. तरी १९ �या ू ू
शतकातील न�या सिशि�त िपढीने चालिवले�या धािम�क-सामािजक सधारणां�या ु ु
जनजागरणात �यांचा ि�याशील सहभाग होता. ि�यां�या पनिव�वाहा�या भिमकेला �यांचा ु ू
पािठंबा होता आिण �यामळे �यांना सामािजक बिह�कारही सोसावा लागला होता. ु
जाितस�ंथेतली िवषमता, ि�यांची द:ि�थती यािवषयी ते सधारकां�या प�ाचे होते. �ाथ�ना ुु
समाज, आय�समाज, िथऑसॉिफकल सोसायटी�या कामात �यांचा पढाकार होता. ग�रबांना ु
मोफत औषधोपचार, महारो�यांना मलमप�ी अशा मा�यमांतन �यांनी आप�या धािम�क ू
व�ीतन परोपकाराची कत��यिन�ा पाळली होती.ृ ू

 ज�या स�ंकत �थंांचा िव�ा�यास फ� त �ा�णांनाच करता यायचा �हणन �यांनी ु ृ ू
आधिनक िव�ेचा �सार कर�यावर भर िदला. १८७८ म�ये माधवराव रानडे, गोपाळराव ु
दशेमख आिण क�णशा�ी िचपळणकर यांनी िमळन ‘मराठी उ�ेजक मंडळी’ ही स�ंथा ु ृ ू ू
�थापन केली. १८७८ साली मराठी लेखकांचे पिहले सािह�य समेंलन घेतले. १८८२ साली 
�यांनी ‘लोकिहतवादी’ या नावाचे मािसकप� स� केले व ते १८८५ पय�त चालिवले. ु
अहमदाबादसे असताना �यांनी ‘िहते�छ’ हे गजराती सा�ािहक स� केले. िशवाय मंबईत ू ु ु ु

पढंरपर, सोलापर, नािशक इथे गेला. या ��येक िठकाणी �यांनी �थायी �व�पाचे लोकसेवेचे ू ू
�क�प साकार केले. पढंरपरला अनाथ बालकगह, नािशकला शा�ीय मािहती असले�या ृू
सईण�ची सेवा असलेला ि�यांसाठी दवाखाना �थापन केला. १८७७ �या द�काळात ु ु
सोलापरला धा�य व चारा परवठा कर�यासाठी द�काळ फंडाची �थापना केली. १८९९ �या ू ु ु
द�काळात १४०० अनाथ मल��या सगंोपनासाठी फंड उभारला, २०० गरांची िनगा ु ुु
राख�याची �यव�था केली. साव�जिनक इमारती कमी खचा�त उ�या रहा�यात यासाठी ते 
बांधकामावर दखेरखे ठेव�यासाठी मकादम न नेमता �वत: उ�हात छ�ी घेऊन दखेरखे ु
करीत. �यां�या या सामािजक सेवा�ताचा सरकारने िहदंकेसरी सवण�पदक दऊेन गौरव केला ु
होता. सर नारायण चदंावरकर यांनी ‘सोशल �रफाम�र’ मधील लेखात लालशकंर यां�या 
सामािजक उ�रदािय�वाचे यथाथ� वण�न केले आहे : “Lalashankar was not a 
dreamer but a doer. The idealist and realist – the man of thought and of 
action – combined in him.” (वै� �ारकानाथ, १९२७, प. १५१)ृ

लोकिहतवादी (गोपाळ हरी देशमख) (१८२३ –१८९२) : वडील ह�रपतं ु
दशेमख हे पेशवाईत सेनापती बाप गोखले यांचे फडणवीस होते. १८३६ साली �यांचा म�य ु ू ृ ू
झाला. इं�जांनी ह�रपतंां�या म�यनंतर पेशवाईतला �यांचा दहा हजारांचा सरजंाम ज� केला. ृ ू
गोपाळरावांचे िश�ण प�यात झाले. �यानंतर १८४४ ते १८७९ पय�त �यांनी �यायखा�यात ु
नोकरी केली आिण सेश�स ज�ज �हणन १८७९ साली ते पे�शन घेऊन सेवािनव� झाले. ृू
पढे १८८४-८५ म�ये वष�भर �यांनी रतलाम स�ंथानचे िदवाण �हणनही काम पािहले.ु ू
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िव�णबवा ��चारी (१८२५-१८७१) : िव�ण िभकाजी कोलते उफ�  िव�णबवा ु ु ु ु ु
��चारी यांची १९ �या शतकात ि��ती िमशन� यां�या धम��साराचा बौि�क �ितवाद 
करणार ेव वैिदक िहदं धमा�चे समथ�न करणार े�व� ते �हणन िव�णबवा ��चारी यांची ओळख ू ु ुू
आहे. क�टम खा�यात काही काळ नोकरी के�यानंतर स�शगंी गडावर आ�मभान �ा�ीसाठी ृ
�यानधारणा केली. ‘वेदो� त धम��काश' हा वैिदक धमा�ची िचिक�सा करणार �थं िलिहला. 
भाऊ महाजन यां�या 'धमकेत' प�ातन या �थंावर टीका करणार ेव �यास उ�र दणेार ेू ू ू

‘इंद�काश’, प�यात ‘�ान�काश’ ही व�प�े स� कर�यात �यांचा पढाकार होता. सा�या ु ृ ु ुु
सबोध भाषेत सधारणावादाचा नवा आशय लोकांपय�त पोहचिव�याची �यांची तळमळ होती. ु ु
�यामळे �यां�या ग�लेखनात कठेही स�ंकत�चरता वा अलंकरणाचा बाज आढळत नाही. ु ु ृ ु
आधिनक ग�ात दशेी वळणाची मराठी भाषा �ळिव�याचे �यांचे �य�नही िततकेच मह�वाचे ु
आहेत. लोकिहतवाद�ची ‘शतप�े’ िकंवा ‘लोकिहतवाद�चा िनबधंस�ंह’ या नावाने �यांचे 
लेखन सपंािदत झाले आहे. ‘िहदं�थानास द�र� ये�याची कारणे’, ‘ल�मी�ान’, ु
‘�ामरचनांतील �यव�था आिण �यांची ह�लीची ि�थती’ या �थंांतन आिण ‘िहदं लोकांची ू ु
उ�ोग कर�याची आव�यकता’, ‘िहदं लोकांचा �यापार’, ‘सपं�ी �हणजे काय’, इ�यादी ु
िनबधंातन �यांनी आधिनक िव�ेची कास धर�याचा �सार केला. ू ु

 इं�जी िव�ा आिण आधिनक तं��ानाचा �वीकार के�यानेच िहदं�थानात सख-सम�ी ु ु ृु
नांदले अशी �यांची धारणा होती. मा� इं�जी राजवटीमळेच भारतातील कारािगरीचा िवनाश ु
होत आहे, शेतक� यांची दद�शा होत आहे याचीही �यांना जाणीव होती. �यामळे �वदशेी ुु
व�तंचा वापर कर�याची �यांची आ�ही भिमका रािहली. १८४९ साली �यांनी िहदं�थानात ू ू ु
पाल�म�टरी प�तीचे रा�य स� झाले पािहजे असे ठामपणे �ितपादन केले होते. ु

वागळे बाळ मगशे (१८३८-१८८७) : एलिफ��टन इि��टटयटमधन िश�ण. �या. ं ् ू ू
रानडे, डॉ. भांडारकर हे वागळे यांचे सहा�यायी. १८६२ साली हे ितघे मंबई िव�ापीठाची बी. ु
ए. परी�ा पास झाले. पढे रानडे व वागळे १८६५ साली एम. ए. व १८६६ साली �थम �ेणीत ु
एल.एल.बी. परी�ा पास झाले. �यानंतर रानडे यांनी सरकारी नोकरी �वीकारली व वागळे 
यांनी ॲड�होकेटची परी�ा दऊेन विकली स� केली. मंबईतले ते पिहले िहदं ॲड�होकेट ु ु ू
होते. �यांचा दजा� विकलापे�ा बॅ�र�टरशी समक� होता. �यानंतर �यांची �मॉल कॉज कोटा�चे 
�यायाधीश �हणन नेमणक झाली. दादाभाई नौरोजी बडो�ाचे िदवाण असताना �यांनी ू ू
बडो�ाचे �यायाधीश �हणनही काही काळ काम पािहले. �ाथ�ना समाजा�या काया�त ू
�ारभंापासन वागळे, रानडे, भांडारकर हे ितघे िम� बरोबर होते. �ाथा�ना समाजाचे पिहले ू
से�ेटरी �हणन बाळ वागळे यांनी जबाबदारी �वीकारली होती. इंिडयन नॅशनल ू
असोिसएशनचेही ते से�ेटरी होते. मंबई िव�ापीठाचे फेलो होते. वया�या ४९ �या वष� अ�प ु
आजाराने �यांचे िनधन झाले.
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िव�णबवा ��चारी यांचे लेख �िस� झाले होते. मंबई�या चौपाटीवर �यां�या िहदंधम�मताचे ू ु ु ू
मंडन व ि��ती िमशन� यां�या �चाराचे खंडन करणा� या वादसभा होत.सांगली, िमरज, वाई, 
सातारा, पणे, अहमदनगर इ�यादी िठकाणीही �यांची �वचने होत. िहदं धमा�तील जातीभेद व ु ू
अ�प�यतेिवषयी�या पारपं�रक �ढी-परपंरांचा िव�णबवांनी िनषेध केला होता. “महार ृ ु ु
दरवाजाबाहेर आिण �ा�ण आतम�ये असा प�पात क� नये' असे �यांनी 
िहदंधमा�िभमा�यांना �प�पणे सनावले. जातीभेद िकंवा �ी-प�ष भेद न मानता सपंण� ु ु ूू
समानतेचा पर�कार करणारा वेगळा िवचार �यांनी या काळात मांडला. 'वेदो� त धम��काश' ु
या �थंातील १५ वे �करण 'राजनीती'िवषयी असन �यात �यांनी मांडलेले िवचार अ�यतं ू
परोगामी असन त�कालीन समाजाला न पचणार े होते. नम�यादाखल 'राजनीती' ु ू ु
�करणातील काही िवचार येथे उद धत करीत आहोत :ृ्

२. पनिव�वाहािवषयी : “�या काळांत नीितमान दयाळ व अ�पसतंोषी अशा ि�या असतील ु ू
�या काळांत मा� एक पती मेला असतां दसरा पती या�माण� सव� आय�या�या काळांत ुु
िववाह कर�याची मोकळीक �ावी.”

३. परोिहतांिवषयी : “दवेळांत िकंवा तीथ��े�ांत पजारी िकंवा कारभारी इ�यािद वतनदार ठेव ंु ु ू
नये, कारण तस� के�यांस ��यलोभान� भ� तीचा नाश होते.”

- “�यायाधीशान� अ�यायी �ा�ण आिण अ�यायी महार या दोघांस सार�या मानान� उभे 
क�न अथवा बसवन �याय करावा. परतं महार दरवा�याबाहेर आिण �ा�ण आतं ू ु
असा प�पात क�ं नये.”

५. सव�कष समानता :

१. जरठकमारी िववाहािवषयीचे मत : “व�ाने लहान मलीबरोबर ल�न केले असतां, ती मलगी ु ृ ु ु
परत घेऊन, ितचे ल�न ित�या वया�या व गणा�या िनयमान� जो ित�या शरीरधमा��माणे ु
व चार वणा��माण� प�ष असेल, �याजबरोबर लावन �ाव� आिण �या व�ान� अस� काम ु ू ृ
केल� असेल �याला �या�या ग��ा�माण� शासन कराव�.”ु

- राजा�या पोट� उ�प�न झाला तोच राजा आहे अस� नाह�, जी लहान ह�द�ापासन ् ू
मोठया ह�द�ापय�त काम� क�न यो�यतेस चढला तोच राजा असावा, मग तो ् ्
��य�तील कोणी का माणस असेना.”ू

४. जातीभेदमलक िवषमता व �प�या�प�यतेिवषयी : ृ ृू

- �ीमंत लोकांची, अथवा िभका� यांच� इ�यािद पोर � गाईनंा िकंवा बोकड-शे�यांना, िकंवा 
क�या�या िपलांना, अथवा हरएक घर�या अथवा लोकां�या अथवा िबनवारशी ु

- य� करणारी सेना अथवा लेखनकामािदक अनेक काम� करणारी सेना इ�यािद सै�य ु
राजान� बाळगाव�. �यांतील मन�य� अमकच वणा�च� अथवा अमकच वणा�पैक� ु ु ु
अमकच जमातीच� �हणजे जातीच� असाव� अस� नाह�.”ु
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१८५० साली �िस� झालेला �यांचा ‘सखदायक रा�य�करणी िनबधं' हा मा�स��या ु
'क�यिन�ट मॅिनिफ�टो'इतकाच बडंखोर आहे.“सव� �जा एक कटंब व सव� जमीन एक बाग व ु ु
�यांतन ज� ज� िनघेल त� त� सवा�च� एक.” असा िव�कटंब�याय सकं�पनेला जवळ जाणारा ू ु ु
िवचार �यांनी या िनबधंातन मांडला. जमीनीवर िकंवा नैसिग�क साधन�ोतांवर कणा एकाचा ू ु
मालक�ह�क अस नये, नैसिग�क साधन�ोतांवर सवा�चा सामदाियक ह�क असावा असा ू ु
�ांितकारक म�ा �यांनी या िनबधंातन मांडला आहे. �यांनी िलिहले आहे :ु ू

“सव� �जेकडन सव� जिमनीची लागवड करवावी.. अनेक �कारची फळ� , कंद, भा�या, ू
अ�न .. उ�प�न क�न गांवोगांव कोठार � भ�न ठेवाव�. व �यांतन सव� गांवक� यांन� पोटास ू
लागेल िततक�  अ�न �याव�, व जनावरास चारा �यावा... राजान� लोकरीचे, तागाचे, रशेमाचे व 
कापसाचे या�माण� अनेक त� हेच� कपडे तयार करावे आिण गांवोगांव खिज�यांत ठेवावे. 
�यांतन �याला जो कपडा पािहजे तो �यान� �यावा. व सो�या��याचे, मोती, िहर ेयांनी जडलेले ू
अलंकार तयार क�न गांवोगांव ठेवावे व ते सव� �ीप�षांनी वापरावे आिण मोडले �हणजे पन: ु ु
रा�या�या खिज�यांत ठेवावे.. सवा�ची ल�न� कर�या�या खा�या�या माफ� तीन� राजान� कराव� 
व आवड नसली तर पन: �याला जी �ी नको �याला दसरी क�न �ावी व ितला दसरा पती ु ु ु
क�न �ावा �हणज� �वयवंर असाव� व सवा�च� पांच वषा�च� पोर � झाल� �हणजे मलगे व मली ु ु
राजा�या ता�यांत �ावे, नंतर �यान� �यांना सव� िव�ा िशकवन �याला �या कामांत जा�ती ू
उ�ोग कर�याची सवंय असेल �याला �या कामाकडे लावन �ावा व ि�याप�ष व� झाल� ृू ु
�हणजे �यां�याकडन कामधदंा न करिवतां �यांनी �व�थ बसन खाव� व �या �या खा�याचे ू ू
'पाल�म�ट' सभेचे सभासद असाव� आिण जगत  भासणाराचे उपकार आठिवत बसावे". (जोग ्
रा. �ी. (सपंा.)१९९९, प. ५१९-५२२)ृ

शेठ माधवदास रघनाथदास (१८३०-१८९६) : १९ �या शतकात �वत: ु

�ा�यांना �ास दतेात, या�तव तस�या कमा��या पोरांना शरीरदडं सरकारांतन ू
करावा. मग त� पोर � नीच अथवा उंच पदवी�या मन�यांची असली तरी िचतंा नाह�, ु
कारण �यांना िश�ा असावीच असावी.” 

िव�णबवा ��चारी यांचे हे िवचार �ांतदश� होते, परतं या िवचारांना अनसरणार ेु ु ु ु
वैचा�रक अनयायी �यांना िमळाले नाहीत, तसेच अशा �ांतदश� िवचारां�या �सारासाठी ु
लागणारी स�ंथा�मक य�ंणाही �यांना उभी करता आली नाही. �यामळे केवळ ि��ती ु
�चाराचा खंडनकता� एवढीच �यांची �ितमा मागे रािहली. समकालीन बि�वा�ांनीही ु
'सखदायक रा�य�करणी'चा रजंनवाद यापे�ा अिधक जबाबदारीने या िभ�न िवचारांची ु
दखल घेतली नाही. िवशेष �हणजे सनातनी िवचारा�या पढा� यांनीही या बडंखोर िवचारांचा ु
�ितवाद कर�याचे क� घेतले नाही. मानवी समतेचा वेगळा िवचार मांडणा� या या 
िनबधंकाराची मराठी समाजाने दखल घेतली नाही, एवढे मा� खर!े 
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िशदे ताराबाई : प�षस�ाक समाजरचनेत ि�यांवर होणा� या अ�यायाला वाचा ं ु
फोडणारा ‘�ी-प�ष तलना’ हा १९ �या शतकातला अ�यतं परखड वैचा�रक िनबधं ु ु
िलिहणा� या लेिखका. ताराबाई िशदं े बलढा�या�या रिहवासी. वडील बापजी ह�र िशदं.े ु ू
सासरचेही आडनाव िशदं ेहोते. ताराबाईनंा तसे ससंारसख लाभले नाही; मलबाळ झाले ु ू
नाही. मराठी, स�ंकत, इं�जी भाषांचे ताराबाईनंा उ�म �ान होते. १८८२ साली �िस� ृ
झाले�या ‘�ी-प�ष तलना’ या िनबधंाला ‘पणे वैभव’ या व�प�ातन िवजयाल�मी नावा�या ु ु ु ृ ू
िवधवेने �णह�या के�याव�न केले�या टीकेची पा��भमी होती. पनिव�वाहाची बदंी ू ू ु
अस�यामळे िवजयाल�मीसार�या िवधवांचा होणारा क�डमारा व कठलीही जबाबदारी न ु ु
�वीकारता ि�यां�या अगितकतेचा फायदा उठवन प�षांनी ि�यांना फसलाव�यामळेच ू ु ु ु
असे �सगं घडतात, ही ताराबाईचंी �िति�या होती. मा� ही �िति�या �य� त करताना �यांनी 
�ीशोषणा�या पव�परपंरांचा आढावा घेऊन प�षस�ाक समाज�यव�थेत�या शोषणा�या ू ु
नाना त� हा उघड क�न �खर टीका करणारा �फोटक दीघ� िनबधं िलिहला व तो 
प�तक�पाने �िस� केला. महा�मा फले यांनी ताराबाई िशदं ेयां�या या पि�तकेचा गौरव ु ु ु
केला होता. (स�सार �. २). 

पनिव�वाह क�न आप�या आ�मच�र�ात या पनिव�वाहाची सा�तं हिकगत िलह�न �िस� ु ु
केली. २ मे १८७१ रोजी माधवदास यांनी पनिव�वाह केला, �यास नाना मोरोजी, महादवे ु
गोिवदं रानडे, बाळ मंगेश वागळे, डॉ. आ�माराम पांडरगं, रामक�ण गोपाळ भांडारकर, पिंडत ु ृ
िव�ण परशराम शा�ी, दादोबा पांडरगं, ल�मीदास िखमजी, सॉिलिसटर जे. ु ु
जेफरसन,नारायण महादवे परमानंद, 'मंबई समाचार'चे मािणकजी बरजोरजी, करसनदास ु
मळजी, वासदवे बाळाजी नवरगें, अशी �यावेळचे �िति�त लोक उपि�थत होते. शेठ ु ु
माधवदास हे कपोल वाणी; मंबईला रशेीम कापडाचा �यापार करीत. िवधवांचे आ�यदाता ु
अशी �यांची �याती होती. आप�या �ातीतील िवधवािववाह करणा� या त�णास ते शभंर 
�पयांचा अहेर करीत. १८८८ साली �यांनी िवधवािववाह लाव�यासाठी �वखचा�ने 
'पनिव�वाहमंिदर' बांधन िदले. ु ू

हटर िव�यम िव�सन (१८४०-१९००) : िव�यम हटंर यांची कलक�ा ं
िव�ापीठाचे कलग� �हणन १८६६ साली िनय� ती झाली. �यानंतर नेम�या गेले�या ु ु ू ु
भारतीय िश�ण आयोगाचे ते अ�य� होते. १८७५ साली �यांनी भारताचे चौथे �हॉइसरॉय 
लॉड� मेयो यांचे दोन खंडात च�र� िलह�न �िस� केले. १८८१ साली िव�यम हटंर यांनी 
'इंपे�रयल गॅझेिटयर ऑफ इंिडया'चे सपंादन केले. �या वष� �यांनी सपंािदत केलेले 
गॅझेिटयरचे एकण ९ खंड �िस� झाले. �यांनी िनयिमतपणे दर आठवडयाला 'द टाइ�स' ्ू
प�ातन भारतातील घडामोड�िवषयी लेखन केले. ू

qqq
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प�रिश� २

परक िटपण ेू

हमाल�प सोलापर, नगरास नाही कोणताच नर ू ू

(�ान�काश, २३-१२-१८८६)

अकोले झाले काहीसे को�हे, नागपर सदा घामाने ओले ू

स�ंथाने सारी घोटा�यात, खा�लेला घास राहतो ग�यात,

१९ �या शतकातील महारा��ा�या शहरांचा �वभावधम� व लोकजीवनाची वैिश�ये ्
नमद करणारी एक िवनोदी किवता '�ान�काश' या व�प�ात �िस� झाली होती. ृू
�यातला िवनोदाचा भाग सोडला तरी �याव�न या शहरात�या लोकजीवनाचा व मराठी 
माणसा�या �वभावधमा��या छटा यांचा अदंाज येतो : 

ि�िटश �जेची केवढी थोरवी, आकाबाई सदा राबती.”

बेळगाव धारवाड सदा शांत, िवजापरची उगीच �ांत ू

को�हापर घटका पळाचे धनी, तेथे शा�ती मानावी कोणी?ू

कलदगी नावाने कलावतं, पढंरीत सार ेपतिक सतं 

१. महारा��ातील शहराचा �वभावधम� ं

१९ �या शतका�या उ�राधा�त प�या�या लोकजीवनात न�या ि�थ�यतंरा�या खणा ु ु
िदस लाग�या हो�या. पेशवाईत�या प�यापे�ा ि�िटश अमदानीत प�या�या अिभ�चीत ू ु ु
घडन येणा� या बदलांचा ��यय '�ान�काश' मधील पढील जािहराती�या मजकरातन ू ु ू ू
िमळतो :

नािशकचा सदा पसरलेला हात, ठा�यास सदा ताक नी भात 

"पणेकर बह�पित, सात� यास नाही छ�पित (पैसा)ु ृ

मंबई गवडंी जोड�यात गगं, बडोद ेतप िखचडीत दगं ु ु ू
भगंलेली सरतेची मत�, अहमदाबादचेी सारी लापशी,ू ू
उमरावतीचा जीव काय तो कापशी 

हटवादी ती र�नािगरी, कारवार जगंला शेजारी 
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आिण चम�का�रक तरत� हेचे पेटयांचे आ�छादनाक�रता उ�म �कारचे ्

रशेमी साडया व �याचे लहान रशेमी आगंरखे (पेटीकोट) ही िव��स ठेवली आहेत.्

“बाजीराव मयत झा�यानंतर नानासाहेब पेशवे कारभार पाह� लागले. या वेळ� �यांच� 
वय २७ वषा�च� होत�. हा प�ष तरी, लेचापेचा नसन भर�वान�त आला होता व परा ु ू ु
दशेािभमानी होता. तसाच तलवारबहादर व कार�थानी होता. बाजीरावास तो नेहम� 
ट�चन बोले क�, त�ही सव� घालिवल� व कैदखा�यांत येऊन पडलांत; तथािप, इं�जांिव�� ू ु
श� उचलाव� अस� �याचे मळ�च मनांत न�हत�. ु

आ�ही खाली सही करणार �यायना मच�ट सव� लोकांस कळिवता क�,

�याही पे�ा सोयीवर पडेल. तरी सव� लोकांनी अनभव घेऊन पाहावा.” ु

पणे शहरा�माणेच नागपरिवषयीही मराठी माणसा�या काही धारणा तयार झा�या ु ू
हो�या, �यािवषयी�या काही आठवणी उ�रकाळात न�दव�या गे�या आहेत; �यापैक� एक 
न�द :

दसरा बाजीराव पेशवे या�या म�यनंतर प� ध�डोपतं उफ�  नानासाहेब पेशवे यांनी ृ ुूु
इं�ज सरकारकडे पे�शनची मागणी केली, �यासबंधंी उपल�ध मजकर - ू

यांचे िललावाचे जागेत उ�म िचनी चाहा िवक�याचे दकान �थापन केले आहे. ु
आ�ही येथील �यांपम�ये मेसस� माग�न आिण बाळक�ण िललाववाले ृ

- टी. आिलम कंपनी, �यायना मच�ट

(वझे भाऊसाहेब, १९३९, प. ५३)ृ

“परदशेी माल, उ�म िचनी माल, या आिण �या 

�यात साहेब लोकांचे मडमांचे �ेसेस (पोशाग) हात�माल

रशेमी कापड िव��स ठेिवले आहे. खेरीज परशी लोकांचे बायकां�या 

हा सव� माल माफक दराने िमळेल आिण एकदम ठोक माल घेणारास 

नागपर शहरािवषयी�या धारणा :ू

“महारा�� �ांत रा��प�षाचे डोके असले तरी �यातील पणे शहर हा �या ु ु
रा��प�षाचा म�द आहे. �या�माणे म�य�ांतातील नागपर हे �या�या �दयाचा म�य भाग ु ू ुू
आहे. पणे ही जशी पेश�यांची म�य राजधानी, तशीच नागपर ही पव� भोस�यांची, तर ु ु ू ू
आता ती इं�जांची म�य�ांताची म�य राजधानी आहे. येथील लोकांची भाषा, अितशय ु
�ाचीन मराठी वळणाची व थोडी िहदंी िमि�त आहे. ितची ठेवण मद�पणाची िकंवा थोडी 
उम�टपणाची आहे. �यां�या िव�ेची िकंवा धनाची परी�ा, �यांची राहणी िकंवा आकार, 
याव�न कोणी क� लागला, तर तो सपशेल फसणारच. नागपरांतील लोक �दयचे ु
कोमळ, सगंतीला �ेमळ, कामाला आढळ व बोलणारहेी पण अघळपघळ असे आहेत.” 

२. नानासाहबे पेशवे याचे पे�शन �करण ं
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रावबाजी मे�यावर �यांचे सपं�ीची मोजदाद इं�जतफ�  किमशनरान� येण��माण� केली. 
नोटा िकंवा रोख �पये   १६,००,०००
जडज�हाहीर   १०,००,०००

िन�वळ सो�याचे दािगने        ८०,०००

----------------------------------------------------
एकंदर     ३०,००,०००

मोहरा       ३,००,०००

चांदीचे गठे         २०,०००

येण��माण� सपंि� होती; पैक� िन�मे सरकारांत होती. बाजीरावाचा सभेदार रामच�ंपतं ु
नाम� होता. �यान� ध�डोपतं, �याचे कटंब व नौकर लोक वगैर ेमंडळीचा च�रताथ� चालावा ु ु
�हणन तेथील किमशनर व मािज��ेट मोरल�ड साहेब याजपाश� अज� केला. पण यांस ू
'न�नाचा' जबाब िमळाला. पढ� ध�डोपतंान� कोट�  ऑफ डायर�ेटर यांकडे अपील केल�. ु
(२९-१२-१८५२) �या अिपलांत �यान� अस� दश�िवल� होत� क�, “बाजीराव मयत 
झा�यामळ�  �याचे िजवावर च�रताथ� चालिवणार े बरचे लोक उघडे पडले आहेत. मी ु
बाजीरावाचा खरा वारस आह�. द�क व खरा मलगा �ांत काहीच अतंर नाह�. बाजीरावास ु
आठ ल� �पये पे�शन िमळत होतेम खर � व �यांतन �यान� प�कळ �पये िश�लक ठेिवले ू ु
आहेत अस� �हणतां, तर हे सरकारचे िवचार अगद� कोत� आहेत; कारण, कोणाही 
मन�यास पे�शन िदल� �हणजे �यान� िश�लक काय ठेिवली �हणन कोणी तपासीत नाह�. ु ू
िशवाय नस�या पे�शनावरच बाजीरावान� ह�ल�ची िश�लक ठेिवली अस� नाह�; �यांपाश� ु
पव�ची जमा होती. कारण, चाकरनौकर व दानधम� यांकडे बाजीरावाचा जो खच� होत असे, ू
तो दखेील आठ ल� �पयांत परा पडत नसेल. याक�रतां सरकारन� आ�हा उघडया ्ु
पडले�या लोकांच� व �यां�या कटंबाच� सरं�ण कराव�" वगैर े पा�हािळक व सिवनय ु ु
िलिहलेला बराच मजकर होता. या वरील लेखनान� कंपनी सरकार�या कामदारांच� मळ�च ू ु
मन िवतळल� नाह�. �यांन� नानासाहेबांस उघडपण� िलिहल� क�, “तम�या मानले�या ु
बापाचे पे�शन वशंपरपंरने� चालणार � न�हत� व तमचा �यावर मळ�च ह�क नाह�. यामळ�  ु ु ु
तमचा अज� कंपनी सरकारास मळ�च िवचार कर�यासारखा नाह�.” [We entirely ु ु
approve of the decision of the Governor General that the adopted son 
and dependents of Bjirao have no claim upon the British Government. 
The large pension, which the ex-Peshwah enjoyed during thirty-three 
years, afforded him the means of making an abundant provision for his 
family and dependents, and the property, which he is known to have 
left, is amply sufficient for their support. - Letter from the Court of 



982   ।     परक िटपणे - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतं रांचा इितहास : खंड १ू ृ

(वझे भाऊसाहेब, १९३९, प. १२)ृ

Directors to the Government of India, Dated 19-5-1852](गाइकवाड 
सीताराम, १८८८)
३. ि�ह�टो�रया राणी�या रा�यािवषयी :

“�यावेळेस ि�ह�टो�रया राणीचे रा�य होते. ित�याब�ल लोकांत आदरच होता. 
विडलां�या वेळेस तर अशी समजत होती क�, लंकेत सीतेने वर�दान िदलेली ि�जटा ू
रा�सी ि�ह�टो�रया राणी होऊन रा�य करीत आहे व सव� वानर सीते�या वर�दानाने 
साहेब झाले आहेत. याचे कारण असे क�, दोघांची त�डे लाल आहेत.”

४. सामािजक सधारणा व �वात�यवादी सिशि�त :ंु ु
('शेठ माधवदास रघनाथदास यांचे आ�मिलिखत पनिव�वाहच�र�" या प�तकात ु ु ु

सामािजक सधारणांचा पर�कार करणा� या समकालीन सिशि�तां�या बोलघेवडेपणातला ्ु ु ु
पोकळ आिवभा�व उघड करताना केलेली िट�प�णी)  

“िव�ाव�ीबरोबर राजक�य दशेािभमा�यांचे पीक खप वाढले आहे पण सामािजक ृ ू
सधारकांची वाढ होत नाही. काही सामािजक सधारक उ�प�न झाले आहेत हे खर ेपण ु ु्
�यांची स�ंया फारच िनयिमत आहे; 'घरी गलामिगरी आिण बाहेर �वातं�य' हे आम�या ु
राजकार�थानी सिशि�तांचे वागणक�चे त�व....अ�यायाबरोबर झजं�यास जी िहमंत, जो ु ु ु
टणकपणा लागतो, तो �यां�यात नाही, हे सिशि�त लोक �हटले �हणजे केवळ पोकळ ु
बडबड करणार ेहोत.” 

"या इला�यातील गजराथी व �ा�ण जात�म�ये पनिव�वाह झाले आहेत हे खर,े पण ु ु
या कामी सिशि�तांकडन आरभं झालेला नाही. अिशि�त वगा�मधन पनिव�वाह कर�यास ु ू ू ु
लोक पढे सरसावले आहेत. .. हे लोक िवलायतेस जातात, परतं परत आ�यावर जातीने ु ु
िदलेली मख�पणाची िश�ा िनमटपणे सोसतात. अशा रडतराउतांपासन सधारणेस काय ु ू ू ु
मदत िमळणार?” ((मालशे स. ग.ं (सपंा.), १९८१, प. ४८-४९) "ते दर उभे राह�न ृ ू
तमाशा पाहात बसतात. आपण �वत: काही करत नाहीत. आप�या सधारणामागा�तील ु
अडचण�ब�ल ते नेहमी िदलिगरी दाखिवतात. पण बा� मदती�या ते वा� यासही उभे 
रहाणार नाहीत.” (िक�ा, प.५५) ृ
५. दािभक जातपढा� यािवषयी�या समाजधारणा :ं ंु

“कोण�याही जातीतील सामा�य जनसमह हा काही िवधवािववाहािव�� नसतो. ू
िवधवािववाहाचे श� �हटले �हणजे �या जातीतील �मख लोक होत. चारचौघात मा� हे ू ु
लोक आपण मोठे सधारक �हणन डौल मारीत असतात. आप�या यरोिपयन व पारशी ु ू ु
िम�ांबरोबर बोलताना आपणांस सामािजक सधारणेचा मोठा अिभमान आहे व आप�या ु
जातभाईचें अ�ान व मख�पणा पाह�न हळहळ वाटते अशा हे ग�पा ठोकतात. परतं खर ेु ु
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पाहता हे शेटे, हे �मख, हे सधारलेले लोकच सामािजक सधारणेचे क�र श� असतात.” ु ु ु ू
(मालशे स. ग.ं १९८१, प.५०) ृ

"जात �हटली �हणजे आधंळी, पढारी नेतील ितकडे िबनत�ार जावयाचे हा ितचा ु
परपंरागत �म. .. हे पढारी िदसतात तसे मळीच नसतात. �यांचे दाखवायचे दात एक व ु ु
खायचे एक. ते �वत:च सधारणेचे क�े श� आहेत. �यांचे िवचार फारच सकंिचत ु ू ु
अस�यामळे ते प�के दरा�ही बनले आहेत. पण सरकारी अिधकारी, इतर यरोिपयन ु ुु
लोक, पारशी वगैर े लोकांपढे ते आपणांस सधारणेची कळकळ आहे असे दाखिवतात; ु ु
परतं आप�या मख�, अडाणी, दरा�ही, जातभाईपंढे आपली अ�कल अगदी चालत नाही, ु ु ुु
असा ते बहाणा क�रतात.... एखा�ा धम�क�याकडे मोठीशी र�कम आपण िदली क�, सव� ृ
वत�मानप�कार आप�या औदाया�ब�ल व मना�या सस�ंकत�वाब�ल आपली तारीफ ु ृ
करतील, हे ते जाणन असतात व अशा रीतीने ते लोकां�या डो�यांत धळ टाक�त ू ू
असतात. सरकारी अिधका� यांकडे पाट�स जावयाचे असेल तर यांपैक� �यांस दोन 
बायका असतात ते आप�या धाकटया अधा�गीस बरोबर घेऊन जातात! आणखी एक ्
अधा�गी घरी बसली आहे हे लोकांस काय माहीत! यांचा सव� आय�य�म �हणजे एक ु
स�गाची बतावणी होय. �यांचे अतंरगं व बा� �व�प यांत िवल�ण अतंर असते.” (िक�ा, 
प. ३९)ृ
६. बालिववाहािवषयी िहद�या मनोधारणा :ं ंू

गोिवदं नारायण माडगावकर यांनी 'मंबई वण�न' यां�या �थळव�ांतात िलिहले आहे ु ृ
क�, “िक�येकांच� इत�या लहानपण� ल�न� होतात क�, आईबाप �यांस कडेवर घेऊन जो 
िवधी �याण� �वत: करायचा तो आपण क�रतात.” मला-मल�चे बालपणीच िववाह ु ु
लावणा� या िहदं पालकां�या मनोधारणेिवषयी माडगावकरांनी िलिहले आहे : “मलाच� ल�न ुू
के�यांवाचन आईबाप �याचे ऋणम� त होत नाह�त, असा आम�या लोकांचा समज आहे. ू ु्
.. मलगी िकंवा मलगा झाला �हणजे �थम �यां�या ल�नाची काळजी लागते, मग तो मलगा ु ु ु
चडंोलखा�यांत जाऊन पडो, जगारा�या अखाडयांत जाऊन रडो, नाटकांत जाऊन ्ु
वीरभ�ाच� स�ग घेवो िकंवा धोबी त�यावर बसन ग�पा झ�को, परतं एकदा ल�न क�न ू ु
सोिडतात. जस� गाई�या पाडयाच� ल�न क�न �या�या कानांत "तण ं भ�वा जलं िपब ं् ृ
यथासख ��ड�व" असा मं� फंकन सोडन दतेात, �या �कारच� आ�हा लोकांतील ु ु ू ू
बह�तेक ल�न� आहेत. .. लहान मलांचे ल�न करण� व �या �सगं� अ�यवि�थत खच� करण� हा ु
तर मंबईतील लोकांचा कलधम�च आहे.” (माडगावकर, १८६३/२०११ प. ३१४) ु ु ृ
७. सामािजक सधारणासाठी रा��ीय स�थचे ी गरज – बयरामजी मलबारीं ंु

(िटपण २ : स� तीचे वैध�य (Enforced Widowhood) :बेहरामजी मलबारी,१५ 
ऑग�ट १८८४) 
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“�ा ट��यावर मी असे मांडतो क�, सामािजक सधारणांसाठी रा��पातळीवर एक ु
स�ंथा उभारली पािहजे आिण ित�या शाखा उरले�या समाजांम�ये पसर�या पािहजेत 
आिण सरकारमधील अ�यतं मा�यवर आिण �िस� सद�यांना पािठंबा दणेार े �हणन ू
घेतले पािहजे - अगदी �हाईसरॉयपासन आिण रा�यपालांपासन �याखालील सवा�चा ू ू
समावेश �यात असावा...�ा त� हेची स�ंथा ही एक �कार े �िति�त मानली जाईल.. 
�याम�ये जर का आपले इं�ज िम� उपि�थत असतील तर एत�ेशीय सद�यांना कती ृ
कर�या�या वेळी माघार घे�यापासन ते थांबव शकतील. एक त� हेची सधन आिण �भावी ू ू
अशी ही स�ंथा अस�याने नेहमी के�या जातात तशा योजना काय�रत करले, �यातन ू
�या�याने, �बोधन इ�यादीसार�या कती घडतील आिण लोकांपय�त हा िवचार ृ
पोचेल.�ाला धम�िनरपे� स�ाधा� यांचीच समंती असेल असे नाही तर �यांचे जे 
आ�याि�मक ग� आहेत �यांचीही समंती िमळेल. .. का�य करणार ेआिण पिंडत मंडळी ु
�ांनी हातात हात घालन बह�जना�म�ये खर े�ान घोिषत कर�याची गरज आहे, �यामधन ू ू
यो�य वेळी फलिन�प�ी होईल. ”(मराठी सशंोधन पि�का, एि�ल-मे-जन २०१६, प. ४५-ृू
४६)

 िहदं धम�शा�ानसार मल��या िववाहा�या वयासबंधंीचे दडंक काय होते याचा ु ुू
तपास केला असता सव�साधारणपणे 'ऋत�ा�ी'�या मापदडंाशी िववाहा�या वयाचे िनयम ु
िनगिडत अस�याचे िदसते. धम�शा�ात वयोवध�न�ि�येनसार मल�चे गौरी, रोिहणी, ु ु
क�या, रज�वला अशा चार गटात वग�करण कर�यात आले आहे :

“अ�वषा� भवेद  गौरी नववषा� त रोिहणी् ु

८. बालिववाह व समतीवयासबधी�या चचा�ं ं ं

दशवषा� भवे�क�या अत उ�व� रज�वला 
�ा�े त दशमे वष� य�त क�यां न य�छित ु ु
मािस मािस रज�त�या: िपता िपबित शोिषतम "्

(१९ �या शतकात 'बालिववाहा'�या अिन� �थे�यासदंभा�त व िववाहा�या 
समंतीवयासबंधंी अनेक अगंांनी चचा� स� हो�या. रा. मलबारी यांनी इं�ज सरकारला ु
बालिववाह आिण स� ती�या वैध�याबाबत दोन �वतं� िटपणे सादर के�यानंतर 
महारा��ात या िवषयावर अनेकांगी िवचारमंथन घडन आले.रा. मलबारी यांनी इं�ज ू
सरकारला बालिववाह आिण स� ती�या वैध�याबाबत दोन �वतं� िटपणे सादर 
के�यानंतर महारा��ात या िवषयावर अनेकांगी िवचारमंथन घडन आले. या वैचा�रक ू
मंथनातन सामािजक जीवनात एक मह�वाचे वैचा�रक ि�थ�यतंर घडन आले. �याचा हा ू ू
व�ांत.) ृ

या वग�करणानसार आठ ते दहा वषा��या वयात मल�चे िववाह �हावेत असा सकेंत ु ु



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - परक िटपणे    । 985 ृ ू

पा�ा�य म�य��ीनसार वयात येणे व ऋत�नात होणे या दो�ह�ना एकच समजणे ू ु ु
चक�चे आहे. �यामळे िहदं�थानातील बालिववाहा�या प�तीचा पि�मा�यांनी िनषेधच ु ु ु
केला आहे. �यां�या मते भारतात बालिववाह लावन अ�लड मल�चे बालपणच सपं�ात ू ु ु
आणले जाते. ( २४ माच� १८९० �या 'सधारक'�या अकंात �िस� झालेले डॉ. पीची ु
िफ�सन यां�या �ाथ�ना समाजातील भाषणाचा व�ांत ) भारतीय वै�कशा�ातही वै�राज ृ
स�त याने यािवषयी चचा� केली आहे. स�ता�या मते 'पचंिवसाह�न कमी अशा प�षाने ु ु ु ु ु
सोळाह�न लहान मलीशी शरीरसबंधं केला व गभ� रािहला तर तो गभा�तच मरण पावतो; ु
उपजलाच तर फार िदवस जगत नाही; जगलाच तर अितशय दबळा होऊन जातो. �हणन ूु
अितशय लहान मलीचे िठकाणी गभा�धान क� नये,' बगंाल �ांतात केशवच�ं सेन यांनी या ु
िवषयावर नऊ डॉ�टरांची मते मागिवली होती. �यांनीही रजोदश�न ही फ� त ता��यात 
�वेश झा�याची खण असन उ�ण किटबधंातील मल�ना बारा�या-तेरा�या वष�ही रजोदश�न ू ू ु
होऊ शकते असा अिभ�ाय िदला होता. �यानसार बह�मताने मल�चे िववाहाचे वय १६ ु ु
असावे असा िवचार पढे आला होता. (िटळक कमलाबाई, १९४०, प. १९-२०) १६ �या ु ृ
वषा�पय�त िश�ण घेऊन मग अन�प पतीशी िववाह करावा असाच मानदडं वेदकालातही ु
होता. �यामळे भारतीय धम�शा�ाचाही बालिववाहाला िवरोधच अस�याचे िदसन येते. ु ू

भारतात मसलमानां�या �वा� यांनंतर बालिववाहाची प�त लोकांवर लादली गेली ु
असावी असा रा. मलबारी यांचे कयास होता. �यां�या मते मसलमानांम�ये बालिववाहाची ु
फॅशनच होती. आप�याकडे बालिववाहाची �था आधी �ा�णांनी आ्णली व नंतर ितचा 
अ�य जातीत �सार झाला असावा असाही रा. मलबारी यांचा कयास आहे. (Gidumal 
Dayaram, 1888, pp. 25-33) �या. काशीनाथ �यबंक तेलंग यांनीही मसलमानी ु
अमदानीपव� भारतात ही चाल �चिलत नस�याचे �हटले आहे. १८८६ साली ू
हेमंत�या�यानमालेत बालिववाहािवषयी बोलताना ते �हणाले होते, “पव� �ौढ क�यकांची ू

आढळतो. श�यतोवर ऋत�ा�ीपव� मल�चे ल�न �हावे यावर भर िदलेला आढळतो. ु ू ु
'िनण�यिसधं' �मत�नसार ऋत�ा�ीपव� मलीचा िववाह झाला पािहजे. तसे झाले नाही तर ृ ु ु ुू ू
�ायि�� घेऊन मग िववाह करावा असे �हटले आहे. िनण�यसागर �मतीने या ृ
मानदडंानसार मलीचा िववाह आठ�या वष� करावा असे सचिवले आहे. िशवाय सहा ु ु ु
वषा�खालील मलीचा िववाह क� नये, अशीही सीमारषेा आखन िदली होती. 'िमता�र' ु ू
�मतीने मली�या िववाहाचे आदश� वय दहा वषा�चे सांिगतले आहे. मन�मतीने मा� ृ ु ु ृ
ऋत�ा�ीनंतर तीन वषा�नी मलीचे ल�न �हावे असा दडंक सांिगतला आहे. मन�मती�या ु ु ु ृ
या मानदडंा�माणे मलीचे ल�नाचे आदश� वय हे १४-१५ वषा�चे ठरते. गणहीन मलाशी ु ु ु
मलीचे ल�न लाव�यापे�ा ती बापा�या घरी रािहलेली बरी असाही अिभ�ाय मन�मतीत ु ु ृ
िदलेला आहे. 
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२. क�यािव�यात वध, वर आिण म�य�थ यां�याकडन जेवढया रकमेची दवेघेव ्ू ू
झाली असेल तेवढाच दडं ��येकाकडन वसल करावा. ू ू

ल�ने होत. पढे मसलमानी कारिकद�म�ये ह�लीची वाईट चाल �चारात आली असावी. ु ु
ते�हा ती मोडन आपली �ाचीन चाल �चारात आण�यास का अडचण असावी?” (रानडे ू
�ितभा, १९९२, प. ९४) ृ

अ�वल इं�जी कालखंडापव� महारा��ात 'बालिववाहा'चा �� पेशवे सरकारातही ू
दस� या बाजीरावा�या कारिकद�त उपि�थत झाला होता. �या. रानडे यांनी 'पेश�यां�या ु
रोजिनशा' यावर मंबई�या रॉयल एिशयािटक सोसायटीत िदले�या �या�यानात �ा ु
िनयमांची हिकगत कथन केली होती. पेशवेकाळात क�यािव�य क�न बालिववाह केले 
जात. अशा �यवहारात पैशांची दवेाणघेवाण होत असे. �याला आळा घाल�यासाठी 
पेश�यांनी काही मह�वाचे िनयम घोिषत केले होते :

३. पैशासाठी मल�ची िव�� कर�याचे �यवहार थांबिव�यासाठी मल�चे िववाह वय ु ु
नऊ वषा�पय�त कर�यािवषयी िनयम कर�यात आला. (रानडे रमाबाई, १९१५, प. ३७७) ृ

ह�र केशवजी यांनी १८४१ साली 'िहदं ि�यांची प�रि�थती' या िनबधंात िहदं�ंया ू ू
िववाहिवषयक सकेंत व परपंरांचा आढावा घेतला होता. �यात मली�या िववाहाची कमाल ु
मया�दा १२ वषा�ची अस�याचे �हटले आहे. समान वया�या वध-वरांचे ल�न कर�याची ू
रीत नाही, दोघां�या वयात अतंर असले पािहजे, िनदान एक वषा�ने तरी वर मोठा असला 

बालिववाहाची अिन� �था नामशेष �हावी यासाठी १९ �या शतकात झाले�या 
िवचारमंथनाचा माग काढताना सव��थम १८३७ साली तैलंग �ा�णाची भिमका ल�ात ू
�यायला हवी. क�यािहताला क� ��थानी ठेवन धम�शा� आिण �ढीपरपंरांचे पनवा�चन ू ु
के�यास धम�शा�ाला न डावलता बालिववाहा�या वयाचा �� सोडवता येईल अशी 
भिमका या तैलंग �ा�णाने मांडली होती. �या�या मते, “�ी-प�ष सबंधं यो�य होईल ू ु
ते�हाच िववाह करावा. �यापासन प�य नसले तर नसो, परतं पाप नाही, कारण क�या ू ु ु
ल�न कर�या�या पव� रज�वला झाली असता, ित�या िप�यास �ितऋतस गो�दान ू ु
�ायि�� सांिगतले आहे. .. रजोदश�नास�न पव�कालीच क�यािववाह के�यास िचतंा नाही. ू
दहा वषा�पासन बारा वषा�पय�त मलीचे ल�न करावे हे आ�हांस समंत आहे. येणेक�न ू ु
क�यादान �य� त प�य जरी न लागले तथािप क�येचा िहते जे प�य होईल. त�मात हा ु ु ु
प� उ�म व शा�समंत होय.” हा तोडगा काढन क�यािहताचे र�ण कर�या�या मद�वर ू ु ्
�याने भर िदला होता. (मालशे स. ग.ं, १९७७, प. १५) ृ

१. लहान मलांची ल�ने जबरद�तीने कर�याचा �य�न झा�यास सपंण� िववाहिवधी ु ू
पार पडला नसेल तर अशी ल�ने अवैध ठरवन �या मलीचा अ�य अन�प वराशी ल�न ू ु ु
लाव�याची मभा असेल ु
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१८४८ साली लोकिहतवाद�नी शतप�ांतन हा िवषय चच�त आणला. धम�शा�ातले ू
िनयम मानवी क�याणाला बाधा आणतात ते टाकन �ावेत असे �यांचे मत होते. “मनचे ू ू
वचन असो, या�व��याचे असो, कोणाचेही असो, ��दवेाचे का असेना, 'ब�ीरवे ु
बलीयसी' ... शा�ास एक�कडे ठेवा, आपली ब�ी चालवा.” (लोकिहतवादी, १९६७, प. ु ृ
१७४) जाण�यांनी याबाबत पढाकार घेऊन नवे ज�या �ढी नाका�न पायडें पाडावेत ु ु
असे आवाहनही लोकिहतवाद�नी केले आहे : “.. माझी िवनंती सव� लोकांस कळवावी क�, 
�या चाली एक वेळ पडतात �या जरी वाईट अस�या तरी �या लोकांस फार लाड�या 
वाटतात. याजमळे �यांचा �याग कर�यास अनमान होतो व जे लहान िकंवा गरीब आहेत ते ु
तर अगदीच धजत नाहीत. ते मोठया लोकांकडे पाह�न दबतात. या�तव कोणी सभंािवत ्
लोकांनी आरभं के�यािशवाय हे होणार नाही.” (लोकिहतवादी,िक�ा प. ४) ृ

पािहजे. मलीचा िववाह िवधराशी करावयाचा असेल तर दोघांमधले अतंर चार-पाच पट ु ु
असते. ह�र केशवज�नी मली�या ल�ना�या वयोमया�द�ेया �ढीचे पालकांवर िकती दडपण ु
असायचे, यािवषयी िलिहताना �हटले होते, “ मलगी ११-१२ वषा�ची होऊनही ु
अिववािहत रािहली तर आईबापांना काळजी वाट लागते. शेजारीपाजारी �हण लागतात, ू ू
'एवढी वाढली ही वयाने, आता िह�याशी कोण ल�न करले?' अशा वेळी एरवी ित�या 
आई-बापांनी कधीच प�करले नसते अशा एखा�ा माणसाशी �या गरीब िबचा� या मलीचा ु
िववाह करतात.” (पाठार े१८४१, प. २८८)ृ

�या. रानडे यांनीही लोकिहतवाद�सारखीच भिमका घेतली होती. ि�यां�या ू
ह�कांब�ल �मतीत असले�या अनेक पर�पर असबं� वचनांमळे समाजात जे अपसमज ृ ु
�ढ झाले आहेत, ते दर कर�यासाठी ही �मितवचने बाजला ठेवली पािहजेत अशा ् ृ ूू
आशयाची मांडणी �यांनी आप�या �बोधनपर �या�यानातन केली होती. �या. रानडयांनी ू
१८ ऑग�ट १८८४ रोजी रा. मलबारी यांना यासदंभा�त प� िलिहले होते. �यात �हटले 
होते क�, “.. आप�या उ�नत �ाचीन परपंरांमधील पर�पर िवरोध, िवप�रत अशा गो�ी 
काढन टाक�या पािहजेत. आप�या वैभवशाली, उ�चतम अशा कालखंडाम�ये आज�या ू
वाईट गो�ी न�ह�या. आज�या सामािजक प�रि�थतीम�ये सधारणा आणताना आपण ु
कोण�याही परक�य आदशा�ची न�कल करीत नाही, तर परातन काळातील �वातं�य ु
आिण उदारपणा यां�याऐवजी आज असलेली द�ता, आचार��ता तेवढी काढन टाक�त ् ूु
आहोत.” (रानडे, १९१५, प. ९०) मली�या ल�ना�या वयाची चचा� करताना �या. रानडे ृ ु
यांनी बालवयात िववाह क� नयेत अशी आपली भिमका �प� केली होती. कळ�या वयात ू
ल�न करावे; �हणजेच वीस वषा��या आत ल�न क� नये, असे रानडयांचे मत होते. या ्
मता�या प�यथ� �यांनी िहदं�ंया िववाहातील स�ंकारिवध�चाच आधार घेतला होता. ्ु ू
उदाहरणाथ�, िववाहात वध-वर ससंार कर�यािवषयी शपथ घेऊन वचनब� होत असतात. ू
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गोिवदं नारायण माडगावकर यांनी 'मंबई वण�न' यां�या �थळव�ांतात िलिहले आहे ु ृ
क�, “िक�येकांच� इत�या लहानपण� ल�न� होतात क�, आईबाप �यांस कडेवर घेऊन जो 
िवधी �याण� �वत: करायचा तो आपण क�रतात.” मला-मल�चे बालपणीच िववाह ु ु
लावणा� या िहदं पालकां�या मनोधारणेिवषयी माडगावकरांनी िलिहले आहे : “मलाच� ल�न ुू
के�यांवाचन आईबाप �याचे ऋणम� त होत नाह�त, असा आम�या लोकांचा समज आहे. ू ु्
.. मलगी िकंवा मलगा झाला �हणजे �थम �यां�या ल�नाची काळजी लागते, मग तो मलगा ु ु ु
चडंोलखा�यांत जाऊन पडो, जगारा�या अखाडयांत जाऊन रडो, नाटकांत जाऊन ्ु
वीरभ�ाच� स�ग घेवो िकंवा धोबी त�यावर बसन ग�पा झ�को, परतं एकदा ल�न क�न ू ु
सोिडतात. जस� गाई�या पाडयाच� ल�न क�न �या�या कानांत "तण ं भ�वा जलं िपब ं् ृ
यथासख ��ड�व" असा मं� फंकन सोडन दतेात, �या �कारच� आ�हा लोकांतील ु ु ू ू
बह�तेक ल�न� आहेत. .. लहान मलांचे ल�न करण� व �या �सगं� अ�यवि�थत खच� करण� हा ु
तर मंबईतील लोकांचा कलधम�च आहे.” (माडगावकर, १८६३/२०११ प. ३१४) ु ु ृ

१८७३ साली प�यात तीन आठवडयात साडेसातशे िववाह झाले, �यातील बह�तांश ्ु
वधचें वय जेमतेम आठ वषा�पय�तच होते. (�ानोदय, १८-१२-१८७३) इतकेच नाही तर ू
'�ानोदय'क�या�नी �या काळात क� हाड येथे एका ते�या�या कटंबात ८-१० मिह�याचे ु ु
मल आिण ३-४ मिह�याची मलगी यांचा िववाह झा�याची वाता� �िस� क�न 'बाह�ला-ू ु
बाह�ली�या खेळ' अशा श�दात या िववाहावर औपरोिधक श�दांत भा�य केले होते. ्
(�ानोदय, २-६-१८८७) काही लोक तर गभा�त�या पोरीचे आिण गभा�त�या पोराचे 
वाड .िन�य क�न ठेवातात असे आगरकरांनी नमद केले आहे. (आगरकर, १८८४, प. ् ृू
८७-८८,उद धत : रानडे �ितभा, १९९२, प. ७६) आप�या बेचाळीस िपढया नरकात ृ ृ ््
जाऊ नयेत �हणन ऋत�ा�ीपव�च ल�न कर�याचा दडंक �या काळात �ढ होता असेही ू ु ू
आगरकरांनी न�दवन ठेवले आहे. (आगरकर,१९८४, प. ३८२) महारा��ातील मा�यवर ृू
बि�वतं, समाजसधारक अिभजनांचेही बालिववाहच झाले होते हा या �ढीचा ��य� ु ु
द�तऐवज आहे :

१. दादोबा पांडरगं : १८२८ साली िववाहब�, वय १३ वष�, वधचे वय : ८ वष�. ु ू
२. लोकिहतवादी (गोपाळराव हरी दशेमख) : १८३० साली िववाहब�, वय ७ वष�, ु

अशी शपथ घे�यासाठी लागणारी समज वीस वषा��या आतील मला-मल�कडे असत ु ु
नाही, �यामळे �या�या आत िववाह क� नयेत असा �या. रानडे यांचा अिभ�ाय होता. ु
परतं ��य� �यवहारात कोणताही िहदं माणस १२ वषा��या आत मलीचे ल�न लाव�याची ु ू ुू
खबरदारी घेत अस�याची व�ति�थती ह�र केशवजी पाठार ेयांनी नमद केली होती, �यात ु ू
बरचे त�य अस�याची अनेक उदाहरणे १९ �या शतका�या सामािजक जीवनात िदसन ू
येतात. 



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - परक िटपणे    । 989 ृ ू

ब� याचदा लहान वयात�या मल�ची वय�क िवधर प�षांशी ल�ने लावन िदली जात. ु ू ु ू
'�ानोदय' �या सपंादकांनी कना�टकातील एकमेकांचे जावई-सासर ेहोणा� या दोन वय�क 
प�षां�या ल�नाची हिकगत न�दिवली आहे. एकाचे वय ४५ आिण दस� याचे वय ु ु
स�री�या घरातले होते. पिह�याची मलगी १०-१२ वषा�ची आिण दस� याची १५ वषा�ची ु ु
होती. या दो�ही बापांनी आपाप�या मल��या भिव�याचा िवचार न करता एकमेकां�या ु
मल�शी ल�ने केली. �यापैक� १५ वषा��या मलीने अतंरपाट दर होताच काही स�द ु ु ुू
िहतिचतंका�या मदतीने �वत:ची सटका क�न घेतली. �यामळे हे जरठ-कमारी िववाह ु ु ु
होऊ शकले नाहीत, हे खर े असले तरी त�कालीन सामािजक वा�तवाचा अदंाज 
ये�यासाठी हा व�ांत परसेा आहे. (�ानोदय, २१-६-१८९४) लोकिहतवाद�नी ल�ना�या ृ ु
बोह�यावर उभे राहाणा� या अशा एका िवधराचा उ�लेख '�ेत�प प�ष' अशा श�दात ू ु
केला असन असे िववाह कधीही सखावह होत नस�याचे भा�य केले आहे. ू ु
(लोकिहतवादी, १९३७, प. ४) रा. आगरकर यांनीही अशा वय�क वराला '�र लांडगा' ृ ू
�हणन सबंोधले होते आिण या �कार�या जरठ-कमारी िववाहांचे वण�न "वाघ-शेळीचा ू ु
खेळ" अशा श�दांत केले होते, (आगरकर,१९८४, प. ३६९-७०) ृ

याव�न त�कालीन बालिववाहाची �था समाजात िकती अ�ेसर होती याची क�पना येते. 

 ५. �या. माधव गोिवदं रानडे : १८७३ साली दसरा िववाह, वर ३२ वष�; वधचे वय ूु
११ वष�. 

९. जरठ-कमारी िववाहािवषयी�या समाजधारणा :ु

 “ मी �यावेळी तेरा वषा�चा होतो आिण नवरी आठ वषा�ची होती. आम�या लोकांत 
इत�या लहानपणी ल�नाची मोठी हौस असते. ल�न �हणजे काय याचे �यवि�थत �ान 
नसते. नव� या मलास इतके मा� समजते क�, 'ही माझी बायको' आिण नव� या मलीस जर ु ु
ती थोडी जाणती असली तर ती, 'हा मलगा माझा नवरा' �हणन समजते. आिण अगदीच ु ू
लहान असली तर तेिह ितला समजत नाही. इत�या लहान वया�या मलांचे ल�न ु
कर�याचा �घात या दशेात शेकडो वषा�पासन पडन गेला आहे, 'अ�वष� भवे�दौरी' असे ू ू
शा�ाथ� दाखवन �ा�णांनी या चालीस उ�ेजन िदले, ते इतले क�, शेवटी मलांची ू ु
पाळ�यात ल�ने लाग लागली.” (दादोबा पांडरगं, १९४७, प. ४३)ृू ु

दादोबा पांडरगं यांनी आप�या आ�मच�र�ात �यां�या �वत:�या िववाहाची हिकगत ु
सांिगतली आहे :

६. केशव भवाळकर (सािव�ीबाई फले यांचे िश�क) वर ८ वष�, वध ५ वष�, ु ू

३. दादाभाई नौरोजी : िववाह :१८३० साली िववाहब�, वय ५ वष� ४. जमशेठज�ची 
२ मले व एक पत�या : १८३६. वधचे वय अन�मे चार, आठ आिण नऊ वष�. ु ु ू ु

वधचे वय ४.वष� ू
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  अमे�रकेत वै�क�य िश�ण पण� क�न आले�या उ�चिव�ािवभिषत डॉ. आनंदीबाई ू ू
जोशी यांचा बालिववाह झाला होता. �यांनी आप�या सांसा�रक आय�या�या ु
�ारभंकाळातील अनभवांिवषयी १८८३ साली गोपाळराव जोश�ना अमे�रकेतन ु ू
पाठिवले�या प�ात िलिहले आहे : “ दहा�या वष� �हणजे अगदीच लहानपणी अगंावर 
मोडलेली लाकडे, बारा�या वष� फेकन मारले�या ख�या�, बके व 'मी तला टाकन दईेन' ू ु ु ु ू
अशा �कार�या धम�या व तसेच चवदा�या वष� अमलात आणलेले नाना �कार, हे सव� 
�या �या वया�या, शरीरा�या व मना�या मानाने अितच कडक होते व अशा िकतीतरी 
मली, सास�या व नव� या�या जाचाने घरदार सोडन गे�या आहेत. मी जर असे काही ु ू ू
अिवचाराने केले तर मा�या बापा�या अ�ला ध�का लागेल, ही भीती मला वाटत होती, ू
�हणन मी तसे काही केले नाही. आपण मला िजवतं ठेव नये, तर मा�न टाकावे, अशी मी ू ू
आपणास िवनंती केली होती. आप�या नवरा-बायकोत कोण�याही �कारचे काय�ाचे 
बधंन िक�येक शतकांपासन नाही व जरी असले तरी ते ि�यांचे िव�द�च! आिण ू ्
�हणनच, आपणास मजवर ख�या� मोड दऊेन, ग�प बस�यापे�ा दसरा माग�च न�हता.” ू ु ू ु
(मोटे ह. िव., १९७२, प. १४६) बालवयात िववाह झा�यावर सासरी आले�या ृ
आनंदीबाई जोश�ना �या अनभवांना सामोर ेजावे लागले �यािवषयी काशीबाई कािनटकर ु
िलिहतात : “ ल�न होऊन दहा-बारा िदवस झाले नाहीत तोच ित�या माहेरची माणसे ्
ितला गोपाळरावां�या खोलीत जा �हणन सांगत. या सांग�याचा ती अनादर करी. ू
गोपाळरावांची खोली �हणजे एक रा�साची खाई अथवा वाघाची जाळी असे ितला वाटे. .. 
खोलीत गे�यावर काहीतरी कारणाने ती बाहेर येई. ितची आजीच गोपाळरावांना सांगे क�, 
िहला जर आ�ाच धाकात ठेवली नाही तर त�हांला मोठेपणी जड जाईल. ते�हा एक ु
िदवस सतंापन आनंदी जे�हा खोलीबाहेर जाऊ लागली ते�हा गोपाळरावांनी ितला ू
दांड�याने िहरवी-िनळी पडेपय�त, अगं सजेपय�त मारले होते.”(कािनटकर काशीबाई, ु
१८८९, प. २१) ृ

बालपणीच िववाह झाले�या मल�चे सांसा�रक जीवन कसे असायचे यािवषयीही बरचे ु
अनभव या काळातील आ�मकथनांम�ये, व�ांतकथांम�ये, प�सवंादांम�ये िनबद� झाले ु ृ ्
आहेत. म. जोतीबा फले यांनी शेतक� यां�या कटंबातील बालिववाहांसबंधीचे अनभव ु ु ु ु
न�दवताना िलिहले आहे क�, “ .. मले वयात आ�याबरोबर �यांस रगं�प, चालचलणक, ु ू
�कती, �वभाव वगैर े गणावगण एकमेकांस न आवड�यामळे पर�परांत िवत� पडन, ृ ु ु ु ु ू
िक�येक उनाड शेतक� यां�या धाकटया मलांनी आप�या िनरपराधी ि�यांचा �याग ् ु
के�यामळे �या बापडया आप�या आईबापां�या घरी आपला गजारा करता करता ्ु ु ु
यमसदनास जातात.” (फले जोतीबा, १९६९, प. २५१) ु ृ

१०. बालिववाहाचे द�प�रणाम : ु
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बगंाल �ांतातील फलमणी खट�या�माणेच महारा��ाही १८८४ ते १८८७ या ु
काळात 'रखमाबाई-दादाजी' खटला स� होता. रखमाबाईचे विडल ह�र�ं� आिण आई ु
जयतंीबाई. दादाजी�या आईने आप�या मलाशी रखमाबाईचे ल�नाचे जयतंीबाईकंडन ु ू
वचन घेतले होते. दर�यान जयतंीबाईने ह�र�ं�ां�या िनधनानंतर डॉ. अज�न सखाराम ु
यां�याशी पनिव�वाह केला. रखमाबाईचा जनक िपता ह�र�ं�ाची २५,००० �पयांची ु
इ�टेट रखमाबाई�या नावे वग� होणार होती. पढे साव� िपता या ना�याने डॉ. अज�न ु ु
सखाराम यांनी जयतंीबाईनंी िदले�या वचनाला जागन १८७४ साली तेरा वषा��या ू
रखमाबाईचा १९ वषा��या दादाजीबरोबर िववाह लावला. �यावेळी दादाजीचे िश�ण चाल ू
होते. �यामळे �याचे िश�ण सपेंपय�त रखमाबाई आप�या माहेरीच राहाणार असे ठरले ु
होते. पण मध�या काळात दादाजी�या मामामाफ� त रखमाईला नव� या�या घरी राहायला 
ये�यािवषयी सांगावा पाठिव�यात आला. या मामाचे चा�र�य चांगले नस�याकारणाने 
रखमाबाईने नव� या�या घरी जायचे नाकारले. दादाजीचा कोप झाला आिण �याने 
सॉिलिसटरमाफ� त नोटीस पाठिवली क�, रखमाबाईचा आप�याशी िवधीपव�क िववाह ू
झाला अस�याने ितने नव� याकडे राहायला ये�यासाठी कोटा�ने भाग पाडावे. रखमाबाईने 
कोटा�समोर जाब न�दवताना नवरा �हणन दादाजी आप�याला पसतं नस�याचे सांिगतले. ू

११. फलमणीचा म�य : अनैसिग�क लि� गक जीवनचा बळी :ू ृ ू
बालवयातील अनैसिग�क ल�िगक जीवनाचा बळी ठरलेली १८९० सालातील बगंाल 

�ांतातील एक घटना �या काळात महारा��ातही चचा�िवषय झाली होती. वया�या 
अकरा�या वष� फलमणी या नववधचा �ौढपतीशी झाले�या समागमा�यावेळी म�य झाला ु ू ृ ू
होता. या �करणी चालले�या खट�यात कोटा�ने मलीची समंतीवयाची मया�दा ु
वाढिव�याची गरज आधोरिेखत केली होती. मा� �चिलत काय�ानसार किथत ग�हा ु ु
घडला �यावेळी फलमणी�या वयाची दहा वष� पण� झाली होती. इंिडयन िपनल कोड�या ु ू
कलम ३७५ नसार कोण�या प�रि�थतीत �ी-प�ष सभंोग होतो �यानसार 'बला�काराची' ु ु ु
�या�या कर�यात आली होती. या काय�ानसार एखा�ा प�षाने �ीशी ठेवलेला ु ु
शारी�रक सबंधं हा ित�या इ�छेिव��, ित�या समंतीिशवाय घडला असेल, ितला म�यची ृ ू
िकंवा त�सम भीती दाखवन ितला समंती द�ेयास भाग पाडले असेल आिण जर एखादी ू
�ी १० वषा�ह�न कमी वयाची असताना ित�याकडन समंती िमळवनही केलेला सगं हा ू ू
'बला�कार' ठरतो. फलमणी�या बाबतीत ितचे वय १० वषा�पे�ा जा�त अस�याने, ु
११�या वष� फलमणीवर झालेला अ�याचार हा काय�ानसार ग�हा ठरला नाही. कोटा�ने ू ु ु
फलमणीचा नवरा ह�रमोहन याला तीन मिह�यांची िश�ा िदली. वर�या कोटा�त ही िश�ा ु
वाढन एक वष� स�मजरी झाली. (दशेपांडे कमलाबाई,१९६०, प. १३०)ृू ु
 १२. रखमाबाईचा खटला आिण समतीवयािवषयी�या चचा� :ं ं
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तो शरीराने अश� त तर आहेच, पण �याने कबल क�नही िश�ण पण� केले नस�याने ू ू
�या�याबरोबर ससंार कर�यास आपण राजी नस�याचे सांिगतले. रखमाबाई�या 
�हण�यानसार ितचे ल�न समज ये�यापव�च बालवयात लावन िदले गेले होते; आता ु ू ू
आप�याला समज आली असन मला दादाजीशी ससंार करावयाचा नाही, असे ितने ू
�यायालयात सांिगतले. . �या. िप�हे यांनी रखमाबाई�या बाजने िनकाल दऊेन एखादा ू
प�ष आवडत नसताही �या�याबरोबर शरीरसबंधं ठेव�याचा �रवाज हे रानटीपणाचेच ु
ल�ण समजले पािहजे, अशा आशयाचा अिभ�ायही आप�या िनकालप�ात नमद केला. ू
�या. िप�हे यांनी �हटले होते क�, “ एखादी �ी नव� याबरोबर राहावयास तयार नसेल तर 
एखा�ा जनावराचा, घोडयाचा िकंवा बैलाचा जबरद�तीने ताबा िमळिव�याचा �य�न ्
करणे हे अस�ंकतपणाचे ल�ण आहे.” (रानडे �ितभा,१९९२, प. ९०)ृ ृ

रखमाबाई�ंया खट�या�या अनषगंाने १९ �या शतकात महारा��ातील ु
सिशि�तांम�ये ब� याच उलटसलट चचा� झा�या. �यात बालिववाह�ितबधंक ु ु
उपायांबरोबरच ि�यां�या सामािजक �थानािवषयी, �मितशा�ो� त धम��ामा�यािवषयी, ृ
सधारक आिण परपंरािभमानी यांत�या मतभेदांिवषयी िविवध अगंांनी िवचारमंथन घडन ु ू
आले. सभा-समेंलने, व�प�े, लिलत वाडमयातन या चचा�ना धार चढली. पिंडता ृ ् ू
रमाबाईनंा रखमाबाई�ंया िवरोधात िनकाल दणेा� या ि�िटशांची नीती असमथ�नीय वाटली. 
आपण �वत: िहदं धम�शा�ाचा अ�यास केला असन �ीला इतक� अ�यायी वागणक ू ूू
द�ेयासाठी शा�ात कठलाही आधार नाही, असे रमाबाईनंी ठणकावन सांिगतले. (वद �ु ू
मोिहनी, १९८२, प. ५४)ृ

 सधारक पढा� यांनी या �करणी ि�िटशां�या ि��ही कौि�सलात दाद माग�याची ु ु
तयारी स� केली. िफरोजशहा मेहता यांनी एवढी कठोर िश�ा नको यासाठी सि�म ु ु
लेिज�लेिट�ह कौि�सलकडे काय�ात द��ती कर�याची सचना केली. पण कौि�सलने ही ूु
सचना फेटाळन लावली. ितकडे दादाजीने १८ एि�ल १८८७ रोजी 'ॲड�होकेट' या ू ू
व�प�ातन आपली बाज मांडन चच�ला साव�जिनक �व�प द�ेयाचा �य�न केला. ृ ू ू ू
रखमाबाईचेही मनोगत एका िबशप�या म�य�थीने लंडन�या व�प�ात छापले गेले.ितने ृ

 कोटा��या या िनकालाने समाजात काही बदल घडन येईल याचा िव�ास वाटत ू
नस�याची एक त�काळ �िति�या 'इंद�काश' या व�प�ातन उमटली (१९ ऑ�टोबर ृ ूू
१८८५) दादाजीनेही या िनकालास वर�या कोटा�त आ�हान िदले. वर�या कोटा�ने 
१८८७ साली खट�याचा िनकाल दतेाना आधी�या कोटा��या िवरोधात िनकाल िदला. 
�यानसार रखमाबाई नव� याकडे नांदावयास न गे�यास सहा मिह�या�या त�ंगवासाची ु ु
िश�ा ठोठाव�यात आली. िशवाय खट�याचा खच�ही रखमाबाईने �ावा असे िनकालात 
�हटले होते. 
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व�प�ां�या मा�यमांतन या िवषयावर महाचचा� घडन आली. लो. िटळकांनी िद. २२ ृ ू ू
माच� १८८७�या 'केसरी'त या िवषयावर अ�लेख िलह�न आपली �िति�या न�दवली. 
िटळकांनी आप�या अ�लेखात �हटले होते :

पती�या ह�काला आ�हान िदले होते. मंबई�या 'टाइ�स ऑफ इंिडया' नेही ३ मे १८८७ ु
�या अकंात या प��यवहाराला �िस�ी िदली. �यामळे साव�जिनक चचा�िव�ात �ा ु
िवषयावर खली चचा� स� झाली. सधारक आिण सनातनी यां�यात वैचा�रक ��ं स� ु ु ु ु
झाले. २२ मे १८८७ रोजी प�या�या व� त�वो�ेजक सभेत या घटनेचे पडसाद उमटले. ु ृ्
'ि�यांचे ह�क' या िवषयावर �यापक चचा� झाली. सनात�यांनी अथा�तच धम�शा�ातील 
िनयमांचा हवाला दते रखमाबाईनंी उपि�थत केले�या �ीह�का�या मद�ाशी असहमती ु ्
दश�िवली. ि�यांना असे �वातं�य िदले तर �या �वैराचा�रणी बनतील असे या प�ाचे 
�हणणे होते. याउलट �या. रानडे यां�यासार�या नेम�त सधारकांनी �मितशा�ांतही ु ृ
ि�यांना �ित�ेचे �थान कसे आहे याचे दाखले दते रखमाबाई�ंया मताचे समथ�न केले. 
�यां�या मते कैद आिण दडंाची भीती दाखवन प�नीला नव� याकडे स� तीने नांदायला ू
पाठिवणे हे अधमपणाचे ल�ण आहे. 

केसरीपाठोपाठ 'मराठा' व�प�ातन िद. २७ माच� १८८७ रोजी या �करणावर ृ ू
�िति�या आली. �या. िप�हे यांनी रखमाबाई�ंया बाजने िदलेला िनकाल अपायकारक ू
अस�याचे 'मराठा'कारांचे मत पडले. रखमाबाईला नवरा आवडत नाही, एवढयासाठी ्
�या�याकडे जायला नकार द�ेयाचे कारण 'मराठा'कारांना सयि� तक वाटत नाही. या ु
प�ाचे �हणणे असे क�, “रखमाबाई�माणे िकतीतरी ि�या नव� यापासन वेग�या झाले�या ू
आहेत, �यां�यापे�ा ितला �े� समज�यासारखे रखमाबाईने काय केले आहे?.. �ी 
�हणन �वत:ची कोणतीच कत��ये पार पाडत नाही �हणन आपण ितला ह�ता�मा करणार ू ू
आहोत का? .. रखमाबाईला नवरा आवडत नाही, एवढयाचसाठी �या�याकडे जायला ्
नकार दतेे हे कारण साधार नाही. िहदं धमा�ची िश�त इतक� बळकट आहे क� िक�येक ू
ि�या, �यांना वाईट वागणक िमळत असनही नव� याबरोबर ससंार करतात. कारण ते ू ू
�यांचे कत��यच असते. अशा �े� भावने�या ऐवजी.. केवळ एकाला नको �हणन िववाहाचा ू

“.. आम�या ि�यांची उ�नती होणे अ�यतं आव�यक आहे हे आ�ही कबल करतो. ू
पण या वथा सधारकांस आमचे इतकेच सांगणे क�, ती सधारणा अ�या� हळकंडाने िपवळी ृ ु ु ु
होणा� या रखमाबाईसार�या अजाण�या �ी�या हातन कधीही �हावयाची नाही. आज ू
हजारो प�ष आप�या अजाण�या बायकांसमोर सखाने नांदत आहेत. असे असता एका ु ु
�ानलवदिव�द�ध �ीने आपला �तार आपणास यो�य नाही �हणन 'आपणास काडी मोडन ू ूु
�ा' अशी कोटा�त िफया�द आणावी ही आ�या�ची गो� न�हे काय?” (िटळक, १९७६, प. ृ
२०५) 
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 फलमणी �करणा�या पा��भमीवर बला�कारा�या घटनांकडे ल� वेधले गेले व या ू ू
�कारांना आळा बसावा यासाठी कायदशेीर तरतदी करा�यात अशी मागणी समाजा�या ू
िविवध �तरांतन होऊ लागली. रखमाबाई�या खट�या�या अनषगंाने समंतीवया�या ू ु
काय�ात द��ती कर�याची मागणी पढे आली व समाजा�या सव� �तरांत खप वादळी ु ूु
चचा� झा�या. या दो�ही �करणां�या अनषगंाने महारा��ात �या उलट-सलट चचा� झा�या ु ु
�यातन मराठी माणसा�या �वभावाचे व म�य��ीचे अनेक कंगोर े पढे आले. सिशि�त ू ू ु ु
बि�वगा�त सरळ सरळ दोन तट पडले. परपंरा मोड�यास राजी नसणारा सना�यांचा वग� ु
आिण आधिनक म�यांचे �वागत करणारा सधारकांचा प� यां�यात ��ं उभे रािहले. ु ू ु
धािम�क-सामािजक जीवनात सरकारचा ह�त�ेप नको यासाठी ताठर भिमका घेणारी ू
राजक�य भिमका आिण सामािजक सधारणांसाठी राजक�य ह�त�ेप आव�यक आहे ू ु
यापैक� कोणती भिमका खरी मानावी असा म�यस�ंम िनमा�ण करणारा हा कालखंड ू ू
आहे. �या. रानडे यांनी या दोन �वांम�ये समतोल साधणारी भिमका घेतली व परपंरलेा ु ू
न िझडकारता सधारणा घडवन आण�यात शहाणपण आहे, अशी भिमका घेऊन जनमत ु ू ू
स�ंका�रत कर�याची मोिहम हाती घेतली. या पर�परां�या भिमकांना छेद दणेा� या ू
चचा�सवंादातन साव�जिनक वादिववादा�या प�ती आिण साव�जिनक सभंािषतां�या ू
भािषक म�यचौकट�चा पाया घातला जात होता. बौि�क चचा�िव�ातील ��ंमल सघंष� ू ू
अिभिनवेशा�या पातळीवर पोहच�यावर जे नाना �कारचे यि� तवाद आिण आरोप-ु
��यारोप होत गेले �यातन मराठी भाषे�या राजक�य शैलीशा�ाची बांधणी होत होती. ू
साव�जिनक जीवनात सवेंदनशील िवषयांवर जनसामा�यां�या �िति�यांतन पढे आलेले ू ु
जलशा�या पातळीवरील लोक�चीदश�न आिण �ागितक म�यधारणांना अनसरणार ेू ु
सामािजक सघंटनाचे �ा�प तपास�याचा �ि�कोन यामळे या वादिववादांना मह�व आहे. ु

करार मोडणे" ही बाब या प�ास मळीच मा�य नाही. िववाहा�या वेळी घेतले�या शपथा ु
असे कणा�या इ�छेनसार मोडणे यो�य नसन �या. िप�हे यांनी रखमाबाई�ंया बाजने ु ु ू ू
िनकाल दऊेन जरा जा�तच �ीदाि��य दाखिवले अस�याचा औपरोिधक शेरा 
'मराठा'कारांनी आप�या �िति�येत न�दवला होता. 
 समंतीवयाची चचा� :

सामािजक ि�थ�यतंराचा आिण सां�कितक चढउतारांचा आलेख काढ�या�या ृ
��ीने या चचा�चा तपास के�यास बालिववाह, जरठकमारी िववाह, पनिव�वाह यां�या ु ु
अनषगंाने मराठी समाजात जे म�यस�ंमण घडत होते, �याची �या�ी ल�ात यायला ु ू
न�क�च मदत होईल. हे �यानात मंबईत माधवबागेत, प�यात तळशीबागेत या ��ांची ु ु ु
चचा� कर�यासाठी सभा झा�या. हेमंत �या�यानमालेत, सामािजक प�रषदते, �ान�सारक 
मंडळीत, �ाथ�ना समाजात बालिववाहाची �था आिण समंतीवया�या ��ावर चचा� 
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झा�या. रखमाबाई सरं�ण सिमती �थापन झाली. शकंराचाया�ना प� िलह�न �यांचे 
आ�ाप� जारी कर�याचा �य�न झाला. यरोिपयन समाजानेही या ��ांत आ�थेने ल� ु
घातले. रा. मलबारी यांनी यािवषयी एक �वतं� इं�जी पि�तका छापन घेऊन लंडनला ु ू
जाऊन तेथील कारभारी मंडळीचे ल� वेधन घे�याचा उप�म केला. लंडनला ि�िटशां�या ू
कायदकेौि�सलात या िवषयावर खल झाला. डॉ. रोमेशच�ं द�, �ी. नलकर, �ी. ू
�कोबल यांनी आपापली मते �दिश�त केली.लो. िटळक �भत�नी िहदं�ंया धािम�क-ृ ू
सामािजक ��ांत इं�जांचा ह�त�ेप नको �हणन आ�मक भिमका घेतली, सधारकां�या ू ू ु
गटातील आगरकरािद �भत�नी िटळक प�ा�या िव�� भिमका घेऊन जनमत स�ंका�रत ृ ू
कर�याचा �य�न केला, सामािजक सधारणे�या शपथपि�केपासन सधारकां�या �ितमेची ु ू ु
गाढवाव�न िधडं काढेपय�त नाना �कार े समाजमनाचे पडसाद उमटले. िहदं�थान�या ु
दोन इला�यात लहान मल�वर बला�कार के�याचे ४० खटले झाले याकडे ल� वेधन ु ू
घेत सधारक मंडळीने इंिडयन िपनल कोड�या ३७५ �या कलमात सरकारने द��ती ु ु
करावी �हणन गावोगाव�या लोकां�या स�ा िमळवन सरकारला िनवेदन सादर केले. ू ू
प�या-मंबईत ि�यां�या सभा होऊन सरकारने समंितवयाचा कायदा करावा अशा ु ु
आशयाचा अज� पाठिव�यात आला. �ी-प�ष शारीरसबंधंां�या बाबतीत समंती वयाची ु
मया�दा वाढवली पािहजे, असे लोकमत आकार घेऊ लागले. या सामािजक चळवळीचे 
िविवध पैल ल�ात घेत�यास १९ �या शतकातील सामािजक ि�थ�यतंरा�या ू
�ि�येत�या िविवध घटकां�या भिमका आिण साव�जिनक लोकमता�या धारणा तयार ् ू
करणा� या साव�जिनक सभंािषत शैलीचा माग काढता येतो. 

१८८६ साली मंबई�या माधवबागेत�या सभेत समंतीवया�या िवरोधात लॉड� ु
डफ�रन यांना अज� िलिह�यात आला. िववाहा�या चालीिवषयी सधारकांचा एक वग� ु
सरकारचा भलताच �ह क�न दते आहे, �यांची स�ंया मया�िदत असन �यां�याकडे ू
सरकारने ल� दऊे नये अशा आशयाचा हा अज� होता. या सभेत उपि�थत असले�या 
जनसमहािवषयी शेठ माधवदास रघनाथदास यांनी आप�या आ�मव�ात िलिहले होते ृू ु
क�, 'सभेत बह�तेक वाणी व भाटये यांचाच भरणा होता. हे लोक नेहमी आपाप�या ्
�यापारध�ंात गतंले अस�यामळे हे कधी साव�जिनक गो�ीत मन घालत नाहीत'. (मालशे ु ु
स. ग.ंउिन. प. ५६) याचा अथ� अजाण लोकांची झडं गोळा क�न साव�जिनक मह�वा�या ृ ु
��ांिवषयी आप�या मताचे घाऊक शि� त�दश�न करणा� या शैलीचीच ही �जवात होती, 
असे �हण�यास बराच वाव आहे. १८९० साली प�यात तळशीबागेतही सनातनी ु ु
लोकांची सभा झाली. या सभेला फलमणी�या केसची पा��भमी होती. सभेला लोकमा�य ु ू
िटळक, �या. रानडे, भांडारकर अशी पढारी मंडळी हजर होती. सामािजक सधारणा ु ु
�हायला ह�यात यािवषयी सवा�चे एकमत होते, परतं �यासाठी कोणती साधने उपयोगात ु
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३. “.. आम�यात पोर�वर बला�कार के�याची काही उदाहरणे सापडतात, 
एवढयाव�न आम�या रा��ास दोषी ठरवावे व काय�ात फेरफार कर�याक�रता आ�हांस ्
सरकारात अज� कर�यास सांगावे, यापे�ा आम�या हतवीय�तेचा दसरा परावा कोणता? ुु

“मसलमानी अमंलदानीत धमा��या भेदामळे अनेक वष� दशेाला जलम व िवप�ी ु ु ु ू
सोसा�या लाग�या. पढे �वरा�य आले, पण ते थोडे िदवस रािह�याने व इतर अनेक ु
कारणाने उ�म व पो� त राजनीितचा पाया या दशेात पडला नाही. पढे इं�ज रा�य अमंल ु
आला व �या�या �ारभंी अि�फ��टन, मालकम वगैर े चतर साहेब आले. �यांनी न�या ु
रयते�या रीितभातीकडे व समजतीकडे ल�य परवन उदार व �याय यि� त�या ु ु ू ु
राजकारणाचा पाया घातला व लवकरच मलखात �व�थता येऊन इं�जी अमंल ु

 लोकमा�य िटळक यांनी 'केसरी'त ३० स�ट�बर १८९० रोजी 'कायदा माग�याचा 
अज�' हा लेख िलह�न व�प�ीय चचा�ना त�ड फोडले. या लेखात िटळकांनी िलिहले होते : ृ

१३. '�से ॲ�ट'िवषयी व�प�ातील �िति�या :ंृ
“आजपासन एत�ेशीय वत�मानप�े केवळ तेजोहीन झाली आहेत असेच मानले ू

पािहजे. वत�मानप�ांचे �वातं�य �या अजब चीजेचा लाभ इतके िदवस आप�याला होत 
होता �यास आपण सव��वी मकलो आहोत.” (-�ान�काश, पणे : १८-०४-१८७८)ु ु
१४. १९ �या शतकातील राजक�य ि�थ�यतरािवषयी समकालीन अिभ�ाय : ं

आणावीत यािवषयी मतभेद होते. सधारणांसाठी कायद ेकर�याचा माग� अनसरावा असे ु ु
एका प�ाचे मत िहते, तर राजक�य ह�त�ेप टाळन लोकांनीच सधारणा घडवन ू ु ू
आणा�यात असे दस� या प�ाचे �हणणे होते. आगरकरांनी या दो�ही प�ांची वग�वारी 'थंडे ु
सधारक' आिण 'गरम सधारक' अशा श�दांत केली होती. ु ु

१. “सकतदश�नी या ��ात काही मह�व असावे असे एखा�ास वाट�याचा सभंव ृ
आहे; परतं जरा िवचार केला असता �यातील पोकळपणा ते�हाच नजरसे येईल. �थमत: ु
शभंर वषा�त दोन इला�यांत अशा मास�याचे ४० खटले होणे �हणजे काही फार भयकंर 
ि�थती नाही. खनाची स�ंया याहीपे�ा जा�त असते. पण तेवढयाव�न सव� िहदं लोक ्ु ू
खनी आहेत असे �या�माणे िस� होत नाही, �या�माणे वरील उदाहरणांव�न लहान ु
मल�वर बला�कार कर�याची लोकांस सवयच आहे असे मानता येणार नाही.” ु

२. "बर,े हे जे ४० ग�हे झाले �हणन �हणतात, �यांतील सव� आरोप�स काय�ा�माणे ु ू
िश�ा झाली आहे ना? मग आता नवीन कायदा कशाला? ह�ली�या काय�ाने जी िश�ा 
ठेवली आहे ती व लोकल�जा, यांचे आज भय वाटत नाही; तो नसता दोह��या िठकाणी ु
पाच वष� िश�ा काय�ात वाढिव�याने काही जा�त िवचार होईल काय ? होईल असे 
आ�हांस वाटत नाही. ..” 

सामािजक ��ांची व�प�ीय चचा� कशी केली जात होती, याचे दश�न यातन घडते. ृ ू
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१५. १९ �या शतकातील सामािजक ि�थ�यतरािवषयी समकालीन अिभ�ाय ं

३. बायकांस िलिहण� वाचण� िशकिव�यािवषय� नस�या गो�ी बोलण� ह� मोठ� िवल�ण ु
क�य समजत असत, फाजीलपण मानीत असत. आतां, आप�या मल�न� शाळ�त जाऊन ृ ु
िव�ा िशकावी, �हणन चांगल� चांगल� माणस� मोठे �य�न क�रतात.ू

सरळीतपणे चाल झाला.” (- �ान�काश, पणे : १८-१२-१८५४)ु ू ु

आज माझा अ�ाव�नावा वाढिदवस आहे. उ�ांपासन मा�या एकणसाठा�या वषा�स ू ु
आरभं �हावयाचा. �ा अ�ावन वषा�तल� पिहल� दहा अकरा वष� अगद� अ�ानपणांत गेली. 
�यांतले कांह� मला आठवत नाह�. परतं �या पढ�या अ�ेचाळीस वषा�त�या प�कळ गो�ी ु ु ु
मला आठवत आह�त. आिण �ा अ�ेचाळीस वषा�त �हणजे इ० स० १८५० पासन इ० ू
स० १८९८ वषा�पय�त – काय काय फेरफार झाले आहेत, ते थोड�यांत सांग�याचे म� 
योिजल� आहे.

आम�यांतले प�नास वषा�तले फेरफार :

“इं�ज लोकांनी आप�या शहाणपणाने �हणा िकंवा कावेबाजपणाने �हणा सव� 
रा��ास परतं� क�न आपले �वािम�व या िव�तीण� दशेात �थापन केले आहे. अशा 
ि�थतीत आपणास वर डोके काढ�यास जर काही आशा असेल तर ती रा��ीय एक�म�ये 
आहे ही गो� सवा�नी ल�ात ठेवली पािहजे. िहदं�थान�या रिहवा�यांत पर�पर िकतीही ु
मतभेद असले तथािप सवा�चे रा��ीय िहत एक आहे. आम�यात पर�पर दही असावी, ु
आ�ही कधीही एक�ने वाग नये अशा �कारचे इं�जांचे �य�न स� असतात, परतं �यांचे हे ू ु ु
कपटी वत�न आपण न ओळखणे ही आप�या मख�पणाची गो� आहे.” (-�ान�काश, पणे : ु ु
२३-१२-१८८६) 

१. मी लहान होत�, ते�हां िश�ंयाने आगंरखा िशवन आिणलेला आगंाला बरोबर होतो ू
क� नाह�, हे पाहा�या�या वेळेस दखेील डो�यास पागोटे घालावे लागे. आतां, आगंात 
आगंरखे बडंया घालन लोक खशाल बोडके िहडंत असतात.् ू ु

२. परटाकडन पांघ�ण� धऊन आली �हणजे �यांवर शखंोदक िशपंड�यािशवाय ू ु
�यांस िशवावयाच� नसे. आतां, पांघ�णे आल� क� �ा पेटयांत ठेवन, शखंोदकाचे �मरण ् ू
दखेील होत नाह�.

४. बापासम� िकंवा िश�कांसम� कोणताही खेळ खेळण� ह� मोठ� उ�टपण आिण 
मख�पणा समजत असत. आतां बाप मलांबरोबर आिण िश�क िव�ा�या�बरोबर मोठया ्ू ु
हौसेन� खेळत असतात. �यांत �यांस मोठे भषण वाटत�.ू

५ तंबाख ओढण� ह� केवळ श� िकंवा अितश� �ांसच यो�य, �े��ती�या माणसांन� ू ू ू
�यास िशव ं नये, अस� समजत. आतां, त�डांत िच�ट ध�न र��यांत फ फ करीत धर ू ू ू ू
सोडीत जाण� उंच�ती�या सभंािवतांसही मोठ� भषण वाटं लागल� आहे.ू ू
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६. कांही झाल� तरी विडलांचा मान राखणे - �यांस िभणे - ह� मलांस आव�यक वाटत ु
असे. वडील माणसां�या पढन जा�यास सकंोच वाटत असे. आतां बापास अवमानण�, ु ू
�यास उलट बोलणे - �सगं� लेखांतही �याचा उपमद� करण� - ह� शाहा�या �हणिवणा�या 
मलांसही अगद� सहज वाटत�. आिण कांह� लोक �यांस शाबास शाबास �हणतात.ु

१२. सरकार मायबाप वाटे. सरकारान� कांह� केल� तरी �यािवषयी कांह�एक बोलं ू
नये, िनमटपणे पाहाव� आिण सोसाव�, अस� लोकांस वाटे. आतां �या �करण� सभा ू
करा�या, सरकारास आिण पाल�म�टास अज� करावे, ह� लोकांस कळं लागल� आहे. ू
बाजीरावांस गादीव�न कािढले ते�हां कोणी कांह� बोलल� नाह�. म�हारराव महाराजां�या 
चौकशी�या किमशनांत अध� एत�ेशीय लोक असावे, असा अज� सरकारास रयतेने केला 
होता.

७. वयोव� आिण तपोव� अशा माणसांस प�य मानण�, �यां�या उ�रास ��य�र न ृ ृ ुू
दणे�, आपणास न आवडल� तरी �सगं� �यांच� ऐकण�, अस� वागण� चांगल� �हणत असत. 
आतां �यांची कांह� एक परवा न क�रतां, आप�या मनाला �श�त वाटेल त� बोलण� आिण 
करण� हे ''�वातं�य'' �हणन, �याव�न अशा माणसांची मोठी वाहवा क�रतात.ू

८. कचेर�तन िकंवा बाजारांतन जाऊन आ�यावर िशवाशीव होत असे, �हणन ू ू ू
व�ांतर करीत असत. आतां त� कांह� नाहीस� झाल� आहे. व�ांतर �हणजे काय ह� 
स�या�या न�या िपढी�या मलांस ठाऊक आहे क� नाह�, �ाचा दखे ील सशंय वाटतो.ु

९. पव� आगगाडया न�ह�या. सगळा �वास पायांन� चालन, घोडयाव�न िकंवा ् ्ू ू
गाडयांतन करावा लागत असे. शभंर कोस जावयाच� �हटल� �हणजे मोठया क�ाचे िनदा ् ्ू
दहा तरी िदवस लागत. आतां तो �वास मोठया सखाने �हर दहा घटकांत आगगाड�न� ् ु
होतो. कशाचे भय वाटत नाह�.

१०. �वासांत िकंवा बाजारांत अितश�ा�या जवळन गे�याचा सशंय येऊन घरांत ू ू
वाग�यास सकंोच वाटे. आतां आगगाड�त �हाराचांभारा�या शेजार� ट�कन बसन, घरांत ू ू
खशाल िशव�यास कांह� शकंा वाटत नाह�. आगगाडीन� आिण आगबोटीन� िवटाळाची ु
क�पना अगद� नाह�शी क�न टािकली आहे. 

११. पांचप�नास कोसांवर प� जाऊन उ�र ये�यास पांचचार िदवस लागत, खच� 
पडे, आिण काळजी वाटे. आतां डाकेने प� ते�हांच आिण थोड�यांत जात�. तारने� बात�या 
एका घटकेत पाठिवतां येतात. आिण टेिलफोनीने तर पाचपचंवीस कोसांवर�या माणसांश� 
��य� बोलतां येत�. �याच� कांह� वाटत नाह�.

१३. दशेाचे कायद ेसरकार आपणांस यो�य वाटतील �या�माण� करीत असे. लोकांचे 
मत घेत नसे. आतां कायदकेौ�सलांत एत�ेशीय लोकांस घेतात, आिण �यां�या अनमतान� ु
कायद ेक�रतात. �या�माण� �यिनिसपािलटया आिण लोकलबोड� �ांत एत�ेशीय लोकांस ्ु
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घेऊन �यां�या सा�ान� काम चालिवतात. 

१७. पव� बोलण� थोड� असे आिण करण� प�कळ अस�. आतां �या�या उलट �कार ू ं ु
वाढत चालला आहे. सभा, िनबधं, �या�यान� ह� आतां प�कळ सकाळल� आहेत. �यांत ु ु
वाक पांिड�य पािहजे िततक�  होत�; �या�माण� वागणे होत नाह�. प�कळ बोलेल तो शाहाणा, ् ु
अस� कांह� झाले आहे. आिण साम�या�पे�ा वाचाळता फार वाढ�यामळ�  सव� �कारी हािन ु
होत आहे. 

१६. पव� ग�िवषय� मोठी प�यबि� असे. �यान� आपणास दोन अ�र � िशकिवली ू ु ू ु
आहेत, �याश� न�पणान� वागण� ह� कत��य समजत. त� आतां गेल� आहे. वग� बदलला �हणजे 
िश�क बदलले. आिण िश�काचा सबंधं तटला, �हणजे तो आिण आपण एक सारखे - ु
बरोबरीचे - अस� मलांस वाटत�.ु

१८. भाष�त िवल�ण फेर झाला आहे. पोषाका�माण� भाषेला इं�जी �व�प येऊं 
लागल� आहे. इं�जी श�द मोठया झपाटयाने भाषेत िमसळत आहेत. कोट� , �टेशन, फ�, ् ्
अपील, नंबर, फार�ेट, रिे�ह�य, मािज��ेट, जज, �वारटैंन, �लेग, से�ेगेशन, हे श�द ू
आतां मराठी झाले आहेत. ते कोणास परके वाटत नाह�त.

२१. स�ावनसाल� एवढा मोठा बडंाचा धमाकळ मांडला होता तरी, �या �सगं� ु ू
अमक एक कराव�, अस� �जाजनांन� सरकारास सचिवल� नाह�. पण आतां, सरह�ीवर�या ु ु
लढाई�या सबंधंान� काय कराव� ह� ते नाना�कार� सांगत आहेत. ह� सगळे फळ िव�े�या 

१५. धम�सबंधंाच� आमचे मळचे वळण आम�या विडलांत होत�, �यां�या िनमे आम- ू
�यांत नाही. आम�यांत आहे, �या�या चौथा िहसा आम�या मलांत नाह�; आिण आम�या ु
मलांत आहे, �याचा दहावा िहसा आम�या नातवांत नाह�. अस� ह� �माण कमी कमी होत ु
चालले आहे. शेवट� काय होणार आहे, त� कळत नाह�.

१९. कले�टर, किमशनर, हायकोट�  जज, इ�यािद जागा साहेबलोकांस मा� 
िमळावया�या �या एत�ेशीयांस कध� िमळावया�या नाह�त, असा �ढ �ह होता. �या जागा 
आतां एत�ेशीयांस िमळं लाग�या आहेत. �यामळ�  तो �ह गेला आहे. २०. महाजनसभा, ू ु
साव�जिनकसभा, रा��ीयसभा इ�यािद मंड�या रा�यकत� आिण �जाजन �ां�या म�य�थ 
झा�या आहेत. �यां�या �हण�याचा िवचार आमचे रा�यकत� करीत आहेत, आिण �यांचा 
उपयोग प�कळ होत आहे. �ािवषय� पव� कोणाला �व�न दखेील पडल� न�हत�. �या सभा ु ू ं
पाि�मा�यां�या नम�यावर �थािपले�या आहेत.ु

१४. पव� परक�य लोकांसारखी बडंी घाल�यास दखेील लाज वाटे. पण आतां, ू
पायांपासन डो�यापय�त परक�यांसारखा पोषाक कर�याचा मोठा डौल वाटतो. फार काय ू
सांगाव�, बायकां�या पोषाकाची त�हाही परक�य बायकां�या पोषाका�या त�हेवर चालली 
आहे.
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२७. धमा�स चलन पािहजे अस� लोकांस बरच�  वाटं लागले आहे. स�या�या धम�- ू
ि�थतीन� मंडळीची त�ी होत नाह�. �ाथ�नासमाज, आय�समाज, �ा�समाज, ह� सगळ� ृ
�याच�च फळ� आहेत. ही सगळी खटपट गे�या प�नास वषा�तली आहे.

२८. धम� तेथन सगळे सारखे आहेत अशी लोकांची खा�ी अिधकािधक होत चालली ू
आहे. �थम �थम �े� जात�तले कांह� समंजस लोक �वधम� टाकन परधमा�चा �वीकार ू

�साराचे आहे.
२२. पव� शाळा थोडया हो�या, आतां प�कळ आहेत. लोक पव�पे�ां अिधक शाहाणे ्ू ं ु ू ं

झाल� आहेत. �या माणसांस अ�राची ओळख न�हती, �यांचे नात एम. ए. झाले आहेत. ्ू
�या खेडयांत एकाददसरा वाचणारा होता, �या एका खेडयांत पांचपचंवीस वाचणार े् ्ु
आढळतात. ह� सगळ�  आम�या रा�यक�या��या कपेच� फल आहे. याब�ल �यांचे उपकार ृ
मानावे, आिण �यांच� क�याण िचतंावे, ह� आपल� कत��य आहे. पण �ा �ानपसारावरोबर 
नीितम�ा वाढली नाह�, चावटपणा वाढला आहे. लोक पिह�यापे�ां अिधक वाचाळ मा� 
झाले आहेत.

२३. पव� �वातं�य ह� ि�यांस नाह�, अशी समजत �ढ होती. परतं, िगर�यांसार�या ू ं ू ु
कारखा�यांत बायकांस �वतं� काम� िमळं लाग�यामळ�  अगद� अजाण बायका दखेील ू ु
�वतं� झा�या आहेत. प�षां�या आधारािशवाय आपल� चालेल, अस� आतां बायकांस ु
वाटं लागल� आहे. ू

२४. पव� जाितमया�दा फार असे. �हार हा आपणास आपण होऊनच �ा�णापे�ां ू
नीच मा- नीत असे. ती भावना कमी कमी होत चालली आहे. �हार, िकंवा �यांसार�या 
नीच जातीचे लोक, िव�ेन� आिण वत�नान� िदवस�िदवस अिधक सधा�न �ा�णांची बरोबरी ु
करायाचा �य�न करीत आहेत. आिण तो कांह� फकट जात नाह� आहे. परतं �ा�ण ु ु
लोक, आपल� �े��व कायम राख�याक�रतां, अिधक अिधक िव�ान आिण अिधक अिधक 
पिव� ऋषी�माण� हो�याचा �य�न करीत नाह�त, एवढ�च कवळ न�हे, तर, नीच लोकांची 
कम� क�न �े��वांत आिण पािव�यांत एक एक पाऊल माग� सरत आहेत. �ालाच 
आमची जन� माणस� वण�सकंराची ल�ण� �हणतात.ु

२५. पव� राजकारणांत ल� द�ेयास आपणांस कारण नाह�, अस� सग�या लोकांस ू ं
वाटत असे. आतां अस� वाटं लागल� आहे क�, साधारण लोकि�थतीिवषय� सरकारांत ू
शोध करण� ह� लोकांचे कत��य आहे. 'नात' बधं�यां�या सबंधंाने क�सलांत �� ु ु
िवचा�रतात, आिण �यांच� उ�र � िमळतात, ह� �याच�च एक उदाहरण आहे. 

२६. पव� मंड�या िमळवन, शेर काढन �यापार कर�याचा �घात इकडे चाल न�हता, ू ं ू ू ू
तो आतां चांगला चाल झाला आहे. एकटया मंबई शहरांत समार � शभंर िगर�या आहेत. ्ू ु ु
�या सग�या अशा �कार ेउभारले�या आहेत. 
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(�ानोदय मािसकात �िस� झालेला मजकर) ू

क�रते झाले. परतं अलीकडे त� धोरण अगद� सटल� आहे. समंजस माणस� सहसा धमा�तर ु ु
करीत नाह�तश� झाल� आहेत.

(िवनायक क�डदवे ओक, िविवध�ानिव�तार, जानेवारी १८९९.मळाबरह�कम)ू ू
१६. इ�जी राजवटीतले सामािजक ि�थ�यतर : विचताची �िति�या :ं ं ं ं

“.. आतां �ा रा�यांतन आमच� ज� द:ख� िनवारण झाल� ती अन�मान� पढ� िलिहत� :ू ु ुु

३०. असो. असे फेरफार गे�या प�नास वषा�त झाले आहेत. �ां�या योगान� आपण 
पिह�यापे�ां चांगले झाल� आह�त क� वाईट झाल� आह�त, ह� �यांचे �यांन� आप�या 
ठाय� पहाव�, आिण �या सबंधंाच� आपल� कत��य कराव�.

शरपणा दाखिवणार े व गहांत उंदीर मारणार े असे जे गोखले, आपटे, ि�मकजी ृू
आधंळा पानसरा, काळ, बोहार इ�यािद हे िनरथ�क मांगमहारांवर �वा� या घालन िविहरी ू
भरीत होते, व गरोदर बायकांसिह दहेा�त शासन� करीर होते त� बदं झाल�; आिण पण� ु
�ांत� मांगमहारांच� क�याण करणार ेदयाळ बाजीराव महाराजा�या रा�यांत असी अधंाधदंी ू ु
होती क�, �या�या मनास वाटेल �यन� मांगमहारांवर नाना �कारच� तफान� घेऊन श�दाड ु
िशपायासारखा जलम करीत होते; ती बदं झाली. [िक��या�या] पायांत घाल�याची बदंी ु ू
झाली. आमचा वशंिह वाढत चालला. मांगमहार �ांतन कोणी बारीक पांघ�ण पांघरल� ू
असतां ते �णत क�, �ानी चोरी क�न आ्णल�, हे पांघर�ण तर �ा��मणान�च पांघराव�. 
जर मांगमहार पांघरतील तर धम� �� होईल असे �णन त� �यांस बांधन मारीत, पण आता ू ू
इ��जां�या रा�यांत �यास पैसा िमळेल �यान� �याव�. उंच वणा�तील लोकांन� [चा] अपराध 
केला असतां मांगाच� िकंवा महाराच� डोक�  मारीत होते; ती बदं झाली. जलमी िबगार बदं ु
केली. अगंाचा �पश� होऊम द�ेयाची मोकळीक कोठ� कोठ� झाली. गलटेकडी�या मैदानांत ु
च�ड दांड खेळ�याची बदंी झाली. बाजारात िफर�याची मोकळीक झाली. ू ू

आतां िन:प�पाती दयाळ इं�ज सरकाराच� रा�य झा�यापासन एक चम�का�रक गो� ू ू
झाली आहे ती िलिहतांना मला मोठ� आ�य� वाटत�. ती अशी क�, जे �ा�ण पव� आ�हांस ू
वर सांिगत�या�माण� द:ख दते होते, तेच आतां माझे �वदशेीय ि�य िम� बधं आ�हांस �ा ुु
महान द:खांतन बाहेर काढ�यािवषयी रा�ंिदवस सतत मेहनत घेतात. परतं सव�च �ा�ण ू ुु
घेतात असेम नाह�. �यांतन �यांचा िवचार सैतानान� नेला आहे ते पव�सारखाच आमचा ू ू

२९. यरोपांत�या चांग�या कटंबां�माण� आपल� कटंब� सधाराव�, अशी इ�छा ु ु ु ु ु ु
लोकांस उ�प�न झाली आहे. तीस अनस�न कांह� उ�ोगही चालले आहेत. पण �यांत ु
ख�यापे�ां डौल फार आहे. कतीपे�ा ि�फती अिधक आहे. अस� अस� कराव� अस� ृ
सांगायास आिण �ितपादायास सगळे तयार असतात. पण, तस� करावयाचा �सगं आला 
�हणजे पढ� सरावयास कोणी नाह�.ु
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ह�लीच� आमच� पागोट� मा�तीचे शेपटा�माण� वाढत चालल� आहे. पेशवाईतल� 
पागोट� डो�याला सहन होतील इतक� लहान असत. ह�ल��या पागोटयांच� वजन ्
कम�तकमी आदशेर पाऊणशेरपय�त येऊन प�चल� आहे. इतका भार डोक�वर सतत 
अस�यापासन व �यांतील ढेकणादी �ा�यां�या पोषणापासन मगजास िवकार हो�याचा ू ु ू
प�कळ सभंव आहे.ु

आम�या ि�य बधंनंी मांगामहारां�या मलां�या शाळा मांड�या आहेत. व �ा ू ु
शाला�ना दयाळ इं�ेज सरकारिह मदत क�रतात. �णन �ा मांडले�या शाळांला फारच ू ू
सहा�य आहे. अहो द�र�ान� व द:खानी िपडलेले मांगमहार लोक हो, त�ी रोगी आहांत, ुु
तर तम�या ब�ीला �ान�प औषध �या �हणजे त�ही चांगले �ानी होऊन कक�पना ु ु ु ु
करणार नाह�; परतं ह�िह मा�यान� िस� करवत नाह�. �ांस उदाहरण, जे श� शाळ�त ु ु
िशकलेले पटाईत सधारलेले �णिवतात तेिह एका�ा वेळेस रोमांच उभे रहा�याजोग� वाईट ु
कम� क�रतात, मग त�ी तर मंग,अहारच आहांत.”ु

(जोशी ना. िव. १९७१, प. १६५-६६)ृ

प�कळ िदवसांपासन मनांत आहे क�, पागोटे घाल�याचे सोडन �ावयाच� आिण ु ू ू
कांह� तरी सोईचे नवे �कारच� 'शीरोभषण' घाल�याची स�वात करावयाची �यांत ू ु
�वासास हरकत होऊ नये. र��यांत उपदशेास उभे रािहल� असतां कदािचत हा बाटया ् ्
नसेलना असा भाषण ऐकणारास सशंय येतो तो दर �हावा असे �कारचा फेरफार ू
करावयाचा. 

सां�त�या आप�या लोकां�या िनक� ि�थतीचा िवचार केला तर ही रकम भारी आहे ृ
या सव� अडचण�तन मोकळे हो�यास आजपासन डोक�स �मालासारख� धोतर बांध�याचा ू ू
िन�य केला आहे.

१७. १९�या शतकातील "शीरोभषण"ू

(जोशी गोिवदं बाबाजी, १८९६, प. १४३)ृ

�ेष क�रतात. आिण जे माझे ि�य बधं आ�हांस बाहेर काढ�यािवषय� �य�न क�रतात ु
�यांस �णतात क�, त�हांस जातीबाहेर काढ. ु ू

खचा�चे मानान� िवचार केला तर पागोटयाची िकंमत, दरसाल रगंिवणे, दरमहाची ्
पगडबदं ाची फ� याची सरासरी काढली तर कम�त कमी दरमहा १२ आणे पडतात.



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - महारा�� कालपट    । 1003 ृ

प�रिश� ३

महारा�� कालपट 

१४९७ : वा�कोद – द- गामाचा आि�के�या दि�ण टोकास -केप ऑफ गडहोपला-ु
वळसा घालन िहदं�थान�या मागा�चा शोध.ू ु

१४९८ : वा�को-द-गामा चे कािलकतला आगमन.
१५१० : पोत�गीजांनी आिदलशाहीशी मकाबला क�न ‘गोवा’ बदंर घेतले; आ��हा�सो -ु ु

द-अलबकक� ने भारतात पोत�गीजां�या सागरी सा�ा�याची �थापना केली.ु ु

१५५७ : गो�यातील पोत�गीज िमशन� यां�या छापखा�यातन स�ट झेिवयस� िलिखत ु ू
'दौि�ना ि��तीना' हे भारतातील पिहले मि�त प�तक छापले गेले. ु ु

१५३० : पोत�गीजांनी मसलमानांकडन मंबई ह�तगत केली.ु ु ू ु

१५९९ : पौवा��य दशेांत �यापार कर�यासाठी लंडनला “Governor and Company 
of Merchants of London to the East India” या नावाची कंपनी 
�थापन झाली.

१६११ : िद�ली�या बादशहाने ई�ट इंिडया कंपनीस सरतेस �यापार कर�याची ु
परवानगी िदली. 

१६०० : िडस�बर ३१ - राणीने ई�ट इंिडया कंपनीला आिशया, आि�का, अमे�रका या 
खंडातील दशेांबरोबर �यापार कर�यासाठी कायदशेीर अिधमा�यता असलेली 
सनद �दान केली. या समारास िहदं�थानात �यापार कर�या�या हेतने डच, ु ूु
पौत�गीज, �� च, इं�ज यांचेही आगमन झाले.ु

१६०२ : यनायटेड ई�ट इंिडया कंपनी ऑफ िद नेदरलॅडंस ही डचांची कंपनी �थापन.ु

१५७८ : 'दौि�ना ि��ता' हे प�तक तमीळ भाषेत छापले गेले. ु

१६०१ : २ मे : राणीची िशफारस घेऊन ई�ट इंिडया कंपनीची बोट भारताकडे रवाना.

१६३७ : डचांनी व�ग�या�ला िक�ला बांधला.ु

१५७९ : फादर ि�टफ�स गो�यात आला. 

१६०९ : ई�ट इंिडया कंपनी�या सनदचेे नतनीकरण.ू
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: मंबईचा ि�िटश सेनापती कॅ�टन �रचड� केि�वनचे पगारात कपात के�या�या ु
कारणाव�न बडं  केले.

१६९३ : ई�ट इंिडया कंपनीस ि�िटश सरकारची भाग भांडवल वाढिव�यास परवानगी. 

१६७२ : ई�ट इंिडया कंपनीचा ग�हन�र जेरॉ�ड ऑिंजयर याने मंबईत �थमच इंि�लश ु
कायदा लाग केला व �यायालय �थापन केले.ू

१६८६-१६९६ : मंबईत �लेगचा फेरा. मंबईत गो� या साहेबांची स�ंया ८०० व�न ८० ु ु
वर घसरली.

१६८३ : ई�ट इंिडया कंपनीला इतर रा��ांबरोबर, य�, तह कर�यास; सै�यभरती व ु
सै�य �िश�णास ि�िटश सरकारची परवानगी. िजरा�ड ऑिंजए याने मंबई�या ु
ग�हन�रपदाची स�े घेतली.ू

१६३८ : डचांचा गो�यावर चढाईचा अयश�वी �य�न.

१६५७ : लंडनम�ये �टॉक माक� ट स� झाले.ु
१६४८ : िशवाजी राजांची राजापरावर �वारी. इं�जांनी राजापरची वखार बदं केली.ु ू

१६६१ : ई�ट इंिडया कंपनीस ख�या बाजारातन भाग भांडवल उभे कर�यास अनमती ु ू ु
द�ेयात आली व �यानसार लंडन�या �टॉक माक� टम�ये या समभागांची िव�� ु
क�न सामाईक भांडवल उभे कर�याची �ि�या स� झाली.ु

: पोत�गीज राजाने इं�लंडचा राजा दसरा चा�स� याला आप�या मली�या ु ुु
ल�नािनिम� मंबई बेट आदंण िदले.ु

: छ�पती िशवाजी महाराजांचा सरतेवर ह�ला.ु
१६६५ : मंबई ि�िटशां�या अमंलाखाली.ु

: िशवाजी महाराजांची सरतेस मोगलांवर �वारी.ु

१६४४ : डचांनी मलबार िकना� यावरची पोत�गीजांची ठाणी िजकंली.ु

: लंडन�या ई�ट इंिडया कंपनी�या सनदचेे नतनीकरण. ू

१६६६ : इं�लंड�या राजाने दरसाल १०० �पयांचे सो�याचे नाणे घेऊन मंबई शहर भाडे ु
त�वावर कंपनी सरकार�या ता�यात िदले. बेटा�या �शासनाचे, �यायदान, 
नाणी पाडणे व ल�करी �यव�थेचेही अिधकार �दान कर�यात आले. 

१६६४ : �� च ई�ट इंिडया कंपनी �थापन.

१६६८ : ई�ट इंिडया कंपनीचे म�यालय सरतेह�न मंबईस हलिव�याची �ि�या स�.ु ु ु ु
१६६९ : जिंज� या�या िस�ीची मंबईवर �वारी, यरोपीयनांनी ह�ला परतावन लावला.ु ु ू
: जलै १४ – ग�हन�र ऑि�सडेंनचा म�य.ु ृ ू

: ‘�� च ई�ट इंिडया कंपनी’ची �थापना.

१६७० : छ�पती िशवाजी महाराजांचा सरतेवर दसरा ह�ला.ु ु
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: िद�ली�या फ�� ख सेयर बादशाहाने ई�ट इंिडया कंपनीस �यापारासाठी िवशेष 
सवलती जाहीर के�या. इं�जांकडन १०,००० �पये एकरकमी घेऊन ू
�याबद�यात सव�� जकात न घेता �यापार कर�याची मभा द�ेयात आली, ु
नवीन वखार घाल�यासाठी ४० िबघे जमीन मोफत द�े याचे फमा�न. 

१६९८ : का�होजी आ�ें मराठा आरमारचा �मख झाला. �याने जकाती बसवन व ु ू
लटालट क�न मंबई�या इं�जांना सळो क� पळो क�न सोडले.ु ू ु

१७२० : �ॉटे�टंट इं�जां�या रा�याला िवरोध �हणन पौत�गीज जेसईट लोकांचे ह�ें ू ु ु
कक�या पढाकाराने बडं, हा ह�ला फस�यानंतर मंबई�या ग�हन�रने सव� ु ु ु
पौत�गीज पा� यांना २४ तासाचे आत मंबई सोड�याचा ह�कम िदला. सपंण� ु ् ु ू ू
मंबई शहराभोवती तटबदंी उभार�याचे काम पण�.ु ू

 : मंबईह�न कॅ�टन �य�यम गाड�न याची साता� यास नजराणे घेऊन छ�पती शाह� ु ु
महाराजांची सिद�छा भेट.

१७२४ : ई�ट इंिडया कंपनी�या लंडन�या म�यालयाचा ‘मंबईत यापढे परवानगीिशवाय ु ु ु
कोणतेही नवे बांधकाम कर�यास मनाई करणारा’ खिलता.

१७१६ : मंबई शहराभोवती सरं�णासाठी तटबदंी उभार�यात आली.ु

१७३१ : मराठयांची ठा�याला पोत�गीजांवर �वारी.् ु

१७०७ : को�हापर रा�य अि�त�वात आले.ू

१७३९ : मराठयांनी ठा�यावर �वारी क�न पोत�गीजांची स�ा काबीज केली. वसईवरही ् ु
�भ�व.ु

१७३८ : िचमाजी अ�पांनी वसईचा िक�ला सर केला. मंबईत घबराट. �यापा� यांनी ु
िक��याभोवती खंदक खोद�याचे काम स� झाले. मंबईत�या �यापा� यांनी ु ु
�यासाठी तीस हजारांची लोकवग�णी जमा क�न र�कम सरकार�या �वाधीन 
केली.

१७४३ : मंबई�या िक��याभोवती खंदक खोद�याचे काम पण�.ु ू

१७४० : पोत�गीजांबरोबर सावतंवाडी�या सावतंांचा तह, सावतंांना इं�जांकडन ु ू
२५,००० �. ची खंडणी.

 १७०८ : मंबई �दशेास ‘मंबई इलाखा’ हे नाव द�ेयात आले.ु ु

 : सावतंवाडी�या सावतंांनी पोत�गीजांचा पराभव क�न तोफा िमळव�या.ु

१७२१ : कॉमॉडॉर मॅ�यज�या अिधप�याखाली लंडनह�न आरमारी कािफला मंबईत ू ु
दाखल.

 : जलै १२ – पेशवे आिण इं�ज यां�यात सलो�याचा �यापारी तह, इं�जांना ु
पेशवाई मलखात �यापाराची परवानगी. ु ु
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 : इं�ज आिण सावतं  यां�यात लढाई, तह होऊन सावतं ांना िसधंदग�चा तनखा. ु ु

१७६५ : अलम व अवध�या नबाबांचा ई�ट इंिडया कंपनीकडन ल�करी सघंषा�त ू
पराभव. लॉड� �लाई�हने अलमशहाकडन बगंाल, िबहार, ओ�रसा या �दशेांची ू
‘िदवाणी’ िमळिवली आिण अवध �ांत क�न बद�यात ५० लाख �पयांची 
नगद र�कम �ा� केली.

१७६६ : मंबई�या िक��या�या तटबदंीबाहेरची जागा मोकळी कर�यासाठी मंबादवेीचे ु ु
दऊेळ हलिवले. 

 : इंदर�या म�हारराव होळकरांचा म�य.ृ ूू

१७७० : बगंालम�ये द�काळ.ु

 : पेश�यांबरोबरची �यहनीती आख�यासाठी इं�जांनी टॉमस मॉि�टन यास ू
नजराणे घेऊन माधवराव पेश�यांकडे पाठिवले.

१७६७ : �लाइ�ह भारत सोडन परत गेला.ू

१७५६ : ऑ�टोबर १२ - ि�िटशांनी पेश�यांशी सगंनमत क�न आ�ंयां�या स�ेचा समळ ू
नाश केला. इं�ज-मराठे यां�यात तह. मराठयांनी बाणकोट िक�ला व दहा ्
गावांचा मलख इं�जांना तोडन िदला व बदली िवजयदग�चा ताबा िमळवला.ु ु ू ु

१७६० : श�ने मंबई िक��या�या बझारगेटाबाहेर�या चच�वर ताबा िमळव�यास ू ु
िक��यावर ह�ला करणे सहज श�य होईल या भीतीने सरकारने चच� पाडन ू
टाकले.

 : िसराज उ�ौ�लाने इं�जांकडन कलक�ा िजकंन परत िमळवले.ू ू

१७६४ : माधवराव पेश�यांनी हैदर अलीचा पराभव केला.

 : पेश�यांन� िनजामाकडन खानदशे आप�या ता�यांत घेतला. �या मलखापैक� ू ु ु
काह� भाग िशदं ेव होळकर यांना जहािगरीदाखल िदला.

१७६१ : पािनपतची ितसरी लढाई, मराठयांवर अहमदशहा अ�दालीने िवजय िमळवला.्

१७६३ : रा�सभवनची लढाई िजकंन मराठयांनी िनजामावर मात केली.्ु ू

१७५७ : �लासीची लढाई,लॉड� �लाइ�हने िसराजौ�ौ�लाकडन कलक�ा प�हा सपंािदत ू ु
केले. बगं ालवर ई�ट इंिडया कंपनीचे �भ�व.ु

१७५५ : पेश�यांनी आ�ंयांचा पाडाव कर�यासाठी इं�जांची कमक घेतली.ु

 : म�ासला लढाईनंतर ि�िटशांचा अमंल स� झाला.ु

१७६८ : हार�ी�हजने ि�टनम�ये सतकताईचे य�ं शोधले. ू

 : महादजी िशदं�� या मराठा स�ेची पन:�थापना ु
१७७१ : भडंारी पलटणीचे पोलीसदलात �पांतर क�न मंबईत पोलीसदलाची �थापना. ु

४८ अिधकारी आिण ४०० िशपायांकडे रा�ी ग�त घाल�याचे काम 
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 : ि�टनम�ये कापसाचा क�चा माल िपजं�या�या य�ंाचा शोध.

१७७७ : ��तमजी नावा�या पारशी उ�ोजकाने मंबईत िशळा�ेस छापखाना स� केला.ु ु ु

१७७४ : बगंालचा ग�हन�र वॉरन ह�ि��टं�ज हा िहदं�थानचा पिहला ग�हन�र जनरल झाला. ु

१७७३ : र�ेयलेिटंग ॲ�ट. ग�हन�र जनरलचे पद िनमा�ण कर�यात आले. नारायणरावांचा ु
वध, पेशवाईत दफळी.ु्

सोपिव�यात आले.

 : इं�जांनी आ�मण क�न सा�ीचा िक�ला ता�यात घेतला.

 : मराठयांनी वडगावला इं�जांचा पराभव केला व तह क�न सा�ी परत ्
िमळिवले.

 : र�ेयलेशन ॲ�ट. बगंाल�या ग�हन�रास सपंण� भारता�या म�य ग�हन�राचे ु ू ु
अिधकार. 

१७७५ : लंडनला जलमाग� िव�ताराचा �क�प. िलवरपरनिजक पिहला ११ मैल लांबीचा ू
कालवा बांधला. न�ांची पा� खोल कर�यात आली, माल सम�िकना� यापय�त ु
नेता यावा यासाठी वॉ�ले, मचे�टर, िल�हरपर यांना जोडणार े दोन कालवे ँ ू
बांधले. 

१७७९ : मंबई उ�च �यायालया�या इमारतीचे बांधकाम पण�.ु ू

 : इं�जांचा वसईवर ताबा.
 : मचे�टरला �रचड� राइट याने वाफे�या श� तीवर चालणारी पिहली सतिगरणी ँ ु

चाल केली.ू

 : वॉरन ह�ि��टं�जने कलक�यास फारशी भाषे�या उ�ेजनाथ� ‘मदरसा’ व 
बनारसला स�ंकत भाषे�या उ�ेजनाथ� कॉलेज काढ�यासाठी अनदान िदले.ृ ु

१७८० : ��तमज��या छापखा�यातन इं�जी पचंांग छापले.ु ू

१७८२ : मे १७ – सालबाईचा तह. इं�जांनी प�हा एकदा सा�ी व वसईवर ह�क ु
सांिगतला. तहात पेशवे दरबारात इं�जांचा वक�ल ठेव�यास मा�यता.

१७८४ : िप�स इंिडया ॲ�ट. ई�ट इंिडया कंपनीचे �शासन राजस�े�या छ�ाखाली ्
आले.

 : काट�राईटने पॉवरलमचा शोध लावला.ू

 : पेशवे दरबारात सर चा�स � मॅलेट रिेसड�ट (१७९७ पय�त)्

 : मंबई सरकारने सरकारी कागदप�ांचे दशेी भाषेत व दशेी भाषेतील कागदप�ांचे ु
इं�जी भाषेत भाषांतर कर�यासाठी ‘पिश�यन खाते’ िनमा�ण केले.

१७८५ : कॉन�वालीस ग�हन�र जनरल. (१७९३ पय�त)

१७८१ : इं�जांनी हैदर अलीचा पराभव केला; मराठयांशी शांततेचा तह.्
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 : कलक�याचे म�य �यायाधीश सर िव�यम जो�स यांनी िहदंसंाठी नागरी ु ू
कायदा �हणन ‘मन�मती’ �माण मान�यात येईल असे ठरवन मन�मतीचे ृ ु ृू ु ू
इं�जी भाषांतर केले.

 : िडस�बर ५ –रघनाथरावांचे दसर ेिचरजंीव बाजीरावाकडे प�याचे पेशवेपद. ु ुु

१७९३ : ई�ट इंिडया कंपनी�या सनदचेे(चाट�र) नतनीकरण ; कॉन�वॉलीसने महसल ू ू
वसल कर�यासाठी ‘कायमधारा प�ती’ स� केली.ू ु

 : मंबईत घोडयां�या शय�ती स� झा�या.्ु ु

१८०० : माच�१३ - पेशवाईतले म�स�ी नाना फडणीस यांचा म�य.ु ृ ू

 : पेशवे दरबारात कन�ल िव�यम पामर रिेसड�ट (१८०१ पय�त)

 : िच�कार जे�स वे�सचे प�यात आगमन. ु

 : िडस�बर २७ – जोनाथन डंकन मंबई �ांताचा ग�हन�र (१८११ पय�त)ु

 : नेपोिलयनची इिज�वर �वारी.

१७९० : ‘भारतीय �शासन सेवा’ ही सनदी नोकरशाहीची सकं�पना अि�त�वात आली.

१७९६ : माऊंट �टअट� एलिफ��टन वया�या १७ �या वष� भारतात आला. आथ�र ु
वेल�लीचा खाजगी सिचव �हणन �याने काम पािहले.(वेल�लीने नेपोिलयनचा ू
पराभव केला होता.)

 : अिह�याबाई होळकर यांचा म�य.ृ ू

१७९९ : �हैसर�या िटप सलतानचा पाडाव, सरते�या नबाबाचा म�य, तंजावरचा राजा ृू ू ु ु ू ू
ि�िटशांना शरण गेला. 

१७८९ : महादजी िशदं ेयांना िद�लीची स�े �वत:�या हाती ठेव�यात यश.ू

१७९४ : महादजी िशदं ेयांचा म�य.ृ ू

१७९७ : इंदर�या तकोजी होळकर यांचा म�य. यशवतंराव होळकर गादीवर.ु ृ ूू

 : मंबईत रकेॉड� कोट�  �थापन कर�यात आले.ु
१७९८ : ग�हन�र जनरल वेल�लीची कारिकद�. (१८०५ पय�त कारिकद�) 

१७९५ :ऑ�टोबर २७ - सवाई माधवराव पेशवे यांचा अकाली म�य. माधवराव पेशवे ृ ू
िनपि�क अस�याने पेश�यां�या गादीवर बसिव�यासाठी वारस कोण याव�न ु
गहकलह स� झाला.ृ ु

१७८६ : वाफे�या इंिजनाचा शोध ( जे�स वॅट) ; च�ाकार गतीची य�ें कर�याचे तं��ान. 
सतिगरणी, पेपरमील, इ�यादीत वापर.ू

 : �ा�सम�ये �लो�रनचा शोध, �यामळे कपडा पांढरा कर�या�या �ि�येचा ु
कालावधी घटला.

१७८७ : मंबईत पिहले पो�ट ऑिफस �थापन. ु
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 : कलक�यास लॉड� वेल�लीने यरोपीयन लोकांना दशेी भाषा िशकिव�यासाठी ु
फोट�  िव�यम कॉलेज �थापन केले. 

 : दस� या बाजीरावाने इं�जां�या स��याव�न रामोशांची वतने काढन घेतली.ूु

 : मराठयांची आपापसात यादवी. आथ�र वेले�ली उफ�  डयक ऑफ वेिलं�टन याने ् ् ू
िशदं े आिण भोसले यांचा पाडाव केला (२५ स�ट�बर १८०३) . असाये�या 
लढाईत एलिफ��टननी डयक ऑफ वेिलं�टनची सोबत केली. इं�जांनी ् ू
दस� या बाजीरावाला पेशवे पदावर बसिवले. नो�ह�बर २९ ला प�हा लढाई ुु
होऊन भोस�यांचा पराभव झाला. दवेगाव व सरजी अजंनवाडी येथे इं�जांचा ू
भोसले आिण िशदं े यां�याबरोबर तह झाला. १७ िडस�बर�या दवेगाव�या 
तहा�वये भोस�यांवर तैनाती फौज लाद�यात आली.

: िच�कार रॉबट�  ि�डंलचे मंबईत आगमन. ु

१८०१ : एि�ल १६ – प�यात िवठोजी होळकर यांचा शिनवारवाडयासमोर खन.्ु ू

१८०२ : हडपसर येथे िशदं ेहोळकरांचे दसर ेमराठा य�, �यात ऑ�टोबर १८०२ म�ये ुु
यशवतंराव होळकरांकडन दौलतराव िश�ंांचा पाडाव. बाजीरावाचे महाडमाग� ू
पलायन. ३१ िडस�बर १८०२ �या वसई�या तहाने दसरा बाजीराव पेशवा ु
इं�जांचा मांडिलक झाला व येथन ि�िटशांचा मराठयां�या स�ाकारणात ्ू
�वेश.

१८०४ : नागपरचा रघजी भोसला (दसरा) याचा इं�जांकडन पराभव; माऊंट �टअट� ू ु ू ुु
एलिफ��टन नागपरचा रिेसडे�ट (१८०८ पय�त)ू

१८०३ : ई�ट इंिडया कंपनीचा िद�लीवर क�जा. 

 : सर बॅरी �लोज यांची प�याचे रिेसड�ट �हणन िनय� ती. (१८१० पय�त)ु ू ु
 : सनदी नोकरां�या �िश�णासाठी कलक�यास ‘िव�यम फोट�  कॉलेज’ची 

�थापना.

 : १७ फे�वारीस मंबईत फार मोठी आग लागली. आग पस� नये �हणन तोफा ु ु ू
डागन िक��यातली घर े पाड�यात आली, झाडे तोड�यात आली. शहराची ू
पनर�चना कर�यात येऊन िक��यातील ब� याच रिहवाशांना िक��याबाहेर ु
राहा�यास पाठिवले गेले. वष�भरात िक��याबाहेर मालाची गदामे व ु
उमरखाडीला त�ंग बांध�यात आला. र��यांची �ंदी वाढिव�याचे काम स� ु ु
कर�यात आले. 

 : आथ�र वेल�ली असई व वडगाव येथील लढाया िजकंन मंबईस परतला. ू ु
मंबईत �याचे भ�य �वागत. प�यातही पेश�यांकडन िहराबागेत वेल�लीचा ु ु ू
स�मान व मेजवानी.
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 ‘नविव�ाकलािनधी’नामक छापखाना स� केला. स�ंकत-मराठी पचंांग छापले. ु ृ

 : नो�ह�बर २६ ला मंबईत�या १७ �िति�त नाग�रकांची सभा होऊन “िलटररी ु
सोसायटी ऑफ बॉ�बे” नावाची स�ंथा �थापन कर�यात आली. पौवा��य 
स�ंकती�या मािहतीसकंलनाचा हेत. पढे या स�ंथेचे “एिशयािटक सोसायटी ृ ुू
ऑफ बॉ�बे” असे नामांतरण. 

 : कलक�यास फोट�  व�यम कॉलेजात मराठीचा वग� स�. डॉ. िव�यम कॅर ेु ु
मराठीचे �ोफेसर.

 : नो�ह�बर २६ – िलटररी सोसायटी ऑफ बॉ�बेची �थापना. (एिशयािटक 
सोसायटी)

: सरफोजी राजे भोसले यांनी तंजावरला दवेनागरी टंक असलेलाू
१८०५ : यशवतंराव होळकर याचा राजपर घाटातील लढाईनंतर इं�जांशी तह.ू

: िमरजेला नाना फडणिवसांना म�णाची साधने तयार क�न दणेा� या तांबटाने ु
गगंाधरराव पटवध�ना�या आ�याखाली 'गीता�थं' छापला. 

 : कलक�या�या िव�यम फोट�  कॉलेजातन मराठी िवषय घेऊन ५ सनदी ू
अिधकारी उ�ीण�.

 : तंजावर�या ‘नवकलािनधी’ छापखा�यातन सरफोजी राजे याने इसापनीतीचे ू ू
मोडी िलपीतले 'बालबोधम� तावली' हे भाषांतर छापन �िस� केले. ु ू

१८०८ : मंबई�या असेनलम�ये वजन कर�याचे य�ं आण�यात आले; लोकांनी आपले ु
वजन क�न बकात न�द कर�याची प�त स� झाली.ु ु

१८११ : मंबईत टाऊन हॉल बांध�याची क�पना पढे आली. �यासाठी िनधी ु ु
उभार�याक�रता १८१२ साली लॉटरी काढ�यात आली. (पण �यातन फारसा ू
पैसा उभा रािहला नाही)

 : फे�वारी - माऊंट �टअट� एलिफ��टन प�याचा रिेसडंट �हणन �ज झाला. ु ु ु ू ू

१८०९ : तंजावर येथे एकनाथां�या भावाथ� रामायणाचे ‘य�कांड’ पव� �कािशत.ू ु

 : बगंाल �ांतात सेरामपर येथे िव�यम कॅर े व वैजनाथ शमा� िलिखत ‘मराठी ू
भाषेचे �याकरण’ हे प�तक �िस�. ु

 : प�यात शिनवारवाडयातील जवािहरखा�यास आग.्ु

१८१० : सर मॅिक�टॉश यांची मंबई उ�च �यायालयाचे �यायाधीश �हणन िनय� ती. ु ू ु
मॅिक�टॉशने द�काळात शेतक� यांना िनक� धा�य वाटन पैसे खाणा� या ृ ूु
यरोपीयन क�टम कले�टरला १७०० �पयांचा दडं ठोठावला.ु

१८०६ : िवलायतेस नौकर तयार कर�यासाठी हेलबरी कॉलेज �थापन कर�यात आले 
व तेथे िशकन तयार झाले�या लोकांस परी�ा घेऊन नौकरीत नेम लागले.ू ू
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(१८१८ पय�त). 
 : ऑग�ट ११ – जॉज� �ाऊन मंबई �ांताचा ग�हन�र. ु

 : ऑग�ट १२ – सर इ�हान नेिपयन मंबई �ांताचा ग�हन�र (१८१९ पय�त)ु

 १८१२ : फे�वारी २४ – प�यात शिनवारवाडयात आग .्ु ु

 : को�हापर�या छ�पत�नी इं�जांचे मांडिलक�व �वीकारले.ू
: फद�नजी मझ�बान याने मंबईत �वत:चा खाजगी गजराती छापखाना स� केला. ु ु ुु

 : ऑ�टोबर - यशवतं राव होळकर यांचा म�य.ृ ू

१८१३ : ई�ट इंिडया कंपनी�या सनदचेे नतनीकरण; यापव� इ. स. १६०० म�ये ई�ट ू ू
इंिडया कंपनीला �ा� झालेली �यापाराची सनद आता सव� ि�िटशांसाठी खली ु
झाली. कंपनीची �यापाराची म� तेदारी अशंत: काढन घे�यात आली. चीन�या ू
�यापाराखेरीज इं�लंडशी होणारा �यापार सवा�साठी खला झाला. या ु
सनदनेसार परदशेी िमशन� यांना िहदं�थानात धम��सार व िश�ण�सार ु ु
कर�यास अनमती द�ेयात आली.ु

 : इं�जांनी व�गला� िक�ला ता�यात घेतला.ु

 : आथ�र वेल�लीने सै�याला मंबईह�न प�याकडे जाता यावे यासाठी भोर ु ु
घाटातन र�ता बांधला; पण दस� या बाजीरावाने तो उखडन टाकला. ू ूु

 : िसहंासनब�ीशी हे मोडी िलपीतले प�तक �कािशत.ु
१८१४ : बडो�ा�या गायकवाड महाराजांचा �ितिनधी गगंाधरशा�ी बापट यांचे प�यात ु

वाटाघाट�साठी आगमन.

 :मंबईत अमे�रकन िमशनर�चा छापखाना स� झाला.ु ु

 :जलै १९ - पढंरपर करारानसार ि�िटशांनी पेशवे आिण जहागीरदार यां�यात ु ू ु
फट पाडन आपले वच��व भ�कम केले.ू ू

 : अमे�रकेतन गाड�न हॉल आिण नॉट हे दोन त�ण िमशनरी काया�साठी भारतात ू
आले. अमे�रकन िमशनची �थापना केली. 

 : वॉटल��या लढाईत नेपोिलयनचा पराभव.ू

१८१५ : दस� या बाजीरावाकडील ि�ंबकजी ड�गळे याने पढंरपरास २० जलै १८१५ ु ुु
रोजी गगंाधरशा�ी पटवध�न या इं�जां�या ह�तकाचा खन केला. इं�जांनी ू
ि�ंबकजी ड�गळे यास अटक केली.

 :मंबईत यरोपीयनां�या िश�णासाठी ‘बॉ�बे ए�यकेशन सोसायटी’ची �थापना.ु ु ु
 : कलक�याजवळील सेरामपर�या छापखा�यात ‘पचंतं� व ‘िहतोपदशे’ मोडी ू

िलपीत �कािशत.

 : मंबईत िहदं मलांसाठी अमे�रकन मराठी िमशनची शाळा उघड�यात आली. ु ुू



1012   ।     महारा�� कालपट - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतं रांचा इितहास : खंड १ृ

१८१७ : कलक�यास िहदं कॉलेजची �थापना.ू
 : जन १७ - दस� या बाजीरावाचा इं�जांशी नवा तह.ू ु

 : नो�ह�बर १७ - प�याचा शिनवारवाडा इं�जां�या ता�यात. कंपनी सरकार�या ु
ह�कमाची �ाही.ु

: माच� १० - मंबई�या अमे�रकन िमशन छापखा�यातन प�तक छपाईस �ारभं. ु ू ु
१८१७-१८ : इं�जांकडन प�ढा� यांचा नाश.ू

 : स�ट�बर - ठा�या�या त�ंगातन ि�ंबकजी ड�गळे पळाला.ु ू
 : यशवतंराव होळकरांचा म�य, म�हारराव होळकर गादीवर.ृ ू

 : नो�ह�बर १६ – �ीमंत बाजीराव पेशवे यांचा िद�या�या घाटाकडे पळ. 

 : नागपर�या भोसल�चा इं�जांकडन पराभव. ू ू

१८१६ : माच� १२ - रघजी भोसलेचा म�य.ु ृ ू

 : नो�ह�बर ५ : पेश�यांचा इं�जांवर ह�ला. प�यास रिेसड�टसाहेबां�या बगं�यावर ु
आग; खडक� (गणेशिखंड)वर झोड. खडक��या लढाईत इं�जांकडन ू
बाजीरावाचा पराभव.

 फे�वारी २० – अ�ी�या लढाईत पेश�यांचा पाडाव.ु

 एि�ल १५ – सातार�या चतरिसगंचा रायगडजवळील कांगोरी िक��यात ु
बिंदवासातच म�य. ृ ू

 एि�ल १८ – �तापिसहंास समारभंपव�क साता� या�या राजिसहंासनावर ू
बसिव�यात आले. 

१८१८ : फे�वारी १० - ि�िटशांनी साता� या�या मराठयां�या राजधानीवर आ�मण ्ु
क�न सातारा काबीज केले व छ�पत��या साव�भौम स�ेवर आपले �भ�व ु
कायम ठेवन �तापिसहं यां�याकडे नामधारी स�ेची स�े सोपिवली. लगोलग ू ू
एलिफ��टनने जाहीरनामे �सत क�न कॅ�टन जे�स �ट याची साता� याचा ृ ँ
‘पोिलिटकल एजटं’ �हणन िनय� ती केली. ५ एि�ल १८२२ पय�त डफने ही ू ु
जबाबदारी िनभावली.

 माच� १८ – इं�जांनी मधोजी भोसलेस अटक क�न अलाहाबाद�या त�ंगात ु ु
टाकले.

 जन ३ - माळ�यात धळकोट येथे दसरा बाजीराव इं�जां�या �वाधीन झाला ू ु ु
आिण �याचे पेशवेपद गेले. मराठेशाहीचा अतं झाला. िशदं,े होळकर, भोसले, 
गायकवाड यांना �यां�या �ांतात इं�जां�या आधीन राह�न रा�य कर�यास 
समंती. दस� या बाजीरावास पकडले.ु

 : जन – पेशवे सरकारशी बोरी म�कामी १६ वा व अखेरचा सोडिच�ीचा ू ु
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 : एि�ल १७ - मंबई ते सवेझ कायम �व�पाची जलवाहतक कर�यासाठी ु ु ू
आगबोटीची �यव�था कर�यात यावी या मागणीसाठी मंबईकरांची सभा.ु

 : इं�जांनी रडेीिनवती व बांद ेयेथील िक�ले ता�यात घेतले.
 : लॉड� ह�ि��ट�ज आिण एलिफ��टनने राजक�य �यवहारचातया�ने सातारा ु

स�ंथान िनमा�ण क�न छ�पती भोसले यांना गादीवर बसवले.

१८२१ : ऑ�टोबर ६ – प�यात िव�ामबागवाडयात पणे पाठशाळा अथा�त ‘िहदं कॉलेज’ ्ु ु ू
(स�ंकत कॉलेज) स� झाले.ृ ु

 : राजा शहाजी को�हापरचे छ�पती झाले.ू

 : आच�िबशप बान�स याने गरीब मलांना मोफत िश�ण द�ेयासाठी सोसायटी ु
�थापन केली.

१८२० : एलिफ��टनने मंबई-पणे मागा�वर भोर घाटाचा र�ता बांध�यास �ारभं केला.ु ु

 : प�यात बाजीरावा�या श�वारवाडयास आग.्ु ु

१८२२ : इं�ज-आ�ें तहात आ�ंयांनी इं�जांची स�ा मा�य केली व आ�ंयां�या गादीचा 
वारस ठरिव�याचा अिधकार इं�जांकडे गेला.

 : अपोलो बदं राचा �वासी वाहतक�साठी उपयोग स�.ु ु
 : प�यात राधाबाई नामक �ी सती गेली.ु

 : खानदशेात िभ�लांची बडंाळी.

 : मंबईत मराठी शाळा �थापन झाली.ु
 : िमशन �ेसने ‘इंि�लश भाषणाचे �ान िमळिव�यासाठी शी� व सोपा उपाय’ हे 

प�तक �कािशत केले. ु

 :फे�वारी २७ – सावतंवाडी स�ंथानाने इं�जांचे मांडिलक�व �वीकारले. ु
 : नो�ह�बर १ – ि�िटशांनी िजकंलेला द�खन �दशे मंबई इला�यात वग� ु

कर�यात आला; माऊंट �टअट� एि�फ��टन मंबईचा ग�हन�र. (१८२७ पय�त ु ु
आठ वष� कारिकद�)

१८१९ : फे�वारी १५ – करीमखान प�ढारी जॉन मा�कमला शरण गेला.ु

 :नो�ह�बर -माऊंट �टअट� एलिफ��टनची द�खनचा किमशनर �हणन िनय� ती.ु ू ु
 : खानदशे हा ि�िटशां�या ता�यात आला व मंबई इला�यात समािव� झाला.ु

तहनामा. बाजीरावास सालीना आठ लाखांचे पे�शन, दवेधम� व सरकारी 
नेमणका कायम.ु

 : कलक�यास िहदं कॉलेजची �थापना.ू
 : ि�ंबकजी ड�गळेस सगंमनेरजवळील अिहर गावी अटक व गगंाकाठ�या 

चनारगडी येथे रवानगी.ु



1014   ।     महारा�� कालपट - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतं रांचा इितहास : खंड १ृ

 : िसहंासनब�ीशी’ व ‘मराठी भाषेचा श�दकोश’ �कािशत.

 : कलाबा वेधशाळा �थापन.ु

 :मंबईत कॅरा टेिन�झ बाईनंी पिहला दातांचा दवाखाना स� केला. ु ु

 : पचंतं�ाचे ‘पचंोपा�यान’ हे मराठी भाषांतर �िस�.

 : मराठीत ‘िवदरनीित’ प�तक �कािशतुु

 : बॉ�बे नेिट�ह ए�यकेशन सोसायटी �थापन. ु
: मंबईस �कॉिटश िमशनची �थापना. ु

१८२३ : मंबईत स�ीम कोट�  �थापन.ु ु

१८२४ : मंबईत कलक�या�या धत�वर स�ीम कोटा�ची �थापना. ु ु
 : भरमसाठ फ� घेणार े बॅ�र�टर मंबई उ�च �यायालयाकडन सहा मिह�यांसाठी ु ू

बडतफ� . 

 :मंबईत मल�साठी िमशनरी शाळा उघड�यात आली.ु ु
 : प�यात पिहली मराठी शाळा �थापन.ु

 : प�याची छावणी बांधन पण�.ु ू ू

 : जॉन ि��ज साता� याचा रिेसड�ट
 : फे�वारी २४ – उमाजी नाईक व स� रामोशी यांनी प�याजवळ भांबड�याला ्ु ू ु ु

इं�जांचा खिजना लटला.ु
१८२५ : इं�लंडने य�ंां�या िनया�तीवरची बदंी उठवली. भारतात कापड उ�पादनाला 

लागणारी य�ें िमळ लागली.ू

 : गजराती सा�ािहक ‘मंबईना समाचार’ स�. ु ु ु

 : सावतंवाडीस बापसाहेब खेमसावतं गादीवर आले. ू

 : महमद इ�ाइम मखबाकत ‘ए �ामर ऑफ द मराठा ल�वेज’ प�तक �कािशत.ृ ँ ु

 : सावतंवाडीस कॅ�टन हिचनसन याची रिेसड�टपदी िनय� ती.ु

 : २१ ऑग�ट- मंबईत “द बॉ�बे नेिट�ह �कल ॲ�ड �कल बक सोसायटी” (ह�द ु ू ू ु
शाळा आिण शाळाप�तक मंडळी) �थापन.ु

 : मंबईत सरकारी छापखाना.ु

 : रकेॉड� ऑफ कोट�  पदावर काम करणा� या िव�यम ऑि�क� न याला लाच 
घे�या�या कारणाव�न कोटा�ने बडतफ�  केले.

 : को�हापर�या राजाने कागल व सातारचा काही मलख आप�या स�ंथानाशी ू ु ु
जोडन घेतला.ू

१८२६ : मंबईत च�बर ऑफ कॉमस�ची �थापना.ु
 :जे�स �ट डफचा मराठयांचा इितहास हा इं�जी �थं  �कािशत. ँ ्
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 : खानदशेात धळे येथे पिहली शासक�य मराठी शाळा उघडली.ु

 : वसई येथे मराठी शाळा उघडली.
 : जोतीराव फले यांचा ज�म.ु

: सातारचे छ�पती �तापिसहं यांनी राजनीतीिवषयीचा 'सभानीित' हा �थं 
छापवन घेतला. ू

 : को�हापर�या छ�पत�बरोबर इं�जांचा तह. तहना�यानसार को�हापर आिण ू ु ू
प�हा�याला ि�िटश सै�य तैनात.

 : प�यात स�ं कत पाठशाळेत इं�जी िवभाग �थापन कर�यात आला.ु ृ

 : नो�ह�बर १- सर जॉन मा�कम मंबई �ांताचा ग�हन�र (१८३० पय�त कारिकद�); ु
एलिफ��टन भारतातन परत गेला.ू

 : मंबईत चोरांचा सळसळाट. �यायाधीशा�या घरी चोरी. र��यावर राजरोस ु ु ु
लटालट.ु ू

 : ले. कन�ल आिच�बा�ड रॉबट�मन साता� याचा रिेसड�ट.

: मंबईत धम��सारिवषयक �थं छापणारी 'बॉ�बे ऑि�झिलयरी �रिलजस �ॅ�ट ु
सोसायटी' �थापन. 

 : �या. सर जॉन पीटर �ट या ग�हन�रने �यायालया�या आदशेाचे पालन केले ँ
नाही �हणन मंबई�या स�ीम कोटा�ला टाळे लावले. पाच मिहने �यायालयाचे ू ु ु
कामकाज बदं रािहले.

१८२८ : लॉड� िव�यम ब�िटंग ग�हन�र जनरल यांची कारिकद� स�, १८३५ पय�त ु
भारताचा ग�हन�र जनरल. 

१८२६-२७ : खानदशेात िभ�लांचे आिण पणे िज��ात उमाजी नाईक व रामोशांचे बडं ु
इं�जांनी मोडन काढले. खानदशेातील ितरदंाज िभ�लांना नांगर�यास फकट ू ु
जिमनी, गरढेोर-ेबीिबया�यासाठी तगाई दऊेन �यांना शेतकरी व गावपोलीस ु
बनवले.

 :र�ेयलेशन ॲ�ट जारी, प�यात डे�कन किमशनरची कारिकद� सपं�ात.ु ु ु

 :फे�वारी २१ - प�यात शिनवारवाडयाला भीषण आग, वाडा आतन जवळजवळ ्ु ु ू

 : दौलतराव िशदं ेयांचा म�य. ृ ू

 : उमाजी नाईक व इं�जांम�ये ता�परता समझोता. रामोशांना माफ�, शेतक� यांना ु्
शेतसारा माफ, उमाजी नाईकास १२० िबघे जमीन इनाम. 

 : �कॉिटश िमशनरी र.े िव�सन व मागा�रटे िव�सन यांनी मंबईत पिहली इं�जी ु
शाळा स� केली.ु

१८२७ : थॉमस म�ोचा म�य.ृ ू
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 : साता� याला पिहली शाळा स�.ु

 : िडस�बर १ – सर थॉमस िसडने बेि�वथ मंबई �ांताचे ग�हन�र.ु

 : उ�ानिव�ा िवकासासाठी हॉिट�क�चर सोसायटी �थापन.

१८३१ : माच� २१ – जॉन �लॅरनेे मंबई�या ग�हन�रपदाचा पदभार �वीकारला. (१८३५ ु
पय�त)

 : बगं ालात राजा राममोहन रॉय यांनी ‘�ा�ो समाजा’ची �थापना केली.

 : पणे येथे मंगळवार पेठेत पा�ी लोकांची पिहली मल�ची शाळा स� झाली.ु ु ु

१८२९ : मंबईची टांकसाळ बांधन पण�. (बांधकामाचा �ारभं १८२३ चा )ु ू ू

 : मंबईत मेरी काप�टरची मल�ची शाळा.ु ु

 : िशळा�ेसवर ‘महारा�� भाषेचा कोश’ �िस�. तसेच �ट डफ�या मराठयां�या ँ ्
इितहासाचे मराठी भाषांतर �कािशत.

:मंबईत 'िद बॉ�बे जनरल लाय�री' नावाचे �थंालय स� झाले. ु ु

 : मंबईत रॉयल एिशयािटक सोसायटी �थापन.ु

 : नो�ह�बर १०, भोर घाटाचे काम पण�; ग�हन�र सर जॉन मा�कम�या ह�ते ू
घाटाचे उद घाटन. या र��याव�न मंबई-पणे िनयिमतपणे मालाची वाहतक ् ु ु ू
स� झाली. ई�ट इंिडया कंपनीने �थमच पणे-पनवेल मागा�वर पिहली ु ु
बैलगाडीची ‘टपालगाडी’ (मेलकाट�) स� केली.आतापय�त सांडणी�वाराची ु
‘जासदा’ची टपाल वाटपाची पारपं�रक मराठी प�त �ढ होती; ू

 : मंबईत डॉ. िव�सन यां�या िनवास�थानी �थमच ‘िहदं -ि��ती धम�िववाद.ु ू

 : वाफेवर चालणा� या जहाजाचा वापर स� झाला.ु

 : बॉ�बे ग�हम�ट गॅझेट स�. ु

 : इं�लंडचे पतं�धान लॉड� गॅरी याने वसाहतीतील दशेांत कामचलाव ू
कौश�यिश�णाऐवजी उ�म नाग�रक�वाचे िश�ण �ावे अशी भिमका घेतली.ू

 : क�याणला इं�जी शाळा. 

१८३० : �� च रा�य�ांती, �ीक �वतं�.

 : सतीची चाल बदं  करणारा कायदा.

 : मराठीत स. का. उफ�  बाप छ�ेकत ‘बाळिम� (भाग १)’ व ‘इसापनीितकथा’ ही ् ृू
प�तके �कािशत.ु

भ�मसात.

 : प�यात सगं माजवळ वेल�ली पलाची उभारणी.ु ु
 : प�यातला श�वारवाडा पाडला. ु ु

 :जलै २० - मंबईत ‘मंबापर वत�मान’ नामक मराठी व�प�.ु ु ु ू ृ



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - महारा�� कालपट    । 1017 ृ

 : मंबईत अस�दजी कस�टजी यांनी �थमच कोळशापासन गॅस तयार कर�याचे य�ं ु ् ू
बसवन �यावर चालणार ेगॅसवर िदवे लावले. मंबईचे ग�हन�र �वत: रोषणाईचा ू ु
हा नवा �योग पहायला आले. पढे र��यावरही गॅसचे िदवे लावले जाऊ ु
लागले. 

 : ई�ट इंिडया कंपनी�या सनदचेे वीस वषा�साठी नतनीकरण. �यापा� या�या ू
�े�ातन कंपनीला िनव� कर�यात आले व केवळ रा�यकारभाराची जबाबदारी ृू
सोपिव�यात आली.

 : अहमदनगरला िमशनरी शाळा स�.ु

 : ताराय�ंाचा शोध.
१८३२ : इं�लंडम�ये �रफॉम� ॲ�ट पा�रत. बेि�जयम हॉलंडपासन �वतं� झाले.ू

 :र�ेह. िमचेल व र�ेह. ि�ट�ह�सन यांची मराठी-इं�जी शाळा.

 :जानेवारी ६ - मंबईत बाळशा�ी जांभेकरांचे ‘दप�ण’ पाि�क स� ( पढे �याचे ु ु ु
सा�ािहक �काशन होऊ लागले.) �वदशेी लोकांत िवलायती िव�ांचा अ�यास 
�हावा व लोकांना उघड रीतीने िवचार करावयास �थळ उपल�ध क�न �ावे, 
हे �येय.

 : फे�वारी ३ - प�यात उमाजी नाईक यांस झाडावर टांगन फाशी द�ेयात आले.ु ु ू
 :नो�ह�बर - प�यात धा�या�या महागाईमळे दगंा, दकानांची लटालट. ु ु ु ूु

 : मो�सवथ�चा मराठी-इं�जी श�दकोश �कािशत. 

 : गणपत क�णाजी यांनी �वत:चा  छापखान स� केला. िशळा�ेसवर छापलेले ृ ु
पिहले मराठी पचंांग �कािशत केले. 

 : प�यात बधवारवाडयात मराठी व इं�जी शाळा स�.्ु ु ु
 : र.े िव�सन यांनी ‘द आ�ं ोली इंि�लश �कल’ हे बोिड�ग �कल स� केले.ू ू ु

 : फे�वारी १६ – उमाजी नाईकाचे इं�जांना प�हा आ�हान.ु ु

 : साता� या�या रिेसड�टपदी लॉडिवक यांची िनय� ती.ु
 : जन ७ - मंबईत क�ी मार�या�या ��ाव�न पारशांनी सरकार�या िनषेधाथ� ू ु ु

दगंा केला.
१८३३ : मंबईत एलिफ��टन कॉलेजची �थापना. ु

 : बॉ�बे �टीम कंपनीची �थापना.

 : मंबई�या टाऊन हॉल इमारतीचे बांधकाम पण�.ु ू
 : मंबईत इंि�लश अिधका� यांचा भायखळा �लब �थापन.ु

१८३४ : एत�ेशीयांना आधिनक औषधोपचार �ा� हो�यासाठी बॉ�बे नेिट�ह ु
िड�पे�सरीची �थापना.
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 : मंबईत एलिफ��टन इि��टटयटची �थापना.्ु ू

 : पोलीसदलात प�ढा� यां�या बदं ोब�तासाठी �वतं� िवभाग उघड�यात आला.

 : थॉमस मेकॉले यां�या अ�य�तेखाली िवधी आयोगाची �थापना.

 : मेकॉलेचा िश�णिवषयक अहवाल सादर. लॉड� ब�िटगने �यानसार ७ माच�ला ु
शै�िणक धोरणांचा अ�यादशे काढला. िश�ण�े�ात पाझर िस�ांताचा 
अवलंब.

 : �ेस ॲ�ट लाग.ू

 : इं�जांनी सावतंांकडन जकाती घेत�या.ू

 : मंबईत रयतवारी सेटलम�ट.ु

 :पणे पाठशाळेवर मेजर कडी यांची नेमणक.ँु ू

 : पणे-सोलापर र�ता बांधन पण�.ु ू ू ू्

 : जन – मंबईत �चडं  वादळ व पाऊस.ू ु

१८३५ : रॉबट�  �ट मंबई �ांताचा ग�हन�र (१८३८ पय�त). ँ ु

 : सावतंवाडी स�ंथानात बडं. इं�जांनी बडं  मोडन काढले.ू

१८३६ : बॉ�बे च�बर ऑफ कॉमस�ची �थापना.

 : फे�वारी - मेकॉलेचे िश�णिवषयक िटपण – पाि�मा�य िव�ा व इं�जी ु्
िश�णाचे धोरण.

 : मंबईत चच� िमशन सोसायटीने रॉबट�  मनी हाय�कल स� केले.ु ू ु

 : दादोबा पांडरगं यांचे ‘मराठी भाषेचे �याकरण’ व गगंाधरशा�ी फडके यांचे ु
‘महारा�� भाषेचे �याकरण’ �कािशत झाले.

१८३७ : पो�टाचा कायदा आला.

 : मंबईत पांझरा पोळची �थापना.ु

 : साता� याचा रिेसड�ट लॉडिवकची बदली क�न कन�ल ओ�ह�सकडे 
रिेसड�टपदाची स�े.ू

 : टाकसाळीत इं�लंडचा राजा चौथा िव�यम या�या छापाचे �पये पाड�यात 
आले.

 : प�या�या स�ं कत पाठशाळेत इं�जी िवभागाची �थापना. ु ृ

 : बाळशा�ी जांभेकरांचे ‘िद�दश�न’ िनयतकािलक स�.ु
१८३८ : लंडन ते मंबई दळणवळणासाठी पिश�या�या आखातातन सवेझमाग� ओ�हरलॅडं ु ू ु

�ट ��थािपत झाला व मंबईह�न दरमहा लंडनला टपाल पाठिव�याची ु
�यव�था कायम झाली. या मागा�चा िवकास कर�यात वॅगहॉन� या आरमारी 
अिधका� याचा मोठा वाटा होता.
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 : मंबईचे एलिफ��टन कॉलेज व शाळा यांचे एक�करण क�न ‘एलिफ��टन ु
इि��टटयट’ असे नामांतर कर�यात आले. ् ू

१८४० : राघोजी आ�ें या�या मलाचा म�य, आ�ें कल िनव�श, �यामळे इं�जांनी कलाबा ु ृ ू ु ु ु
स�ंथान खालसा केले व �याची विहवाट एजटंाकडे सोपिवली. कलाबा िज�हा ु
झाला.

 : साता� या�या �तापिसहंांची कैिफयत मांड�यासाठी रगंो बापजी लंडनला ू
रवाना.

 : जांभेकरांचे ‘दप�ण’ प� बदं पडले. ‘िद�दश�न’ आिण ‘�ानच�ंोदय’ ही मािसके व 
‘मंबई अखबार’ हे मराठी व�प� स�;ु ृ ु

 : मंबईत बक ऑफ बॉ�बेची �थापना. भारतातली पिहली सयं� त भांडवली ँु ु
स�ंथा.

 : ि�ह�टो�रया राणी�या छापाचे �पये चलनात आले.

 : मंबईत गणपत क�णाजी यांचा छापखाना व प�तक �काशन स�ंथा �थापन ु ृ ु
झाली.

 : बोड� ऑफ ए�यकेशनची �थापना. आधी�या ‘नेिट�ह ए�यकेशन सोसायटी’चे ु ु
धोरण जाऊन इं�जी मा�यमाचे नवे धोरण आले. 

 : ि�िटशांनी एडन बदं र घेतले, �याचा समावेश मंबई इला�यात कर�यात आला. ु
 : मंबईह�न चीनला जाणारी वीस लाख प�ड िकंमतीची अफ िचनी सरकारने ज� ु ू

केली व अफ�या (बेकायदशेीर)आयातीवर बदंी आणली. या नाकेबदंीमळे ू ु
ि�िटश सरकारने चीनिव�� य� पकारले. ु ु

 : कला�यास राघोजी आ�ें याचा म�य.ु ृ ू

 : स�ट�बर ५ - साता� याचे राजास पद�यत क�न �ी�े� काशीस पाठिवले. �यांचे ू
जागी शहाजीराजे उफ�  अ�पासाहेब यांना गादीवर बसिव�यात आले.

: अहमदनगर येथे 'नेिट�ह जनरल लाय�री' �थापन झाली. 

 : इं�जांनी खेमसावतंास पद�यत के�यावर सावतंवाडी स�ंथानात आ�माराम ू
चौकेकर याचे बडं. सावतंवाडी िक�ला ता�यात घेतला, इं�जांनी नंतर तो 
प�हा परत िमळवला. राम सावतं  व १४ सैिनकांना ज�मठेप.ु

 : सा�ािहक ‘बॉ�बे टाइ�स’ स�.ु

 : जलै ११ – जे�स फॅ�रश मंबई �ांताचा ग�हन�र. ु ु
 : जलै ९ – ग�हन�र रॉबट�  �टचे िनधन.ँु

१८३९ : माच� ३ - बडोद ेस�ंथानातील नवसारी येथे जमशेटजी टाटा यांचा ज�म. 
 : मे ३१ – जे�स �र�हेट कान�क मंबई �ांताचा ग�हन�र (१८४१ पय�त). ु
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 : मंबईत पिहले नाटयगह स�.् ृु ु

 : ग� परमहसं सभेची �थापना. जोतीराव फले यांचे िमशनरी शाळेत िश�ण.ु ु

 : पाश� लोकांची ि�केट�या खेळाची स�वात.ु

१८४१ : एि�ल २८ – जॉज� िव�यम ॲ�डरसन मंबई �ांताचा ग�हन�र.ु

 :ऑ�टोबर २४ - भाऊ महाजन (गोिवदं िव�ल कंटे) यांचे ‘�भाकर’ सा�ािहक ु्
स�. ु

१८४२ : जन ९ – जॉज� ऑथ�र मंबई �ांताचा ग�हन�र (१८४६ पय�त). ू ु
 : मंबईत बक ऑफ वे�टन� इंिडया �थापन. ँु
 : मंबईत एका सामिहक भांडवल कंपनीने मंबई शहरातले पिहले ‘ि�िटश हॉटेल’ ु ू ु

स� केले.ु

 : दोन पाश� मलां�या धमा�तरामळे खळबळ माजली.ु ु

 : नािशक येथे िमशन� यां�या उप�वामळे �ा�णांत असतंोष.ु
 : भा�कर पांडरगं तख�डकर यांनी ‘िहदं’ या टोपणनावाने ‘बॉ�बे गॅझेट’म�ये ु ू

ि�िटशां�या राजनीतीवर टीका करणारी प�े �िस� केली. 

 : गलामिगरी�या बदं ीचा कायदा. ु

 : अफ�या य�ात चीनचा पराभव होऊन नानिकंगचा तह झाला; या तहानसार ु ु ु
हॉगंकॉगंवर ि�िटशांनी ताबा िमळवला.

 : फे�वारी ७-मंबईत िवर�ेर उफ�  ता�या छ�े यांचे ‘�ानिसधं’ सा�ािहक स�.ु ु ू ु

 : �यिनिसपािलटी कायदा पास (परतं १८५० पय�त अमंलबजावणी नाही)ु ु
१८४३: ि�िटशांनी िसधं �ांत िजकंला. या िव�ता�रत भ�े�ास ‘मंबई इलाखा’ ू ु

सबंोध�यात   येत असे.
: मंबईत जे. जे. हॉि�पटल �थापन झाले. �यासाठी जमशेदजी जीजीभाई यांनी ु

१,७०,००० �. दणेगी िदली व सरकारने ३०,००० �.ची भर घातली. 

 :पणे येथे ‘पव�तीस�ंथान पचंकिमटी’ �थापन.ु

: “िहदं�थानची �ाचीन व सां�तची ि�थती व पढे काय �याचा प�रणाम होणार, ुु
यािवषयी िवचार” हा रामक�ण िव�नाथ यांचा �थं  �िस�.ृ

: मंबईत नारायण शेषाि� या त�णास ि��ती धमा�ची दी�ा द�ेयात आली व ु

 :जन - अहमदनगर येथे ि��ती धमा�वरील टीकेला उ�र द�ेयासाठी अमे�रकन ू
िमशनचे ‘�ानोदय’ मािसकाचे �काशन स�. (सपंा. र.े हे�ी पॅलंटाइन) या ु
मािसकात मलांसाठी ‘बालबोध म� तावली’ ही परवणी द�ेयात येई.ु ु ु

 : ह�र केशवजी यांचे ‘याि�क �मण’ हे ‘िपलि�म �ो�ेस’चे भाषांतर �कािशत 
झाले. 
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 : खानदशेात एरडंोल येथे मराठी शाळा.

�यामळे श�ीकरणाचा वाद िनमा�ण झाला.ु ु
: इनाम किमशनची �थापना
:लंडन येथे दादाभाई नौरोजी यांनी ‘नॅशनल इंिडयन असोिसएशन’ �थापन केली.
: नो�ह�बर ५ – सांगली येथे िव�णदास भावे यां�या ‘सीता�वयवंर’ या ु

आ�यानाचा �योग सादर कर�यात आला. आधिनक मराठी रगंभमीचा ु ू
�थापनािदन �हणन हा िदवस कालांतराने साजरा कर�यात येऊ लागला.ू

 : �भाकर छापखा�यात िशळा�ेसवर �ाने�रीचे पाठभेदांसह �थम म�ण.ु
 : पनवेल व माहीमला इं�जी शाळा स�.ु

 : नो�ह�बर- मंबईत �ट मेिडकल कॉलेज हे वै�क�य िश�ण दणेार े भारतातले ँु
पिहले महािव�ालय स� झाले.ु

 : मंबईत जे. जे. हॉि�पटल �थापन.ु
 : पणे येथे ‘नॉम�ल �कोल’ (�ेिनंग कॉलेज) �थापन.ु

 : मंबईत ‘मानवधम�सभा’ �थापन.ु

: बडो�ा�या महाराजांनी बतावणी सादर करणा� या  भवानी तेलीचा 'बाकेलाल' 
िकताब दऊेन गौरव. 

 : सावतंवाडीत अ�णासाहेब फ�ड यांचे इं�जांिव�� दसर ेबडं. ु
 : सर आि�क� न पेरी बोड� ऑफ ए�यकेशनचे अ�य� (१८५२ पय�त). ु

 माच� २ – प�याह�न ‘िम�ोदय’ व�प� स�.ु ृ ु
१८४५ : मंबईकरांनी ‘मंबई असोिसएशन’ �थापन क�न सघंिटत �व�पात राजक�य ु ु

चळवळीचा आरभं केला.

 : मोरभट दांडेकर यांचे ‘उपदशेचिं�का’ आिण वीर�ेर छ�े यांचे ‘िम�ोदय’ 
सा�ािहक स�.ु

 :’इनलड र�ेवे असोिसएशन’ सघंटनेची �थापना व भारतात र�ेवे सेवा स� ँ ु
कर�यासाठी सरकारकडे अज� दाखल.

 : एलिफ��टन महािव�ालयात अिभयांि�क�चे वग� स�.ु

: िव�णदास भावे यां�या 'सीता�वयवंर' या पिह�या पौरािणक नाटकाचा सांगली ु
येथे �योग.  

: गणपत क�णाज��या छापखा�यात दवे नागरी टंकावर िखळा�ेसची छपाई स�. ृ ु
१८४४ : को�हापर स�ंथानात गडक� यांची बडंाळी.ू

 : मंबईस माहीम कॉजवे बांध�यात आला.ु
 : मंबईत ‘होप हॉल’ हॉटेलची �थापना. त�पव� मंबईत हॉटेले न�हती.ु ू ु
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 : खानदशेात जामनेर आिण सावदा येथे मराठी शाळा उघड�या.

 : मे १- साता� याचे छ�पती आ�पासाहेब शाह� यांचा म�य. राजा िनपि�क होता, ृ ुू
�यामळे गादीला वारस न�हता. साव�भौम स�े�या समंतीिशवाय द�क घेता ु
येत नाही, या सबबीखाली लॉड� डलहौसीने सातारा स�ंथान खालसा केले. 

 :मंबईस �टडंट िलटररी ॲ�ड सायिंटिफक सोसायटी (उपय� त �ान�सारक ु ु ु
सभा) आिण ‘मराठी �ान�सारक सभा’ या स�ं था �थापन झा�या. 

 : जॉन �टअट� िमल यांचा “ि�ि�सप�स ऑफ पोिलिटकल इकॉनॉमी’’ हा �थं ु
�कािशत.

१८४६ : ऑग�ट ६ – ले�टॉक रॉबट�  �रड मंबई �ांताचा ग�हन�रु

: मंबईत जग�नाथ शकंरशेट यां�या दणेगीतन 'बादशाही िथएटर' �थापन. ु ू

 : ऑ�टोबर- सातार�या �तापिसहंांचा काशी येथे म�य.ृ ू

 : रिववार हा सरकारी सटीचा िदवस जाहीर कर�यात आला.ु

 : फे�वारी - पणे येथे बधवारवाडयात ‘पणे नेिट�ह जनरल लाय�री’ �थापन. ्ु ु ु ु

 : भारतात र�ेवेचे दळणवळण स� कर�यासाठी �ेट इंिडयन पेिननसला र�ेवे ु ु
कंपनीची (जी. आय. पी.)�थापना.

 : ‘बॉ�बे टाइ�स’ चा पिहला अकं �िस�. 

: मंबईत अमे�रकन िमशन �ेसने �वत:चे प�तक िव�� क� � स� केले. ु ु ु
१८४८ : ग�हन�र जनरल डलहौसीची कारिकद� स�. १८५६ पय�त डलहौसी ग�हन�र ु

जनरल.

 : मंबई�या टाऊनहॉलम�ये िवजे�या िद�यांचे �दश�न भरले.ु

 : मे १७ - बाळशा�ी जांभेकर यांचे िनधन. 

१८४७ : जानेवारी २३ – जॉज� रसेल �लाक�  मंबई �ांताचा ग�हन�र.ु

 :ऑग�ट - पणे येथे बधवार पेठेतील िभडे वाडयात जोतीबा फले यांनी ्ु ु ु
श�ाितश� मलामल�साठी शाळा स� केली.ु ु ु ु ु

 : नवीन रयतवारी प�त आली.

 : बी. एस. एन. कंपनी�या बोटी मंबई, सरत, कराची व कोलंबो या बदंरातन ु ु ू
वाहतक क� लाग�या.ू

 : मंबईत �थमच ‘टेिल�ाफ’ व ‘क�रयर’ या प�ांनी आप�या प�ातन िशळा�ेसवर ु ु ू
छापलेली िच�े �कािशत केली.

 : मे १ – लॉड� फाकलंड मंबई �ांताचा ग�हन�र (१८५३ पय�त). ु

 : थॉमस कडीचा इं�जी-मराठी कोश �कािशत.ँ

 : लोकिहतवादी यांची ‘शतप�े’ ही माला ‘�भाकर’ प�ातन �िस� होऊ लागली.ू
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: मंबईत ऑग�टस रोझॅक याने पिहला फोटो�टिडओ काढला. ु ु

: इचलकरजंी नाटक कंपनीचा �ारभं. 

 : मंबईत उपय� त �ान�सारक सभेचे ‘मराठी �ान�सारक’ मािसक स�.ु ु ु

 : मंबईत डे�कन �हना��यलर �ा�सलेटर सोसायटी �थापन. (माच�)ु ु

 : पेशवेकालीन दि�णेची र�कम �थंालयव�ी व िश�णासाठी वापरावी असे फले ृ ु
व लोकिहतवादी यांचे सरकारला आवाहन.

१८५० : मंबईत िवहार तलावाचे काम पण�. मंबईत नळाचे पाणी आले.ु ू ु

 : मंबईत मराठी मल�साठी तीन व पाश�-गजराती मल�साठी चार शाळा स�.ु ु ु ु ु

 : मंबईत पिहला जातीय दगंा झाला.ु

 : कलक�यात शेअर बाजार स� झाला.ु
 :मंबईत जे. जे. �कल ऑफ आट�स ची �श�त वा�त साकार झाली.्ु ू ू

 : लोकिहतवादी यांचा “ल�मी�ान : महारा�� दशेांतील कामदार लोकांशी 
सभंाषण’ हा �थं �कािशत.

 : धमा�तर केले तरी वारसा ह�क न� होत नाही असा कायदा झाला.

१८४९ : फे�वारी १२ -प�यास क�णाजी ि�ंबक रानडे यांनी ‘�ान�काश’ सा�ािहक स� ु ु ृ ु
केले.

 : प�यात र��यावर तमाशे कर�यास बदं ी.ु

 : मंबईत दादोबा पांडरगं यांनी ‘परमहसं सभा’ �थापन केली.ु ु

 : प�यात �� चच� िमशन ग�स� �हना��यलर �कल स�.ु ु ू ु
: ठाणे आिण सरत येथे साव�जिनक वाचनालयांची �थापना. ु

१८५१ : सर आि�क� न पेरी यांचा िश�णिवषयक व�ांत �िस�.ृ

 :बाजीराव पेशवे यांचे िबठर येथे वया�या ७८ �या वष� िनधन (२८ जानेवारी). ू

 : बधवार आिण रा�ता पेठेत जोतीबा फले यांनी मल�साठी शाळा स� के�या.ु ु ु ु

 : कलक�ा येथे ‘ि�िटश-इंिडया असोिसएशन’ची �थापना.
 : को�हापरला १ इं�जी व १ मराठी शाळा स�.ू ु

 : ऑ�टोबर - मंबईत बेहरामजी खस�टजी गांधी या पारशी मालका�या ‘िच��ान-ु
दप�ण’ या िच�मय गजराती प�ात महमद पैगबंरचे सदोष िच� छाप�या�या ु
कारणाव�न पाश�- मसलमान दगंा. ु

 :’िजऑलॉिजकल स�ह� ऑफ इंिडया’ या स�ं थेची �थापना.

 : प�यात यापव� १८२१ साली �थापन झालेली जनी पाठशाळा बदं क�न ु ू ु
�याऐवजी ‘पना कॉलेज’ची �थापना.ु

 : नागपर�या मधोजी भोसलेचा है�ाबाद�या त�ंगात म�य.ृू ु ु ू
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 : मंबईत कावसजी नानाभाई दावर यांनी ताडदवेला भारतातली पिहली ु
सतिगरणी काढली.ू

 : दि�णा �ैज किमटीने �ीसधारणािवषयक �थं िलिह�यासाठी घेतले�या ु
�पध�त बाबा पदमनजी यांचा ‘�ीिव�ा�यास’ �थं  �कािशत.

१८५२ : �थमच पो�टाची ितिकटे �चारात आली.
: लंडन येथे भारतीय कला-कारािगरीचे �दश�न. 

 : ‘बॉ�बे असोिसएशन’ ही नागरी व राजक�य ह�कांसाठी चळवळ करणारी 
स�ंथा �थापन.

 : मंबईत मक� टाइल बक �थापन. ँु
 : प�यात ‘पणे असोिसएशन’ (�ान�काश सभा) �थापन.ु ु
 : मे १५- ‘पना ऑ�झव�र’ प� स�. ू ु
 : जलै - ि��ती मतांचे खंडण कर�यासाठी क�णशा�ी िचपळणकर यांचे ु ृ ू

‘िवचारलहरी’ िनयतकािलक स�.ु
 : वेताळ पेठेत जोतीबा फले यांनी अ�प�यांसाठी शाळा स� केली. मेजर कडी ँु ृ ु

यांनी जोतीबा फले यांचा िव�ामबागवाडयात स�कार केला.्ु
 : म�ासला ‘नेिट�ह असोिसएशन’ स�.ु
 :क�णशा�ी िचपळणकर यांचे ‘िवचारलहरी’ मािसक स�. (जलै)ृ ु ुू
 : खानदशेात शेतक� यांचा असतंोष; सावदा, यावल प�रसरातील शेतक� यांनी 

‘लोकपचंायत’ �थापन केली.
: सावतंवाडी आिण सातार येथे साव�जिनक वाचनालयांची �थापना. 

 : एि�ल १६ : भारतात र�ेवेचा शभारभं. आिशया खंडातील पिहली र�ेवे मंबई-ु
ठाणे लोहमागा�व�न धावली.

 : माच� १३ – इं�लंडम�ये ‘इंिडयन �रफॉम� सोसायटी’ �थापन.

१८५३ : इं�जांनी कज�वसली�या नावाखाली िनजामाकडन व� हाड �ांत ता�यात घेतला. ु ू
नागपर�या मांडिलक राजे भोसले यांचे रा�यही खालसा केले.ू

: मंबईत बादशाही िथएटरम�ये 'गोपीचदं' या िहदंी-उद� रगंभमीवरील पिह�या ु ूू
नाटकाचा �योग. 

 : जानेवारी १८, मंबई येथे कैट या यरोपीयन माणसाने मन�यिवरिहत िवमानाचे ु ु ु
(बलन) उडडाण केले.्ू

 : भारतीय �शासनसेवेत �पधा� परी�ा घेऊन नौकरीत लोक घेतले जाऊ 
लागले. ही परी�ा घे�यास यरोपीय व नेिट�ह लोकांस सारखीच परवानगी ु
होती. परी�ेत उ�ीण� झाले�यांतनच िदवाणी जागांवर�या नेमणका के�या ू ु
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 : वडचा िश�णिवषयक खिलता - िहदं�थानातील िश�णाची सनद.ु ु

: मंबईत 'फोटो�ािफक सोसायटी ऑफ बॉ�बे' या स�ंथेची �थापना. ु

 : फे�वारी - मंबईत ताडदवेला कावसजी दावर नावा�या पारशी गह�थाने ‘बॉ�बे ु ु ृ
ि�पिनंग ॲ�ड िवि�हगं िमल’ ही सतिगरणीतन कापड िगरणीत �पांतर केली. ु ू

 : पणे येथे भवानी पेठेत इंिजनीअ�रगं �कल स�.ु ू ु

 : परशरामपतं गोडबोले सपंािदत ‘नवनीत’ हा पिहला का�यस�ंह �िस�.ु

 : रगंोबापचें यरोपह�न भारतात आगमन. ू ु

 : खानदशेात ध�याला पिहली इं�जी शाळा स�.ु ु

 : स�ट�बर - बेळगावला बाबा पदमनजी यांनी ि��ती धम� �वीकारला.

१८५४ : मंबई-सएझ टपालवाहतक�चे कं�ाट पी. ॲ�ड ओ. कंपनीस. ु ु ु

 : मंबई-गजरात लोहमाग� बांध�यासाठी लंडनला ‘बॉ�बे-बरोडा ॲ�ड स��ल ु ु
इंिडया’ (बी. बी. सी. आय.) र�ेवेची �थापना.

: नािशक आिण मालेगाव कॅ�प येथे साव�जिनक �थंालयांची �थापना. 

 : प�कारांना बात�या द�ेयासाठी मंबई से�ेट�रएटम�ये ‘एिडटस� �म’ (सपंादक ु
दालन) स�.ु

 : िडस�बर २६ - लॉड� एलिफ��टन मंबई �ांताचा ग�हन�र (१८६० पय�त ु
कारिकद�)

१८५५ : मंबई, म�ास, गजरात, कराची यां�यात ताराय�ंा�ार ेदळणवळण स� झाले.ु ु ु

 : पणे येथे क�याणो�नायक नाटक मंडळी �थापन.ु

 : र�नािगरीह�न ‘जगि�म�’ प� स�.ु

 : एि�ल - मंबई, पणे व कलक�ा यां�यात ताराय�ं ा�ार ेदळणवळण स� झाले.ु ु ु

 : ‘दशे�यवहार�यव�था’ हा ह�र केशवजी पाठार ेव मंडिलक यांचा �थं �कािशत.

: धळे आिण धारवाड येथे साव�जिनक वाचनालयांची �थापना. ु

 : को�हापरह�न ‘�ान�सारक’ व दरबारा�या कामांची �जाजनांना मािहती �हावी ू
या उ�ेशाने नाना मोरोजी यांचे ‘वत�मानस�ंह’ ही व�प�े स�. ृ ु

 : दादाभाई नौरोजी एलिफ��टन कॉलेजात �ा�यापकपदी �ज झाले.ू
 : एि�ल ९ – ि��ती धम��साराचा �ितवाद कर�यासाठी ‘वत�मानदीिपका’ हे 

िनयतकािलक स�. �वत�क : ल�मणशा�ी हळबे, केशवराव भवाळकर व ु
िव�णशा�ी पिंडत.ु

 : मे - धमा�सबंधंी उदारमतवादी िवचार �जिव�यासाठी व समाजा�या आचरट 
िवचारांवर कोरडे ओढ�यासाठी भाऊ महाजन यांनी ‘धमकेत’ प� स� केले.ु ु ु

जाऊ लाग�या. 
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 : बाळ गगं ाधर िटळक यांचा ज�म.

 : मंबईत लॉड� एलिफ��टन याने औ�ोिगक व कला�मक व�तंचे �दश�न ु ू
भरिव�यासाठी भायख�यास ‘ि�ह�टो�रया ॲ�ड अ�बट� �यिझयम’ �थापन ु
केले. (१८६२ साली �यिझयमसाठी इमारतीची पायाभरणी कर�यात आली व ु
१८७१ साली इमारत बांधकाम पण� झा�यावर १८७२ पासन ते प�हा ू ू ु
सवा�साठी खले कर�यात आले. )ु

 : त�ंग �यव�थापनासाठी ‘इ��पे�टर जनरल ऑफ ि�झन’ हे पद िनमा�ण ु
कर�यात आले.

 : मंबईत िव�ण िभकाजी गोखले उफ�  िव�णबवा ��चारी यांची चौपाटीवर ु ू ु ु
ि��तीकरणािव�� भाषणे. 

 : ‘िशिंपिहते�छ’, ‘िन�यसारस�ंह’ ही िनयतकािलके स�.ू ु

: म. फले यांनी 'ततीय र�न' नावाचे नाटक िलिहले. ु ृ

१८५६ : मंबई पोलीस खा�याची पनर�चना करणारा कायदा. फाज�ट साहेबाची पोलीस ु ु
खा�याचे �मख �हणन िनय� ती.ु ू ु

 : अफगाण य�ासाठी िहदंी िशपायांनी िहदं�थानबाहेर जा�याचा कंपनी ु ु
सरकारचा ह�कम.ू

 : मंबईत पारशी लॉ असोिसएशनची �थापना.ु

 : पणे येथे �थमच पो�ट ऑिफस उघडले.ु

 : िहदं पनिव�वाह कायदा अि�त�वात.ुु

 : मंबईत िव�सन हाय�कलची �थापना.ु ू

 : ि��ती धम��साराचा ल�ढा रोख�यासाठी बाप सदािशव शेठ यांचे ू
‘सद धम�दीिपका’ पाि�क.्

 : मंबईत कायदिेश�णाचे वग� स�.ु ु
 : मंबईत जे. जे. ��णालयाची �थापना.ु

 : क�णशा�ी िचपळणकर यांचा ‘अथ�शा�प�रभाषा’ हा �थं �कािशत.ृ ू

 :प�यातली रा�ीची तोफ बदं. ु

 :प�यात मल�साठी जोतीबा फले यांनी रा�ी�या शाळा स� के�या.ु ु ु ु

 : जामिखंडी स�ंथानातन ‘पर�’ नामक िनयतकािलक स�.ू ु ु

 : कावसजी दावर यांनी मंबईत दसरी कापड िगरणी काढली.ु ु

: मराठी रगंभमीवर 'फास�'  हा �कार अवतरला. ू
१८५७ : बी. आय. एस. एन. कंपनीने मंबई-कलक�ा-रगंन अशी जलवाहतक स� ु ू ू ु

झाली. 



महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतंरांचा इितहास : खंड १ - महारा�� कालपट    । 1027 ृ

 : माच� २९ – मंगल पांडेची इं�ज अिधका� याबरोबर चकमक. दोन अिधका� यांना 
ठार केले.

 : एि�ल ८ – मंगल पांडेला फाशी िदले.

 : मे ९ – िमरतला ८५ िशपायांनी नवी काडतसे वापर�यास नकार िद�याने ु
�यांना १० वषा�ची स� त मजरीची िश�ा ठोठाव�यात आली.ु

 : जलै ३१ – को�हापरात रामजी िशरसाठ या�या नेत�वाखाली २७ �या ु ु ृ
पलतणीत�या २०० िशपायांचे बडं. 

 : जन १३ - नागपरला दशेी सैिनकांचा इं�जांवर ह�ला कर�याचा अयश�वी ू ू
�य�न.

 मंबईत पोलीस खा�याचे �मख साज�ट यांनी आधीच खबरदारीचे उपाय योजन ु ु ू
मंबईतला बडंाचा धोका शमवला.ु

 : मंबई िव�ापीठाची �थापना.ु

 : मे ११ : बडं खोर िशपायांनी िद�ली ता�यात घेतली.

 िडस�बर १८ - सगंमनेरजवळील नांदर िशगंोटे येथे इं�जांनी भागोजी िभला�या ू
टोळीत�या ४५ आिदवासी बडंखोरांना ठार केले. 

 : स�ट�बर २८ - िद�लीचा वजीर या ना�याने नानासाहेब पेशवे यांचा लवकरच 
मंबई �ांत सर क�न गो�ा�ण�ितपालक रा�य �थापन कर�याची हमी दणेारा ु
जाहीरनामा �िस� झाला. : ऑ�टोबर १ - मंबई�या ४० मसलमान ु ु
पढा� यां�या �वा�रीने बडंािव�� इं�जांना पािठंबा दणेार ेिनवेदन.ु

 : स�ट�बर - रगंो बापज��या १७ साथीदारांना फाशी. ू

 : मे १० – मीरतला ि�िटश फौजेतील भारतीय िशपायांनी बडं केले. भारतीयांचे 
ि�िटश स�ेिव�� पिहले �वातं�य समर िकंवा िशपायांचे बडं असेही �याचे 
नामकरण. 

 : िडस�बर १- मधोळ स�ंथानातील ‘बेरड’ जमातीने इं�जांिव�� सश� उठाव ु
केला. १५० बेरड ठार. प�यास गण माळी यास बडंखोरी�या आरोपाव�न ु ु
फट�यांची िश�ा. 

 िडस�बर ६ – को�हापर�या राजाचे बधं िचमासाहेब याचा इं�जांिव�� उठाव, ८ ू ू
बडंखोरांना फाशी, िचमासाहेबास कराचीस ह�पार क�न नजरकैदते ठेव�यात 
आले. नािशक िज��ातील हरसल कचेरीवर िभ�लांचा ह�ला, सरकारी ू
खिजना व बाजार लटला.ु

 : एि�ल २२ -मंगल पांडेस पकड�यास नकार दणे ा� या ई�री पांडेला फाशी. 

 : भडोच�या दगंलीचे मंबईत पडसाद. पारशी-म�लीम दगंलीत दोन पारशांचा ु ु
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 : ‘यमनापय�टन’ ही बाबा पदमनजी यांची मराठीतील पिहली कादबंरी �िस�.ु
 : मंबई�या �ांट रोड नाटकगहात ‘लह�कश’ आ�यानाचा खेळ.ु ृ ु
 : मंबईत जमशेटजी िजजीभाई �कल ऑफ आट�स  �थापन. जोसेफ ए. �ो या ्ु ू

ि�टीश िच�काराची अिध�कपदी िनय� ती. ु
१८५८ : माच� १ : ि�िटशांनी लखनौवर ताबा िमळवला. झाशीला वेढा िदला.

 : एि�ल ११ – इं�जांनी खानदशेात िभ�लांवर चढाई क�न ६५ िभ�लांना ठार 
केले. ४०० िभ�लीणी ओलीस ठेव�या.

 : मे २५ - धारवाड िज��ात�या नरगदं स�ंथानचा राजा बाबासाहेब भावे याचे ु
इं�जांिव�� बडं.

 : पाठयप�तकात ि��ता�या उदा�ीकरणाचे धडे घात�याब�ल जग�नाथ शकंर ् ु
शेठ व काही पारशी पढारी यां�या ग�हन�रपढे सा�ी. यानंतर येश ि��त, ु ु ू
महमद पैगबंर, शकंर, िव�ण व धमा�चे महा��य सांगणा� या धडयांवर बदंी ्ू
घाल�यात आली. 

खन.ू

 : पणे नगरपािलका �थापन.ु

 : जन १८ - इं�ज सरकारने नरगदं�या बाबासाहेब भावेस फासावर चढवले.ू ु

 : नो�ह�बर १ - ई�ट इंिडया कंपनीची स�ा सपं�ात. शेवटचा मोगल बादशहा ु
बहादरशहा जफर याची स�ा सपं�ात. ि�टन�या राणीचे रा�य आले. मंबईत ु ुू
टाऊन हॉल�या समोर यिनयन जॅकचा �वज फडकला. िहदं�थानी लोकांची ु ु
ह�काची सनद असलेला राणीचा जाहीरनामा समारभंपव�क वाचन ू ू
दाखिव�यात आला.

 : जमशेटजी िजजीभाई यांचे मंबईत िनधन. ु
 : नागपरला र.े ि�टफन िह�लॉप यांनी पिहली इं�जी शाळा काढली.ू

 : पणे, सातारा, को�हापर, बेळगाव, धारवाड, नािशक, सरत, अहमदाबाद, इ. ु ू ु

 : नो�ह�बर १- िद�यांची आरास क�न मंबईकरांनी राणीचे रा�य आ�याचा ु
िदवस सणासारखा साजरा केला. महाराणी ि�ह�टो�रयां�या नावे मंबईत ु
वन�पती वािटका, िविवध �ािणस�ंह व व�तस�ंहालय �थापन कर�याक�रता ु
सभा भरिव�यात आली.

 : पणे येथे पणा�नंद नाटयगह �थापन.् ृु ू

 : लंडनला इंिडयन टेिल�ाफ कंपनी �थापन.

 : जलै : ग�हन�र जनरलने १८५७ चे बडं सपं�याचे जाहीर केले.ु

 : जन १७ – झाशी�या राणीला ि�िटशांशी लढताना वीरमरण.ू
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: ‘म�हना-बटाव' हे तमाशातले पिहले वगनाटय सादर. ्

 : वसईत �ा�ीकर काय�ािव�� शेठ-सावकारांची िनदश�ने.

 : जामिखंडी स�ंथानचे अ�पासाहेब पटवध�न यांची राज�ोहा�या खट�यातन ू
िनद�ष सटका.ु

 : प�यात मल�साठी कॉ�व�ट हाय�कल.ु ु ू

 : लायसे�स िबलािव�� चळवळ.

 :माच� - प�यात सार�वत वधवरात पिहला पनिव�वाह; मंबईत गजरा�यात पिहला ु ु ु ु ु
पनिव�वाह. ु

 : मंबईत पालमजी नावा�या पारशी गह�थाने ‘ॲडे�फ�’ नावाचे उ�म हॉटेल ु ृ
काढले.

 : िडस�बर १० – सातारा येथन ‘शभसचक’ व�प� �कािशत होऊ लागले.ृू ु ू

: म�क गणपत क�णाज�चे िनधन. ु ृ

१८६०-६७ : द�काळाची वष�. फेिमन किमशनचा �रपोट� .ु

 : कलक�याला भारताचा पिहला अथ�सकं�प सादर; �ा�ीकरासह नवी 
कर�णाली लाग.ू

 : मंबईत �थमच मॅि�कची परी�ा स�.ु ु

 : मंबईस लॉ कॉलेज स�.ु ु

 : प�यात बडं गाड�न व नेिट�ह इि��टटयटचे उद घाटन.्ु ू ्

१८६१ : अमे�रकेत यादवी य� स� झाले. ते १८६५ साली सपंले. आिथ�क तेजीचे पव� ु ु
स� झाले.ु

१८५९ : जानेवारी २१ – ता�या टोप�चा राजपता�यात सीकार येथे इं�जांकडन पराभव ु ू
व एि�ल १७ – म�य �दशे ातील िशवपरी येथे फाशी.ु

 : मंबई-बडोद-ेसरत-अहमदाबाद र�ेवे स�.ु ु ु
 : िश�णासबंधंी दसरा खिलता /सनदु
 : इंिडया िपनल कोड – या काय�ामळे फौजदारी ग��ां�या सदंभा�त �ा�ण व ु ु

श�ांना एकच �याय लाग. ु ू

 : जी. डी. िबला� यांचे आजोबा मंबईत आले.ु

 : ि�िटश ससंदते ‘इंिडयन हायकोट�  ॲ�ट’ पा�रत झाला. �यानसार िव�मान ु

१८६० : मे ११ – जॉज� रसेल �लाक�  मंबईचा ग�हन�र. ु

शहरांशी मंबईचे तारनेे दळणवळण स� झाले. तार पाठिव�याचा दर ४०० ु ु
मैलां�या ट��यापय�त १६ श�दांपय�त १ �पया असे. पढ�या ८०० मैलांसाठी ु
द�पट व �याह�न अिधक मैलांसाठी ित�पट दर असे.ु
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 : मंबईत ४५००० पेटयांचा अफचा �यापार झाला.्ु ू

 : िडस�बर ८ – अहमदनगर येथन ‘व�प�वैभव’ हे खंडेराव बाळाजी यांचे ृू
िशळा�ेसवर छापले जाणार े सा�ािहक स�. बाजारभाव व पचंांग द�ेयाची ु
प�त हे वैिश�य.्

 : नो�ह�बर २ – व� हाड व म�य �ांत असे दोन �वतं� इलाखे अि�त�वात.

 : इंिडया कौि�सल ॲ�ट पा�रत होऊन मंबईत कायदकेौि�सल अि�त�वात ु
आले.

 : िव. ज. िकत�ने यांचे ‘थोरले माधवराव पेशवे’ नाटक; ल�मणशा�ी हळबे यांची 
‘म� तामाला’ ही अद भतर�य कादबंरी; िव�णशा�ी िचपळणकर यांचे ु ् ु ू ू
‘अनेकिव�ामलत�वस�ंह’ �कािशत.ू

 : मे १ - क�णशा�ी िचपळणकर यांचे ‘पणे पाठशालाप�क’ मािसक स�.ृ ु ुू

 : जने सदर अदालत र� क�न मंबई उ�च �यायालयाची �थापना.ु ु

 : सर बाट�ले �ेर ेमंबई �ांताचा ग�हन�र (१८६७ पय�त कारिकद�)ु

 : मंबईत ‘राणीचा बाग’ (ि�ह�टो�रया गाड�न) ची उपल�धी.ु

 : मंबई िव�ापीठाचा पिहला पदवीदान समारभं. रामक�ण गोपाळ भांडारकर, ु ृ
महादवे गोिवदं रानडे, बाळ मंगेश वागळे, वामन आबाजी मोडक हे पिहले 
पदवीधर. पैक� वामन आबाजी मराठी िवषयातले पिहले पदवीधर.

स�ीम कोट�  व सदर अदालती बरखा�त होऊन १८६२ साली मंबई हायकोट�  ु ु
�थापन झाले. 

 :र�ेवेसाठी बोरघाटाचे काम स�. ु

 : मंबईस िव�सन कॉलेज स� झाले. ु ु
 : मंबई िव�ापीठातफ�  �थमच बी. ए. ची परी�ा.ु

 : सर जॉन रोिम�ले यां�या अ�य�तेखाली िवधी आयोग.

 : अिलबागला पिहली क�याशाळा स�.ु
१८६२ : नो�ह�बर ७ – बहादरशहा जाफरखान याचा रगंन येथे �थानब�तेत असताना ूू

म�य. ृ ू

 : म�तकावर मकट धारण केले�या राणी�या छापाचे �पये चलनात आले. ु ु
भारतीयां�या मनात या �पयांची िव�ासाह�ता �जली. 

 : भरभराटील येणा� या शहरा�या वाढीसाठी मंबईचा िक�ला पाड�याचा ह�कम ु ू
झाला.

 : गॅस कंपनीची �थापना.
 : वसई येथे पिहली सहकारी पतपेढी �थापन.
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 : वसई येथे गोिवदं बाबाजी जोशी यांनी ‘वसई असोिसएशन’ ही स�ंथा �थापन 
केली.

: इचलकरजंी नाटक मंडळीने 'थोरले माधवराव पेशवे' या िव. ज. िकत�ने यां�या 
नाटकाचा �योग सादर केला. 

 : जानेवारी २ - मंबईत ‘इंद�काश’ सा�ािहकाची स�वात (सपंा. िव�ण ु ु ुु
परशरामशा�ी) िवधवा िववाहाचा पर�कार, �ाथ�ना समाजा�या काया�स ु ु
�िस�ी हे या प�ाचे वैिश�य.्

 : गोिवदं नारायण माडगावकर यांचे ‘मंबईचे वण�न’ हे समकालीन इितहासाचे ु
प�तक �िस�.ु

 : ताराय�ंा�ार ेमंबईचा तक� �थानातन यरोपशी सबंधं जोडला गेला.ु ु ू ु

१८६४ : मंबई-बडोद-ेअहमदाबाद र�ेवेमाग� स� झाला. गजरातकडे जाणारी ु ु ु
बी.बी.सी.आय. र�ेवे धाव लागली.ू

 : िवदभा�तन ‘स��ल �ॉि�हि�सस �यज’ हे सरकारी प� �कािशत होऊ लागले.ू ू

१८६३ : मंबईत गटार ेबांधायला स�वात.ु ु
 : माच� ११ – सयाजीराव गायकवाड यांचा ज�म 
 : एि�ल २२ - बोरघाटाचे उद घाटन्
 : मंबईत ‘द अले�झां�ा नेिट�ह इंि�लश �कल’ ही मल�ची शाळा स�.ु ू ु ु
 : पणे येथे ‘आनंदोद भव’ नाटकगहाचे उद घाटन.ु ् ृ ्
 : पणे येथे डेि�हड ससन ��णालया�या इमारत बांधकामास �ारभं.ु ू
 :अमे�रकेत अ�ाहम िलंकनकडन गलामिगरी न� के�याची घोषणा. ू ु
 : पणे येथे जोतीबा फले यांचा अनाथा�म स�.ु ु ु

 : धमा�थ� दणे�यांचा कायदा.
 : डे�कन कॉलेजचे मराठी व इं�जी िश�ण दणेार े दोन िवभाग काया�ि�वत 

कर�यात आले.

 : माच� २३ -मंबईचे ग�हन�र सर बाट�र ि�यर यांनी बोरघाटातन मंबई-पणे जी. ु ू ु ु
आय. पी. र�ेवे मागा�चे उद घाटन केले.्

 : मंबईची िशरगणती. लोकस�ंया ८,१६,५६२. प�याची लोकस�ंया ु ु
८०,०००.

 : जमशेटजी टाटा यांनी वया�या २९ �या वष� खाजगी �यापारी कंपनी �थापन 
केली.

 : जानेवारी ४ - रावसाहेब मंडिलक यां�या राजकारण व समाजकारणाची दखल 
घेणा� या ‘नेिट�ह ओिपिनयन’ प�ाचा �ारभं.
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 :जलै ४ - बेळगाव येथे िभकाजी सामंत यांनी ‘बेळगाव समाचार’ हे सा�ािहक ु
स� केले.ु

 : मंबई�या र�ेवेमागा�चा िव�तार. मंबईची र�ेवे खंडा�याचा घाट ओलांडन ु ु ू
द�खन �ांतात धाव लागली. इगतपरीपय�त र�ेवेमाग� पण�.ू ु ू

 : ध�याला पिहली क�याशाळा.ु

 : पणे-सातारा मागा�वर का�ज घाट व बोग�ाचे काम पण�. ु ू

 : लंडनह�न मंबईस �थमच तारनेे बात�या पाठिव�या जाऊ लाग�या.ु

 : प�यात पणा�नंद नाटयगहात ‘थोरले माधवराव पेशवे’, ‘निसहं अवतार’, ् ृ ृु ू
‘िहर�यक�यपवध’ या नाटकांचे �योग.ु

 : जमीन सव��णाचे काम पण�.ू

 : प�यास िबशप हाय�कल �थापन.ु ू

 : वाज�ंीवा�यांचा सपं.

 : िव��त कायदा अमंलात आला.

१८६५ : अमे�रकन यादवी य�ाची सांगता; मंबईचा कापसाचा बाजार कोसळला.ु ु

 : बॉ�बे को�ट ॲ�ड �रवर ि�टम नॅि�हगेशन कंपनी �थापन.
१८६६ : मंबईचे तलाव बजवायला स�वात.ु ु ु

 : वां�ा येथे िभडे-प�डसे पनिव�वाहामळे खळबळ.ु ु

 : िवधवा िववाह सहा�यक सभा �थापन. 

 : पारशी िववाह व घट�फोट कायदा; वारसा ह�क कायदा अमं लात आला.

 : प�यास िव�ान महािव�ालय �थापन.ु

 : पणे इंिजनीअ�रगं कॉलेजला मंबई िव�ापीठाची सलं�नता. ु ु

 : िडस�बर १४ – िव�णशा�ी पिंडत यां�या पढाकाराने ‘पनिव�वाहो�ेजक मंडळी’ ु ु ु
�थापन.

 : जलै २२ - ठाणे येथे ‘अ�णोदय’ सा�ािहक स�. (सपंा. कािशनाथ िव�ण ु ु ू
फडके)

 : मंबई�या र��यांवर पिह�यांदाच गॅसचे िदवे झगमग लागले.ु ू

 : साता� याला पिहली क�याशाळा.
 : थळघाटाचे काम पण�.ू

 : �या. रानडे यांचा ‘मराठी वाडमयाची अिभव�ी’ हा १८६४ पय�त �कािशत ् ृ
४३१ ग� व २३० प��थंांचा आढावा �िस�.

 : िसि�हल सज�नकडे त�ंग पय�वे�काची जबाबदारी सोपिव�याचा िनण�य.ु

: को�हापर येथे 'िच�च�चम�का�रक को�हापर नाटक मंडळी'ची �थापना. ू ु ू
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 : मंबईत गॉिथक शैलीतली ससन ��णालयाची इमारत. ३,१०,०६६ �. खच�, ु ू
पैक� १,८८,०००�. ची डेि�हड ससन यांची दणे गी.ू

 : माच� ३१ – मंबईत �ाथ�ना समाजाची �थापना. �ाथ�ना समाजामाफ� त िव�ल ु
रामजी िशदं ेयांचे अ�प�यो�ाराचे काय�.ृ

 : काल� मा�स�चा ‘दास कॅिपटल’ �थं �कािशत.

 : व�प� �थं न�दणी कायदा अि�त�वात आला.ृ

१८६७ : माच� ६ िव�यम रॉबट�  मंबई �ांताचा ग�हन�र (१८७२ पय�त). ु

 : प�यात ससन हॉि�पटलचे उद घाटन.ु ू ्

 : ‘खोत िहते�छ सभा’ �थापन.ू

 : प�यात स�ट मेरी ग�स� हाय�कल व स�ट ि�ह�स�ट रोमन कॅथॉिलक हाय�कल ु ू ू
स�.ु

 : अहमदनगरह�न दाजीसाहेब ककडे यांनी �यायिनवाडयांची जनतेस मािहती ्ु
�हावी �हणन ‘�यायिसधं  व�प� स� केले.ृ ुू ू

 : लंडनम�ये दादाभाई नौरोजी यां�या पढाकाराने ‘ई�ट इंिडया असोिसएशन’ची ु
�थापना.

 : अकोला येथन िवदभा�तले पिहले सा�ािहक ‘व� हाड समाचार’ व मंबईह�न जलै ू ु ु
१८६७ पासन ‘िविवध �ानिव�तार’मािसक स�.ू ु

 :साता� याह�न गणेश नारायण को�हटकर यांनी रा��ीय बा�याचे ‘महारा�� िम�’ 
नावाचे प� स� केले. सोलापरह�न अ�णाजी गोिवदं इनामदार यांनी ‘क�पत�’ ु ू
व बळवतं नारायण काकडे यांनी ‘आनंदव�’ प� स� केले. (१८७४ नंतर ही ृ ु
दो�ही प�े एक� आली व ‘क�पत�-आनंदव�’ या नावाने �िस� होऊ ृ
लागली.)

 : पणे �यिनिसपािलटीने �थमच ‘भगं ीप�ी’ लाग केली.ु ु ू

 : गगं ाधर गोिवदं सापकर यांचे ‘�ानच�’ सा�ािहक स�.ु ु

 : प�यात ‘�� चच� िमशन इि��टटयट’ �थापन.्ु ू

 : कंपनी कायदा, नकसान भरपाई कायदा, गहाण व तारण कायदा हे नवे कायद ेु
कर�यात आले. 

 : व�प�ांना बात�या परिवणा� या ‘रॉयटर’ या जागितक व�स�ंथेचे भारतात ृ ु ृ
आगमन.

 : मे २ – लंडनला ई�ट इंिडया असोिसएशनम�ये दादाभाई नौरोज�चे भाषण.

 : अले�झांडर �ांट यांचा िश�णिवषयक अहवाल सादर.

 : िव�णबवा ��चारी यांचा ‘सखदायक रा�य�करणी िनबधं ’ �कािशत.ु ु ु
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 : �ांट डफ यां�या मराठयां�या इितहासावर नी. ज. क�त�ने यांचा टीका�मक ्
िनबधं �िस�.

 : शेतसा� यात ६५ ट��यांनी वाढ.

 : साव�जिनक ससंाधनां�या िवकासासाठी �वतं� पी. ड��य. डी. िवभाग स�.ु ु

१८६९ : सवेझ काल�याचे खोदकाम पण� होऊन तो रहदारीला खला झाला.ु ू ु

 : ठा�याला पिहली क�याशाळा व को�हापरला राजाराम हाय�कलची �थापना.ू ू

 : �ामीण पोलीस हा �वतं� िवभाग अि�त�वात आला.

 : जगंल सरं�णासाठी वनसरं�क नेम�याची योजना अमंलात आली.

 : ठाणे िज�हा असोिसएशन ही लोकक�याणकारी स�ं थांची सघंटना �थापन.
 : मंबई-नागपर र�ेवेसेवा स�.ु ू ु

१८६८ : प�यात डे�कन कॉलेजची गॉिथक-कलोिनअल शैलीची वा�त. २,४६,०००�. ु ू
खच�.

 : प�यात साव�जिनक काका यांचे न�या िव�णचे मंिदर.ु ु
 : प�यात जोतीबा फले यांनी अ�प�यांसाठी आपला पा�याचा हौद खला केला.ु ु ृ ु
 : लंडनला िव�यम �लॅड�टोन पतं�धान. १८७४ पय�त कारिकद�.

 : यरोपीयन सैिनकांना ग�रोगाची लागण होत अस�याने मंबई�या वे�यांसाठी ु ु ु्
ससंग�ज�य रोग अिधिनयम कर�यात आला.

 : खानदशेातन बळवतं जनाद�न करदंीकर यांचे ‘खानदशे वैभव’ प�; साता� याह�न ू
गणेश नारायण को�हटकर यांचे ‘महारा�� िम�’ स�.ु

 : प�यात गॉिथक शैलीत इंिजनीअ�रगं कॉलेजची इमारत; १,८१,६४७ �. खच�. ु
 : मंबईत �ॉफड� माक� ट, स�ट झेिवयर कॉलेजची इमारत.ु

 : लोकल बोड� कायदा अमंलात आला.
 : प�यात ग�धळेकरांचे ‘जगि�ते�छ’ सा�ािहक स�.ु ु ु

 : जावजी दादाज�चा िनण�यसागर �ेस �थापन, तकाराम गाथेचे �थम �काशन.ु

 : करमरकर-परांजपे पनिव�वाहामळे प�या-मंबईत खळबळ.ु ु ु ु
 : मे १५ – को�हापर�या िचमासाहेबाचे कराचीत बिंदवासात असताना िनधन.ू
 : घट�फोटाचा कायदा.
 : लंडन�या ई�ट इंिडया असोिसएशनची मंबईत शाखा.ु
 : मंबईत स�ट झेिवयस� कॉलेज स�.ु ु
 : नािशकह�न �यबंक ह�र मळे यांचे राजक�य व सामािजक घडामोड�चा परामश� ु

घेणार े‘नािसक व�’ सा�ािहक स�.ृ ु
 : जोतीबा फले यांचे ‘�ा�णांचे कसब’ �कािशत.ु
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१८७० : मंबई-कलक�ा लोहमागा�ने जोडले जाऊन सलग र�ेवे वाहतक स� झाली.ु ू ु
 : मंबईपासन सवेझमाग� िज�ा�टर सम�ापय�त केबल टाकन मंबई-ि�टन तारसेवा ु ू ु ् ु ू ु

स�. ु

 : मंबई शहरात घोडयांनी जोडले�या �ॅमगाडया स�. ् ्ु ु

 : भसपंादन कायदा, म�ांकश�क कायदा, बालह�या�ितबधंक कायदा हे नवे ू ु ु
कायद.े सनदी नोकरांसाठी राखन ठेवले�या काही जागांवर दशेी नोकर ू
नेम�याचा कायदा.

 : मंबई िव�ापीठाचा �हेनेिशएशन गॉिथक शैलीतला कौि�सल हॉल. ु
१,२२,९४० �. खच�.

 : मंबई िव�ापीठाने दशेी भाषांस म�जाव केला.ु

 : आिथ�क मंदीचा काळ, १८७४ पय�त मंदीचे पव�.

 :नो�ह�बर २८ - बडो�ा�या खंडेराव महाराजांचा म�य.ृ ू

 : पणे �ाथ�ना समाजाची �थापना.ु

 : लॉड� मेयो यांनी दशेा�या �शासनात �थािनक सरकारांकडे ९ खाती वग� क�न 
�थािनक खचा�ची जबाबदारी �थािनक किमटयांकडे सोपिवली.्

 : �ा�ीकर कमी करावा यासाठी मंबईत २००० करदा�यांची सभा.ु

 : लंडनम�ये �थमच स� ती�या �ाथिमक िश�णाचा कायदा झाला.

 : मंबईत िवमा कंपनी �थापनु

 : अकोला येथन �यकंटराव मधोळकर यांचे ‘वैदभ�’ प� स�.ू ु ु

 : माच� - मंबईत मोरोबा का�होबा आिण डॉ. सखाराम अज�न यांचे पनिव�वाह.ु ु ु

 : अिलबागह�न रावजी हरी आठवले यांचे ‘स�यसदन’ व�प� स�.ृ ु

 : भारतीय दडं सिंहतेत राज�ोहा�मक लेखन व भाषणाबाबत नवे कलम (कलम 
१२४ अ) अतंभ�त. श�द, लेखन वा िच�हे अशा कोण�याही साधनाने ू
सरकारिवषयी अ�ीती िनमा�ण करणा� यास ज�मठेप व दडंा�या िश�ेची तरतद.ू

 : बॉ�बे पोट�  ��टची �थापना.

 : प�यात साव�जिनक सभेची �थापना; १८५२ ची ‘िद पना असोिसएशन’ ु ु
साव�जिनक सभेत िवसिज�त.�या. रानडे यां�या �ेरणेने साव�जिनक काकांनी 
(गणेश वासदवे जोशी) �वदशेी चळवळ स� केली.ु ु

 : माच�-एि�ल - प�यात पनिव�वाहा�या शा�ीयतेसबंधंी शकंराचाया��या ु ु
उपि�थतीत ९ िदवस वादिववाद होऊन एकमताने पनिव�वाह अशा�ीय ु
अस�याचा िनकाल द�ेयात आला.

 : गो�याह�न ‘आनंदलहरी’ हे मराठी मािसक स�.ु
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 : प�यात ए���यए�झाची साथ.ु ु

 : फे�वारी १७ - मंबईत मोरोबा का�होबा यांची सप�नीक आ�मह�या.ु ु

 : को�हापरचे कारभारी �हणन म. वा. बव� यांची नेमणक.ू ू ू

१८७१ : मंबई-म�ास लोहमागा�ने जोडले गेले.ु

 :�वधम�, �वभाषा व �वस�ंकतीवरील ह�ले परतिव�यासाठी ‘दभंहारक’ नावाचे ृ
मािसक स�.ु

: ऑग�ट – बडो�ात म�हारराव गायकवाड यांचा रा�यािभषेक.  

: मंबईत कािलदास एलिफ��टन सोसायटीने 'शाकंतल' नाटकाचा �योग ु ु
इं�जीतन सादर केला. ू

 : फे�वारी १८ – िव�णबोवा ��चारी यांचे िनधन.ु ु

 : प�यात रोमन कमानी, गॉिथक शैलीचे �तंभशीष� व �वजाचा मनोरा असलेली ु
ग�हम�ट हाऊस ही इमारत बांधन पण�. सपंण� पॅलेसवर १६ लाख �. खच�; ू ू ू
स�या या इमारतीत सािव�ीबाई फले पणे िव�ापीठाचे म�यालय. ु ु ु

 : जन – �या. रानडे प�यात �ज.ू ु ू

 : इं�जांनी ‘ि�िमनल �ाइ�स ॲ�ट’ आणन रामोशी, पारधी, कैकाडी इ. ू
जमात�ना ग�हेगार जाती�या वगा�त घातले. ु

१८७२ : मे ६ – िफिलफ एडमंड वडहाऊस मंबई �ांताचा ग�हन�र (१८७७ पय�त). ु ु
 : मंबई �यिनिसपािलटीची �थापना. कर भरणा� या नाग�रकांना नगरिपते ु ु

िनवड�याचा अिधकार.
 : भारताची पिहली जनगणना. प�याची लोकस�ं या ९०,४३६.ु

: प�यात डे�कन कॉलेजातील िव�ा�या�नी स�ंकत 'वेणीसहंार' नाटकाचा �योग ु ृ
सादर केला. 

 : मदतीचा अथवा िनब�धाचा कायदा अि�त�वात आला.ु

 : प�यात ‘व� त�वो�ेजक मंडळी’, ‘�ी-िवचारवती सभा’ व ‘डे�कन �लब’ची ु ृ
�थापना.

 : र�नािगरीह�न हरी नारायण िलमये या �ाथिमक िश�काने ‘स�यशोधक’ प� स� ु
केले. 

: मंबईत पारशी कलावतं �ामजी ��तमजी यांनी 'आ��ेड नाटक मंडळी' ु
�थापन केली. 

 : साता� यास छ�पत�नी वेदो� तासबंधंी िव�त सभा बोलावली.्
: औधं स�ंथानात िभवा सताराने 'रामपचंायतना'चे िच� रगंिवले. पढे या ु ु

िच�ा�या छाया�ती गावोगाव िवक�या गे�या. 
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 : पनवेल येथे धतपापे�र औषध कारखाना. ु

 : का. बा. मराठे यांचा ‘नावल व नाटक’ हा िनबधं  �िस�.

 : िसि�हल मॅरजे ॲ�ट.
 : गो�याह�न िहदंनंी िश�ण �यावे या उ�ेशाने ‘दशेस�ारणे�छ’ मािसक स�.ु ू ुू

 : ि�ह�टो�रया ॲ�ड अ�बट� �यिझयम न�या इमारतीत सवा�साठी खले.ु ु

: अमळनेर येथे साव�जिनक वाचनालयाची �थापना. 
१८७३ : ऑ�टोबर २२ – रिेसड�ट कन�ल फेयर यां�या त�ारीव�न �ीमंत म�हारराव 

गायकवाड महाराजां�या चौकशीसाठी बडोद ेकिमशनची िनय� ती.ु

 : साव�जिनक सभे�या वतीने महारा��ातील िनरिनरा�या िज��ांचे आिथ�क 
सव��ण व �यावर आधा�रत अहवाल व िशफारशी शासनास सादर.

 : धारवाडह�न अतंाजी रामच�ं जोगळेकर यांनी ‘धारवाड व�’ सा�ािहक स� ृ ु
केले.

 :माच� २१ - ठाणे येथन गोपाळ गोिवदं दाबक यांचे ‘िहदं पचं’ हे �यगंिच�ा�मक ू ू
थ�ेखोर व मनोरजंना�मक धाटणीचे सा�ािहक स�.ु

: प�यात िव�ामबाग हाय�कल�या चौकात शाळेतील िव�ा�या�नी ु ू
शे�सपीअर�या '�यिलयस सीझर' नाटकाचे जाहीर वाचन केले. ू

 : परावा अिधिनयम हा नवा कायदा झाला.ु

 : मे ४ - �ाथ�ना समाजातफ�  प�यात ‘सबोध पि�के’चे �काशन (सपंादनात मामा ु ु
परमानंद व �ारकानाथ वै� यांचे योगदान)

 : प�यात स�ट ॲन िमडल �कल.ु ू

 : साव�जिनक काका यांनी िविवध जाती�या ि�यांना एक� आण�यासाठी 
प�यात �ी- िवचारवती सभेतफ�  ‘साव�जिनक हळदीकंक’ स� केले.ु ु ू ु

 : िडस�बर - �या. रानडे यांची �वदशेी �यापारासबंधंी प�यात �या�याने.ु

 : १८७३ �या िडि��क �यिनिसपल काय�ा�वये शहर व गाव �यिनिसपािलटी ु ु
असा भेद.

 : �या. रानडे यांचा दसरा िववाह. रमाबाईचें वय ११ वष� आिण �या. रानड�चे वय ु
३२ वष�.

 : सर टी. माधवराव इंदर�या िदवाणपदी �ज झा�यावर �यांनी ‘माळवा अखबार’ ूू
हे होळकर रा�याचे गॅझेट �िस� कर�यास स�वात केली.ु

: अ�णासाहेब िकल��करांचे 'शांकरिदि�वजय' हे नाटक रगंभमीवर अवतरले. ू

 : स�ट�बर २४ – स�यशोधक समाजाची �थापना व म. फले यां�या ‘गलामिगरी’ ु ु
�थंाचे �काशन.
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१८७४ : : जानेवारी २५ - पणे येथे िव�णशा�ी िचपळणकर यांची ‘िनबधंमाला’ ु ु ू
�कािशत होऊ लागली.

 :फे�वारी १३ - एका पारशी दिैनकात महमदािवषयी�या सदोष लेखनाव�न ु ु
मंबईत मसलमानांची पारशांिव�� दगंल; पारशी आ�यांची नासधस. ु ु ू

 :मंबईत टाटांची कापडिनिम�ती कंपनी.ु

 : खोती�या ��ावर किमशन नेम�यात आले.
 : िडस�बर १४ – िव�णशा�ी पिंडत यांचा पनिव�वाह.ु ु
 : स�ट�बर ३ : परशरामशा�ी गोडबोले यांचे िनधन. ु

 : जलै ते स�ट�बर - प�यात �वामी दयानंद सर�वती यांची �या�याने, �यां�या ु ु
िमरवणक�त सनात�यांनी धडघस घातला. गद�भानंदाची िमरवणक काढली.ु ु ु ू

 : मे १२ – सपे, िज. पणे व अहमदनगर िज��ात शेतक� यांचे दगें ( डे�कन ु ु
रॉइट स)्

 : पणे साव�जिनक सभेतफ�  सरकारला ‘जबाबदार शासनप�ती’िवषयीचा अज� ु
सादर.

 :प�यात वसतं  �या�यानमाला स�.ु ु

 : एि�ल १० – मंबईस �वामी दयानंद सर�वती यांनी आय� समाजाची �थापना ु
केली.

: मे २७ – सयाजीराव गायकवाड बडो�ा�या गादीवर.  

 : मंबईत ि��स ऑफ वे�सचे आगमन. ु

१८७५ : जानेवारी १३ – म�हारराव गायकवाड यांना राजपदाव�न पद�यत केले. १५ ू
जानेवारीस प�या�या साव�जिनक सभेने महाराजांवरील अ�याय दर ु ू
कर�या�या मागणीसाठी सभा घेतली. २२ एि�ल १८७५ रोजी म�हारराव 
गायकवाडांची सरकारने म�ासला रवानगी केली. २७ मे १८७५ रोजी 
सयाजीराव यांना बडो�ा�या राजपदासाठी द�क घे�यात आले.

 : नािपकांची चळवळ.

 : ि�िटश पालम�टम�ये भारतीयांना �ितिनिध�व िमळावे यासाठी साव�जिनक 
सभेचा अज�. 

 : मंबईत ससन डॉकचे उद घाटन.ु ू ्

 : अिलगढ म�लीम िव�ापीठाची �थापना.ु

 : वेदशा�ो�ेजक सभेची �थापना.्

 : भारतीय हवामानशा� िवभागाची �थापना.

 : मे ३१ – डॉ. भाऊ दाजी लाड यांचे िनधन.
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 : मंबईत साबणाचा कारखाना स� कर�यात आला.ु ु

 : मंबईत चेऊलवाडी येथे �ाथ�ना समाजाची पिहली रा�शाळा स�. ु ु

 : ऑग�ट ५ – ध�याह�न के. मो. पिंडत यांनी सपंािदत केलेले ‘आया�वत�’ व�प� ु ृ
स�.ु

१८७७ : द�काळाचे वष�, सोलापरात द�काळ फंडाची �थापना.ुु ु

 : काशी येथन ‘आनंदलहरी’ हे मराठी सा�ािहक स�.ू ु

 : प�यात ि�ह�टो�रया ग�स� हाय�कल व �� चच� िमशन बॉईज �कल �थापन.ु ू ू

 : जानेवारी १- राणी ि�ह�टो�रया ‘भारताची स�ा�ी’- पदरोहणाची उद घोषणा. ्

 : टेिलफोनचा शोध.

 : नागपरह�न ल�मणराव कामाठी यांचे ‘फिण�ंपर- मिण�काश’ प� स�.ू ू ु

 : अ�ा�णांकडन िववाहिवधी कर�या�या सदंभा�त मंबई हायकोटा�चा िनकाल. ू ु
िववाहिवधीत �य� तीला मह�व, जातीला नाही.

 : बेळगावह�न रावसाहेब आबाजीराव रामच�ंराव सावतं यांनी ‘िचिक�सक’ 
सा�ािहक स� केले. ु

 : प�यात ि�ह�टो�रया राणीला मानप� द�ेयासबंधंी सभा. साव�जिनक सभेतफ�  ु
िद�ली दरबारासाठी िश�मंडळ रवाना. �यात साव�जिनक काका, िश. ह. साठे, 
गोवडें, ग. ज. आगाशे, व� हाड समाचारचे फडके, इंद�काशचे जनाद�न ु
सदंरजी, �भाकरतफ�  शामराव रणछोडजी, इ�यादी दहा जणांचा समावेश.ु

 : लवादकोट�  व र�ेहे�य �यरी ॲ�ट जारी.ू ु
 : माच� ९ - ि�टन�या यवराजांचे इंदरास आगमन. तकोजीराव होळकरांकडन ु ु ूू

�वागत.
 : एि�ल २९ – िव�णशा�ी पिं डत यांचे िनधन. ु
 : मंबईत कंप�या बडा�यामळे शेअरबाजारात उलथापालथ.ु ु ु

 : नािशकह�न हरी िव�ण सह�ब� ेयांनी ‘नािसक समाचार’ हे व�प� स� केले.ृ ुू ु

 : ि�चलनप�तीमळे चांदीचे भाव उत� लागले.ु
 : कोकणातील व�ग�या�ह�न िव�ल गोिवदं बणावलीकर यांनी ‘व�गल� व�’ नामक ु ु ृ

प� स� केले.ु

१८७६ : पि�म व दि�ण महारा��ात भयकंर द�काळ व टोळधाड. शेतक� यांचे दगें.ु
 : शेतक� यांवरचा अ�याय दर कर�यासाठी साव�जिनक सभे�या पणे िज��ात ुू

लोक-अदालती.
 : “दा�र� य आिण िहदं�थानचा ि�िटशांचा अ�यायी अमंल”हा दादाभाई नौरोजी ् ु

यांचा �बधं  �िस�. 



1040   ।     महारा�� कालपट - महारा��ा�या सामािजक-सां�कितक ि�थ�यतं रांचा इितहास : खंड १ृ

 : नवा भरपाई अिधिनयम. 

 : मंबई सरकारचा अबकारी करासबंधंीचा कायदा पास. खजर, ताड, माड यावर ु ू
जबरद�त कर. �यामळे दा��या ध�ंात पडले�या लोकां�या उपजीिवकेवर ु
गदा आली.

 : सरकारी अिधकारी व प�कार यांतला म�य�थ �हणन ‘व�प� अिधकारी’ ृू
नेम�यात आला. (पढे १८८० साली हे पद र� झाले)ु

िद�लीस राणीचा दरबार. प�या�या साव�जिनक सभेचे िश�मंडळाने राणीस ु
मानप� िदले.

 : जानेवारी १ – प�याह�न क�णराव भालेकर यांचे ‘दीनबधं’ हे बह�जन समाजाचे ु ृ ू
िनयतकािलक.

 : एि�ल ३० : �रचड� ट�पल मंबईचा ग�हन�र (१८८० पय�त). ु

 : फे�वारी - साव�जिनक काकांचे अकोला येथे �वदशेीवर �या�यान.ु

 :ऑग�ट २६ – महादवे ब�लाल नामजोशी यांचे ‘िकरण’ सा�ािहक �कािशत 
होऊ लागले.

 : माच� ९ - ि��स ऑफ वे�सची मंबईला भेट.ु

१८७८ : जाने १४ – कलक�या�या टाऊनहॉलम�ये साव�जिनक सभे�या पढाकाराने ु
सभा.

 : माच� २९ – मंबईस साव�जिनक सभे�या वतीने ‘इंद�काश’चे सपंादक जनाद�न ु ु
सदंरजी क�त�कर यां�या अ�य�तेखाली दशेी वत�मानप�क�या�ची वतप� ु ृ
िनब�धिवषयक काय�ा�या सदंभा�त सभा. पणे साव�जिनक सभेचे इं�जी ु
�ैमािसक स�.ु

 : माच� १४ – म�ण �वातं�यावर गदा आणणारा �हना��यलर �ेस ॲ�ट जारी.ु ु

 : मंबईत छ�े यांची पिहली सक� स.ु

 : �या. रानडे यांची नािशकला व िव�णशा�ी िचपळणकर यांची र�नािगरीस ु ू
बदली.

 : वधा�-वरोरा र�ेवे माग� स�.ु
 : नागपरला टाटांची ‘ए��ेस िमल’ �थापन. (१ जानेवारी)ू

 : प�यात वेताळपेठेत जोतीबा फले यांची �या�यानमाला; क�णराव भालेकर ु ु ृ
यांचे ‘दीनबधं’ सा�ािहक स�; डॉ. िव�ाम रामजी घोले यांचा स�यशोधक ू ु
समाजा�या अ�य�पदाचा राजीनामा.

 : प�यात �या. रानडे व लोकिहतवादी यां�या पढाकाराने पिहले �थंकारांचे ु ु
समेंलन. बह�जन समाजाशी सबंधं नस�याने म. फले यांचा समेंलनास ु
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 : प�यात वासदवे बळवतं फडके यांची इं�जांिव�� सघंष� कर�यासाठी ु ु
‘उ�थानसेना’ �थापन.

 : नो�ह�बर – मंबई िव�ापीठा�या आवारात २८० फट उंचीचा राजाबाई �लॉक ु ू
टॉवर. 

 : मठा नदीवर खडकवासला धरण झाले.ु

 : मंबई�या महाल�मी रसेकोस� मैदानावर पिहली घोडयांची शय�त समारभंपव�क ्ु ू
घे�यात आली.

: मंबईत कलाशाळेची �वतं� इमारत. ु

 : �या. रानडे यांची धळे येथे बदली.ु

 : प�यात िच�शाला व िकताबखा�याची �थापना.ु

 : ि�यांचा पिहला व� त�व समारभं.ृ

१८७९ : शेतक� यां�या द:खिनवारणाथ� डे�कन ॲि�क�च�र�ट �रिलफ कायदा. खोतीचे ु
बील.

 : मे २०- क�णशा�ी िचपळणकर यांचे िनधन.ृ ू

उपि�थत रहा�यास नकार. 

 : प�यात बी. जे. मेिडकल �कलचे सर �रचड� ट�पल�या ह�ते उद घाटन.ु ू ्

 : दसर ेइं�ज – अफगाण य�. ुु

 : पणे-द�ड-अहमदनगर-मनमाड र�ेवेलाईन पण�.ु ू

 : डेहराडन येथे जगंल�यव�थापन िश�णाची शाळा काढली. भारताचा जगंल ू
कायदा मंबई �ांतास लाग कर�यात आला.ु ू

 : िव�त ब�बचा शोध.ु

 : मे १३ - वासदवे बळवतं फडके यांचे बडं, वसाहतवादी शोषणािव��चा ु
जाहीरनामा �िस�. : कोकणातन वासदवे बळवतंां�या उ�थानसेनेने दीड ू ु
लाखांची लट िमळवली. जलै २० - वासदवे बळवतंास अटक क�न प�यात ू ु ु ु
आणले, िडस�बर – वासदवे बळवतंांचे अपील. ु

 : प�यात बधवार आिण िव�ामबाग वाडयांना आगी. बधवारवाडा जमीनदो�त.्ु ु ु

 : मंबईत िथऑसॉफ� पथंाची शाखा.ु

:प�यात आय��ारक नाटयस�ं थेची �थापना. ्ु

 : डॉ. �हाइटले �टो�स यां�या अ�य�तेखाली िवधी आयोग.
 : �ाथ�ना समाजाची िगरगावात रा�शाळा.

 : ि�लोकेकर यांचे ‘सगंीत नलदमयतंी’ रगंभमीवर.ू

 : बडो�ास स� ती�या व मोफत �ाथिमक िश�णाचा कायदा.
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 : एि�ल २६ – जे�स फग�सन मंबई �ांताचे ग�हन�र (१८८५ पय�त). ु
 : जानेवारी ३ – वासदवे बळवतंाची एडनला ह�पारी.ु

१८८० : द�काळाचे वष�.ु

 : ऑ�टोबर ३१ : प�यात अ�णासाहेब िकल��कर यां�या ‘सगंीत शाकंतल’ ु ु
नाटकाचा पिहला �योग.

 : मिनऑड�रने पैसे पाठिव�याची सिवधा उपल�ध झाली.ु
 : लंडनला िव�यम �लॅड�टोन यांची पतं�धानपदी िनवड. (१८८६ पय�त 

कारिकद�). 
 : मंबईत वीज आली. �ॉफड� माक� टम�ये िवजेचे िदवे बसिव�यात आले.ु
 : �या. रानडे यांची प�हा प�यास बदली.ु ु

 : नािशक येथन िव�ण जनाद�न ठकार यांनी ‘गगं ालहरी’ व�प� स� केले.ृ ुू ू

 : जानेवारी १ – िव�णशा�ी िचपळणकर यांची प�यास ‘�य इंि�लश �कल’ची ू ू ु ू ू
�थापना.

 : प.ं रमाबाई यांचा कलक�ा येथे बगंाली वराशी िववाह.
 : जलै २५ – साव�जिनक काकांचे िनधन.ु

 : को�हापरला राजाराम कॉलेज �थापन.ू

 : ‘दीनबधं’ प�ाचे प�याह�न मंबईत �थलांतर. नारायण मेघाजी लोखंडे नवे ू ु ु
सपंादक.

 : अमे�रकेत स�ट लईस येथे वॉिश�ंटन यिन�हिस�टीने ह�तकला िश�णाचे नवे ु ु
�ा�प तयार केले.

 : मंबईत टेिलफोन सेवा स�.ु ु

 : खोती वतन कायदा झाला.

 : ऑ�टोबर ३१ – िकल��करां�या सगंीत शाकंतलचा प�यात आनंदोद भव ु ु ्
नाटयगहात �योग, मंबईत २१ नो�ह�बरला �ांटरोडवरील ि�ह�टो�रया ् ृ ु
िथएटरम�ये �योग.

 : बेळगावह�न ‘कनाटक िम�’ प� स�.ु
१८८१ :जानेवारी - प�यात मराठी ‘केसरी’ व इं�जी ‘मराठा’ ही राजक�य प�े स�. ु ु

 : प�यात ‘पणे वैभव’ सा�ािहकाची स�वात. िवदभा�तन नारायणराव थोरात यांचे ु ु ु ू
‘वधा� लहरी’ प� स�.ु

 : प�यात आय�भषण छापखाना.ु ू

 : मंबईत ‘ि��स डॉक’ बांधन पण�.ु ू ू
 : केरोिसनचे िदवे आले.
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 : मे - प.ं रमाबाई यांचा आय� मिहला समाज �थापन.

 : को�हापर �करण. को�हापरचे कारभारी रावबहादर बव� यां�या कारभारावर ू ू ू
िन�कारण टीका के�या�या आरोपाव�न ‘केसरी’चे सपंादक गोपाळ गणेश 
आगरकर आिण ‘मराठा’चे एिडटर बाळ गगंाधर िटळक यांचेवर 
अ�नकसानीचा दावा. �यांना १७ जलैस मंबईतील ड�गरी त�ंगात १०१ ु ु ु ु ु
िदवस कारावासाची िश�ा. २६ ऑ�टोबरला सटका.ु

 : ऑ�टोबर १७ – मंबईत दादोबा पांडरगं यांचे िनधन.ु ु

 : माच� १७ – िव�णशा�ी िचपळणकर यांचे िनधन.ु ू
 : प�यात �थमच �यिनिसपािलटीची िनवडणक. ु ु ू

: जनगणना. प�याची लोकस�ं या ९९,४२१. मंबईची लोकस�ंया ७,७३,१९६.ु ु

: पिहले पो�टकाड� टपालात पडले.

: मंबई इला�यात १० �यिनिसपािलटयांत िनवडणका.्ु ु ु

 टीका. एत�ेशीय स�ंकतीला क� ��थानी ठेवणा� या अ�यास�माची मागणी.ृ

:बडो�ास सयाजीराव गायकवाड (ितसर)े यांना रा�यािधकार बहाल कर�यात 
आले. 

: पिहला फॅ�टरी ॲ�ट जारी. मलां�या कामा�या तािसकांवर प�रणामु

: �ाथ�ना समाजाची मंबईत�या गावदवेी भागात रा�शाळा. ु

१८८२ : लॉड� �रपनने उ�प�नाची वाटणी व तट भ�न काढ�यासाठी नवी �शासननीती ू
आणली. िहदं�थान सरकार�या जमे�या काही बाज �ांितक सरकारकडे वग� ूु
कर�यात आ�या. सव� िमठागर े सरकारने ता�यात घेऊन िमठावरील कर 
समानता आणली.

: पिंडता रमाबाई यांनी “आय� मिहला समाज” नावाची स�ंथा �थापन केली.
: िडस�बर २८ : बडो�ास सयाजीराव गायकवाड यांना राजािधकार �ा�.

: म�ण�वातं�यिवरोधी �ेस ॲ�ट र�.ु

: प�या�या साव�जिनक सभे�या अकंातन मंबई िव�ापीठा�या अ�यास�मावरु ू ु

: नवे ग�हन�र जनरल लॉड� �रपन.

‘िनबधंमाला’ बदं.

: द�काळ िनवारण काया�साठी �वतं� सचं ालनालय �थापन.ु

: मे १९ – प�यात मोरोबां�या वाडयात कंटे यां�या अ�य�तेखाली ्ु ु
बालिववाहिनषेधक सभा. व� ते - �या. रानडे, लोकिहतवादी, आगरकर.

: जळगावह�न नारायण नरिसहं उफ�  नानासाहेब फडणीस यांचे ‘�बोधचिं�का’ हे     
प� स�.ु
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 : िडस�बर २५ – को�हापर�या िशवाजी महाराजांचे अहमदनगर िक��यात ू
िनधन.

 : नो�ह�बर १८ – प�यात पणा�नंद नाटयगहात सगंीत सौभ�चा पिहला �योग.् ृु ू

 : खडकवासला धरण बांधन पण�.ू ू

 : स�ट�बर २९ - वया�या २५ �या वष� रमाबाई सर�वती िवलायतेस िशकायला 
गे�या व तेथे �यांनी ि��ती धम� �वीकारला.

 : प�यात �कॉिटश ग�स� �कल, स�ट जॉन हाय�कल, झनाना िमशन ॲ�ंलो ु ू ू
�कल स�.ू ु

 : जानेवारी - रामच�ं िभकाजी जोशी यांनी सपंािदत केले�या ‘िनबधंचिं�का’ 
िनयतकािलकाचा अकं �िस�.

 : लोकनीती, �यवहार�ान व कटंबिश�णा�या उ�ेशाने ‘राजहसं’ हे मािसक स�. ु ु ु
 : िव�यम हटंर यां�या अ�य�तेखाली िश�ण आयोगाची �थापना. म. फले यांची ु

सा�.

: बडोद ेस�ंथानात सोनगड भागात अ�प�य व आिदवास�साठी सरकारी शाळा ृ
�थापन.  

१८८३ : फे�वारी १७ – वासदवे बळवतं फडके यांचा एडन कारागहात म�य.ु ु ृ ृ ू

 : नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी ‘दीनबधं’ हे कामगारांचे पिहले मखप� स� ू ु ु
केले. 

 : जे�स ड�लस�या ‘ए बक ऑफ बॉ�बे’ मळे रायगडावरील िशव�मारका�या ु ु
दद�श�कडे मराठी लोकांचे ल� वेधले गेले. ु

 : म. फले यांचे ‘शेतक� यांचा आसड’ �िस�.ु ु

 : सरकारने �वतं�पणे ‘शेती िवभाग’ �थापन केला.

 : प�यात डे�कन मराठा ए�यकेशन सोसायटीची �थापना. नतन मराठी ु ु ू
िव�ालय �थापन.

 : मालम�ा ह�तांतरण अिधिनयम अमंलात आला.

 : मालवण येथन गणेश िव�ास पाटकर यांचे ‘िवचारशील’ सा�ािहक व र�नािगरी ू
येथन �ी. गांधी यांचे ‘बकल’ सा�ािहक स�.ू ु ु

१८८४ : माच� २९ – के�नाना छ�े यांचे िनधन. 
: प�या�या कौि�सल हॉलम�ये िच��दश�न भरिव�यात आले. ु

 : �थािनक �वरा�य आिण �यायसधारणािवषयक इलबट� िबल. ु

 : सयाजीराव गायकवाड यांनी बडो�ात अ�प�यांसाठी शाळा स� के�या. या ृ ु
शाळांवर �ा�ण िश�क न िमळा�याने मसलमान िश�क नेमले.ु
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१८८५ : जानेवारी २ -पणे येथे फग�सन कॉलेजचे उद घाटन.ु ्

 : स�ट�बर- प�यात सरकारी फ�मेल हाय�कलची �थापना.ु ू

 : नागपरह�न ध�डोपतं दवे यांचे ‘नागपर समाचार’ प� स�.ू ू ु

 : लोकल बोड� ॲ�टनसार िज�हा व तालका �तरावर लोक�शासन मंडळे ु ु
अि�त�वात आली.

 : एि�ल ८ – सदािशवराव गोवडं े यांचे िनधन. 

 : उ�च �यायालयात �थमच नानाभाई ह�रदास या भारतीय वशंा�या 
�यायाधीशाची िनय� ती.ु

 : नागपरात िह�लॉप कॉलेज �थापन.ु

 : नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी ‘कामगार प�रषद’ेची �थापना केली.
 : �ाथ�ना समाजाची मंबई�या खेतवाडी भागात रा�शाळा.ु

 : दादाजी िव�� रखमाबाई खटला दाखल. 

 : ऑ�टोबर २४ – डे�कन ए�यकेशन सोसायटीची �थापना.ु

 : प�यात मल�साठी ह�जरपागा शाळा’ (हाय�कल फॉर नेिट�ह ग�स�) स�.ु ु ू ू ु
: शामजी क�ण वमा� लंडनह�न िहदं�थानात परतले. (यांनी लंडनला िहदं�थानी ृ ु ु

िव�ा�या�ची सघंटना बांधली होती.)

 : मे - रायगडावरील छ�पत��या समाधी�या जीण��ारासबंधंी �या. रानडे यां�या 
पढाकाराने प�यात सभा.ु ु

 : एि�ल ४ – गोिवदं  बाबाजी जोशी रायगडा�या दरव�थेची पहाणी. ु

 : गढीपाड�यास स�यशोधक समाजाची झ�डा िमरवणक. या िमरवणक�त डॉ. ु ू ु
भांडारकर, �या. रानडे यांचा सहभाग.

 : ि�िटशांचा ��दशेावर अखेरचा ह�ला.

 :मराठी �थंकारांचे दसर ेसमेंलन, अ�य� : क�णशा�ी राजवाडे. ृु
 : माच� ३० - ग�हन�रपदी जे�स फग�सन यां�या जागी लॉड� �रये यांची िनय� ती. ु

(१८९० पय�त).  

 : नो�ह�बर २ – नाटककार अ�णासाहेब िकल��कर यांचे िनधन.
 : बॉ�बे �ेिसडे�सी असोिसएशनची �थापना.
 : िडस�बर २८ - रा��ीय सभेची (कॉ�ेंस) �थापना. कॉल� या�या साथीमळे ु

कॉ�ेंसचे पिहले अिधवेशन प�याऐवजी मंबईस घे�यात आले. अ�य� : ु ु
�योमेशच�ं बॅनज�. �या. रानडे, डॉ. भांडारकर उपि�थत. कॉ�ेंस भारतीयांची 
�ाितिनिधक सघंटना नसन अिभजनांची सघंटना ही भिमका घेऊन क�णराव ृू ू
भालेकरांची िनदश�ने. 
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१८८६ : आनंदीबाई जोशी यांनी अमे�रकेत िफलाडेि�फयात एम. डी. पदवी सपंादन 
केली. �या िहदं�थानात�या पिह�या मिहला डॉ�टर. १६ नो�ह�बरला �यांचे ु
भारतात आगमन.

 : तकोजीराव होळकर व जयाजी िशदं ेया स�ंथािनकांचा म�य.ु ृ ू

 : पणे-िमरज मीटरगेज र�ेवे माग� स�.ु ु
 :कलक�ा येथे दादाभाई नौरोजी यां�या अ�य�तेखाली रा��ीय कॉ�ेंसचे 

अिधवेशन. िवदभा�तील मालगजार सघंटने�या सभासदांचा सहभाग.ु

 : सयाजीराव गायकवाड यांचा �ीिश�णािवषयीचा ह�कम. महाराज़ांचे प�यात ू ु
आगमन. 

 : �ाथ�ना समाजाची भायखळा येथे रा�शाळा.
 : बडोद ेस�ंथानचे शै�िणक िवकासाचे िनयोजन कर�यासाठी टी. के. ग�जर 

यांचे किमशन.

 : केशवसतांची पिहली (भाषांत�रत) किवता �कािशत; ह�रभाऊ आपटे यांची ु
‘मधली ि�थती’ कादबंरी ‘पणे वैभव’ मधन �मश: �कािशत.ु ू

 : नागपरात मॉ�रस कॉलेज �थापन.ु

 : ‘िनबधं  चिं�का’ मािसकाचे व ‘केरळ कोिकळ’चे �काशन स�.ु
 : गोपाळबाबा वलंगकर यांनी अ�प�यां�या सधारणांसाठी ‘अनाय�दोषप�रहार ृ ु

समाजा’ची �थापना.
१८८७ : महाराणी ि�ह�टो�रया सरकारची �यिबली. मंबईस लोकवग�णी व सरकारी ु ु

अनदानातन ‘ि�ह�टो�रया �यिबली टेि�नकल इि��टटयट’ �थापन.्ु ू ु ू

 : िविवध�ानिव�तार मािसकाचा �ारभं.
 : मंबईत िहदं यिनयन �लबतफ�  हेमंत �या�यानमाला.ु ुू

 :ऑ�टोबर ५ - पणे येथे र े माक� टचे (मंडई) ग�हन�र लॉड� र े यां�या ह�ते ु
उद घाटन.्

 : सारावसली�या िनयमात बदल. �वखचा�ने जमीनसधारणा करणा� यांना ु ु
सारामाफ�.

 :फे�वारी २६ - डॉ. आनंदीबाई जोशी यांचा अकाली म�य.ु ृ ू
 : यशवतंराव महाराजांचा वैकंठवास.ु
 : माच� ३ - रखमाबाईचंा दादाजी िभकाजी या पतीवरील काडीमोड माग�याचा 

मकादमा. दादाज��या बाजने िनकाल.ु ू
 : प�यात मंढ�याला खानबहादर दोराअबजी पद मजी व नवरोजी पदमजी बधंनंी ्ु ु ् ूू

‘र ेपेपर िमल’ नावाची कागद तयार कर�याची िगरणी स� केली.ु
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 : म�ास येथे त�यबजी यां�या अ�य�तेखाली रा��ीय कॉ�ंेसचे अिधवेशन.म�ास 
कॉ�ेंसम�ये सामािजक प�रषदचेी घोषणा. सामािजक प�रषदते �या. रानडे 
यांचा समंतीवया�या िबलास पािठंबा. 

 : पिंडता रमाबाई यां�या ह�ते ‘शारदा सदन’ची �थापना. बो�टन येथे ‘अमे�रकन 
रमाबाई असोिसएशन’ �थापन. 

 : पणे येथे औ�ोिगक �दश�न, राजा बहादर कापड िगरणी, पना बकेची �थापना. ँु ुू
व �ॉफड� �करणाची जाहीर वा�यता. 

 : जोतीबा फले यांनी �हावी जातीतील िववाह �हावी जातीत�या �य� त�कडनच ु ू
लावन घेतला.ू

 : ऑ�टोबर ८ – महादवे  मोर�ेर कंटे यांचे िनधन.ु

 : लोकमा�य िटळकांचा डे�कन ए�यकेशन सोसायटी�या आजीव ु
सभासद�वाचा राजीनामा.

 : प�यात िश�ण �सारक मंडळीची �थापना.ु

 : ऑ�टोबर २५ – आगरकरांनी ‘केसरी’चे सपंादक पद सोड�यावर लोकमा�य 
िटळकांनी केसरीचे सपंादक�व �वीकारले.

 : रावसाहेब मंडिलक यांचा म�य.ृ ू

 : ऑ�टोबर १५ – आगरकरांचे ‘सधारक’ प� स�.ु ु्
 : पणे येथे मंबई�या �ांितक कॉ�ेंसची पिहली सभा.ु ु

 : नागपर येथे ‘लोकसभा’ नामक राजक�य सघंटना �थापन.ू

 : केशवसतांची पिहली �वतं� किवता - ‘जासदंीची आिण पा�रजातकाची फले’ ु ु ु

१८८८ : मंबई�या गॉिथक वा�तशैलीतील बोरीबदंर र�ेवे�थानक बांधन पण�. (१८७७ ु ु ू ू
पासन बांधकामास �ारभं झाला होता.) १२,७६,८४४ �. खच� झाला.ू

: बडो�ाचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचा पिहला िवलायत दौरा. 

 : मंबईस ‘ि�ह�टो�रया डॉक’ बांधन पण�. ु ू ू

 :ऑ�टोबर - मंबईह�न द�ा�य बळवतं पारसनीस यांनी ‘महारा��कोिकळ’ ु
मािसक स� केले.ु

 : जन - ठाणे व कलाबा िज��ाचा अपवाद करता दा�वरील अबकारी कर कमी.ू ु

 : ��ाचारा�या आरोपाव�न इं�ज अिधकारी यांचे �ॉफड� �करण गाजले. 
�यांना सेवेतन म� त केले. ू ु

 : मंबई िव�ापीठातन कान�िलया सोराबजी ही पिहली मिहला पदवीधर.ु ू
 : खानदशेात जळगाव येथन ना. न. उफ�  नानासाहेब फडणीस यांनी केवळ ू

किवतेला वािहलेले ‘का�यर�नावली’ हे मािसक स� केले.ु
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 : ऑ�टोबर १६ – तंटया िभ�लास इं�जांनी फाशी िदले.्

 : गोपाळबाबा वलंगकर िलिखत ‘िवटाळिव�वसं न ’ �कािशत.्

 : समंती वयाचा कायदा मंजर.ू
 : मंबईत केशवपनािव�� नािपकांची चळवळ.ु

 : माच� ११ – मंबईस प.ं रमाबाई यांचे िवधवांसाठीचे ‘शारदासदन’ �थापन. ु
प�या�या वसतं  �या�यानमालेत प.ं रमाबाईचंी �या�याने.ु

 : मे ९ – रावसाहेब िव�नाथ नारायण मंडिलक यांचे िनधन.

 : लॉड� र ेयां�या ह�ते इंडि��अल �कलचे उद घाटन.ू ्

१८८९ : जानेवारी ३१ – राजप�ात लेवा कणबी समाजात�या ल�नाची िनयमावली ु
�िस�.

जळगाव�या ‘का�यर�नावली’तन �कािशत.ू
: िच�कार अबालाल रिहमान यांना भारत सरकार�या �हॉइसरॉयचे सवण�पदक. ु

 : �ॉफड� �करणी िटळकांचे मंबई�या कबतरखा�यातील सभेत पिहले जाहीर ु ु
भाषण. िटळकांचा कॉ�ेंस �वेश. 

 : दशेी स�ंथािनकांना उ�ेशन मामा परमानंद यांची ‘इंिडयन �पे�टेटर’मधन प�े.ू ू
 : मंबईस सर िव�यम वेडरबन� यां�या अ�य�तेखाली रा��ीय कॉ�ेंसचे ु

अिधवेशन. अिधवेशनात सपंण� सधारणांचा मसदा चिच�ला गेला.ू ु ु

: फे�वारी १९ : मंबईस बॉ�बे आट� सोसायटीतफ�  िच�ांचे पिहले वािष�क �दश�न. ु ु

 : शेती सधारणांसाठी पाहणी कर�याक�रता डॉ. �योलकर यांचे यरोपातन ु ु ू
आगमन.

 : ‘ऑिफिशयल िस�ेट स’ काय�ा�वये सरकारी कागदप�ांतली मािहती जाहीर ्
कर�यास बदं ी. 

१८९० : माच� २७ - लॉड� हॅ�रस मंबई �ांताचा ग�हन�र (१८९५ पय�त कारिकद�). ु
 : रावबहादर माधव गोिवदं रानडे पणे औ�ोिगक प�रषदचेे अ�य� व नागपर�या ु ूू

सामािजक प�रषदचेे अ�य� �हणन िनवडले गेले.ू
 : ऑ�टोबर - प�यात पचंहौद िमशनम�ये चहापानामळे �ाम�य �करण, िटळक-ु ु

रानड�वर टीकेचा भिडमार; �यायमत� रानडे यां�यावर शकंराचाया�कडन ू ू
बिह�कत व �ायि�� घे�याचा �सगं .ृ

 : द�काळाचे वष�.ु
 : पणे येथे ‘िद इि�प�रयल बॅ�टे�रऑलॉिजकल लॅबॉरटेरी’ �थापन. ु

 : िशदं-ेहोळकर स�ंथािनकांतील नाजक िहतसबंधंांचे बटी �करण. ू ु
 : नो�ह�बर २८ – म. जोतीबा फले यांचे िनधन. ु
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 : िटळकांची समंतीवया�या काय�ािव�� चळवळ, प�यात तळशीबागेत सभा.ु ु्

 : प.ं रमाबाई�ंया ‘शारदासदन’चे मंबईह�न प�यात �थलांतर.ु ु
 : िटळकांचा डे�कन ए�यकेशन सोसायटीचा राजीनामा.ु

 :कलक�ा येथे िफरोजशहा मेहता यां�या अ�य�तेखाली रा��ीय कॉ�ेंसचे 
अिधवेशन. होम�ल िबलाची मागणी.

 : बडो�ास औ�ोिगक िश�णासाठी ‘कलाभवन’ स�ंथा �थापन. �ोफेसर ग�जर 
�ाचाय�पदी. अिभयांि�क�, वा�तकला, िच�कला, िवणकाम, रगंकाम इ. ु
तं�शाखेचे िश�ण स�. ु

 : सवण�मानप�ती लाग. �पयाचे अवम�यन.ु ू ू
 : �ाथ�ना समाजाची मंबई�या मदनपरा भागात रा�शाळा.ु ु
: बडोद ेस�ंथानात �वतं� सॅिनटरी िडपाट�म�टची (�व�छता मं�ालय) स�वात. ु

१८९१ : िमरज-को�हापर �टेट र�ेवेमागा�चे काम पण�; पणे - को�हापर र�ेवेने जोडले ू ू ु ू
गेले.

 : समंतीवयाचे बील व�र� कौि�सलात चच�ला आ�याने प�या�या तळशीबागेत ु ु
ि�यांची िबलाला पािठंबा दणेारी सभा, मंबईत प.ं रमाबाईचंी िबलाला पािठंबा ु
दणेारी सभा; मंबई�या माधवबागेत व प�या�या शिनवारवाडयापढे िबलाला ्ु ु ु
िवरोध कर�यासाठी िटळक व िजनसीवाले यां�या सभा, २५ फे�वारीला ु
��डाभवनातली सधारकांची सभा सनात�यांनी उधळन लावली; धळवडी�या ु ु ू ु
िदवशी प�यात ‘सधारका’ची �ितका�मक �ेतया�ा काढ�यात आली. २१ ु ु
माच�ला व�र� कौि�सलात समंतीवयाचे बील पास झाले. िटळकांनी केसरीत 
अ�लेख िलह�न सरकारचा िनषेध केला.

: खासेराव जाधव लंडनह�न कषी खा�याची पदवी घेऊन बडो�ात दाखल. ृ

 : मे - भांडारकर यां�या क�येचा पनिव�वाह. ु
 : जन २९ - गोपाळराव जोशी यांचा मळा-मठा नदी�या सगंमावर बाि��मा. ू ु ु

रमाबाई�ंया शारदासदनावर धमा�तरा�या ��ामळे टीकेचा गदारोळ.ु

: गोिवदं सखाराम सरदसेाई यांची बडोद ेसशंानात 'रीडर' �हणन िनय� ती.  ू ु

 : बॉ�बे िमल असोिसएशनची �थापना.

 : जनगणना.
 : िडस�बर ५ – को�हापर �करणातील माधवराव बव� यांचे िनधन.ू

 : नागपरह�न हरी महादवे पिंडत यांचे ‘दशेसेवक’ सा�ािहक स�. ू ु

 : नागपर येथे पी. आनंद चाल� यां�या अ�य�तेखाली रा��ीय कॉ�ेंसचे ू ू
अिधवेशन.
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 : द�काळात िहदं-मसलमान कारािगरांना रोजगार उपल�ध क�न द�ेयासाठी सर ुु ू
महमदशाह आगाखान यांनी प�यात आगाखान पॅलेस�या इमारतीचे बांधकाम ु
स� केले.ु

 : दसरा फॅ�टरी ॲ�ट पा�रत. सा�ािहक सटीची तरतद, कारखा�यात ु ूु
�व�छतागहांची स� ती.ृ

 : जमशेटजी टाटा यांनी बि�मंत गरज िव�ा�या�ना परदशेात िशक�यासाठी ु ू
मदत परिव�याक�रता िव��त �यास (��ट) �थापन केला. ु

१८९२ : िव�यम �लॅड�टोन यांची इं�लंड�या पतं�धानपदी िनवड (१८९४ पय�त 
कारिकद�). 

: म. फले यांचे 'साव�जिनक स�यधम�' प�तक �कािशत. ु ु

 : ना. गोपाळक�ण गोखले यांनी पाल�म�टम�ये स� ती�या �ाथिमक िश�णाचा ृ
कायदा कर�याचा ठराव मांडला, तो �वीकारला गेला नाही.

 : ऑ�टोबर ९ : �ाचाय� वामन िशवराम आपटे व लोकिहतवादी यांचे िनधन.
: इंिडयन कौि�सल ॲ�टम�ये सधारणा. िहदं�थान सरकार�या कौि�सलातु ु
 सभासदांची स�ंया १० पे�ा कमी नाही व १६ पे�ा जा�त नाही, असे 

ठरिव�यात आले. �वीकत सभासदाऐवजी सभासद िनवडणक�चे धोरण. ृ ु
िहदं�थान सरकारचे म�यालय नो�ह�बर ते एि�ल या काळात कलक�यास व मे ुु
ते ऑ�टोबर मिह�यात िसमला येथे ठेव�याचा िनण�य.

 : लाहोर येथे दादाभाई नौरोजी यां�या अ�य�तेखाली रा��ीय कॉ�ेंसचे 
अिधवेशन.

: बडोद ेशहरात नळाने पाणीपरवठा; बडोद ेस�ंथानात �ामपचंायत�ची काय�ाने ु
स�वात.  ु

: िनण�यसागर �ेसचे स�ंथापक, मंबईचे जि�टस ऑफ पीस जावजी दादाजी ु
चौधरी यांचा म�य.ृ ू

 : डॉ. बाबासाहेब आबं ेडकर यांचा ज�म. 

 : प.ं रमाबाई�ंया शारदासदनाला िटळकांचा िवरोध.

: बडोद े स�ंथानाने ह�जरह�कम (आ�ापि�का) हे मराठी भाषेत गॅझेिटअर स� ू ू ु
केले.  

 : �वामी िववेकानंदांची प�याला भेट. रामक�ण िमशन अ�प�यो�ाराला ु ृ ृ
अनकल.ु ू

 : इं�लंड�या पाल�म�टम�ये िनवडणक��ार ेदादाभाई नौरोजी सभासद.ु

 : �म यांची सरकार�या िनि��य �शासनावर जाहीर टीका करणार ेप�क. ू
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 : ऑग�ट ११ : मंबईत ज�मा मिशदीत नमाज पढ�या�या वेळी शेजार�या ु ु
मा�ती मंिदरात नगारा वाजव�याव�न व गोह�ये�या कारणांव�न जातीय 
दगंली. ८० लोक मारले गेले. येवला येथेही िहदं-मसलमान दगंा. स�ट�बर- ुु
प�यात िहदंचंी सभा. ु ू

 : बडो�ास जमाबदंी अिधकारी रावसाहेब बापट यां�यावर लाच खा�याचा आळ. 
बापट �करण �हणन इितहासात न�द. ू

 : िशकॅगोस सव�धम�प�रषदते �वामी िववेकानंदांचे िहदंधमा�चा गौरव करणार ेु
भाषण.

 : मंबई महापािलके�या बोरीबदं र �थानकासमोरील इमारतीचे बांधकाम पण�.ु ू

 : आय. सी. एस. परी�ा एकाच वेळी ि�टन आिण भारतात घे�याचा ि�िटश 
ससंदचेा िनण�य.

: बडोद ेस�ंथानात �यिनिसपािलटी कायदा.  ु

: मंबई येथे राजा रिववमा� याणी 'रिववमा� िलथो�ािफक �ेस' हा िशळाछापखाना ु
स� केला. ु

: बह�जन समाजात िव�ेचा �सार कर�यासाठी धारवाड येथे ‘धारवाड िव�ा 
�सारक मंडळी’ �थापन. स�ंथेस सयाजीराव गायकवाड व �हैसर�या ू
महाराजांचे आिथ�क पाठबळ.  

 : प�यात लोकजागतीसाठी साव�जिनक गणेशो�सवाचा �ारभं.ु ृ

 : जलै २५ – �भासप�ण, जनागड स�ं थानात मोहरम�या काळात दगंल.ु ु

 : �या. रानडे यांची मंबई हायकोटा�त बदली.ु

 : ह�डंणावळीत�या दरात स�ेबाजीचे �माण वाढ�याने �यापा� यांचा उठाव; 
फौलर किमटी िनय� त.ु

 : ठाणे येथे मराठी �थंस�ंहालयाची �थापना.

 : अ�प�यांची ल�करातील भरती बदं. ती प�हा स� �हावी यासाठी �या. रानडे ृ ु ु
यांचेकडन अ�प�यांनी अज� िलह�न पाठिवला. ृू

१८९३ : माच� ११ : ध�डो केशव कव� यांचा पनिव�वाह.ु

 : �या. कािशनाथ ि�ंबक तेलंग, मामा परमानंद, रा. ब. नलकर यांचे िनधन.ू

: बडो�ास सयाजीराव गायकवाड यांनी िच�कार व मत�कार फेिलसी यास ू
बडो�ास िनमंि�त क�न िश�पे घडिवली. 

 : प.ं रमाबाई�ंया शारदासदनचे केडगावला कायमचे �थलांतर.

 : �या. तेलंग यां�या आठ वष� वया�या मलीचा बालिववाह. ु

 : प�यात कापड िमल स� झाली.ु ु
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 : डॉ. रखमाबाई यांनी अमे�रकेतन वै�क�य िश�णाची पदवी सपंािदत केली.ू
१८९४ : परदशेी कपडयांवर जकात व दशेी कपडयांवर कर लाव�यात आला.् ्

: अरिवदं घोष लंडनह�न बडोद ेस�ंथानात दाखल. 

 : को�हापरचे छ�पती शाह� महाराज गादीवर.ू
 : गोपाळबाबा वलंगकर यांचा महार �ि�य अस�याचा दावा.

१८९५ : जानेवारी - मंबईत ‘मािसक मनोरजंन’ �िस� होऊ लागले.ु
 : फे�वारी १८ – िव�यम मॅ�सिफ�ड उफ�  लॉड� सडह�ट� मंबई �ांताचा ग�हन�र, ँु ु

(१९०० पय�त). 
 : लोकजागतीसाठी िशवजयतंीचा उ�सव स� कर�यात आला.ृ ु

 : बाळ गगं ाधर िटळक यांना म�यभागातफ�  कौि�सलर नेम�यात आले.

: बडोद ेस�ंथानात परोिहतांसाठी परी�ेचा कायदा.  ु

 : साव�जिनक सभेवर िटळकांचे वच��व.
 : मे ३० – रायगड �मारक या िवषयावर िटळकांची प�यात�या िहराबागेत सभा. ु

केसरीकडन रायगड �मारक िनधीसकं लनास �ारभं.ू
 : शेतक� यां�या द:खिनवारण काय�ात द��ती.ु ु

 : नारायण वामन िटळक यांनी ि��ती धम� �वीकारला.
: नेवासे व धळे येथे गणेशो�सवाची स�वात. ु ु
 : पोरबदं र, बडोदा, येवला, धळे येथे िहदं-मसलमान दगंली.ु ुु
 : फग�सन कॉलेज�या न�या वा�तचे लॉड� सडह�ट� यां�या ह�ते उद घाटन. ँू ्

छ�पती शाह� महाराज �वागता�य�. 

: तमाशात नाचणारी पिहली �ी  पवळा िहवरकर  िहचे तमाशा�या फडात 
आगमन. 

 : जन १७ – गोपाळ गणेश आगरकर यांचे िनधन.ू

 : नागपरात राजाराम सीताराम वाचनालयाची �थापना.ु
 : िडस�बर - पणे येथे सर�� नाथ बॅनज� यां�या अ�य�तेखाली रा��ीय कॉ�ेंसचे ु ु

११ वे अिधवेशन. रा��ीय कॉ�ेंस�या मंडपात सामािजक प�रषद भरिव�या�या 
��ाव�न वाद.

 : महारा��ात�या पिह�या मिहला श�यिवशारद डॉ. रखमाबाई इं�लंडह�न 
वै�कशा�ातली पदवी घेऊन आ�या व मंबई�या कामा हॉि�पटलम�ये �ज ु ू
झा�या.

 : ऑ�टोबर ‘िवधवा िववाह �ितबधं िनवारक मंडळी’ची �थापना.

: प�यात 'केसरी' स�ंथेचा गणपती बस लागला. ु ू
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 : जन २२ –प�यात राणी�या िहरक महो�सवािनिम� इं�ज अिधका� यांची ू ु
मेजवानी. चापेकर मेजवानी आटोपन परतले�या र�ॅड व आय�ट� यां�यावर ू
खनी ह�ला केला. आय�ट�चा त�काळ म�य, जखमी रडचा ४ जलैस म�य. ँ ृु ृ ू ु ू
३० स�ट�बरला दामोदर चापेकरला मंबईत अटक. केसरी, पणे वैभव, मोदव� ु ु ृ
या प�ांवर खटले. लोकमा�य िटळकांवर राज�ोहाचा आरोप. २७ जलैस ु
िटळकांना अटक. १४ स�ट�बरला दीड वषा�ची िश�ा ठोठाव�यात आली.

 : द�काळाचे वष�. ु

 : जन - प�यात लकडी पलाजवळील िव�ल मंिदरात व िवचंरकर वाडयात ्ू ु ु ू
िशवजयतंीचा उ�सव साजरा. �यात िटळक, परांजपे, भान, िजनसीवाले यांची ु
भाषणे. 

 :कलक�ा येथे �या. रानडे यांचे िश�य सयानी यां�या अ�य�तेखाली रा��ीय 
कॉ�ेंसचे अिधवेशन.

 : फे�वारी १७ - प�यात �लेग�या साथीने उद भवलेली आणीबाणीची प�रि�थती ु ु ्
हाताळ�यासाठी ड��य. सी. रडंॅ नामक गो� या अिधका� याची िवशेष िनय� ती.ू ु

 : स�ट�बर – वामन आबाजी मोडक यांचे मंबईत िनधन.ु

१८९६ : मंबई व प�यात �लेगची साथ.ु ु्

 : एि�ल २५ – रायगडावर िटळकां�या पढाकाराने �थमच िशवजयतंीचा उ�सव. ु
िटळकांची द�काळिनवारणाथ� चळवळ.ु

 : ऑ�टोबर ३१ – रानडे-गोखले यां�या पढाकाराने ‘डे�कन सभा’ �थापन.ु

 : िहदं�थान�या ल�करी व मलक� खचा��या ि�थतीची पाहणी कर�याक�रता ुु
रॉयल किमशन.

 : साव�जिनक गणेशो�सवात �थमच रा��ीय मेळे. प�यात ५० गणपती ु
बसिव�यात आले.

 : जानेवारी १४ – महादवे ब�लाळ नामजोशी यांचे िनधन.

 : बडोद ेयेथे वेदो� ताची चचा�. �ा�णेतरांसाठी मराठीतन वेदो� त पाठशाळा स�ू ु

 : मे ६ - तारमा�तरांचा सपं. 

 : १८६८ चा ससंग�ज�य अिधिनयम मागे घे�यात आला.

१८९७ : आगाखान पॅलेसचे बांधकाम पण�.ू

 : यरोपात िबटापासन साखर तयार होऊ लागली.ु ू

 : जन १२ : िशवजयतंी�या काय��मात चापेकर बधंनंी ‘मराठयांचा पोषाख ्ू ू
घालन िशवाजी �हणे’ ही कवने गायली.ू

: क�णराव अज�न केळ�कर यांचे ‘�ी तकाराम बावांचे च�र�’ �िस� ृ ु ु ु
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 : िबसा� मंडा याची ‘उलगलान’ चळवळ.ु ु

 : वाई येथे िव. का. राजवाडे यांचा ‘मराठयां�या इितहासाची साधने, खंड पिहला’ ्
�कािशत.

 : प�यात अनाथ बािलका�माची �थापना.ु

१८९९ : जानेवारी २० – बाळक�ण चापेकरला है�ाबाद पोिलसांनी अटक केली.ृ

 : दोन चाक� ब�गी�या जागी चार चाक� ि�ह�टो�रया स� झा�या.ु

 : जानेवारी १३ – इंदर येथे गोिवदं ब�लाळ दवेल यांचे ‘सगंीत शारदा’ नाटकाचे ू
रगंभमीवर पदाप�ण. जलै मिह�यात मंबईस �योग.ू ु ु

 : फे�वारी ८ – चापेकर �करणातील �िवड बधंचंा खनु ू ू

 : िटळकांची मंबईह�न येरवडा त�ंगात रवानगी.ु ु
: क�णराव अज�न केळ�कर यांचे मराठीतील पिहले गौतम ब�ाचे च�र� ृ ु ु ु

�कािशत.  

: क�याणला ११ िठकाणी साव�जिनक गणपती बसले. क�याणला का�या 
मिशदीजवळ दगंल. 

 : जानेवारी - लॉड� कझ�न भारताचे �हॉईसराय.

 : �या. रानडे यांचा मराठी प�तक �काशनाचा दसरा आढावा �िस�. �थंस�ंया ु ु
७८०० पय�त.

 : िवदभा�त अमरावतीला शकंर नायर यां�या अ�य�तेखाली कॉ�ेंसचे तेरावे 
अिधवेशन.

 : वे�बी किमशनसमोर गोपाळक�ण गोखले यांची सा�.ृ

१८९८ : �लेग�या साथीत सरकारी अिधका� यांनी एका आजारी मसलमानास घरातन ु ू
हलिव�याची जबरद�ती के�याव�न मंबईत दगंा व पोिलसांचा गोळीबार.ु

 : मंबईचे किमशनर ि�ह�से�ट याने वे�यांना गडंां�या उप�वापासन सरं�ण ु ु ू
द�ेयासाठी वे�याव�तीत�या घरांना गज लाव�याची योजना राबिवली.

 : बडोद ेस�ंथानात �वतं� शेतक� खाते स�. खासेराव जाधव यांचेकडे शेती ु
खा�याची जबाबदारी. 

 : मंबई मराठी �थंस�ंहालयाची �थापना.ु
 : माच� १४ – प�यात फडके वाडयाला आग, आगीत िव�ल छापखाना ्ु

भ�मसात.
 : माच� २५ – लोकां�या मनात पारतं�याची चीड िनमा�ण �हावी या उ�ेशाने 

प�याह�न िश. म. परांजपे यांचे ‘काळ’ प� स�.ु ु
 : एि�ल १८ – दामोदर ह�र चापेकर यास प�यास येरवडा त�ंगात फाशी. ु ु
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 : डॉ. िव�ाम रामजी घोले आिण ल�मण क�ण िचपळणकर यांचे िनधन.ृ ू

 : लाहोर येथे नारायण गणेश चदंावरकर यां�या अ�य�तेखाली रा��ीय कॉ�ेंसचे 
अिधवेशन.

 : िवनायक नारायण भाटये यां�या मंबईह�न �कािशत होणा� या ‘गराखी’ या ् ु ु
दिैनकात माच� १८८९ म�ये �िस� झाले�या ‘राजा व रा�य यांचा अथ� काय’ 
व ‘चापेकर, �िवड व िम. �इन’ या लेखांमळे राज�ोहाचा खटला.ु ु

 : िश�पकार गणपत कािशनाथ �हा�े यांचा पॅ�रस येथे �दश�नातील िश�पाब�ल 
गौरव.

: मंबईत तमाशासाठी प�याची �े�ागहे बांध�यात आली. ु ृ
: ह�बळी, पढंरपर येथे साव�जिनक गणपती बसले. ू

१९०१ : द�काळाचे वष�. ु

 : जानेवारी २२ – महाराणी ि�ह�टो�रया राणी यांचा वया�या ८३ �या वष� 

 : सरदसेाई�ंया ‘मराठी �रयासत’च पिहला खंड �कािशत.

 : आि�केत बोअर य�ास �ारभं. ु

१९०० : फे�वारी १७ – हे�ी नॉथ�कोट मंबई �ांताचा ग�हन�र (१९०३ पय�त)ु ु

१८९९ �या कॉ�ेंस अिधवेशनात प.ं रमाबाई, काशीबाई कािनटकर इ. १० मिहला 
�थमच सहभागी.

 : वे�बी किमशनचा अहवाल �िस�; ि�िटशांकडन भारतीयांची लट होत ू ू
अस�याचा िन�कष�.

 : वासदवे चापेकरला फाशी ( ८ मे), चापेकर �लब�या महादवे रानडेला फाशी ( ु
१०मे), बाळक�ण चापेकरला फाशी (१२ मे) ृ

 : द�काळाचे वष�. ु
 :रायगडावर दसरा िशवाजी-उ�सव आिण वेळासला नाना फडणिवसा�या ु

उ�सवास �ारभं. 

 : जन – रघनाथराव परांजपे र�ॅलंर झाले.ू ु
 : सरकारी नोकरांना राजक�य चळवळीपासन अिल� रहा�याचा अ�यादशे .ू

 : प�यात पी. वाय. सी. िहदं  िजमखा�याची �थापना. ु ु

 : जलै - िटळकांची त�ंगातन सटका. केसरीतन �यांची ‘पन� ह�र: ओम’ची ु ु ू ु ू ु
घोषणा. �ांितक कायदमंेडळा�या िनवडणक�तन िटळकांची माघार.ु ू

 : मंबईत पिहली मोटारगाडी आली. १९०८ पय�त मंबईत २८१ मोटारी आ�या.ु ु
 : मंबई इला�यात जनगणनेचा काय��म.ु
 : जानेवारी १६ – �या. मा. गो. रानडे यांचे वया�या ५९ �या वष� िनधन.
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 : िटळकांचे ‘आिट��ट होम’ प�तक तयार. जन म�ये ताईमहाराज �करण स�. ु ू ु
६ जलैस ताईमहाराजांची िव��तांना नोटीस व २९ जलैस को�हापरास द� ु ु ु
िवधान आटोपले. िटळकांचा औरगंाबद�या द�कातफ�  दावा.

�वग�वास. �यांनी ६४ वष� रा�य केले. राणी�या म�यनंतर ७वे एडवड� गादीवर. ृ ू
 : फे�वारी १३ – भाऊराव को�हटकर यांचे िनधन.ु
 : जन १८ – िविवध�ानिव�तार कत� रा. िभ. गजं ीकर यांचे िनधन.ू ु

 : कलक�ा येथे िदनशा वा�छा यां�या अ�य�तेखाली रा��ीय कॉ�ेंसचे 
अिधवेशन. िटळकांची कलक�यास �वामी िववेकानंदांची भेट.

 : ऑग�ट ६ – क�णशा�ी राजवाडे यांचे िनधन; ऑग�ट ९ – िव�णदास भावे ृ ु
यांचे िनधन; गगं ाधरभाऊ �ह�के यांचे िनधन. 

: �ी शाह� महाराज व �यांचे बधं बापसाहेब कागलकर यांनी को�हापर येथे सव� ू ू ू
जातीजमात��या िव�ा�या�साठी वसितगह स� केले.  ृ ु
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शेवट', सगंिहत : एकोिणसा�या शतकातील मराठी ग�,सपंा. भा. ल. बोळे, िद�ली : ृ
सािह�य अकादमेी.  

१८३. खोबरकेर िव. गो. (सपंा.) (१९७४) : ह�ता�मा दामोदर ह�र चापेकर यांचे 
आ�मव�, मंबई : म. रा. सािह�य आिण स�ं कती मंडळृ ु ृ

१८४. खोबरकेर िव. गो. (१९९४) : महारा��ातील �वातं�यलढे (१८१८-१८८४), 
मंबई : म. रा. सा. स.ं  मंडळ. ु

१८६. ग�े ना. क., काळे महादवे : महारा�� महोदयाचा पव�रगं (शके १२००-२५००)ृ ू
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१९३. ग�े बा. आ. (१९९३) : भारतीय ह�तकला �व�प व इितहास, पणे : वरदा ु ु
�काशन (पिहली आव�ी ‘दशेी ह��नर’ या नावाने, १८८९म�ये.)ृ

१९२. गाडगीळ ध. रा. (१९७३) : लेखस�ंह, खंड १,पणे : गोखले अथ�शा� स�ंथा.ु

१९४. गळवणे वा. रा (१९४९) : �ा�णसभेच� गेल� साठ वष�, मंबई :�ा�णसभा.ु ु

१९१. गाडगीळ धनंजय रामच�ं (१९६०) : ‘भारत व महारा��’, ‘महारा�� जीवन’ सपंा. 
ग.ं बा. सरदार, पणे : जोशी आिण लोखंद े�काशनु

१९६. गोगटे िनम�ला (१९८५) : मराठी, गजराती व कानडी रगंभमीचा पर�पर सांगीितक ु ू
सबंधं (१८४३- १९४०), नागपर : �ानेश.ू

१९८. गोडसे वरसईकर िव�णभट (१९०७) : माझा �वास अथवा १८५७ साल�या ु
बडंाची हिकगत, मंबई : दामोदर सांळाराम मंडळीु

१९९. घाटे िव. द. (१९९८) : िदवस असे होते, मंबई : मौज �काशन.ु

२०१. घार ेदीपक (२०१७) : �ितभावतं िश�पकार : रनेेसा�स ते िवसावे शतक,मंबई : ु
लोकवाडमयगह �काशन. ् ृ

२०२. चापेकर ना. गो. (१९३७) : पेशवाई�या सावलीत, पणे : आय�स�ंकित म�णालय.ु ृ ु

२०४. िचपळोणकर क�णशा�ी (१८५५) : अथ�शा�प�रभाषा, पणे : पणे पाठशाळा. ृ ु ु

१८९. गाडगीळ गगंाधर (१९७०) : मंबई आिण मंबईकर, पणे-नागपर : सिवचार �काशन ु ु ु ू ु
मंडळ. 

१९०. गाडगीळ धनंजय रामच�ं (१९३२) : िहदं�थानचा आिथ�क इितहास, पणे : ुु
लोकिश�ण लघ�थंमाला.ु

१९५. गजंीकर रा. िभ. (१९४२): रामच�ं िभकाजी गजंीकर यांचे सकंिलत लेख (�थम ु ु
खंड), मंबई : रा. का. तटणीस. ु

१९७. गोगटे शरद (२००८) : मराठी �थं�काशनाची २०० वष�, पणे : राजहसं �काशनु

२००. घार ेदीपक (२०१६) : म�णपव�,ठाणे : परमिम� पि�लकेश�स.ु

२०३. चावर ेिदलीप (सपंा.) (२००९) : महारा��ाचा लेखाजोखा, मंबई : �थं ाली.ु

२०८. ज��ल, िव�ल नरस�पा (१९२८) : सोलापर शहराचा इितहास, सोलापर : ू ू
सोलापर समाचार.ू

२०५. िचपळणकर, िव�णशा�ी (१९२६) : िनबधंमाला, ित. आ., पणे : िच�शाळा.ू ू ु

२०७. चौधरी के. के. (२०१५) : आधिनक महारा��ाचा इितहास, खंड पिहला, मंबई : ु ु
महारा�� रा�य सािह�य आिण स�ं कती मंडळृ

२०६. चोपडे अशोक (२००३) : िवदभा�तील स�यशोधक चळवळीचे सािह�य, वधा� : 
कॅि�डड �काशन.
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२११. जाधव भा�करराव (१९५१) : रामायणावर नवा �काश. को�हापर : लेखका�ार ेू
�कािशत.

२२३. जोशी श.ं बा. ( ) : म� हाटी स�ंकती : कांही सम�या.ृ

२०९. जनाद�न रामच�ं (१८५६) : “ह�त�मापे�ां यांि�क कलाकश�याचा उपयोग ु
के�यान� होणार ेलाभ”, मंबई : मराठी �ान�सारक मे ते ऑ�टोबर.ु

२१२. जावडेकर आचाय� श.ं द. (१९७९) :आधिनक भारत, पनम��ण, पणे : ु ु ु ु
कॉि�टने�टल �काशन

२१४. जोग रा. �ी. (सपंा.) (१९७३) : मराठी वाडमयाचा इितहास, खंड ४,पणे : ् ु
महारा�� सािह�य प�रषद.

२१३. जांभेकर गणेश गगंाधर (सपंा.) (१९५०): बाळ गगंाधर शा�ी जांभेकर यांचे 
जीवनव� व लेखस�ंह,खंड १,२ व ३,पणे. ृ ु

२२०. जोशी िव. क.; श�ब� े�ी. म. (सपंा.) (१९४६): दप�णस�ंह,मंबई : मंबई मराठी ृ ु ु ु
�थंस�ंहालय. 

२१०. जाधव भा�करराव (१९३२) : मराठे व �यांची भाषा.

२१९. जोशी ना. िव. (२००२) : पण� शहराच� वण�न, सपंा. शां. ग. महाजन, पणे : ु ु
मानस�मान �काशन.(प. आ. १८६८; द. आ. १९७१ : मंबई : सािह�यसहकार ुु
सघं �काशन) 

२१५. जोग रा. �ी. (सपंा.) (१९७३) :मराठी वाडमयाचा इितहास  खंड ५ भाग १ व २, ््
पणे : महारा�� सािह�य प�रषद.ु

२२२. जोशी िव�ण �ीधर (१९७४) : आ� �ांितकारक वासदवे बळवतं फडके यांचे ू ु
च�र�, मंबई : वीर सावरकर �काशनु

२१७. जोशी गोिवदं बाबाजी (१८९६) : माझे �वासाची हिककत िकंवा रोजिनशी, बडोद े
: जोशी गो. बा.

२२५. झांबर ेस. ध. (२००६) : महान भारतीय �ांतीकारक, मंबई : म. रा. सािह�य ु
आिण स�ंकती मंडळ.ृ

२२१. जोशी िव�ण �ीधर (१९८३) : म�यजंयाचा आ�मय�, मंबई : राज �काशनृ ुू ू

२१६. जोशी अ�ण रा. (१९८१) : गोिवदं बाबाजी जोशी (वसैइकर) : एक उपेि�त 
समाजसधारक, ठाणे : मराठी �थं स�ंहालय.ु

२१८. जोशी गोिवदं बाबाजी (२०१६) : गे�या तीस वषा�पव�चे लोक व �यां�या समजती ू ं ु
अथवा  माझे �वासाची हिककत (रोजिनशी),मंबई : मा�यम �काशन. द. आ.  ु ु

२२४. जोशी स. वा., साठे के. वा. (१९३०): महारा��ीय नाटककार :िकल��कर,बेळगाव 
:िम�मंडळ. 
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२४१. दादिमया (२०१०) : �ीमंत सयाजीराव गायकवाड, पणे, �ीगधं व�वेद �काशन.ुू

२३३. ट�बे गोिवदंराव (१९८४) : माझा सगंीत�यासगं,मंबई : महारा�� रा�य सािह�य ु
आिण स�ंकती मंडळ.ृ

२३४. ठाकर ेके. सी. (१९९८): रगंो  बापजी (�बोधनकार ठाकर ेसम� वाडमय, खंड ्ू
दसरा), मंबई: महारा�� रा�य सािह�य आिण स�ं कती मंडळ.  ु ृु

२३६. ढेर ेरा. िच.ं (१९६८): ‘महारा��ातील म�णपव� �थं�यवहार', समािव� -ु ू
सािह�यिवचार आिण समाजिचतंन (�ा. ग.ं बा. सरदार ष�यि�दपत� गौरव�थं ), सपंा. ् ू
भा. श.ं भणगे, मंबई : ओ�रएटं लॉगंम�स िल. ु

२४२. दांडगे ना. जा. (२००५) : म. फले यांचे आ� च�र�कार समाजभषण पढं रीनाथ ु ू
सीताराम पाटील यांचे च�र�, बलढाणा : पैनगगंा पि�लकेश�स.ु

२३७. ढेर ेरा.िच.ं (सपंा.) (१९९०) : �ी गोपाळबवा केळकर िलिखत बखर : �ी �वामी ु
समथ�, पणे : अनमोल �काशन ु

२३२. ट�बे गोिवदंराव (१९५६) : जीवन�यासगं,को�हापर : गोिवदंराव ट�बे �मारक ू
सिमती.

२४०. तोरो अ. रा. (२००१) : महारा��-कना�टक : सां�कितक अनबधं , पणे : �ितमा ृ ु ु
�काशन.

२३८. तख�डकर दादोबा पांडरगं (१८५७) : महारा�� भाषेचे �याकरण,मंबई. ु ु

२३५. डहाणकर शा. मं. (१९५३) : महारा��ातील द�काळ व �यावर उपायू ु

२३९. तळपळे श.ं गो. (१९७४): मराठी �थंिनिम�तीची वाटचाल, पणे : महारा�� ु ु ु
�थंो�ेजक सभा. 

२३१. ट�ल जग�नाथ रावजी (१९१४) : अवा�चीन महारा��, पणे : िच�शाळा.ु ू ु

२२८. िटळक द.े ना. (१९६०) : महारा��ाची तेजि�वनी पिंडता रमाबाई, नािशक : 
नाग�रक �काशन.

२२९. िटळक बाळ गगंाधर (१९२२) : लो. िटळकांचे केसरीतील लेख, भाग १, पणे : ु
केसरी-मराठा स�ंथा. 

२३०. िटळक बाळ गगंाधर (१९२४) : लो. िटळकांचे केसरीतील लेख, भाग २, पणे : ु
केसरी-मराठा स�ंथा. 

२२७. िटळक कमलाबाई (१९४०) : �ीजीवनिवषयक कांह� ��, बडोद े: �ी मात�ी ु
जमनाबाई �मारक �थंमाला. 

२२६. िटकेकर अ�ण (२००७): ऐसा �ानसाग� : बखर मंबई िव�ापीठाची, मंबई : ु ु
पॉ�यलर. ु
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२५५. नरके हरी (सपंा.) (१९९३) : आ�ही पािहलेले फले, मंबई : म. फले च�र� साधने ु ु ु
�काशन सिमती.

२५८. नाईक बापराव (सपंा.) (१९८०) : मंबईचा  व�ांत (मळ लेखक – बाळक�ण बाप ृ ृू ु ू ू
आचाय�, मोरो िवनायक िशगंणे), मंबई : महारा�� रा�य सािह�य आिण स�ं कती ु ृ
मंडळ. 

२४७. दीि�त राजा (२००८) : एकोिणसा�या शतकातील महारा�� : मराठीतील 
िव�ानिवषयक लेखन आिण िचतं न, पणे : स�टर फॉर सोशल साय�स ॲ�ड ु
�मॅिनटीज, पणे िव�ापीठ.ु ु

२४९. दखेणे रामच�ं (२००८): ग�धळ- परपंरा, �व�प आिण आिव�कार,पणे : प�गधं ा. ु

२५४. धरधंर अिंबका महादवे (२०१० ): माझी �मरणिच�े, ठाणे, मॅजेि�टक पि�लिशगं ु
हाऊस.

२५७. नरके हरी (सपंा.)(२००६) : म. फले : सािह�य आिण चळवळ, मंबई : डॉ. ु ु
बाबासाहेब आबेंडकर, म. फले आिण राजिष� शाह� च�र� साधने �काशन सिमती.ु

२५९. नाईक बापराव (१९८०): भारतीय �थंम�ण,पणे : कच. गो. ग.ं  िलमये ��ट. ू ु ु

२४३. दांडेकर िव�नाथ पांडरगं (१९४१) :मराठी नाटयस�ी, खंड १ला : पौरािणक ् ृु
नाटक� ,बडोद े: �ी सयाजी सािह�यमाला. 

२५१. दवेिगरीकर �य.ं र. (१९४८) : वासकाका जोशी व �यांचा काळ,पणे : िच�शाळा.ु ु

२४६. दीि�त राजा (१९९३) : इितहास, समाजिवचार आिण केशवसत, मंबई : ु ु
लोकवाडमयगह �काशन.् ृ

२४४. दांडेकर िव. पां (१९४७) : महारा��

२५३. ि�वेदी शारदा; राह�ल मेहरो�ा (२००५ ): फोट�म�ये िफरताना, मंबई, एिमन�स ु
िडझाई�स.

२४५. दीि�त म. �ी. (१९८६) : एकोिणसा�या शतकातील महारा�� : एक �ि��ेप, पणे ु
: म. �ी. दीि�त.

२४८. दीि�त राजा (२००९) : एकोिणसा�या शतकातील महारा�� म�यमवगा�चा उदय, 
पणे : डायमंड �काशनु

२५०. दवेधर अनंत (१९०५) : सिच� मराठी खेळांचे प�तक, बडोद.ेु

२५२. दशेपांडे रखेा (२०१४) : मराठी िच�पटस�ीचा सम� इितहास, मंबई: महारा�� ृ ु
रा�य सािह�य आिण स�ंकती मंडळ.ृ

२५६. नरके हरी (सपंा.)(१९९८) : म. फले : शोधा�या न�या वाटा, मंबई : म. फले ु ु ु
च�र�  साधने �काशन सिमती.
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२६७. पिंडत निलनी (१९९६) : जाितवाद आिण वग�वाद, मंबई : लोकवाङ मयगह.् ृु

२६१. नात म. ग.ं, दशेपांडे िद. य. (सपंा.) (१९८६) : आगरकरवाडमय खंड ३, मंबई, ्ू ु
महारा�� रा�य सािह�य आिण स�ं कती मंडळ. ृ

२६२. नेमाडे भालच�ं (१९९०) : टीका�वयवंर, औरगंाबाद : साकेत �काशन.

२७४. पाटील पढंरीनाथ सीताराम : म. फले यांचे च�र�, मंबई : रघवशं ी �काशन. ु ु ु

२६६. परब अज�न (१९९३) :  लोककला दशावतार,मंबई : शलाका �काशन. पिंडत ु ु
निलनी (१९७२) : महारा��ातील रा��वादाचा िवकास, पणे : मॉडन� बक डेपो ु ु
�काशन.

२६०. नात म. ग.ं, दशेपांडे िद. य. (सपंा.) (१९८४) : आगरकरवाडमय खंड १, मंबई, ्ू ु
महारा�� रा�य सािह�य आिण स�ं कती मंडळ. ृ

२६३. पडोळे ल. वा. (१९५१): मराठी �थंालयांचा इितहास, नागपर : पजा �काशन.  ू ू

२६५. पद मनजी बाबा (१९५५) : अ�णोदय,पनम��ण, मंबई : बॉ�ंबे �ॅ�ट ॲ�ड बक ् ु ु ु ु
सोसायटी.

२७०. �भाकर (शाहीर) (१९२०); �भाकरकत किवता : पद,�  पोवाडे व लाव�या,पणे : ृ ु
िच�शाळा. 

२६४. पदमनजी बाबा (१८५२) : �ीिव�ा�यास, मंबई :बॉ�बे ��ट ॲ�ड बक ु ु
सोसायटी.

२७१. पाटकर रमेशच�ं (२००९): मराठी िनयतकािलकांतील ��यकलािवचार,पणे : ु
�यो��ना �काशन. 

२७७. पा�ये �भाकर, िटकेकर �ी. रा. (१९३५) : आजकालचा महारा��
२७८. पानसे रमेश (१९८३) : लोकिहतवाद�ची िहदं�थान�या दा�र� याची िचिक�सा व ्ु

दादाभाई नौरोजी, मंबई : मराठी सशंोधन मंडळु

२७५. पाठार ेरामच�ं ह�र (१९११) : ह�र केशवजी च�र�, मंबई.ु

२६९. पतं�ितिनधी भवानराव �ीिनवासराव (१९४६) : आ�मच�र� (खंड१),औधं : 
औधंस�ंथान.

२६८. पिंडत भवानीशकंर (सपंा.) (१९६१): रावसाहेब केशव िशवराम भवाळकर यांचे 
आ�मव�,नागपर : िवदभ� सशंोधन मंडळ. ृ ू

२७२. पाटणकर रा. भा. (१९९९) : अपण� �ांती, मंबई : मौज �काशन गह.ृू ु
२७३. पाटील मकंदराव (१९९०) : स�यशोधक दीनिम�कार मकंदराव पाटील सम� ु ु ु ु

वाडमय, मंबई : म. रा. सा.स.ं  मंडळ् ु

२७६. पाणदंीकर गो. �य.ं (१९२२) : मा�या काही आठवणी, मंबई.ु
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२९४. फाटक न. र. (१९२४) : �या. म. गो. रानडे यांचे च�र�, मंबई :ु
२९५. फाटक न. र. : आदश� भारतसेवक, मंबई : मौज �काशनु
२९६. फडके गोिवदं ह�र (१९३१) : माझी तीथ�या�ा, भाग ४ था : महारा�� �वास व 

सम�पय�टन.ु

२९३. फाटक न. र. (२०१२) : लोकमा�य, मंबई : मौज �काशनगह (प. आ. १९७२)ु ृ
२९२. फाटक न. र (१९५८) : १८५७ ची िशपाईगद�, पणे : िच�शाळा.ु

२८२. िपगें �ी. म. (१९६०) : यरोपीयनांचा मराठी अ�यास व सेवा, औरगंाबाद : �ी. म. ु
िपगें. 

२७९. पानसे वेणबाई (१९३४) : �गितपथावर, हाय�कल फॉर इंिडयन ग�स�, ह�जरपागा ू ू ू
सवण�महो�सव �मारक �थं, पणे. ु ु

२८०. पारसनीस द�ा�य बळवतं  (१९०२) : महाराणी बायजाबाईसाहेब िशदं े�ांचे 
च�र�, मंबई : बाबाजी सखाराम आिण कंपनी.ु

२८३. ि�योळकर अ. का. (१९४७) : रावबहादर दादोबा  पांडरगं : आ�मच�र� व च�र�, ुू
मंबई: केशव िभकाजी ढवळे. ु

२८१. पारसनीस द. ब. (  ) : सवाई माधवराव पेश�यांचा दरबार आिण �यावेळचे पिहले 
इं�ज रिेसड�ट सर चाल�स मालेट, मंबई : िनण�यसागर.  ु

२८४. ि�योळकर अ. का. (सपंा.)(१९५७): नवनीत अथवा मराठी किवतांचे वेचे,मंबई: ु
मंबई रा�य िश�ण खाते. ु

२८५. ि�योळकर अ. का. (सपंा.) (१९६७) : लोकिहतवादीकत िनबधंस�ंह, �थमांश, ृ
द. आ. मंबई : पॉ�यलर �काशनु ुु

२८६. ि�योळकर अ. का. (१९६९):मराठी �थंांच� आदश� स�ंहालय, मंबई: मंबई मराठी ु ु
सािह�य सघं. 

२८७. ि�योळकर अ. का. (१९७१) : डॉ�टर भाऊ दाजी : �यि� त, काल व कत��व, ृ
मंबई : मंबई मराठी सािह�य सघं .ु ु

२८८. ि�योळकर अ. का. (१९७४): िहदं�थानचे दोन दरवाजे, मंबई : िध गोवा िहदं ुु ु
असोिशएशन. 

२८९. पनाळेकर केशव जनाद�न (१८५१) : “गजराती आिण मराठी लोकांचे सां�त�या ु ु
ि�थतीची तलना’, मंबई : मराठी �ान�सारक, जन.ु ु ू

२९०. प�डसे श.ं दा. (१९५१) : महारा��ाचा सां�कितक इितहास, नागपर : सिवचार ृ ुू
�काशन. 

२९१. पोतदार द. वा. (१९३९)पोतदार िविवधदश�न (स�ंाहक : दा. पां. रानडे), पणे : ु
िच�शाळा �ेस. 
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३१०. बेडेकर िद. के. (१९४७) : सयं� त महारा��, पणे : िच�शाळा �काशन.ु ु

३०६. बनह�ी �ी. ना. (१९५७): मराठी रगंभमीचा इितहास, खंड पिहला (१८४३-ू
७९),पणे : ि�हनस �काशन. ु

२९७. फडके यशवतं िदनकर (१९७७) : शोध बाळ गोपाळांचा, पणे : �ीिव�ा �काशन.ु

३१४. भणगे भालच�ं शकंर (सपंा.) (१९६८) : सािह�यिवचार आिण समाजिचतंन, �ा. 
ग.ं बा. सरदार ष�य�दीपत� गौरव �थं , मंबई : ओ�रएटं लॉगंम�स िलिमटेड.् ू ु

२९८. फडके यशवतं िदनकर (१९८२) : केशवराव जेधे, पणे : �ीिव�ा �काशन.ु
२९९. फडके यशवतं िदनकर (१९८४) : िदनकरराव जवळकर सम� वाडमय, पणे : ् ु

समता �ित�ान.
३००. फडके यशवतं िदनकर (१९८६) : शाह� छ�पती आिण लोकमा�य, पणे : �ीिव�ा ु

�काशन.

३०२. फडके यशवतं िदनकर (१९८९-अ): िवसा�या शतकातील महारा��, खंड 
पिहला,१९०१-१९१४, सासवड : सासवड आ�म िव��त मंडळ.

३०५. बगाडे उमेश (सपंा.) : िवचारिकरण : दीनिम�मधील अ�लेख, १९१०-१९१५, 
भाग १, तरवडी (अहमदनगर) : दीनिम�कार मकंदराव पाटील �मारक सिमती.ु ु

३०८. बागल माधव (सपंा.) (२००२) : स�यशोधक हीरक महो�सव �थं, नागपर : समता ू
सैिनक दल.

३११. बेडेकर िद. के. (१९६९) : चार जने मराठी अथ�शा�ीय �थं (१८४३-१८५५), ु
पणे : गोखले अथ�शा� स�ंथा.ु

३०१. फडके यशवतं िदनकर (१९८९) :अ�णासाहेब ल�े, पणे : �ीिव�ा �काशन.ु

३१२. बेडेकर िद. के. आिण भणगे भा. श.ं (सपंा.) (१९७३) : भारतीय �बोधन : 
समी�ण व िचिक�सा, पणे : समाज �बोधन स�ं था.ु

३०४. फाटक न. र. (१९२४) : �यायमत� महादवे गोिवदं रानडे यांचे च�र�, मंबई. ू ु
(१९६६ ): पणे , नीळकंठ �काशन. ु

३०९. बाळा मंगेश (१८६४) : “सपंि� �हणजे काय”, मंबई : मराठी �ान�सारक, ु
ऑ�टोबर.

३०३. फडके य. िद. (सपंा.) (१९९१) : महा�मा फले सम� वाडमय, पा. आ., मंबई : ्ु ु
महारा�� रा�य सािह�य स�ं कती मंडळ.ृ

३०७. बह�ळकर सहास (२०१५): बॉ�बे �कल आठवणीतले, अनभवलेले,मंबई : �थं ाली.ु ू ु ु

३१३. बेलसर ेके. िव. (१९६७) : ��चैत�य ग�दवलेकर महाराज : च�र� आिण वाडमय, ्
मंबई : बक सेलस� कंपनी ु ु
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३१५. भणगे भा. श.ं (सपंा.) (१९७९): भारतीय �बोधन (शकंरराव दवे गौरव�थं), पणे : ु
समाज�बोधन स�ंथा. 

३३१. माडगांवकर गोिवदं नारायण (१८५६) : उि�ज�य पदाथ�, मंबई, थॉमस �ाहम; ु
‘माडगांवकरांचे सकंिलत वाडमय, खंड ३ रा', सपं ा. स. ग.ं  मालशे, स. रा. चनेकर, ् ु ु
मंबई : मराठी सशंोधन मंडळ, या �थं ात समािव�.ु

३२४. मंगडकर मा. पा. (सपंा.) (१९७४) : बदल�या महारा��ाचे �व�प, पणे : पणे ु ु ु
िव�ापीठ. 

३२२. भोळे भा. ल. (सपंा.) (२००६) : एकोिणसा�या शतकातील मराठी ग�, खंड १, 
नवी िद�ली : सािह�य अकादमेी

३२५. मराठे का. ब. (१९६२) : नावल व नाटक �ािवषयी िनबधं , पणे : मॉडन� बक डेपो.ु ु

३२८. माटे �ी. म. (१९९३) : अ�प�ांचा ��, पणे : शकं र रामच�ं दाते.ृ ु

३२०. िभडे ग. ह. (१८९६): रावबहादर नाना मोरोजी, मंबईचे माजी मॅिज��ेट यांचे ुू
च�र�, मंबई : िनण�यसागर.  ु

३२९. माडगांवकर गोिवदं नारायण (१८६३) : मंबईचे वण�न, दसरी आव�ी,  औरगंाबाद ु ृु
: साकेत �काशन; २००२.

३२७. महारा�� शासन (१९८५) : आपला महारा�� : �गती व परपंरा, मंबई :मािहती व ु
जनसपंक�  िवभाग, महारा�� शासन.

३२१. िभडे ग. र.ं, दशेपांडे प. ल. (सपं ा.) (१९७१) : को�हापर दश�न (�ीमान ु ू
मदनमोहन लोिहया अिभनंदन �थं ),इंटरनॅशनल पि�लिशगं हाऊस. 

३१८. भावे वा. क. (१९७६) : पेशवेकालीन महारा��, नवी िद�ली : भारतीय इितहास ृ
अनसधंान प�रषद.ु

३३०. माडगांवकर गो. ना. (२००२) : मंबईचे वण�न, पणे : वरदा ब�स. ु ु ु

३१७. भामर ेिजत��; म�हेरकर सरशे (२००८): �थंक�याणी, क�याण : साव�जिनक ु ु
वाचनालय. 

३२३. भोळे भा. ल. (सपंा.) (२००६) : एकोिणसा�या शतकातील मराठी ग�, खंड २, 
नवी िद�ली : सािह�य अकादमेी

३२६. मराठे क. बा. (१९७९) : मराठी रगंभमीचा पव�रगं, पणे : �ीिव�ा.ृ ुू ू

३१६. भागवत राजारामशा�ी (१८९५) : महारा��धम�

३१९. भावे �ी. मा. (२००९): जीण��ार, मंबई : लोकवाडमयगह. ् ृु

३३२. माडगांवकर गोिवदं नारायण (१८५८) : लोखंडी सडकांचे चम�कार, मंबई, थॉमस ु
�ाहम.
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३३४. मालशे �. ि�ं. (१९७१) : 'भौगोिलक को�हापर', सगं िहत- को�हापर दश�न',सपंा. ृू ू
ग. र.ं िभडे; प. ल. दशेपांडे, पणे : इंटरनॅशनल पि�लिशगं सि�ह�स)  ु ु

३३६. मालशे स. ग.ं; चनेकर स. रा. ( १९७० ): माडगावकरांचे सकंिलत वाडमय, खंड ्ु ु
३ रा, मंबई: मराठी सशंोधन मंडळ.  ु

३४१. माळी मा. गो. (१९८०) : �ांित�योती सािव�ीबाई जोतीराव फले, गारगोटी : ु
आशा �काशन.

३४२. माळी मा. गो. (सपंा.) (१९८९) : सािव�ीबाई फले सम� वाडमय, मंबई : म. रा. ्ु ु
सा. स.ं मंडळ.

३४३. मोटे ह. िव. (सपं ा.)(१९७२): िव��ध शारदा, खंड पिहला,मंबई : पॉ�यलर. ु ु
३४४. मोटे ह. िव. [सपं ा.] (१९७५) : िव��ध शारदा, खंड २, मंबई: ह. िव. मोटे ु

�काशन.
३४५. मोटे ह. िव. [सपं ा.] १९९३ : िव��ध शारदा, खंड ३, मंबई: ह. िव. मोटे �काशन.ु

३३३. ‘माडगांवकरांचे सकंिलत वाडमय, खंड ३ रा', सपं ा. स. ग.ं  मालशे, स. रा. चनेकर, ् ु ु
मंबई : मराठी सशंोधन मंडळ, या �थं ात समािव�.ु

३४७. मोरजे गगंाधर (सपंा.)(१९९५): मराठी दोलामि�ते,पणजी : गोमंतक मराठी ु
अकादमी. 

३४९. मोर ेसदानंद (२००७) : लोकमा�य ते महा�मा. खंड १ व २ , पणे : राजहसंु
३५०. मोर ेसदानंद (२०१४) : कम�योगी लोकमा�य िटळक, पणे : गधं व�वेद.ु
३५१. मोर ेसदानंद (१९९६) : जागतीकार पाळेकर,पणे : जेपीएसपी. ृ ु

३३७. मालशे स. ग.ं (१९८७) : तारत�य, मंबई : परचर े�काशन मंिदर.ु ु

३५२. मजमदार शकंर बापजी (१९१९) : महारा��ीय नटु ु ू

३३९. मालशे स. ग.ं आिण आपटे नंदा (१९९०) : िवधवािववाह चळवळ, पणे : अनमोल ु
�काशन.

३३५. मालशे िमिलंद, जोशी अशोक (   ) : आधिनक समी�ािस�ांत, मंबई ; मौज ु ु
�काशन. 

३३८. मालशे स. ग.ं(१९८९) : गतशतक शोिधताना, पणे : �ितमा �काशन.ु

३४०. मालशे स. ग.ं (सपंा.) (१९८१) : शेठ माधवदास रघनाथदास यांचे आ�मिलिखत ु
पनिव�वाहच�र�, द. आ.[प. आ.१९०७, भाषांतर : आगरकर गो. ग., दवे धर सी. ग.], ु ु
मंबई : मराठी सशंोधन मंडळ, मंबई मराठी �थं स�ंहालय.ु ु

३४६. मोने मोर�ेर सखाराम (१९२७): मराठी भाषेचे �याकरणकार व �याकरण 
�बधंकार,पणे : िच�शाळा. ु

३४८. मोर ेसदानंद (२०१३) : गजा� महारा��, पणे : सकाळु
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३५३. यदं ेदामोदर सावळाराम (१९३३): ‘आठवणी', समािव�,�ी सयाजी गौरव �थं, 
बडोद.े 

३५४. रमाबाई पिंडता (१८८२) : �ीधम�नीित, पणे : �ान�काश छापखाना.ु

३६४. रानडे िफरोझ, रानडे ल�मी (२००४): मिहमा मंबईचा,मंबई ; �थंाली. ु ु

३६७. रानडे, �या. मा. गो. (१९६३) : �या. मा. गो. रानडे यांनी िदलेली �यापारासबंधंी 
�या�याने १८७२-७३, पणे : गोखले अथ�शा� स�ंथा. (पिहली आव�ी, १८७३ : ु ृ
पणे : लोके�छ �काशन).ु ु

३७०. रामक�ण िव�नाथ (१८४३) : िहदं�थानची �ाचीन व सां�तची ि�थती व पढे ृ ुु
काय �याचा प�रणाम होणार यािवषयी िवचार, िद. के. बेडेकर (सपंा.), चार जने ु
अथ�शा�ीय �थं, प. आ. पणे: गोखले अथ�शा� स�ंथा.ु

३६५. रानडे िफरोझ (२००९): इमारत,मंबई: मौज. ु

३५८. राजवाडे िव. का. (१९९८) : सम� राजवाडे सािह�य, खंड ८, (सपं ा. म. ब. शहा) ु
, धळे, इितहासाचाय� िव. का. राजवाडे सशंोधन मंडळ.ु

३६९. रानडे रमाबाई (१९१०) : आम�या आय�यातील काही आठवणी, प. आ.,पणे : ु ु
गोपाल क�ण दवेधर. ृ

३६६. रानडे मा. गो. (१९२३) : धम�पर �या�याने, ित. आ. मंबई : रमाबाई रानडे ु
सेवासदन.

३५७. राजवाडे िव. का. (१९६७) : राजवाडे लेखस�ंह ( सपंा. ल�मणशा�ी जोशी), द. ु
आ.,िद�ली : सािह�य अकादमेी.

३५९. राजवाडे शकंर रामच�ं (१९८०): अिहता�नी राजवाडे आ�मव�,पणे : �ीिव�ा. ृ ु
३६०. रायकर सीताराम (सपंा.) (१९८१) : आ�ही पािहलेले फले, पणे : म. जोतीराव ु ु

फले समता �ित�ान. ु

३६३. रानडे �ितभा (१९९२): �ी��ांची चचा�: एकोिणसावे शतक,मंबई: पॉ�यलर ु ु
�काशन. 

३५६. राजवाडे िव�नाथ कािशनाथ (१९६५): राजवाडे दश�न,पणे : मॉडन� बक डेपो. ु ु

३६२. रातंजनकर �ी. ना. (१९७३) : सगंीताचाय� िव�ण नारायण भातखंडे,मंबई: ू ु
महारा�� रा�य सािह�य आिण स�ं कती मंडळ. ृ

३५५. रसाळ सधीर (२०१०): वाडमयीन स�ंकती, मंबई : मौज �काशन.् ृु ु

३६१. रायकर सीताराम (सपंा.)(१९८): क�णराव भालेकर सम� वाडमय, पणे : महा�मा ृ ् ु
फले समता �ित�ान. ु

३६८. रानडे मा. गो. (१९६४) : मराठयां�या स�ेचा उ�कष�, (भाषां. न. र. फाटक), ्
मंबई : महारा�� रा�य सािह�य आिण स�ं कती मंडळ.ु ृ
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३८५. वै� �ारकानाथ गोिवदं (१९३७): नारायण गणेश चदंावरकर, मंबई : कना�टक ु
पि�लिशगं हाऊस. 

३८७. वै� सरोिजनी [सपंा.] (१९८०) : �ीमती काशीबाई कािनटकर : आ�मच�र� 
आिण च�र�, मंबई, पॉ�यलर �काशन.ु ु

३८३. वै� िचतंामण िवनायक (१९३१) : वै�ांचे ऐितहािसक िनबधं , पणे :आय�भषण ु ू
छापखाना.

३८४. वै� �ारकानाथ गोिवदं (१९२७): �ाथ�ना समाजाचा इितहास, मंबई : बॉ�बे ु
�ाथ�ना समाज.

३८८. �होरा राज�� (सपंा.) (२०००) : आधिनकता आिण परपंरा : एकोिणसा�या ु
शतकातील महारा�� (य. िद. फडके गौरव�थं), पणे : �ितमा �काशनु

३८६. वै� सरोिजनी (१९७८): गोपाळराव हरी (लोकिहतवादी), पणे : सपण� �काशनु ु

३७३. रगेे मे. प.ं (२००५) : �वातं�य, समता, �याय,मंबई: मौज �काशन. ु ु
३७४. लाला आर. एम. (२००७) : जमशेटजी टाटा यांचे भारत �ेम, अनवाद- िशरीष ु

सह�ब�,े पणे : उ�कष� �काशन.ु ु
३७५. िलमये अनंत ह�र (१९७२): मराठी �काशनांचे �व�प: �ेरणा व परपंरा, पणे : ु

�साद �काशन. 
३७६. लेले रा. के. (१९७३): मंबई मराठी �थंस�ंहालय, १८९८-१९७३,मंबई : मंबई ु ु ु

मराठी सािह�य सघं. 
३७७. लेले रा. के. (१९८४) : मराठी व�प�ांचा इितहास, पणे : कॉि�टने�टल. ृ ु

३७२. राव एम. जी. (१९५०) : �टडंट िलटररी ॲ�ड सायिंटिफक सोसायटी, १८४७-ू
४९ ते १९४७-४८, मंबई.ु

३७८. लोकिहतवादी (१९६७) : लोकिहतवादीकत िनबधंस�ंह, सपंा. अ. का. ृ
ि�योळकर, मंबई : पॉ�यलर.ु ु

३७९. वझे भाऊसाहेब (१९३९): माझा िच�पट व काशीचा �वास, पणे : शकं र सखाराम ु
दाते. 

३८१. वािळंबे रा. श.ं (१९६२) : एकोिणसा�या शतकातील महारा��ाची सामािजक 
पनघ�टना, भाग पिहला (१८००-१८४५), पणे : जोशी-लोखंडे �काशन.ु ु

३८२. िव�ण घन:�याम (१८५५) : “सपं�ीचे �व�प व पदाथा��या िकंमतीची कारणे”, ू
मंबई : मराठी �ान�सारक. जन. ु ू

३८०. वाटवे गो. म. (१९६५): �पकम  : शे�सिपअर खंड,पणे : मराठी नाटयप�रषद. ् ्ु

३७१. रामच�ं ह�र (१९११) : ह�र केशवजी यांचे च�र�, मंबई : िनण�यसागर. ु
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४०१. सरदसेाई गो. स. (१९५६): माझी ससंारया�ा,मंबई: केशव िभकाजी ढवळे. ु

३९०. िशरगावकर वषा� (२००१): पेश�यांचे िवलासी जीवन,पणे : कॉि�टने�टल. ु

३९३. शेटे मध (२०००) : ‘स�यशोधक समाजा�या िवचाराची िदशा कोणती?’, समािव� ु
: गजमल माळी (सपंा.) स�यशोधक समता प�रषद : अ�य�ीय भाषणे आिण 
काय�व�ांत, औरगंाबाद : राजम�ा �काशन. ृ ु

३९७. सरदार ग.ं बा. (१९५६) : अवा�चीन मराठी ग�ाची पव�पीिठका (इ. स. १८००-ू
१८७४), पणे: मॉडन� बक डेपो,पनम��ण. (प. आ. १९३७.)ु ु ु ु

४००. सरदार ग.ं बा. (१९८२) : महा�मा फले - �यि� त�व आिण िवचार, मंबई : �थं ाली ु ु
अिभनव वचक चळवळ.

३९५. सगंोराम िमिलंद (२०११) : बखर भारतीय �ा�ीकराची, पणे : राजहसं �काशन. ु

३९९. सरदार ग ंबा. (१९७३) : रानडे�णीत सामािजक सधारणेची त�वमीमांसा, पणे : ु ु
पणे िव�ापीठ.ु

३९६. सरदार ग.ं बा. (१९४१) : महारा��ाचे उपेि�त मानकरी, पणे.ु

३९८. सरदार ग.ं बा. (१९६०) : महारा�� जीवन : परपंरा, �गती आिण सम�या,भाग १ 
व २, पणे : जोशी- लोखंडे �काशनु

४०५. साठे �ीिनवास (२०१०): वसाहतीतील क�याण, क�याण : क�याण इितहास 
मंडळ.  

४०२. सरदसेाई गो. स. (१९९३) : ि�िटश �रयासत (सपंा. स. मा. गग�), मंबई : पॉ�यलर ु ु
�काशन.

३८९. िशदं ेताराबाई (१९७५) : �ीप�ष तलना, सपंा. मालशे स. ग.ं , मंबई : मराठी ु ु ु
सशंोधन मंडळ, मंबई मराठी �थं स�ंहालय. ु

३९४. श�डे पद मा (१९९५): ‘िनबधंचिं�का', ‘मनोरजंन-िनबधंचिं�का' आिण 'मािसक ्
मनोरजंन', समािव� गतशतकपि�का ,सपं ा. िश. गो. दशेपांडे, नंदा आपटे, मंबई: ु
एस. एन. डी. टी. िव�ापीठ आिण �थं ाली. 

३९१. शेजवलकर, �य.ं श.ं (१९७७) : िनवडक लेखस�ंह, मंबई : ह. िव. मोटे �काशन.ु
३९२. शेणोलीकर ह. �ी. आिण दशेपांडे �. न. (१९७२) : महारा�� स�ं कती : घडण ृ

आिण िवकास, को�हापर व पणे : मोघे �काशन.ू ु

४०३. सरदसेाई गो. स. (१९८८) : मराठी �रयासत (सपंा. स. मा. गग�), मंबई : पॉ�यलर ु ु
�काशन. महारा�� रा�य िश�ण िवभाग.

४०४. सह�ब� ेप. ग. (१९९४) : महारा�� स�ंकती, पणे : कॉि�टने�टल �काशन, द. ु ु ृ ु ु
आ.; प. आ. १९७९.
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४१७. -------(१९३३) : �ीसयाजीगौरव�थं,बडोद े: वाढिदवसमंडळ. 

४१०. सोवनी नी. िव. (१९६०) : “अथ�कारण : आधिनक काळ”, “ महारा�� जीवन : ु
परपंरा, �गती आिण सम�या, खंड १”: सपं ा. ग.ं बा. सरदार, पणे : जोशी-लोखंडे ु
�काशन.
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Skeâe DeLee&ves ceje"er DeeqmcelesÛee Fefleneme Deens. ceje"er ceeCemeeÛÙee Skeâe DeLee&ves ceje"er DeeqmcelesÛee Fefleneme Deens. ceje"er ceeCemeeÛÙee 
Ssefleneefmekeâ Glkeâ<ee&Ûee, JewÛeeefjkeâ Ie[CeerÛee DeeefCe ceeveefmekeâ Ssefleneefmekeâ Glkeâ<ee&Ûee, JewÛeeefjkeâ Ie[CeerÛee DeeefCe ceeveefmekeâ 
mebIe<ee&Ûee Fefleneme Deens. ceneje„^eÛÙee meeceeefpekeâ hegveIe&švesÛee mebIe<ee&Ûee Fefleneme Deens. ceneje„^eÛÙee meeceeefpekeâ hegveIe&švesÛee 
DevJeÙeeLe& ueeJeCÙeeÛÙee Yetefcekesâletve 19JÙee çelekeâeleerue IešveebÛes DevJeÙeeLe& ueeJeCÙeeÛÙee Yetefcekesâletve 19JÙee çelekeâeleerue IešveebÛes 
mebmke=âleerkeWâõer JeeÛeve ns Ùee «ebLeeÛes JesieUsheCe Deens. DeewÅeesefiekeâ Je mebmke=âleerkeWâõer JeeÛeve ns Ùee «ebLeeÛes JesieUsheCe Deens. DeewÅeesefiekeâ Je 
Yeeb[Jeueçeener cetuÙeÛeewkeâšerleuÙee Jeemeeneflekeâ jepeJešerle Yeeb[Jeueçeener cetuÙeÛeewkeâšerleuÙee Jeemeeneflekeâ jepeJešerle 
ceneje„^eÛÙee ke=âef<eøeOeeve meceepejÛevesves Skeâ veJes cevJeblej DevegYeJeues. ceneje„^eÛÙee ke=âef<eøeOeeve meceepejÛevesves Skeâ veJes cevJeblej DevegYeJeues. 
heejbheefjkeâ keâewçeuÙeebJej DeeOeejuesues GÅeesie-JÙeJemeeÙe yeg[euÙeeves heejbheefjkeâ keâewçeuÙeebJej DeeOeejuesues GÅeesie-JÙeJemeeÙe yeg[euÙeeves 
Deee|Lekeâ JeeleenleerÛee Peškeâener Ùee keâeueKeb[ele ceje"er ceeCemeeves Deee|Lekeâ JeeleenleerÛee Peškeâener Ùee keâeueKeb[ele ceje"er ceeCemeeves 
DevegYeJeuee. DeLee&le Ùee cetuÙemeb›eâceCeeÛÙee keâeUele ceneje„^eÛÙee DevegYeJeuee. DeLee&le Ùee cetuÙemeb›eâceCeeÛÙee keâeUele ceneje„^eÛÙee 
meeceeefpekeâ peerJeveeÛeer hegveIe&švee Peeueer, nsner eflelekesâÛe Kejs. meeceeefpekeâ peerJeveeÛeer hegveIe&švee Peeueer, nsner eflelekesâÛe Kejs. 
ceneje„^ele veJÙee mebmLee-mebIešvee mLeeheve nesTve meeJe&peefvekeâ ceneje„^ele veJÙee mebmLee-mebIešvee mLeeheve nesTve meeJe&peefvekeâ 
peerJeveeÛee Je menÙeesieer mebmke=âleerÛee veJee ÙegieOece& jÛeuee iesuee. efyeÇšerçe peerJeveeÛee Je menÙeesieer mebmke=âleerÛee veJee ÙegieOece& jÛeuee iesuee. efyeÇšerçe 
JemeenleJeeo, DeewÅeesefiekeâ mebmke=âleer Je efJeÅeeheer"erÙe efçe#eCe ÙeebÛÙee JemeenleJeeo, DeewÅeesefiekeâ mebmke=âleer Je efJeÅeeheer"erÙe efçe#eCe ÙeebÛÙee 
øeYeeJeeletve ceneje„^eves ‘jepekeâerÙe meceepe' cnCetve YeejleerÙe heeleUerJej øeYeeJeeletve ceneje„^eves ‘jepekeâerÙe meceepe' cnCetve YeejleerÙe heeleUerJej 
Deeheueer mJele:Ûeer veJeer DeesUKe jÛeueer. efJemeeJÙee çelekeâeleerue Deeheueer mJele:Ûeer veJeer DeesUKe jÛeueer. efJemeeJÙee çelekeâeleerue 
je„^dJeeo, mJeeleb$ÙeJeeoer peeefCeJee, mLeeefvekeâ mJejepÙe mebmLeebletve je„^dJeeo, mJeeleb$ÙeJeeoer peeefCeJee, mLeeefvekeâ mJejepÙe mebmLeebletve 
Gl›eâefcele nesCeeNÙee veeieefjkeâlJeeÛÙee meceepeOeejCee, veeskeâjçeener Gl›eâefcele nesCeeNÙee veeieefjkeâlJeeÛÙee meceepeOeejCee, veeskeâjçeener 
øeçeemeveeÛee ™heyebOe, ueeskeâçeener Je keâuÙeeCekeâejer jepÙeeÛÙee øeçeemeveeÛee ™heyebOe, ueeskeâçeener Je keâuÙeeCekeâejer jepÙeeÛÙee 
OeejCeebmee"er ueeieCeejer JewÛeeefjkeâ ceçeeiele Ùee keâeueKeb[ele Peeueer. OeejCeebmee"er ueeieCeejer JewÛeeefjkeâ ceçeeiele Ùee keâeueKeb[ele Peeueer. 
veJÙeeves GoÙeeuee DeeuesuÙee megefçeef#ele ceje"er ceOÙeceJeieeaÙeebveer mepe&keâ veJÙeeves GoÙeeuee DeeuesuÙee megefçeef#ele ceje"er ceOÙeceJeieeaÙeebveer mepe&keâ 
yeb[Keesjerletve efJeõesner peeefCeJeebÛes YejCehees<eCe keâ™ve meeQoÙee&Ûes veJes yeb[Keesjerletve efJeõesner peeefCeJeebÛes YejCehees<eCe keâ™ve meeQoÙee&Ûes veJes 
ceeveob[ Ùee keâeueKeb[ele øemLeeefhele kesâues. ceje"er meceepeeÛÙee ceeveob[ Ùee keâeueKeb[ele øemLeeefhele kesâues. ceje"er meceepeeÛÙee 
pe[CeIe[CeerJej Je cetuÙeOeejCeebJej he[uesuÙee Deçee efJeefJeOe pe[CeIe[CeerJej Je cetuÙeOeejCeebJej he[uesuÙee Deçee efJeefJeOe 
øeYeeJeebÛee ceeieesJee IesTve øemlegle Fefleneme efueefnCÙeele Deeuee Deens.øeYeeJeebÛee ceeieesJee IesTve øemlegle Fefleneme efueefnCÙeele Deeuee Deens.
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