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महाराषट्र राजय सावहतय आवण संसकृती मंडळाचया वतीने ‘दवुममिळ ग्रंथाचे पुनप्रमिकाशन’ 
हा बहृत प्रकलप हाती घेणयात आिा आह.े या प्रकलपांतगमित ‘इ.स.१८६४ ते १९४७ मधये 
प्रकावशत िािेलया दवुममिळ चररत्रग्रंथांचे संपादन आवण पुनप्रमिकाशन करणे.’ या भागाचे संपादन 
करणयाची महत्वाची जबाबदारी माझयावर सोपविी गेिी. या भागात नेमकया कोणतया 
केत्रातीि चररत्रनायकांचया चररत्रांचा समावेश करायचा हा एक मिूभतू; पण गहन प्रश्न या 
वनवमत्ाने उभा रावहिा. या प्रश्नांचे उत्र शोधताना अनेक ववचार आवण पयामिय समोर आिे. 

या कािखंडातीि सामानयपणे आवण पुढेही प्रवसद्ध असणाऱया वयक्तींची चररत्रे प्रकावशत 
करायची की, जयांनी प्रवसवद्धववनमखु राहून समाजसुधारणेचा धयास घेतिा तयांची चररत्र े
प्रकावशत करायची हा एक प्रश्न होता. यामधये प्रवसद्ध वयक्तींची या कािखंडात प्रकावशत 
िािेिी आवण पुनप्रमिकावशत न िािेलया चररत्रांचा समावेश करणे सोयीसकर वाटत होते; परंत ु
तयामधीि एक धोका पटकन िकात आिा. तो महणजे अशा वयक्तींचया संदभामित अनेकांनी 
संशोधन करून पुनहा-पुनहा चररत्रे विवहिी. ही सवमि चररत्रे पूववीचया, पुनप्रमिकावशत न िािेलया 
चररत्रांचया तुिनेत सतयवनष्ठ, वासतववादी, तटसथ आवण किातमकरीतया विवहिी होती. 
तयामळेु पुनप्रमिकावशत न िािेिी चररत्रे सतयतेचया आवण साधन-सामग्रीचया बाबतीत उणी 
वाटत होती. अशा चररत्राचे पुनप्रमिकाशन अयोगय होते.

वर उलिेवखत कािखंडात प्रकावशत िािेलया चररत्रांचा शोध घेतिा असता, 
सवमिसाधारणपणे देशाचया सवातंत्यासाठी िढणाऱया सवातंत्यवीरांची, कांवतकारकांची आवण 
राजकारणातीि पुढाऱयांची चररत्रे जासत प्रमाणात प्रकावशत िािेिी वदसतात. (इतरही 
चररत्रनायकांची चररत्रे प्रकावशत िािी आहते.) अशी चररत्रे देशातीि जनतेिा बोधप्रत 
आवण सफूतवी येणयासाठी विवहिी गेिी होती. अशा कांवतकारकांची आवण राजकीय नेतयांची 
चररत्रे पुनःपुनहा प्रकावशत िािेिी वदसतात.

संपादकीय
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जया वयक्तींनी प्रवसद्धीववनमखु राहून समाजासाठी महनीय कायमि केिे अशा अनेक वयक्ती 
आहते. जयांची एकापेका जासत चररत्रे विवहिी गेिी नाहीत. पुनप्रमिकावशत िािी नाहीत. 
अशा वयक्तींची वनवड करणे सुसंगत वाटत होते. कािौघात अशा वयक्ती आवण तयांची चररत्रे 
ववसमतृीत गेिी. अशा चररत्रांचे संपादन आवण पुनप्रमिकाशन करणे गरजेचे होते. अशी चररत्र े
प्रकावशत केलयामळेु महाराषट्रातीि तसेच महाराषट्राबाहरेीि एखाद्ा दसुऱया ग्रंथाियात 
अखेरचा श्वास घेणाऱया चररत्रांना नयाय वदलयासारखे होईि, अशा चररत्रनायकांची नवयाने 
ओळख होईि, मोठा सांसकृवतक आवण सावहवतयक वारसा जतन केिा जाईि या अनेक 
उद्ेशाने चररत्रांची वनवड करणयाचे ठरिे.

वहदंसुथानात सवातंत्यपूवमि कािखंडात पाचशे-सहाशे संसथाने होती. यातीि काहीच 
संसथावनक प्रजेचया वहतासाठी काम करत होते. तर अनेक संसथावनक मौजमजेत मशगिू होते. 
प्रजेचया वहतासाठी काम करणाऱया संसथावनकांमधये बडोद्ाचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड 
(वतसरे) यांचे नाव प्रामखुयाने घेतिे जाते. तयांनी अनेक गुणी वयक्तींचा संग्रह बडोद्ात केिा 
होता. तयांना वेगवेगळया अवधकार पदांवर नेमणकू देऊन तयांचया मदतीने समाजकायमि केिे 
होते. तयातीि वकतयेक कतमिवयवनष्ठ अवधकारी आवण सेवकांनी महाराजांचया खांद्ािा खांदा 
देत समाजोननतीसाठी कायमि केिे. असे अवधकारी सामानय घरात जनमिे; परंतु सयाजीराव 
महाराजांचया पररससपशामिने आवण सवतःचया कतमिबगारीचया जोरावर असामानय िािे. तयातीि 
काही अवधकाऱयांची चररत्रे महत्वाची आहते. जया काळात फक्त ऐवतहावसक वयक्तींची आवण 
साधसुंतांची चररत्रे विवहिी जात होती तया काळात उतसफूतमिपणे अशा अवधकाऱयांची चररत्रे 
विवहिी गेिी. परंतु काळाचया ओघात अशा चररत्रनायकािा आवण चररत्रािा पुनहा नयाय 
वमळािा नाही. अशा अवधकाऱयांचा शोध घेतिा असता तयामधये सयाजीराव महाराजांच े
एक अवधकारी आवण वमत्र खासेराव जाधव, महाराजांचे िहान बंध ू संपतराव गायकवाड, 
देशभक्त केशवराव देशपांडे, अरववंद घोष आवण राजवमत्र रामचंद्रराव माने पाटीि यांची 
चररत्रे संशोधनांती सापडिी. यामधये खासेराव जाधव यांचे चररत्र िहान होते. तसेच तयांच े
संशोवधत चररत्र जयेष्ठ सावहवतयक बाबा भांड यांनी अिीकडे पररपूणमि मावहतीसह विवहिे 
आह.े तर अरववंद घोष यांचया चररत्रांचे अनेक वेळा पुनिलेखन आवण पुनप्रमिकाशन िािे. 
तयामळेु खासेराव जाधव आवण अरववंद घोष या दोघांची चररत्रे या प्रकलपातून वगळिी. 
सयाजीराव महाराजांचे बंध ूसंपतराव गायकवाड, देशभक्त केशवराव देशपांडे आवण राजवमत्र 
रामचंद्रराव माने पाटीि यांचया चररत्रांची वनवड पवहलया खंडासाठी केिी.  

भाऊ मोठ्या अवधकार पदावर असताना देखीि संपतराव इतर अवधकाऱयासारखे सामानय 
जीवन जगिे. ते वयाचया अकरा वषाांपयांत अकरशत्रू होते. सयाजीराव महाराजांबरोबर ते 
बडोद्ात आिे. वशकण घेतिे. उचचवशकणासाठी परदेशात पाठववलयावर वमळािेलया 
संधीचे सोने केिे. बॅररसटर ही मानाची पदवी वमळविी. तयानंतर बडोद्ात नोकरी केिी. 
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प्रतयेकािा असे वाटणे सवाभाववक आह े की, एका राजाचा भाऊ महटलयावर वशकणानंतर 
तयांना सहजासहजी मोठ्या पदावर नोकरी वमळािी असेि; परंतु सवाांना समान नयाय देणाऱया 
महाराजा सयाजीरावांनी संपतरावांना अगदी िहान पदावर नेमणकू केिी. तयांना वेगवेगळया 
पदांचा अनुभव वदिा. इतर अवधकाऱयाप्रमाणे तयांना अनुभव येईि तशी बढती वदिी. 
संपतरावांनी वमळािेलया प्रतयेक संधीत सवतःची आवण संसथानाची प्रगती साधिी. वशकण, 
अनुभव आवण बंधूंचे मागमिदशमिन यामळेु संपतराव बहुश्तु बनिे. वडीि बंधचूया कायामित 
खांद्ािा खांदा िावनू मदत केिी.

संपतरावांनी ववववध अवधकार पदांवर असताना गोरगरीब, अनाथांना मदत केिी. 
ववद्ारयाांना सवतः वशषयवतृ्ी देऊन वशकणासाठी प्रोतसाहन वदिे. ‘आधी केिे मग सांवगतिे’ 
या उक्तीप्रमाणे समाजसुधारणेची सुरुवात सवतःपासून सुरू केिी. (सवतःचया मिुीचा प्रौढ 
वववाह केिा.) वशकण प्रसारासाठी प्रोतसाहन वदिे. श्ी सयाजी पुसतकाियाची सथापना 
केिी. मागासिेलया जातीचया उननतीसाठी उत्ेजन वदिे. अशा सगळया अनुभवातून संपतराव 
वशकत गेिे.

संपतराव ववद्ावयासंगी होते. तयांनी अनेक संसकृत ग्रंथांचा अभयास केिा. संसकृत 
पोरयांचे संकिन केिे. तयांचयाकडे संसकृत ग्रंथांचा संग्रह एवढा समदृ्ध होता की, सयाजीराव 
महाराजांनी तयांना पत्रात विवहिे, तुमचा सवमि ग्रंथसंग्रह संसथानचया ग्रंथाियात जमा करा, 
तुमचे ४०,००० रुपयांचे कजमि माफ करतो. अशा ज्ान समदृ्ध असणाऱया संपतरावांनी सवातंत्य 
(१९०७), वववाहाचया ऐवतहावसक पद्धती (१९०८) या ऐवतहावसक ववषयांवर वयाखयाने 
वदिी. मराठी, गुजराती आवण वहदंीतीि प्राचीन भजनकुसुममािा (१९२०), भजनसुधासार 
(१९२३) ही पुसतके प्रकावशत केिी. वशवाय नेपाळचा प्रवास (१९२८), मािी तीथमियात्रा 
(१९३३) ही प्रवासवणमिने विवहिी. आवरिकेतीि अनुभव ‘आवरिकेतीि वशकार’ या ग्रंथात 
विवहिे आहते.’ यावशवाय सवतः विवहिेलया ‘A Week in Nepal’ (१९२९) या 
पुसतकाचे ‘नेपाळचा प्रवास’ या नावाने भाषांतर केिे. तयांनी अनेक ववषयांवर िेखन केिे. 
श्ोता वगामिसमोर अनेक ववषयांबद्ि सुसंगत आवण तकमि शदु्ध वयाखयाने वदिी. अशा प्रकारे 
तयांचया हातून अजोड सावहतय वनमामिण िािे. 

वयाचया अकरा वषामिपयांत वनरकर असिेलया संपतरावांनी परदेशात जाऊन उचच वशकण 
घेतिे. नोकरीचया कािाववधत सवतः िोकांचया कलयाणासाठी कष्ट घेतिे. एका शेतकऱयाचा 
मिुगा ते बडोदा संसथानचा उतकृष्ट अवधकारी हा तयांचया जीवनातीि प्रवास अिौवकक आह.े 
तयामळेु तयांची वशकणातीि वचकाटी, सुधारणा, सावहतय सवाांना समजावे, तयांचे दिुमिवकत 
वयवक्तमत्व समोर यावे महणनू तयांचया चररत्राचे पुनप्रमिकाशन या प्रकलपात करीत आहोत.

केशवराव देशपांडे हहेी एक अफाट वयवक्तमत्वाचे बडोद्ातीि अवधकारी. तयांना 
बािपणापासूनच नवया बाबींचा आवण वशकणाचा धयास होता. देशातीि उचच वशकण 
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घेतलयानंतर परदेशातीि वशकणासाठी तयांनी वशषयवतृ्ी वमळविी. या वशषयवतृ्ीवर परदेशात 
वशकण घेतिे. वशकण घेऊन परत आलयावर मुंबईत ववकिी आवण इदंपु्रकाश वतृ्पत्राचया 
इगं्रजी ववभागात संपादकाची जबादारी सवीकारिी. याबरोबरच सावमिजवनक कामातही तयांनी 
िक घातिे. या दोनही वठकाणी आपलया कतृमितवाचा ठसा उमटविा. केशवराव देशपांडे 
परदेशात वशकण घेत असतानाच तयांची अनेक राषट्रीय नेतयांशी ओळख िािी होती. तसेच 
ते राषट्रीय कायामित िक घाित असलयामळेु तयावेळी तयांची वहदंसुथानातीि आघाडीचया 
नेतयांशी घवनष्ठ मैत्री होती. िोकमानय वटळक, नामदार गोखिे आवण महातमा गांधी यांचया 
कठीण काळात केशवराव देशपांडे मदतीिा धावनू गेिे. या महान नेतयांचे संकटमोचक ठरिे. 
नंतर ते बडोद्ास नोकरी करणयास गेिे. बडोद्ातीि तयांची कामवगरी ही नजरेत भरणयासारखी 
होती. तयांनी बडोद्ातीि अवधकार पदावर असताना प्रजेचया सुधारणेसाठी कामे केिी. 

देशािा सवातंत्य वमळवनू देणाऱया कांवतकारकांना अरववंद घोषांचया साथीने मदत केिी. 
तयामळेु बडोद्ातीि नोकरीचया कायमिकाळात तयांचयावर राजद्रोहाचे अनेक आरोप िािे. 
केशवरावांचया मदतीने सयाजीराव महाराजांना पदचयुत करणयाचा डाव इगं्रजांनी आखिा 
होता. परंतु सवावभमानी केशवरावांनी महाराजा सयाजीरावांवर कोणताही आरोप नको महणनू 
संसथानचया नोकरीचा राजीनामा वदिा. बडोद्ापासूनच जवळ सयाजीपुऱयात उवमिररत आयुषय 
घािवणयाचे ठरविे. परंतु कायमिधरंुदर केशवराव या वठकाणीही शांत रावहिे नाहीत. तयांनी 
तेथे ग्रामसेवा सुरू केिी. ‘खेड्याकडे चिा’ हा महातमा गांधीजींचा मंत्र तयांचया वकतीतरी 
अगोदर साथमि करून दाखविा. तयानंतर कांवतकारक केशवराव देशपांडेंना महातमा गांधीजींच े
तत्वज्ान पचनी पडायिा वेळ िागिा; तरी तयांनी गांधीजींचया कायामििा ववरोध केिा नाही. 
कळत न कळत ते गांधीजींचया असहकार चळवळीकडे ओढिे गेिे. तयामळेु आयुषयाचया 
उत्राधामित तयांनी मुंबईजवळ आश्मात आचायमि महणनू राहणे पसंत केिे. केशवराव आदशमि 
आवण देशावभमानी वकीि आवण संपादक होते. कांवतकारक, देशावभमानी केशवराव 
सवातंत्यिढ्यातीि राषट्रीय पुढाऱयांचे तारणहार होते. सयाजीराव महाराजांचे ववश्वास ू
अवधकारी होते. कांवतकारकांना मदत करणारे देशपे्रमी सवातंत्यसैवनक होते. अरववंद घोष 
यांचया ‘भवानी मंवदर’ या अवभनव वशकण संसथेचे प्रचारक आवण तयांचया ववचारांचे पाईक 
होते. राषट्रीय वशकणासाठी धडपडणारे वशकणपे्रमी होते. गावांची आवण खेड्यातीि िोकांत 
सुधारणा करणारे ग्रामसुधारक होते. देशाची भावी वपढी घडवणारे आदशमि आचायमि होते. अशा 
अनेक भवूमका पार पाडणाऱया केशवरावांची इवतहासात दोन-चार ओळींवशवाय नोंद नाही.

पवहलया खंडात रामचंद्रराव माने पाटिांचया चररत्राचा समावेश केिा आह.े माने पाटिांनी 
एका खेडेगावात, सामानय कुटंुबात जनम घेऊन आपलया कतृमितवाचया जोरावर बडोद्ाचया 
नायब वदवाण आवण राजकोटचया वदवाण पदापयांत मजि मारिी. ववसापूर (सांगिी वजलहा) 
येथे प्राथवमक वशकण घेतलयावर सांगिी, कोलहापूर, पुणे आवण परदेशात वशकण घेतिे. 
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माने पाटीि मळुातच कष्टाळू होते. वशकण पणूमि िालयावर तयांनी इगं्रजांची नोकरी वमळत 
असतानासुद्धा गुणग्राही महाराजा सयाजीरावांकडे नोकरी सवीकारिी. वदिेिी जबाबदारी पार 
पाडताना, प्रजेची कामे करताना राजाचे वहतही पावहिे. तयांचया कायमिशैिीमळेु अलपावधीतच 
तयांनी सयाजीराव महाराजांचा ववश्वास संपादन केिा. महाराजांनी सोपवविेिी प्रतयेक 
जबाबदारी तयांनी यशसवीपणे पार पाडिी. बडोदा राजयाचे आदशमि अवधकारी बनिे. राजाने 
वदिेलया हुकुमांची प्रभावीपणे अंमिबजावणी केिी. तयांनी अनेक वेळा सुधारणेबाबत 
वररष्ठांना आवण महाराजांना सुयोगय सूचना केलया. तया नेहमी सवीकारणयायोगय असलयामळेु 
तयाचे वररष्ठांकडून सवागतच िािे.

रामचंद्रराव माने पाटिांनी फक्त घर ते कायामििय या फेऱयात आपिी नोकरी पूणमि केिी नाही. 
या चाकोरीतून बाहरे जाऊन प्रजेची कामे केिी. खेडेगावातीि िोकांचे जीवन अवधकावधक 
सुसाह्य कसे होईि याकडे तयांचे नेहमीच िक असे. वेगवेगळया अवधकार पदांवर कतमिवय 
बजावत असताना तयांनी सवतःचा ज्ानसंग्रह कमी होऊ वदिा नाही. ववद्ेचा वयासंग सोडिा 
नाही. तयांना वाचनाची आवड असलयाने तयांचयाकडे संसकृत, मराठी आवण इगं्रजी भाषेतीि 
ग्रंथांचा मोठा संग्रह होता. सवतःचया ज्ानात कायम भर घाित रावहिे. पररणामसवरूप 
तयांचयाकडून प्रगलभ सावहतयवनवममिती िािी. तयामधये तयांनी वविायतचया प्रवासातीि मािी 
डायरी (प्रवासवणमिन), सीता (कादंबरी), अिंकार मावसकात िेखन, ‘Consolidation 
of small and scattered agriculture holding in various countries’ (जवमनीच े
एकत्रीकरण यावर वनबंध), ‘Land Administration in the punjab’, श्ीसयाजीगौरवग्रंथ 
(संपादन), सयाजीराव महाराजांचा महाराषट्रातीि सतकार, गेलया साठ वषाांतीि अवामिचीन 
मराठी सावहतय इतयादी महनीय सावहतयाची वनवममिती केिी. तयामधये समकािीन महत्वाचया 
ववषयांवरीि सावहतयाचा समावेश होता; परंतु या सावहतयाची आवण तयांचया अववितीय 
कायामिची दखि सावहतयाचया इवतहासात कोठेही नाही. 

एका खेडेगावातून बडोद्ासारखया पुरोगामी संसथानात जाऊन इतर अवधकाऱयापेका सरस 
कामवगरी करणाऱया माने पाटिांचे चररत्र आजचया युवकांना पे्ररणादायी आह.े आजचया 
काळातीि घर आवण कायामििय या चाकोरीबद्ध फेऱयात अडकिेलया अवधकारी वगामिस 
वनवचितच बोधप्रत आह.े

सवातंत्यापूववी इगं्रजांचया सेवेत, नोकरीत राहून अनेक वयक्तींनी देशातीि प्रजेसाठी 
सनदशीर मागामिने िढा वदिा. समाजसुधारणेचे कायमि हाती घेतिे. तयातून िोकांना नयाय 
वमळवनू वदिा. आधी सामावजक की राजकीय या वादात न पडता सामावजक आवण प्रजेचया 
जीवनात उननती होणयासाठी सुधारणा केलया. तयामधये प्रामखुयाने नयायमतूवी महादेव गोववंद 
रानडे यांचे नाव घयावे िागेि. तयांचयासारखेच समाजोतथानासाठी रावसाहबे ववश्वनाथ 
नारायण मंडविक यांनी काम केिे. आयुषयाचया पूवामिधामित इगं्रजांचया सेवेत ववववध पदांवर 
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नोकरी करत असताना देशवहताचा ववचार करणारे मंडविक एक दवुममिळ अवधकारी होते. 
तयानंतर तयांनी कायद्ाचया आधाराने समाजसुधारणा करत िोकांना नयाय वमळावा यासाठी 
प्रयतन केिे. समाजसुधारणेसाठी आवण इतर सवमिच बाबतीत सतयाचा आग्रह धरिा. अनेक 
बाबतीत इगं्रजांना नामोहरण केिे; परंतु तयांचया कायामिचया तुिनेत तयांना प्रवसद्धी वमळािी 
नाही. वकंबहुना असे महणता येईि की, आजचया काळात बोटावर मोजता येणाऱया िोकांनाच 
तयांचया कायामिचा पररचय असेि. महान कायमि केिेलया मंडविकांचे चररत्र इ.स. १९२७ मधये 
दोन खंडात (१२३१ पषृ्ठांत) प्रकावशत िािे. तयानंतर पुनहा ह ेचररत्र प्रकावशत िािे नाही.

या प्रकलपात दसुऱया खंडात (भाग एक आवण दोन) रावसाहबे ववश्वनाथ नारायण मंडविक 
यांचया बहृत चररत्राचा समावेश केिा आह.े मंडविक यांनी वशकण संपलयावर आयुषयाचया 
पूवामिधामित इगं्रज सरकारकडे भजू, कराची, ठाणे, मुंबई आदी वठकाणी नोकरी केिी. नोकरी 
करताना तयांनी सामानय िोकांचया प्रश्नािा नयाय वदिा. असे प्रश्न जाणीवपवूमिक इगं्रजांचया 
नजरेस आणिे. इगं्रजांचया नोकरीतीि फोिपणा तयांचया िकात आलयावर तयांनी राजीनामा 
वदिा. ववकिीचा अभयास केिा. सवतंत्रपणे ववकिी करून जनतेिा नयाय वमळवनू वदिा. 
ववकिी करत असताना तयांनी सावमिजवनक प्रश्नात िक घातिे. जासतीत जासत िोकांना 
मदत केिी. नेवटवह ओवपवनयन, बॉमबे असोवसएशन, ईसट इवंडया असोवसएशन, सटुडनटस 
विटररी अॅणड सायंवटवफक सोसायटी, ववकिांची सभा, डेककन वहनामिकयुिर ट्रानसिेशन 
सोसायटी, रॉयि एवशयावटक सोसायटी, वकृ्ततवोत्ेजक सभा, मुंबई मयुवनवसपािटी, मुंबई 
कायदे कौवनसि या आवण सामाजोद्धार करणाऱया अशा इतर संसथाचया माधयमातून तयांनी 
िोकोपयोगी अनेक कामे केिी. समाजातीि दहुी आवण दरी दरू करणयाचा प्रयतन केिा. 
नाना शंकरशेठ यांचयासारखेच महान कायमि मुंबई उभारणीत मंडविकांनी केिे. भौवतक 
सुधारणेबरोबर वैचाररक सुधारणांवर तयांचा भर होता. तयांनी महत्वाचया ववषयांवर िेखन 
केिे. तयामधये ‘सवयी आवण अभयास’ यासारखया मिूभतू ववषयापासून ‘धममिशास्त्र आवण 
कायद्ाची मिूतत्वे’ अशा गंभीर ववषयांवरही िेखन केिे.

अववि इगं्रज कािखंडात (८ माचमि १८३३ ते ९ मे १८८९) सवमिसामानय जनतेचया 
उद्धारासाठी एवढे अफाट काम करणारे, वैचाररक केत्रात एवढ्या गंभीर ववषयावर महान 
सावहतय वनमामिण करणारे मंडविक प्रवसवद्धववनमखु रावहिे. तयांना कधीही प्रवसद्धीची हाव 
नवहती. (तयांचया हयातीत चार-पाच िेखकांनी चररत्र विवहणयाचा प्रयतन केिा; परंतु तयास 
मंडविकांनी सपष्टपणे नकार कळविा होता.) तयांचया कायामिची दखि घेणारे एकमेव साधार 
आवण बहृत चररत्र गणेश रामकृषण हवािदार यांनी विवहिे. तयानंतर या चररत्राची पुढीि 
आवतृ्ी आिी नाही. अफाट िोकोपयोगी काम केिेलया आवण प्रवसद्धीपासून दरू रावहिेलया 
मंडविकांचे चररत्र दवुममिळ आह.े
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संपतराव गायकवाड, देशभक्त केशवराव देशपांडे, राजवमत्र रामचंद्रराव माने पाटीि आवण 
रावसाहबे ववश्वनाथ नारायण मंडविक या चारही चररत्रनायकांचया चररत्रात एक सामय आह,े 
ते महणजे या सवाांनी काही काळ वकंवा संपूणमि उमेदीचया काळात वेगवेगळया अवधकार पदांवर 
नोकरी केिी. परंतु या सवाांनी ती नोकरी न समजता समाजाची सेवा महण ूकायमि केिे. यातीि 
केशवराव देशपांडे आवण रावसाहबे मंडविक यांनी काही काळ नोकरी करून नंतर राजीनाम े
वदिे; परंतु या राजीनामयामागीि कारणे ती वैयवक्तक सवरुपाची नाहीत. केशवराव देशपांडे 
यांनी दरूदृष्टीचया युगदृष्ट ेसयाजीराव महाराज अडचणीत येऊ नयेत महणनू राजीनामा वदिा. 
तर सावमिजवनक काम चांगलया पद्धतीने करता यावे महणनू मंडविकांनी राजीनामा वदिा होता. 
नोकरी करत असतानासुद्धा या सवाांनी िोककलयाणाचे व्रत सोडिे नाही. तयामळेु या सवाांची 
चररत्रे महनीय आहते.

या चारही चररत्रनायकांची ही चररत्रे दवुममिळ आहते, पुनप्रमिकावशत िािी नाहीत, केवळ 
एवढ्या कारणांमळेु या चररत्रांचा समावेश या प्रकलपात केिा नाही; तर या चररत्रनायकांचया 
कामाचे सवरूप ऐवतहावसक आह.े चररत्रसावहतयाचया इवतहासात या चररत्रांची नोंद नाही. 
तसेच या सवाांनी प्रवतकूि पररवसथतीत वशकण घेतिे, सवतःबरोबर इतरांना वशकणासाठी 
पे्रररत केिे. सवतःचया आयुषयािा आकार देत असताना इतरांसाठी िीज सोसिी. 
चाकोरीचया बाहरे जाऊन समाजकायमि केिे. या सवाांचे कायमि मोठे असूनही तयांचया कायामिची 
इवतहासातही ठळकपणे कोठेही नोंद नाही. या सवाांचा जीवनप्रवास सामानय ते असामानय 
असा घडिा. यांचयाववषयी आताचया जनमानसात अतयंत कमी मावहती आह.े वनवडिेलया 
चररत्रनायकांमधये संपतराव गायकवाड, राजवमत्र रामचंद्रराव माने पाटीि आवण रावसाहबे 
ववश्वनाथ नारायण मंडविक यांनी महत्वाचया ववषयांवर सावहतयवनवममिती केिी. तयांनी वनमामिण 
केिेलया सावहतयाची नोंदही मराठी वाङ् मयाचया इवतहासात नाही. तयांचया सावहतयाच े
पुनप्रमिकाशनही िािे नाही. तयांचया या कायामिची दखिही इवतहासकारांनी आवण समीककांनी 
घेतिेिी वदसत नाही. तयामळेु सवमिच केत्रात अफाट कायमि करूनसुद्धा ह े सवमि चररत्रनायक 
कािौघात कोणतया कारणाने दिुमिवकत रावहिे ह ेसमजत नाही. तयामळेु या महान कायमिकतृमितव 
असणाऱया वयक्तींचया चररत्रांचे संपादन आवण पुनप्रमिकाशन करताना आनंद होत आह.े

मळुातच या सवमि चररत्रांचा गाभा दरूदृष्टी, प्रामावणकपणा, देशपे्रम आवण बंधतुवाची वशकवण 
हा आह.े माणसू जनमाने नवह,े तर तयाचया कतृमितवाने संसमरणीय ठरतो. ह ेया चररत्रावरून पुनहा 
एकदा अधोरेवखत होते.

महाराषट्र राजय सावहतय आवण संसकृती मंडळाने हाती घेतिेलया या प्रकलपामळेु 
प्रवसवद्धववनमखु रावहिेलया वयक्तींची चररत्रे शोधताना अनेक जुनया आवण महत्वाचया 
ग्रंथाियांचा धांडोळा घेता आिा. या वनवमत्ाने अनेक अप्रवसद्ध वयक्तीने महान कायमि वाचनात 
आिे. हा सवमि अनुभव आनंददायी होता. वततकाच या सवमि महनीय वयक्तींना इवतहासात सथान 
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का नाही महणनू मनािा त्रासदायीसुद्धा होता. अशा सवमिच अप्रकावशत महान वयक्तींना या 
मयामिवदत प्रकलपात सथान देणे शकय नवहते. अशी चररते्र नवयाने प्रकावशत होणे गरजेचे आह.े 
अनयथा काळाचया ओघात हा अनमोि वारसा आवण तया-तया वयक्तींचे कायमि पडद्ाआड 
जाईि.

संपतराव गायकवाड, देशभक्त केशवराव देशपांडे, राजवमत्र रामचंद्रराव माने पाटीि 
आवण रावसाहबे ववश्वनाथ नारायण मंडविक यांचया दवुममिळ चररत्रांचे प्रकाशन होत आह.े 
या प्रकलपािा महाराषट्र राजय सावहतय आवण संसकृती मंडळाचे माजी अधयक मा.श्ी. बाबा 
भांड यांचया कायमिकाळात मंजूरी वमळािी आवण मा.श्ी. सदानंद मोरे यांचया कायमिकाळात 
प्रकावशत होत आह.े याबद्ि दोघांववषयी ऋण वयक्त करतो. दवुममिळ चररत्रे शोधणयासाठी मी 
सोिापूर, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, कोलहापूर, सातारा आवण बडोदा येथीि जुनया ग्रंथाियांना 
भेटी वदलया. तेथीि ग्रंथपािांनी सहकायमि केिे. यामधये ववशेषतः वहराचंद नेमचंद वाचनािय, 
सोिापूर येथीि ग्रंथपाि मा.श्ी. दत्ात्रय मोरे, बडोदा येथीि मधयवतवी ग्रंथाियातीि मा. 
भावेश धोंडे, महाराजा फत्ेवसंहराव मयुवियमचया मा.सौ. मंदा वहगंुराव या सवमि मानयवरांचया 
सहकायामिवशवाय हा प्रकलप पूणमि होणे शकय नवहते. तयामळेु तयांचे मनापासून आभार. राजवमत्र 
माने पाटीि यांचया चररत्रातीि गुजराती भाषणे मा.श्ी. मधकुर प्रधान (बडोदा) आवण इगं्रजी 
भाषणे प्रा.डॉ. प्रज्ाशैिी सवई (औरंगाबाद) यांनी भाषांतररत करून वदिी तयाबद्ि तयांचेही 
मनापासून आभार. या प्रकलपासाठी साहायय करणाऱया सवाांना मनापासून धनयवाद .

११ मार्च २०२०                                      - डॉ. िाजेंद्र ्गि
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प्रस्ावना  -

महाराषट्र राजय सावहतय आवण संसकृती मंडळाचया वतीने ‘दवुममिळ चररत्र पुनप्रमिकाशन’ हा 
प्रकलप हाती घेतिा आह.े ही अवभनंदनीय बाब आह.े तयामधीि खंड एक मधये संपतराव 
गायकवाड, केशवराव देशपांडे आवण रामचंद्रराव माने पाटीि यांचया चररत्रांचा समावेश केिा 
आह.े ही चररत्रे अनुकमे का.ना. गोत्री, शंकर सादमिळ आवण प्रभाकर देशपांडे यांनी विवहिी 
आहते. तर खंड दोन मधये (भाग एक आवण दोन) ववश्वनाथ नारायण मंडविक यांचया बहृत 
चररत्राचा समावेश केिा आह.े ह ेचररत्र गणेश रामकृषण हविदार यांनी विवहिे आह.े या 
चररत्रांची दवुममिळता आवण ऐवतहावसक महत्व िकात घेता या चररत्रांचा समावेश या प्रकलपात 
केिा आह.े

या दवुममिळ चररत्र प्रकाशनाचया वनवमत्ाने नवयाने विवहिेिी ही प्रसतावना तीन भागांत 
ववभागिी आह.े भाग एकमधये चररत्रांचा िीळाचररत्रापासून आढावा घेतिा आह.े यामधये 
टपपयाटपपयाने कशी वाढ िािी ह ेपाहणयासाठी ढोबळमानाने कािखंड केिे आहते. ह ेचररत्र 
बदिानुसार नाहीत. फक्त चररत्राचया इवतहास अभयासासाठी केिे आहते. या वेगवेगळया 
कािखंडात या दवुममिळ चररत्रांचे सथान कोठे आह े हहेी सपष्ट केिे आह.े तर भाग दोनमधये 
समाववष्ट चररत्रासंबंधी वनवेदन केिे आह.े तर वतसऱया भागात ही चररत्रे चररत्र अभयासकांचया 
कोणकोणतया कसोट्यास पात्र होतात याचे पररशीिन केिे आह.े 

१. 

्िाठी चरित्ांची वाटचाल -

अकरावया बारावया शतकात महानुभावांनी गद् वाङ् मय वनवममितीिा सुरुवात केिी. याच 
कािखंडात संत ज्ानेश्वर आवण संत नामदेवांनी आपलया अभंगांचया माधयमातून अजोड 
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वाङ् मय वनवममिती केिी. तयानंतर मात्र वाङ् मय वनवममितीची प्रवकया थोडीशी मंदाविेिी वदसते. 
मधययुगीन कािखंडातीि सावहतय प्रामखुयाने पद् सवरूपात होते. महानुभवांनी गद् परंपरा 
जोपासिी. मात्र ही परंपरा काही काळानंतर संपुष्टात आिी. या कािखंडात पद् सवरूपातच 
जासत वाङ् मय वनवममिती िािेिी वदसते. सवमि संतांचे वाङ् मय पद् सवरूपातच आह.े साहवजकच 
चररत्रग्रंथसुद्धा पद् सवरूपातच विवहिेिे वदसतात. मात्र सोळावया शतकापासून पुनहा एकदा 
गद् प्रकारात वाङ् मय वनवममिती वाढिी. तयाचा पररणाम चररत्र वाङ् मयावरसुद्धा िािा.

्धययुगीन कालखंड -

महाइभंटाने विवहिेिा ‘िीळाचररत्र’ (१२७६) हा पवहिा चररत्रग्रंथ समजिा जातो. 
गद् प्रकारात विवहिेिा हा चररत्रग्रंथ तया काळातिा ववशेष ग्रंथ होता. पुढे संत नामदेवांनी 
आदी, समाधी आवण तीथामिवळी अशा प्रकारात अभंग विवहिे. यातून संत ज्ानेश्वरांबद्िची 
मावहती वमळते. महणजे ह े संत ज्ानेश्वरांचे चररत्रच आह.े या कािखंडात ववववध प्रकारची 
संतांची चररत्रे विवहिी गेिी आहते. पुढे ही सावहतय वनवममिती काही काळ मंदावलयाचे वदसते. 
तयानंतर केशवसवामींनी एकनाथ चररत्र विवहिे. सरसवती गंगाधरांनी गुरुचररत्र विवहिे. 
वरिती धममोपदेशकांनी वरिसतपुराण, पीटरपुराण वकंवा सांतु आंतोनीची जीववतवकथा यासारख े
चररत्रातमक िेखन केिे. 

पुढे मवहपतींनी इ.स. १७८२ ते इ.स. १७८८ या काळात भक्तववजय, संतिीिामतृ, 
भवक्तिीिामतृ व संतववजय (अपूणमि) ह ेओवीबद्ध व ववसततृ चररत्रपर ग्रंथ विवहिे. एकनाथ-
तुकारामादी संतांची चररत्रे गाताना मवहपतींची दृष्टी भाववकाची होती. श्ीसवामीकृत 
भक्तिीिामतृ (इ.स.१७१८) व राजारामशास्त्रीकृत भक्तमंजरी (इ. स.१८३४) ह े ग्रंथ याच 
पठडीतिे आहते. यामधये चररत्रातमक मावहती कमी तर भाववकाची दृष्टी जासत होती. 
मधययुगातीि बखर वाङ् मय प्रकाराचा चररत्रात समावेश केिा तरी वावगे ठरणार नाही. 
कारण यात चररत्रगुण वदसतात. वशवाजी महाराजांचया काळापासून राजदरबारी असणाऱया 
कृषणाजी अनंत यांनी ‘सभासद बखर’ इ.स. १६९७ मधये राजाराम महाराजांचया आजे्वरून 
विवहिी. तयानंतरही पेशवाईचया काळात रघनुाथ यादव यांनी वशवाजीमहाराजांची बखर 
विवहिी. पुढेही अशा अनेक बखरी विवहणयात आलया; परंतु तयात तया - तया कािखंडातीि 
इवतहासच आलयाचे वदसते. मलहार रामराव वचटणीस यांनी वशवाजी, संभाजी, राजाराम यांची 
चररत्रे विवहिी. ह ेचररत्रग्रंथ इ.स. १८१०-१२ चया सुमारास विवहिे गेिे आहते. इ.स. १८१६ 
मधये किकत्याचया फोटमि ववलयम कॉिेज मधीि पं. वैजनाथ शमामि या मराठीचया अधयापकाने 
पं. रामराव बसू यांचया ‘प्रजा प्रतापवदतयाचे चररत्र’ या चररत्राचा मराठीत अनुवाद केिा. 
अकरावया-बारावया शतकापासून सुरू िािेिी चररत्र िेखनाची परंपरा खंवडत िािी नसिी 
तरी तयामधये मोठ्या प्रमाणात वाढही िािेिी वदसत नाही. तसेच संत आवण ऐवतहावसक 
वयक्ती सोडून इतरांचया जीवनावर चररत्रे विवहलयाचे वदसत नाही. 
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पुढे यादव - मोगि - बहामनी - वशवशाही - पेशवाई या राजवटी महाराषट्रात िालया. 
महानुभावांनी िीळाचररत्रापासून वनमामिण केिेिी चररत्रांची परंपरा खंवडत िािी. मात्र संत 
कािखंडात पद् सवरूपात वनरवनराळया महाराषट्रीय संतांची चररत्रे विवहलयाचे वदसते. 
अकरावया शतकापासून ते अठरावया शतकापयांतचया चररत्रांववषयी ववषयी चररत्र अभयासक 
अ.म. जोशी महणतात, ‘यांपैकी बहुतेक चररत्रात वचवकतसक बुद्धीपेका भाववकतेचा 
वजवहाळाच आढळतो व तयांत चररत्रनायकाबद्ि तपशीिवार मावहती वमळत असिी तरी 
सवमि ववश्वसनीयतेचया कसोटीिा उतरणयासारखी नाही.’१ या कािखंडात गद् आवण पद् 
या प्रकारात चररत्रे विवहिेिी वदसतात. तयातही पद् प्रकारात विवहिेलया चररत्रांचे प्रमाण 
अवधक वदसते. प्रामखुयाने या कािखंडातीि चररत्रात भक्ती हाच ववषय होता. याववषयी 
जानहवी संत महणतात, ‘वयक्तीपेका भक्ती हाच ववषय तयात वचवत्रिा असलयाने सतुती, गौरव, 
कालपवनकता व अवतरंवजतता ह्या गोष्टी अवधक प्रमाणात आढळतात. तयात भाववकता 
असलयाने वणयमि वयक्तींचे सवभावदशमिन वकंवा तयांचया जीवनातीि अडीअडचणींतून तयांनी 
मानवी गुणांचया आधारे काढिेिा मागमि यांचा अभाव आढळतो. अिौवककता हाच गुण 
तयांत प्रामखुयाने वदसून येतो. सतयदशमिन, वचवकतसक वतृ्ी व सामावजक वातावरण इतयादी 
गोष्टींचा तयात अभाव आह.े’२  वरीि दोनही चररत्र अभयासकांची मते ववचारात घेतिी असता 
एक बाब वनवचितपणे िकात येते, ‘या कािखंडातीि चररत्रे ही चररत्र हा सावहतयप्रकार महणनू 
न विवहता तया वयक्तींची समतृी राहावी, पुढीि वपढीिा तयांचया जीवनातून बोध घयावा अशा 
हतेूंनी विवहिेिी वदसतात.’ संत चररत्रे सोडिी तर इतर ऐवतहावसक महापुरुषांची चररत्रे ही एक 
प्रकारचा इवतहास आह.े महणनू या संत चररत्रांना वकंवा ऐवतहावसक बखरींना दोष देणयापेका 
तयामधये चररत्रातमक गुण कोणते आहते ह ेपाहणे महत्वाचे ठरेि. कारण ह ेसवमि अकर वाङ् मय 
तया-तया काळाचे प्रवतवनवधतव करते. महणनू तयांचे महत्व अनमोि आह.े 

संत हचे या कािखंडात सवमि केत्रातीि आदशमि होते. तयामळेु संतांची चररते्र अवधक 
विवहलयाचे वदसते. थोडकयात, इगं्रज पूवमिकाळातीि चररत्रववषय ह े काहीसे अिौवकक 
होते. पुढे महाराषट्रात वशवाजी महाराजांनी सवराजय वनमामिण केिे. सवराजयवनवममितीचा 
पररणाम जनमानसावर घडून आिा. प्रजेचा सवावभमान जागा िािा. या सवाांचा पररणाम 
सावहतयवनवममितीवर िािा. साहवजकच चररत्रावरही िािा. ऐवतहावसक वयक्ती वकंवा ववशेष 
कतृमितव वनमामिण केिेलया वयक्तींची चररत्रे विवहिी गेिी.

इ.स. १८१८ र्े इ.स. १८८५ -

पुढे इगं्रजांचे राजय पूणमि भारतभर वसथरावलयानंतर दवकणा प्राईि कवमटीचया माधयमातून 
अनेक पुसतकांची भाषांतरे होऊ िागिी. कृषणशास्त्री वचपळूणकर यांनी ‘साकेवटसाचे चररत्र’ 
इ.स. १८५२ मधये भाषांतर केिे. या ग्रंथाचया तीन आवतृ्या वनघालया. तया अगोदरही 
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महादेवशास्त्री कोलहटकर यांनी कोिंबसाचा वतृ्ांत इ.स. १८४९ मधये भाषांतररत केिा 
होता. वव.मो. वभडे यांनी खसुरू राजाचा इवतहास इ.स. १८५२ मधये विवहिा. यावशवाय 
कृ.ह. जोगळेकर यांनी कयाथेरैन राणीचे चररत्र इ.स. १८६० मधये, रा.गो. करंदीकर यांनी 
बेंजावमन रिांवकिनचे चररत्र इ.स. १८७१ मधये, तर वव.प. रानडे यांनी वॉवशंगटनचे चररत्र इ.स. 
१८७१ मधये विवहिे. या चररत्रािा दवकणा प्राइि कवमटीकडून पुरसकार वमळािा. यानंतरही 
भाषांतराचा ओघ चािूच होता. नवीन चररत्र विहावयाचे महणजे चररत्रनायकाववषयी 
मावहती गोळा करणे, तयाची सतयता पडताळणे ह े सोपे काम नवहते; कारण चररत्र साधने 
फार कमी प्रमाणात उपिबध होती. पुढे सवकीयांचे पवहिे चररत्र इ.स. १८५२ मधये वनमामिण 
िािे. ते महणजे ‘नाना फडणवीस यांची बखर’ होय. ह ेही इगं्रजी पुसतकांचा अनुवादच होता. 
तयानंतरही राममोहन राय (इ.स. १८५८) ह ेचररत्र भा.ह. भागवतांनी विवहिे. तेही अनुवावदत 
होते. अनुवावदत नसणारा ‘कववचररत्र’ (इ.स. १८६०) हा पवहिा चररत्रग्रंथ आह.े

इगं्रजांचे आगमन, तयांनंतर तयांनी वदिेिे वशकण यांमळेु वशवकत वपढीचया वाचनात 
परकीय चररत्रग्रंथ आिे. याचा वशवकत वपढीिा एक वेगळाच अनुभव येऊ िागिा. तयांना 
नवीन काहीतरी सापडलयाचे वाटत होते. तयामळेु भाषांतराचा ओघ चािूच होता. वव.को. 
ओककृत पीटर वध ग्रेट (इ.स. १८७४), वसकंदर (इ.स. १८७५) व ड्यूक ऑफ वेविंगटन 
(इ.स. १८७६) ह ेचररत्रग्रंथ सरकारने ववकत घेऊन प्रवसद्ध केिे. यानंतरचा कािखंड महणजे 
वनबंधमािेनंतरचा कािखंड होय. वनबंधमािेनंतर नवीन मराठी वाङ् मयाचे आधवुनक युग 
सुरू िािे; पण तया अगोदरही सवकीयांचे चररत्रग्रंथ विवहिे होते. यामधये म.वव. चौबळ यांनी 
रामदास सवामी (इ.स. १८७१), एकनाथ (इ.स. १८७२) ह ेचररत्रग्रंथ विवहिे. रा.पां. आजरेकर 
यांनी ववषणबुुवा ब्रह्मचारी (इ.स. १८७३) व एकनाथ (इ.स. १८७७) ह े चररत्रग्रंथ विवहिे. 
वनबंधमािेतून ववषणशुास्त्री वचपळूणकर यांनी विवहिेिे डॉ. जॉनसन ह े चररत्र वाङ् मयािा 
नवीन वदशा देणारे ठरिे. ‘ह ेपूववीचया चररत्रग्रंथांपेका अवधक उठावदार व आकषमिक महणनू 
एकदम वाचकांचया नजरेत भरिे. ह े चररत्र आकाराने फार मोठे नसिे तरी चररत्रग्रंथास 
आवशयक असणाऱया ववववध गुणांनी नटिेिे आह.े यांत चररत्रनायकाचे वयक्तीवचत्र तयाचया 
गुणावगुणांसवहत अतयंत मावममिकपणे रंगवविे आह.े’३

वनबंधमािेपासून पे्ररणा घेऊन पुढे अनेक चररत्रकारांनी चररत्रग्रंथ विवहिे. शंकर तुकाराम 
शावळग्राम यांनी सेनापती बापू गोखिे (इ.स. १८७७), ना.वव. बापट यांनी थोरिे बाजीराव 
यांचे चररत्र (इ.स. १८७९), तर वभ.धो. वनगुडकर यांनी परशरुामभाऊ यांचे चररत्र (इ.स. 
१८८२) ह ेग्रंथ प्रकावशत केिे. समाजात संतांववषयी आपुिकी होती. तयांचया जीवनाववषयी 
िोकांना आकषमिण वाटत होते. तयामळेु संतांची चररत्रे आजगावकर आवण पांगारकर यांनी 
विवहिी; पण तयापवूवीही बाळकृषण मलहार हसं यांनी तुकाराम (इ.स. १८८०), मोरोपंत (इ.स. 
१८८२) व वामनपंवडत (इ.स. १८८४) या संतांचया जीवनावर वनबंध विवहिे. तयामधये 
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वाङ् मय वववेचनावर भर आह ेव चररत्रववषयक मावहती कमी आह.े यानंतरही संतांची चररत्रे 
विवहणयाचा कम सुरूच होता. यामधये धो.बा. सहस्त्रबुदे्ध यांनी एकनाथ (इ. स.१८८३) तर 
ववषणबुुवा ब्रह्मचारी (इ.स. १८७३) ह ेरा.पां. आजरेकरांनी विवहिे. इ.स. १८५० नंतर जरी 
भाषांतराचा ओघ असिा तरी पुढे चररत्रिेखकांनी सवतंत्र चररत्रग्रंथांची वनवममिती केिी. 

इगं्रज वहदंसुथानात ववशेषतः महाराषट्रात वसथरावलयावर महणजे इ.स. १८१८ ते इ.स. 
१८८५ पयांत या कािखंडातीि चररत्रे ही अवधक प्रमाणात भाषांतररत होती. यामधये देशातीि 
वयक्तींपेका अवधकांश परदेशी वयक्ती चररत्रनायक आहते. गौरवाची दृष्टी अवधक प्रमाणात 
आह.े यातीि काही चररत्रे इवतहासाचे पररशीिन न करता जुनया बखरींचया आधारे विवहिी. 
तर काही परदेशातीि इवतहासकारांनी विवहिेलया इवतहासांचया आधारे सवकीयांचया गौरवाथमि 
विवहिी. काही प्रमाणात देशीय जनतेिा सवदेशावभमानाचे धडे देणयाचया उद्ेशाने विवहिी. 
या चररत्रवनवममिती मागे परकीय सत्ेचा अंमि चािू असताना देशावभमान वनमामिण करणे हा हते ू
होता.

‘दवकणा प्राईि कवमटी’चया माधयमातून वाङ् मय वनवममितीिा पे्ररणा वमळत असताना 
तयामधये चररत्रांचीही वनवममिती होत होती. तातपयमि, भाषांतररत चररत्रांची संखया जासत आह.े 
याववषयी जयंत वष्ट महणतात, ‘प्रारंभीची चररत्रे भाषांतराचया रूपात आहते. येथे सवतंत्र िेखन 
फारसे आढळत नाही. कारण यात िेखनपे्ररणा प्रामखुयाने ज्ानसंपादन व संपावदिेलया ज्ानाच े
समाजात ववतरण अशी आढळते. तयामळेु चररत्रग्रंथाचे प्रमाणही कमी वदसते.’४ भाषांतररत 
चररत्रग्रंथांची संखया अवधक होती. यामागेही अनेक कारणे होती. चररत्र हा वाङ् मय प्रकार 
तयाकाळी नवीन होता. चररत्र विवहणयासाठी संशोधन करून मावहती वमळवणे, वतचे परीकण 
करणे, सतयता ठरवणे अवघड होते. भारतातीि महान कायमि केिेलया वयक्तींबद्ि मावहती 
तया काळात सहज उपिबध होणयासारखी नवहती. मदु्ाम पररश्म करून, संशोधन करून 
ती वमळववणयाचा ववचारही फारसा कोणाचया मनात आिा नाही. याबद्ि तया काळातीि 
चररत्रकारांना दोष देणयात काहीही अथमि नाही. भाषांतर युगानंतर मात्र सवतंत्र वाङ् मय 
वनवममितीबरोबरच चररत्रांचीही वनवममिती होऊ िागिी. यामधये सवदेशातीि ववषयाबरोबर परकीय 
चररत्रनायकही चररत्राचे ववषय िािेिे वदसतात. संतांची चररत्रे या कािखंडात वनमामिण िािी.

मागे महटलयाप्रमाणे ‘डॉ. जॉनसन’ ह ेववषणशुास्त्री वचपळूणकरांनी एक वेगळे चररत्र वनमामिण 
केिे. पुढीि चररत्रकारास मागमिदशमिक असे चररत्र वनमामिण िािे. तयाववषयी जानहवी संत 
महणतात, ‘या चररत्राने चररत्रनायक ह ेकोणीही होऊ शकतो याची प्रचीती वदिी. तयासाठी 
वयक्ती थोर, ऐवतहावसक, सामावजक, संत महातमे असिे पावहजेत ही कलपना मागे पडिी. 
वचपळूणकरांनी तयांचया सवभावातीि गुण - दोष प्रांजळपणे दाखवनू वदिे. वयवक्तमत्वाचा 
ववकास महणजे चररत्र ही वयाखयाही यथाथमि करून दाखवविी. या चररत्रात घटनांची मांडणी 
करताना किातमकता वदसून येते व चररत्राचा दृवष्टकोन बोधवादी आह.े’५ इथे चररत्राचया 
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बाबतीत एका गोष्टीचा खिुासा प्रामखुयाने करता येतो, तो महणजे चररत्रनायक कोणीही होऊ 
शकतो वकंवा कोणतयाही असामानय कायमि केिेलया वयक्तीची वनवड नायक महणनू होऊ शकते 
ह ेसवमिमानय िािे. 

इ. स. १८८६ र्े इ. स. १९२० :

इ. स. १८८५ मधये राषट्रीय सभेची सथापना िािी होती. तयामळेु भारतीयांचया मागणया थेट 
राजयकतयाांचया कानापयांत पोहोचत होतया. सवदेश, सवधममि, सवभाषा, सवसंसकृती याववषयी 
जागतृी िािी होती. हा कािखंड सवातंत्यप्राप्ीचया अगोदरचा कािखंड होता. आपिे शासन 
आपणच चािवावे अशी जागतृी समाजात वनमामिण िािी होती. राजकीय - सामावजक जीवन 
ढवळून वनघािे होते. सवातंत्याची मागणी वाढत होती. या राजकीय - सामावजक पाश्वमिभमूीवर 
ववववध घटनांचा पररणाम वाङ् मय वनवममितीवरही िािा. तसेच चररत्रवनवममितीवरही िािा. ‘सवमि 
काही देशासाठी’ अशा प्रकारचे वातावरण वनमामिण िालयाने सवमि वाङ् मय प्रकारातही देशभक्ती 
वदसू िागिी. यािा चररत्रेही अपवाद रावहिी नाहीत. कांवतकारकांची चररत्रे या कािखंडात 
जासत प्रमाणात वनमामिण िािी. तसेच पाचिात्य देशातीि कांवतकारी चररत्रनायकांची चररत्रे या 
कािखंडात वनमामिण िािी. वाङ् मयावरती या कािखंडात भाषांतराचा जरी प्रभाव असिा 
तरी नववनवममितीही होत होती.

या कािखंडात देशाववषयी जनजागतृी वनमामिण होणयासाठी काही चररते्र विवहलयाच े
वदसते. चररत्र वाचनाची गोडी सवमिप्रथम रा.वव. वटकेकर (धनुधामिरी) यांनी िाविी. तयांनी 
‘जवानमदमि ब्राह्मणभाई बापू गोखिे’ (इ.स. १८९१), ‘जवानमदमि मराठे गडी जनकोजी वशंदे’ 
(इ.स. १८९५) ह े चररत्रग्रंथ विवहिे. तयाचबरोबर वीर सनुषा राधाबाई, तंट्या वभलि, शरू 
अबिा, प्रौढप्रतापवनधी माधवराव, उमाबाई दाभाडे, अविजाबहादू्र वशंदे या वयवक्तमत्वावर 
चररत्रे विवहिी. या चररत्रांकडे पाहता िकात येते, सवदेशातीि माणसांववषयीची अनासथा दरू 
करणयासाठी चररत्रग्रंथ विवहिे आहते. सवदेशपे्रम वनवममिती वहावी या उद्ेशाने चररते्र विवहिी 
आहते. यानंतरही अनय िेखकांनी चररत्रासाठी याच देशातीि नायक वनवडिे आहते. 
वासुदेवशास्त्री खरे यांनी नाना फडणवीसांचे चररत्र (इ.स. १८९२) विवहिे. वव.र. नातू यांनी 
महादजींचे चररत्र (इ.स. १९०७) विवहिे. द.नं. पारसनीस यांनी िाशीची राणी िक्मीबाई 
यांचे चररत्र (इ.स. १८९४), बायजाबाई वशंदे (इ.स. १९०२), परशरुाम वत्रंबक (इ.स. १९०३) 
इतयादी चररत्रे विवहिी. तयाचबरोबर द.न. पारसनीस यांनी महाराषट्र कोकीळ मधनू नया. 
रानडे, वा.वश. आपटे, दादाभाई नौरोजी व अ.ए.ओ. ह्यमू यांचयाववषयी मावहती विवहिी.

राजकीय जागतृीचया या कािखंडात थोर पुरुषांची चररत्रे विवहिेिी वदसतात. 
राजारामशास्त्री भागवत यांनी वशवाजी (इ.स. १८८९), संभाजी (इ.स. १८९२) व राजाराम 
(इ.स. १८९२) या मराठा छत्रपतींची चररत्रे विवहिी. बा.ना. देव यांनी रामशास्त्री प्रभणुे (इ.स. 
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१८९१) यांचे चररत्र विवहिे. या कािखंडात देशाचया मागणया प्रामखुयाने िोकमानय वटळक 
इगं्रजांपुढे ठेवत होते. तयामळेु िोकमानय वटळकांची अनेक चररत्रे या कािखंडात विवहिेिी 
वदसतात.

रटळक चरित्रे : या कािखंडात वटळकांना ‘एक अवखि भारतीय नेता’ अशी 
समाजमानयता वमळािी होती. तयांना तीनदा वशकाही िािी होती. तयामळेु तयांचयावरीि 
चररत्रांची संखयाही या कािखंडात अवधक आह.े के.बा. सहस्त्रबुदे्ध यांनी प्रथम वटळकांच े
चररत्र (इ. स. १८९७) विवहिे. कृ.आ. गुरुजी यांनी वयाची पननाशी पूणमि िालयाचया वनवमत्ाने 
वटळक चररत्र (इ.स. १९०६) विवहिे. वटळकांना मंडािेची जनमठेपेची वशका िािी. तयामळेु 
जनमानसात तयांचया ववषयी आपुिकी अवधकच वाढिी. महणनू अनेक चररत्रे विवहिी 
गेिी. तयामधये सी.के. दामिे यांनी बाळ गंगाधर वटळकांचा जयजयकार (इ.स. १९०८), 
ि.रा. पांगारकरांनी बाळ गंगाधर वटळकांचे अलपचररत्र व संसमरणीय उक्ती (इ.स. १९०९), 
आ.वव. कुिकणवी यांनी वटळकांची गेिी आठ वषले (इ.स. १९०९), दा.ग. पाधये यांनी वटळक 
चररत्र (इ.स. १९२०) अशी गौरव करणारी आवण तयांचे कतृमितव मांडणारी चररत्रे विवहिी. या 
काळात िोकमानय वटळकांकडे समाज आदशमि नेता व इगं्रजांचा ववरोधक महणनू पाहत होते. 
तयामळेु तयांचया चररत्रांची संखया अवधक आह.े

दादाभाई नौिोजी यांची चरित्रे : वटळकांप्रमाणेच दादाभाई नौरोजी या कािखंडात 
िोकवप्रय वयक्ती होते. तयांचयाववषयीही या कािखंडात उतसुकता होती. इगंिंडमधये तयांनी 
वनवडणकू िढविी होती. तयात ते वनवडून आिे होते. बा.ना. जोशी यांनी इ.स. १८९२ मधये 
दादाभाईचंे चररत्र विवहिे. तसेच संपूणमि मावहती पररश्मपूवमिक गोळा करून इ.स. १९२ मधये 
ना.सी. फडके यांनी दादाभाइांचे चररत्र विवहिे. नौरोजी यांचे जीवन संघषमिमय होते. तयामळेु 
तयांची चररत्रे अवधक विवहिी असावीत.

इ्ि िाजकीय वयक्ी : सवातंत्यापूववी ववनायक दामोदर सावरकरांनी मॅविनी (इ.स. 
१९०६) विवहिे; पण इगं्रजांचया नजरेखािी ते एक देशद्रोही कृतय असलयाने जप् करणयात 
आिे. याच कािखंडात गोपाळकृषण गोखिे यांचे वनधन िािे. तयानंतर तयांची चररत्रे विवहिी 
गेिी. ग.र. अभयंकर यांनी इ.स. १९१५ मधये, तर देसाई यांनी इ.स. १९१६ मधये गोखिे चररत्र 
विवहिे. इ.स. १९१५ मधयेसुद्धा वसंत अंकात वा.ब. पटवधमिनांनी आगरकरांचे चररत्र विवहिे. 
ते चररत्र आकषमिक प्रवतपादन शैिीत होते. याच कािखंडातीि नयायमतूवी म.गो. रानडे यांचीही 
चररत्रे वनमामिण िालयाचे वदसते. वा.बा. रानडे यांनी म.गो. रानडे यांचे चररत्र इ.स. १८९३ 
मधये विवहिे. महातमा गांधीजींची चररत्रे इ.स. १९२० चया पूववीही विवहिी गेिी होती. 
तोपयांत महातमा गांधीजी दवकण आवरिकेतून भारतात आिे होते. अवंवतकाबाई गोखिे यांनी 
गांधीचररत्र इ.स. १९१८ सािी विवहिे. ते ववशेष गाजिे. कारण तया चररत्रािा िोकमानय 
वटळकांची प्रसतावना िाभिी होती. तु.वव. ठाकूर यांनीही महातमा गांधींजीवरीि चररत्राचा 
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इ.स. १९१३ मधये अनुवाद केिा होता. सयाजीराव महाराजांचे बंध ू ‘संपतराव गायकवाड’ 
(इ.स.१९१२) यांचेही चररत्र का.ना. गोत्री यांनी बडोद्ात विवहिे. या चररत्राचा समावेश या 
प्रकलपात केिा आह.े 

सं्चरित्रे : संतचररत्रांची परंपरा पाठीमागीि कािखंडाप्रमाणे याही कािखंडात 
सुरू होती. पवूवीपेका अवधक जोमाने चररत्राची परंपरा पुढे नेणयाचे काम या कािखंडातीि 
चररत्रकारांनी केिे. तयापैकीच एक पांगारकर यांनी ही परंपरा साकेपी संशोधक बनून पुढे 
नेिी. तयांनी मोरोपंत चररत्र आवण कावयवववेचन (इ.स. १९०८), एकनाथ चररत्र (इ.स. 
१९१०), ज्ानेश्वरचररत्र (इ.स. १९१२), तुकारामचररत्र (इ.स. १९२०) व मकेु्तश्वरचररत्र आवण 
कावयवववेचन (इ.स. १९२२) ह ेचररत्रग्रंथ तयांनी विवहिे. याच कािखंडात पांगारकरांप्रमाणेच 
आजगावकरांचेही नाव संतचररत्राचया बाबतीत सनमानाने घेतिे जाते. ज.र. आजगावकरांनी 
आपलया महाराषट्र कवी चररत्रमािेतून सतत तीस वषले काम करून नऊ भागात अनेक चररत्रे 
विवहिी. ती आकाराने िहान असिी तरी तयात सूक्म अधययन आह.े या कािखंडात 
पांगारकर व आजगावकर यांचयाप्रमाणे इतरही संतचररत्रकारांनी चररत्रे विवहिी. श्ी. धावडे 
यांनी संत तुकाराम (इ.स. १९१३), कृ.ना. आठवलये यांनी संत रामदास (इ.स. १९१३) तसेच 
साधपुुरुषांतीि िोकोत्र पुरुषांची चररत्रे विवहिी आहते. म.रा. देशपांडे यांनी आबाजी 
महाराज (इ.स. १९०८), भी.स. पारळकर यांनी कुडोबा महाराज (इ.स. १९०८), गो.आ. 
देसाई यांनी बाळाभाऊ वारकरी (इ.स. १९०९), रा.वभ. वचंचोळे यांनी कोिबाजी बुवा (इ.स. 
१९०९) यांची चररत्रे विवहिी आहते. यावयवतररक्त सदर कािखंडात संतांची चररत्रे वदसत 
नाहीत. या चररत्रात वयक्तीपेका भक्तीवरच या चररत्रांत भर वदसतो. ततपूववी इ.स. १८९८ मधये 
कृषणराव अजुमिन केळुसकर यांनी संत तुकाराम महाराजांचे चररत्र संशोधक वतृ्ीने विवहिे. ह े
चररत्र इतरांचया तुिनेत खपूच वेगळे होते.

पाश्ात्य चरित्नायकांची चरित्रे : राजकीय, सामावजकदृष््टया देशपे्रमाचा कािखंड 
होता. तयामळेु देशातीि राजकीय वयक्तींबरोबरच परदेशातीि राषट्रवीरांची चररत्रे या 
कािखंडात विवहिेिी वदसतात. या देशातीि तरुणांना देशाचया सवातंत्यासाठी पे्रररत 
करणयासाठी चररत्रे विवहलयाचे वदसते. न.वचं. केळकरांनी गॅररबालडी (इ.स. १९०१), ना.ग. 
आगाशे यांनी डॅवनयि ओकानेि (इ.स. १९०१), रा.मा. भांबुरकरांनी इ.स. १९०८ मधये 
‘विंकन’या अमेररकेचया अधयकांचे चररत्र विवहिे. शं.गो. देशमखु यांनी इ.स. १९०१ मधये 
तर ब.अ. देव यांनी इ.स. १९१५ मधये लयुथर वकंग यांचे चररत्र विवहिे. याच कािखंडात 
पवहिे महायुद्ध सुरू होते. तया युद्धातीि अनेक नायकांची चररत्रे विवहिी गेिी. वरीि चररत्रे 
देशभक्ती वनमामिण करणयासाठी होती असे वदसते. प्र.श्ी. भसे यांनी कैसरची प्रभावळ इ.स. 
१९१८ मधये, जममिनीचे पाताळयंत्र व वप्रनस वबसमाकमि  इ.स. १९१८ मधये अशी चररत्रे विवहिी. 
पाचिातय देशातीि आदशमि वयक्ती डोळयासमोर ठेवत इथलया तरुणांनी आदशमि वहावे यासाठी 
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वा.दा. मुंडिे यांनी चररत्रे विवहिी. कावहूर ऊफमि  इटविचा रामदास (इ.स. १९१५), नेपोवियन 
बोनापाटमि (इ.स. १९१६), वप्रनस वबसमाकमि  (इ.स. १९१७) ही चररत्रे विवहिी. तयातीि वव.ि. 
भावे यांचे तीन खंडातीि चकवतवी नेपोवियन इ.स. १९१७ मधये विवहिेिे चररत्र ववशेष 
आह.े

ऐर्हारसक चरित्रे : या कािखंडात देश आवण सवातंत्य हचे ववषय महत्वाचे होते. 
तयामळेु सवराजय वनमामिण करणारे वशवाजी महाराज ह ेमहाराषट्राचे दैवत बनिे होते. वशवाजी 
महाराजांववषयी सवाांना आकषमिण वाटू िागिे. तयामळेुच या कािखंडातीि वशवचररत्रांची 
संखया अवधक आह.े कृ.अ. केळुसकर (इ. स. १९०७), गो. ना. दातार (इ.स. १९०९), 
मो.आ. सहस्त्रबुदे्ध (इ.स. १९११), सी.बा. पेंडसे (इ. स. १९१९), राजाराम भागवत (इ.स. 
१९१९) यांनी वशवचररत्रे विवहिी. यातीि केळुसकरांचे चररत्र गुजराती आवण वहदंी भाषेत 
भाषांतररत िािे. वशवाजी महाराजांबरोबर इतरही अनेक ऐवतहावसक वयक्तींची चररत्रे या 
कािखंडात विवहलयाचे वदसते. वव.ना. देव यांनी अवहलयाबाई होळकर (इ.स. १९१३) 
तर राजारामशास्त्री भागवत यांनी संभाजी, राजाराम व अवहलयाबाई होळकर यांची चररत्रे 
विवहिी आहते. तर बडोद्ाचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांची दोन चररते्र (इ.स.१९०५ 
आवण इ.स. १९१२) का.ना. गोत्री यांनी विवहिी. वच.ग. गोगिे यांनी बाळाजी बाजीराव, 
बाळाजी ववश्वनाथ, थोरिे शाहूराव, औरंगजेब यांची चररत्रे विवहिी. ऐवतहावसक पुरुषांववषयी 
जनमानसात आकषमिण असलयानेच अशा चररत्राची वनवममिती चररत्रकारांनी केलयाचे वदसते.

अनय चरित्रे : मुंबई ववद्ापीठ वनमामिण िालयाने वशकण घेतिेिी तरुण वपढी वनमामिण 
िािी. तयांनी अनेक वेगवेगळे ववषय हाताळत चररत्रे विवहिी. वेगवेगळया केत्रातीि नायक 
वनवडिे. शं.बा. मिुमुदारांनी भाऊराव कोलहटकरांचे (इ.स. १९०१) आवण अणणासाहबे 
वकिमोसकरांचे (इ.स. १९०४) चररत्र विवहिे. तयाअगोदर ववषणशुास्त्री वचपळूणकरांचे चररत्र 
ि.कृ. वचपळूणकरांनी विवहिे. नट, नाटककार हहेी चररत्राचे ववषय िािे. चररत्र ववषयात 
सवमिसमावेशकता येणयास सुरुवात िािी.

हा कािखंड सवराजयप्राप्ीसाठी जागतृी होणयाचा काळ महणनू ओळखिा जातो. 
वटळकांची छाप सदर कािखंडावर होती. सवमि िोकांचया पुढे सवराजयप्राप्ी ह ेएकमेव धयेय 
वदसत होते. तयामळेु सवामिनांच ततकािीन पुढारी, वकंवा जया ऐवतहावसक वयक्तींनी अजोड 
कामवगरी केिी होती, तयांचयाववषयी कुतूहि आवण आदर वनमामिण िािा होता. याच 
कुतूहिामळेु देशभक्तांची, कांवतकारकांची चररत्रे सदर कािखंडात जासत आहते. तसेच 
या कािखंडापासून चररत्र ववषयात बहुववववधता आलयाचे वदसते. वेगवेगळया केत्रातीि 
चररत्रनायकांचे चररत्र विवहलयाचे वदसते. ‘ववसावया शतकाचया पवहलया दोन दशकात 
पांगारकर, आजगावकर यांची संतचररत्रे, ना.सी. फडके यांचे दादाभाई नौरोजी चररत्र, अणणा 
वकिमोसकरांचे चररत्र व केळुसरविवखत वशवचररत्र यावशवाय वव.ि. भावे यांचा नेपोवियन 
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एवढीच जमेची बाजू आह.े’६ अशी काही चररत्रे वगळता या कािखंडात चररत्रकारांना 
चररत्र महणजे एखाद्ा वयक्तीचया आयुषयाचा वतृ्ांत वा इवतहास या संकलपनेतून बाहरे 
पडता आलयाचे वदसत नाही. ‘वयवक्तमत्वाचे सतयपूणमि दशमिन’ वगैरे हतेू वा दृष्टी अभावातमक 
असलयाने साधारणत: सवमित्र गौरवाची पातळी वदसते. वचपळूणकरांनी घािून वदिेिी परंपरा 
पुढे गेिी नाही; पण चाििीच नाही वकंबहुना या काळात खंवडत िािी, असे महणणयासारखी 
येथे वसथती या कािखंडातीि चररत्रात वदसते.

हा कािखंड समाजप्रबोधनाबरोबरच देशभक्ती वाढणयाचा महणनू ओळखिा जातो. महणनू 
देशातीि देशभक्तांबरोबरच पाचिात्य देशभक्तांचीही चररत्रे या कािखंडात विवहिी आहते. 
या काळाची जमेची एक बाजू महणजे या कािखंडापासून ववववध केत्रातीि चररत्रनायक 
वनवडिे जाऊ िागिे. ववववध केत्रातीि वयक्तींवर चररत्रे विवहिी जाऊ  िागिी. महणजे 
खऱया अथामिने चररत्रात सवमिसमावेशकता आिी असे महणता येईि.

इ. स. १९२१  र्े इ. स. १९४६ -

इ. स. १९२१ ते इ. स. १९४५ या कािखंडातीि राजकीय-सामावजक घडामोडींचा 
आढावा घेतिा असता ‘सवमि काही सवातंत्यासाठी’ अशा सवरूपाचे वातावरण वहदंसुथानात 
होते. तसेच महाराषट्रातही होते. इ.स. १९२० सािी िोकमानयांचया मतृयूनंतर वटळक पवामिची 
सांगता होऊन गांधीयुगाची सुरुवात िािी. नंतर महाराषट्राचा राजकारणाचया बाजूने ववचार 
करता सवातंत्य चळवळीतीि मराठी नेततृव कमी िािे असे महणावे िागेि. पयामियाने ते 
गांधीजींकडे गेिे. पुढे इ.स. १९२९ सािी राषट्रीय सभेने संपूणमि सवातंत्याचा ठराव केिा. 
वमठाचा कर माफ करणयासाठी गांधीजींनी दांडीडयात्रा काढिी. एका बाजूने सामावजक 
सुधारणांबरोबर राजकीय मागणीचाही जोर वाढत होता. जहाि मतवादी कांवतकारकांचया 
कारवाया चािूच होतया. तयांना दहशत बसावी महणनू इगं्रजांनी २३ माचमि १९३१ रोजी 
भगतवसंग, सुखदेव, राजगुरू यांना फाशी वदिी. इ.स. १९४० सािी गांधीजींनी वैयवक्तक 
सतयाग्रह सुरू केिा. ववनोबा भावे पवहिे सतयाग्रही ठरिे. दोन वषामिनंतर इ.स. १९४२ मधये 
चिेजाव आंदोिन सुरू केिे. भारतात या घडामोडी घडत असताना जागवतक पातळीवर इ.स. 
१९४५ पयांत दसुरे महायुद्ध सुरू होते. वहरोवशमा आवण नागासाकी या शहरांवर अणबुॉमब 
टाकलयाने ते समाप् िािे. अनेक वदवस याचे पररणाम जग पाहत होते. या सवमि घडामोडींचा 
वनवचितच मराठी वाङ् मयावर पररणाम िािा.

वाङ् मयीन दृष्टीने पाहता इ.स. १९२० पयांतचा भाषांतराचा काळ मागे पडून नवसावहतयाची 
वनवममिती होऊ िागिी. तयामधये चररत्रांची सुद्धा सवतंत्रपणे वनवममिती होऊ िागिी. या कािखंडात 
मढलेकरांचया कववतेिा नवकवी आदशमि मानू िागिे. इ.स. १९२० सािापासून केतकरांच े
महाराषट्र ज्ानकोशाचे खंड प्रकावशत होणयास सुरुवात िािी व इ.स. १९२८ मधये शेवटचा 
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खंड प्रकावशत िािा. या कािखंडाचया शेवटी दसुऱया महायुद्धाचया समाप्ीनंतर युरोपात 
नवे वाङ् मयीन वारे वाहू िागिे. या नवया बदिाचे आवण ववशेषत: तंत्र आवण ववज्ानाचया 
प्रगतीने मानवी समाज वदपून गेिा. या ववज्ानवादी कांतीचे पडसाद मराठी वाङ् मयावरती उमटू 
िागिे. अवामिचीन मराठी वाङ् मयसेवक या नावाने मराठी सावहवतयकांचा पररचय करून देणारा 
चररत्रकोश इ.स. १९३१ मधये गं.दे. खानोिकरांनी सुरू केिा. तयाचे सात खंड प्रकावशत 
िािे. या वाङ् मयीन पाश्वमिभमूीवर चररत्राचीही वाटचाि पुढीि भागात पाहू.

अवखि भारतीय सवातंत्य चळवळीचे नेततृव जयांचयाकडे होते तया वटळकांचा मतृयू िािा 
आवण वटळकांचया आसथेपोटी तयांचया चररत्राची वनवममिती मोठ्या प्रमाणात होऊ िागिी. 
कृ.मो. फाटक, दा.ग. पाधये, गं.कृ. िेिे यांनी वटळकांची चररत्रे इ.स. १९२१ मधये विवहिी. 
बापूराव आंबेकर यांनी इ.स. १९२४ मधये, वश.रा. वैद् यांनी इ.स. १९३० मधये, अ.वा. मराठे 
यांनी इ.स. १९३३ मधये, रा.ब. वटळक यांनी इ.स. १९४२ मधये वटळकांची चररत्रे विवहिी. 
यात वटळकांचे वयवक्तमत्व शोधणयाचे प्रयतन िालयाचे वदसते. या सवाांपेका न.वचं. केळकरांच े
वटळकचररत्र इ.स. १९२३-२८ मधीि सवाांत जासत चचलेचा ववषय िािे. कारण वटळक चररत्र 
पषृ्ठसंखयेने तर मोठे होतेच; पण अवधक मावहती देणयावर केळकरांचा प्रयतन होता. तयाववषयी 
अ.म. जोशी महणतात, ‘चररत्रनायकाचया जीवनाशी संबंध असिेलया घटनांचे तपशीिवार 
वणमिन न करता तया घटनांतून तयाचे वयवक्ततव कसे घडवविे गेिे, ते दाखवविे असते तर तया 
योगाने ग्रंथववसतारािा आपोआप मयामिदा पडून वशवाय चररत्रनायकाचया वयवक्ततवववकासाच े
अवधक किापूणमि वचत्रण करता आिे असते.’७ यानंतरही वटळकांची अनेक चररत्रे पुढीि 
कािखंडात विवहिी गेिी; पण तया सवाांना केळकरांचया चररत्राचा आधार घयावा िागिा. 
नयायमतूवी रानडे हहेी या कािखंडात चररत्राचा ववषय िािे होते. वटळकांसारखेच नयायमतूवी 
रानडे यांचे चररत्र न.र. फाटक यांनी विवहिे. इतरही अनेक िेखकांनी नयायमतूवी रानडे 
यांची चररत्रे विवहिी. तयामधये गो.प. पटवधमिन, म.वव. फाटक, दा.पां. रानडे, द.गो. कवले या 
िेखकांचा समावेश होतो. तयातीि फाटक यांचे चररत्र अभयासकांचया मते अवधक चांगिे 
आह.े महातमा गांधीजी ह े या कािखंडात सवातंत्य चळवळीचे नायक होते. अथामितच या 
कािखंडात तयांचीही चररत्रे विवहणे अपेवकत होते. यामधये सी. के. दामिे (इ.स. १९२४), 
सीताकांत (इ.स. १९२४), कृ.ना. असनोडकर (इ. स. १९३०), एस.वही. वैद् (इ. स. १९३०), 
म.स. केळकर (इ.स. १९३१), ग.ह. फाटक (इ.स. १९३९), पां.श्ी. आपटे (इ. स.१९४२) व 
दादा धमामिवधकारी (इ.स. १९४६) यांनी गांधी चररत्रे विवहिी. तयातीि काही चररत्रकारांना 
गांधीजींचा सहवास िाभिा होता. तयामळेु ही चररत्रे सतयवनष्ठ तर आहते. तर काही चररत्रे 
मावहतीवजा आहते.

या काळात गांधीजींबरोबर सवातंत्यिढ्यात काम करणाऱया वयक्तींची चररते्र विवहिी 
आहते. तसेच गांधीजींचया अगोदरपासून सवातंत्यिढ्यात काही वयक्ती आपापलया पद्धतीने 
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योगदान देत होतया, तयांचीही चररत्रे या कािखंडात विवहिी आहते. मागीि कािखंडाप्रमाण े
याही कािखंडात दादाभाई नौरोजी यांची चररत्रे आर.डी. गुरव (इ.स. १९३१) व वा.दा. गोखिे 
(इ. स.१९४९) यांनी विवहिी. या कािखंडातीि आणखी प्रवसद्ध वयवक्तमत्व मोतीिाि 
नेहरू. यांची चररत्रे रा.प्र. कावनटकर व रा.शं. गोखिे यांनी इ. स. १९३१ मधये विवहिी. 
वचत्रंजनदास यांचे चररत्र पु.बा. कुिकणवी (इ.स.१९२२), ह.वव. तामहणकर (इ.स.१९३२), 
वव. ना. पटवधमिन (इ.स.१९४५) यांनी विवहिे. ववठ्ठिभाई पटेि यांचे चररत्र ज.ग. करंदीकर 
(इ.स. १९४८) आवण वा.दा. गोखिे (इ.स.१९४९) यांनी विवहिे. थोर पुरुषांचया मतृयू - 
पुणयवतथी वनवमत्ाने काही चररत्रे विवहिी गेलयाचे वदसते. यामधये इ.स. १९१९ मधये हररभाऊ 
आपटे यांचा मतृयू िािा. तयांचे चररत्र वा.मा. आंबेकर यांनी इ.स. १९२२ मधये विवहिे. इ.स. 
१९२३  मधये गोपाळराव हरी देशमखु यांचया जनमशताबदीचया वनवमत्ाने ग.ह. केळकर यांनी 
चररत्र विवहिे. इ.स. १९२५ मधये डॉ. भांडारकरांचा मतृयू िािा. तयाचवषवी श्ी.ना. कनामिटकी 
यांनी तयांचे चररत्र विवहिे. वव.गो. ववजापूरकर यांचया मतृयूनंतर इ.स. १९२८ मधये रा.गो. 
रानडे व गं.दे. खानोिकर यांनी चररत्रे विवहिी. िािा िजपतराय यांचया मतृयूनंतर स.कृ. 
फडके यांनी तयांचे चररत्र इ.स. १९३१ मधये विवहिे.

गणपतराव जोशी या नटाचया मतृयूनंतर ि.ना. जोशी यांनी इ.स. १९२३ मधये तयांचे चररत्र 
प्रवसद्ध केिे. औषधी कारखानदार वव.कृ. पुरावणक यांचे चररत्र स.कृ. फडके यांनी इ.स. १९३३ 
मधये विवहिे. अमेररकेतीि उद्ोगपती हनेरी फोडमि यांचे चररत्र इ.स. १९२९ मधये गो.वव. पेठे 
यांनी, तर शास्त्रज् एवडसन यांची चररत्रे गो.वव. पेठे (इ.स. १९३१), र.वव. खरे (इ. स. १९३१), 
गु.प्र. ओगिे यांनी विवहिी. तसेच कािमि माकसमि यांचे चररत्र वव.म. भसुकुटे यांनी इ.स. १९३४ 
मधये विवहिे. चररत्र ववषयाचया बाबतीत मागीि कािखंडाप्रमाणे याही कािखंडात आणखी 
ववववधता आिी. ववववध केत्रातीि नायक वनवडिे जाऊ  िागिे. चररत्र ववषयात वयापकता 
आिी.

ऐवतहावसक वयक्तींची चररत्रे पूववीपासूनच विवहिी जात होती. तया वयक्तींववषयी आकषमिण 
तर होतेच, तयाचबरोबर संशोधकाची दृष्टी ठेवनू चररत्रे विवहिी जात होती. ररयासतकार 
गो.स. सरदेसाई यांनी संशोधन करून शककतामि वशवाजी (इ.स. १९३५), शहाजीराजे भोसिे 
(इ.स. १९३६), राजाराम (इ.स. १९३६), संभाजी (इ.स. १९३५) व नानासाहबे पेशवे (इ.स. 
१९२६) ही चररत्रे विवहिी आहते. या चररत्रात वाङ् मयीन भाषय व वैचाररकता फारशी 
डोकावत नाही. तयाचबरोबर पेशवे कािखंडातीि वयक्तींची चररत्रेही या कािखंडात विवहिी 
आहते. पवहिे बाजीराव पेशवे (ना.के. बेहरे, इ.स. १९३०), श्ीमंत थोरिे माधवराव पेशवे 
(स.अ. सहस्रबुदे्ध, इ.स. १९४०), सदावशवराव भाऊ (वव.म. भसुकुटे, इ.स. १९४५), सवाई 
माधवरावांची कथा (स.दा. कुिकणवी, इ.स. १९३८), पवहिा पेशवा बाळाजी ववश्वनाथ (दा.
पां. रानडे, इ.स. १९४२), सातारचे छत्रपती प्रतापवसंह महाराज (र.गो. राणे, इ. स.१९२९) 
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ह ेजरी चररत्रिेखन असिे तरी, तयात इवतहासच अवधक डोकावतो. वयवक्तमत्व दशमिन मात्र 
मयामिदेतच राहते.  इवतहासाचया अंगाने िेखन केिे आह.े चररत्र ववषयात ववववधता आलयाने 
या कािखंडात कतमिबगार स्त्रीयांचीही चररत्रे विवहिी आहते. प.कु. ठाकूर यांनी वजजाबाई 
इ.स. १९२८ मधये, वचं.ग. कवले यांनी आनंदीबाई पेशवे इ. स. १९४० मधये, रमाबाई देशपांडे 
यांनी आमचया प्राचीन मैवत्रणी इ.स. १९४० मधये चररत्रग्रंथ विवहिे.

सावहतय वनमामिण करणाऱया वाङ् मय सेवकांची चररत्रे या कािखंडात मागीि 
कािखंडाप्रमाणे वनमामिण होऊ िागिी. तसेच इतर किा केत्रातीि वयक्तीही चररत्रनायक 
होऊ  िगािे. यामधये, आणणासाहबे वकिमोसकर (इ.स. १९३०) यांचे चररत्र स.वा. जोशी, 
तसेच के.वा. साठे यांनीही विवहिे. दसुरे किावंत गणपतराव जोशी (इ.स. १९२३) यांच े
चररत्र ि.ना. जोशी यांनी विवहिे. वाङ् मय सेवकांची चररत्रे विवहताना तयांचया वयवक्तगत 
बाबींपेका वाङ् मयारती भर देणारी चररत्रे वनमामिण िािी. भाऊराव कोलहटकर (इ.स. १९३६) 
यांचे चररत्र म.आ. रुद्रभद्रे यांनी विवहिे, श्ीपाद कृषण कोलहटकर (इ.स. १९२७) यांचे चररत्र 
गं.दे. खानोिकर यांनी विवहिे. गडकरी : वयक्ती व वाङ् मय (इ.स. १९३२) ह ेचररत्र वव.स. 
खांडेकर यांनी विवहिे, आगरकर: चररत्र आवण कामवगरी (इ.स. १९३९), पु.पां. गोखिे यांनी 
आगरकरांचे चररत्र विवहिे. ह.ना. आपटे यांचे चररत्र आवण वाङ् मय असे वववेचन वेणतूाई 
पानसे यांनी केिे. तसेच बा.मो. आंबेकर (इ.स. १९२२), नी.म. केळकर (इ.स. १९३३) यांनी 
आपटेंचे चररत्र विवहिे. काळकतले वशवराम महादेव परांजपे यांचे चररत्र वश.ि. ओगिे (इ. स. 
१९३६), ह.के. बवले यांनी विवहिे. वव.का. राजवाडे यांचे चररत्र साने गुरुजी यांनी इ.स. १९२८ 
मधये विवहिे. वा.म. जोशी यांचेही चररत्र रा.प्र. कावनटकर यांनी इ.स. १९३० मधये विवहिे. 
केळकर : चररत्र आवण वाङ् मय (इ.स. १९४२) हा चररत्रवजा ग्रंथ मा.का. देशपांडे यांनी 
विवहिा. मा.का. देशपांडे यांनी याच धतवीवर ना.सी. फडके (इ.स. १९३९), वव.स. खांडेकर 
(इ.स. १९४१), प्र.के. अत्रे (इ.स. १९४१), ग.त्यं. माडखोिकर (इ.स.१९४८) यांचया 
चररत्र आवण वाङ् मयाचा आढावा घेणारे चररत्रग्रंथ विवहिे. यात तया-तया सावहवतयकांचया 
वयक्तीमत्व दशमिनापेका वाङ् मयावरती अवधक भर असलयाचे वदसते. तयाच काळात सावहतय 
वनमामिण करणारे व सवातंत्यासाठी िगडणारे साने गुरुजी यांची चररत्रे पां.श्ी. आपटे यांनी 
इ.स. १९४४ मधये व वामन घोरपडे यांनी इ.स. १९४६ मधये विवहिी. ही चररत्रे िेखकांचया 
वयवक्तमत्वाचा आढावा घेणारी तर आहतेच तयाचबरोबर तयांचया वाङ् मयाचा आढावा घेणारी 
आहते. या चररत्रामळेु सावहवतयक हहेी चररत्राचा ववषय होतात वसद्ध िािे.

संतांची चररत्रे या कािखंडात मागीि कािखंडाप्रमाणे विवहिी आहते. यामधये 
संत तुकाराम, संत रामदास, संत नामदेव ह े चररत्रनायक िािेिे वदसतात. संत तुकाराम 
महाराजांववषयी आठ ते दहा चररत्रकारांनी विवहिे आह.े यातीि द.वव. पारखे (इ. स. 
१९२७), के.स. केळकर (इ.स. १९२८), बा.कृ. धरंुधर (इ. स. १९२८), ि.ना. जोशी (इ.स. 
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१९२९), रा.ग. हषमि (इ.स. १९३३), के.ह. पौडवाि (इ.स. १९३४), ज.र. आजगावकर (इ.स. 
१९३५) व मा.स. केळकर (इ.स. १९३५) यांची चररत्रे महत्वाची आहते. संत नामदेवांववषयी 
तेरावया शतकापासून महाराषट्रात कुतूहि आह.े तयांना िाभिेिे दीघमि आयुषय, केिेिे भारत 
भ्रमण, उपदेशातमक प्रबोधन, संत ज्ानेश्वरांववषयी तयांनी केिेिे िेखन, यामळेु तयांचयाववषयी 
महाराषट्रात आपुिकी होती आवण आजही आह.े याही कािखंडात तयांचीही चररत्रे विवहिी 
आहते. ज.रा. आजगावकर  (इ.स. १९२७), ि.ना. जोशी (इ.स. १९३०), य.सू. सरदेसाई 
(इ.स. १९३०), श.पु. जोशी (इ.स. १९४०) यांनी चररत्रे विवहिी आहते. यामधये भक्ती हा 
ववषय महत्वाचा आहचे, तयाचबरोबर वयक्तीदशमिनही महत्वाचे आह.े 

महाराषट्रात मिुींची शाळा काढणारे समाजसुधारक महातमा फुिे यांचीही चररते्र या 
कािखंडात विवहिी आहते. यामधये पं.सी. पाटीि (इ. स. १९२७), दिपतवसंह चवहाण (इ. 
स. १९२७), आर.डी. कवळी (इ.स. १९४०), अ.अ. मानकर (इ. स.१९४०) यांनी विवहिी. 
यामधये पंढरीनाथ पाटीि यांनी विवहिेिे चररत्र सोडिे तर इतर चररत्रात महातमा फुिेंववषयी 
मावहती कमी आह.े मावहती उपिबध असताना, चररत्रकार मागे पडलयाचे वदसते. याच 
काळात रावसाहबे ववश्वनाथ नारायण मंडविक यांचे एक दीघमि चररत्र (इ.स. १९२७) गणेश 
रामकृषण हविदार यांनी दोन खंडात विवहिे. पररपूणमि मावहती आवण साधनसामग्रीची रेिचेि 
या चररत्रात पहावयास वमळते. 

वशवाजी महाराजांनी सवराजय वनमामिण केलयावर काही काळातच तयाचा ववसतार 
महाराषट्राबाहरेही िािा. तयामधये प्रामखुयाने बडोदा राजयाचे नाव घेतिे जाते. ह े राजय 
महाराषट्राबाहरे प्रमखु मराठी राजय महणनू उदयास आिे. पुढे इ.स. १८७५ सािी या राजयािा 
दरूदृष्टीचा राजा सयाजीराव गायकवाड िाभिा. यामळेु या राजयाची अवधक प्रगती िािी. 
तयांनी आपलया राजयात समाजसुधारणा केलया. िोकोपयोगी कामे केिी. शैकवणक, 
समावजक, राजकीय, सांसकृवतक सुधारणा घडवनू आणलया होतया. तयामळेु साहवजकच 
तयांचयावरही चररत्रग्रंथ विवहिे गेिे. तयापैकी बडोद्ाचे सयाजीराव गायकवाड यांचयावर 
श्ीसयाजीगौरवग्रंथ (इ.स. १९३३) विवहिा गेिा. तयामधये तयांचया वयवक्तमत्वाचया अनेक 
पौिूंवर िेखकांनी विवहिे. तयानंतर  दाजी नागेश आपटे (इ.स. १९३६) यांनी तयांचे ववसततृ 
असे तीन खंडात चररत्र विवहिे. दा.ना. आपटे विवखत चररत्रात भरपूर मावहती देणयावर भर 
वदिा आह.े सयाजीराव महाराज या कािखंडात सुधारणांचया बाबतीत आघाडीवर होते. 
मागीि चररत्रांची परंपरा पाहता अशी ववसततृ चररत्रे विवहणे अपेवकत होते. श्ीसयाजीगौरवग्रंथ 
व दा. ना. आपटे यांनी विवहिेिा चररत्रग्रंथ सयाजीराव महाराजांचया कायामिची ओळख करून 
देतात. याच कािखंडात अनय राजांची चररत्रे विवहिी आहते. अ.बा. िटे् यांनी श्ीमंत छत्रपती 
शाहू महाराज (इ.स. १९२५) व अ.ग. जोशी यांनी राजषवी शाहू छत्रपती (इ.स. १९४१) ही 
चररत्रे विवहिी आहते. परदेशातीिही वयक्तींची चररत्रे या कािखंडात बोधवादी दृवष्टकोनातून 
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विवहिी आहते. मागीि कािखंडपेका या काळात चररत्रनायक नानाववध केत्रांतीि वनवडिे 
जाऊ िागिे. तयामळेु चररत्रांत बहुववधता आिी.

या कािखंडात सवातंत्याची मागणी आणखी तीव्र िािी. वटळकयुगाची समाप्ी होऊन 
गांधीयुगाची सुरुवात िािी होती. मागीि कािखंडाप्रमाणे याही कािखंडात कांवतकारक, 
राजकारणी वयक्तींची चररत्रे जासत प्रमाणात विवहिी गेिी आहते. वाङ् मय सेवकांची चररत्रे 
विवहिी असिी तरी वयवक्तमत्व दशमिनापेका तयांचया वाङ् मयाची चचामि अवधक िालयाच े
वदसते. मागीि कािखंडाप्रमाणे याही कािखंडात संतांचया चररत्राचा प्रवाह चररत्रकारांनी पुढे 
सुरू ठेविा होता. या कािखंडातीि चररत्रांववषयी जानहवी संत महणतात, ‘चररत्रिेखन हा 
किातमकतेचया अपेका बाळगणारा असा एक वाङ् मय प्रकार आह,े ही जाणीव अजून मराठीत 
पुरेशी रुजावयाची आवण रुळावयाची आह.े तयामळेुच चररत्रिेखन महणजे ववभवूतपूजन, गुण 
गौरव, वववशष्ट वयक्तीचया वववशष्ट कृतीचे अवभमानपवूमिक समथमिन हा प्रभाव मराठी सावहतयात 
अबावधत रावहिा आह.े’८ चररत्रात किातमकतेबरोबरच वसतुवनष्ठ सतयदशमिन असावे िागते. 
ते या कािखंडात वदसत नाही. वसतुवनष्ठ किातमक वयवक्तदशमिन ही आदशमि चररत्रिेखनाची 
एक मखुय कसोटी असते. ही जाणीव या कािखंडात िािेिी वदसून येत नाही ह ेसतय मानय 
करावे िागेि. चररत्राकडे सावहतयाचा एक प्रकार महणनू पाहावे चररत्रकारांत वदसत नाही. जरी 
हा दोष चररत्रांत असिा तरी तया-तया काळात विवहिेिी ही चररत्रे गौण वकंवा दोषपूणमि आहते 
ह ेमहणणे योगय ठरणार नाही.

मागीि कािखंडातीि चररत्रांचया दृष्टीने ववचार करता चररत्रिेखनाची पद्धत पूणमिपण े
बदििेिी वदसत नाही. तयातीि काही चररत्रात मात्र सामानयत: जाणीवपूवमिक वयवक्तमत्वाचा 
अभयास, मनोवैज्ावनक कलपकतेचा ववचार वा तयाआधारे आकिन यांचा ववचार केिेिा 
वदसतो. ‘साधारणत: गुणगौरव आवण ववभवूतपूजनाचया मयामिदेपयांत थांबणाऱया चररत्रांचे प्रमाण 
अवधक आह.े परंतु गुणदोषवदगदशमिन, वववेचन, वचवकतसा येथपयांत येणारे चररत्रिेखनही आह.े 
अशा काळ पररवसथती बरोबरच चररत्रनायकाचे वाङ् मय आवण मानवसकता यांचा उपयोग 
करून वसतुवनष्ठ, किातमक, िवितास जवळीक साधणाऱया वयवक्तदशमिनाचे, वयवक्तमत्व 
आकिनाचे प्रयोग या काळात थोडेच केिेिे आहते. या काळातीि चररत्रात काही दोष 
असिे तरी, काही चररत्रे अप्रवतम आहते. या काळातीि चररत्रे ही एका नव बदिाचया 
वसथतीतून जात होती. तयामळेु या काळातीि चररत्रात पूणमिपणे दोष आहते असे महणता येणार 
नाही वकंवा तंत्रदृष््टया ही चररत्रे पूणमिपणे वनदमोष आहते असेही महणता येणार नाही.

चररत्रे प्रथम समतृी राहावी महणनू विवहिी जात होती. तयानंतर भवक्तभावाने आवण गौरवाने 
विवहिी जाऊ िागिी. पुढे चररत्राचे रूप पािटिे. केवळ गुणगौरव करणारी चररत्रे मागे 
पडून गुणदोषांसवहत विवहिेिी चररत्रे वनमामिण होऊ िागिी. चररत्रात किातमकता आिी. 
चररत्रकार कलपनेपेका कलपकतेचा वापर अवधक करू िागिे. मधययुगात ठरावीक केत्रातीि 
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वयक्तींची चररत्रे विवहिी जात होती. तयामधये सतयदशमिनापेका अिौवककतव दाखवविे 
जात होते. चररत्रनायकाकडे वयक्ती महणनू न पाहता देव महणनू पावहिे जात होते. तयाच े
दोष विवहिे जात नवहते; पण इगं्रजांचया आगमनानंतर तयांचयाकडीि चररत्रे भारतीयांचया 
वाचनात आिी व तयानंतर आदशमिवादी, बोधवादी चररत्रे वनमामिण िािी. सवातंत्यापूववी अशा 
चररत्राची संखया अवधक आह.े सवातंत्यानंतर एकाच केत्रातीि आदशमि समाजापुढे रावहिे 
नाहीत. तयामळेु ववववध केत्रात कायमि करणाऱया व उत्ुंग कायमि असणाऱया वयक्तींची चररत्रे 
विवहिी जाऊ िागिी; पण वयक्तीदशमिन हा चररत्राचा उद्ेश सफि िािा नवहता. मात्र डॉ. 
जॉनसन या चररत्रानंतर यामधये फरक पडिा. चररत्रातून वयक्तीदशमिन वदसू िागिे व चररत्रांची 
वाटचाि किातमक चररत्राकडे सुरू िािी.

इ.स. १९४७ नंतरही चररत्रांची परंपरा सुरूच होती आवण आजही सुरूच आह.े पुढेही अनेक 
उलिेखनीय चररत्रे विवहिी गेिी. परंतु इ.स. १९४७ पयांतचया चररत्रांचा समावेश या खंडात 
करावयाचा असलयाने चररत्र वाटचािीचा आढावा ववसतारभयासतव इथपयांतच घेतिा आह.े 
तो घेतानाही सवमिच चररत्रग्रंथाचा उलिेख केिा नाही. तयाचप्रमाणे सवमि चररत्रकारांचा उलिेख 
ववसतारभयामळेु करता आिा नाही; परंतु चररत्र वाङ् मयात महत्वाचे बदि घडवणाऱया 
चररत्रग्रंथांचा तसेच चररत्रकारांचा उलिेख केिा आह.े

इ.स. १८६४ ते इ.स. १९४७ या काळातीि चररत्रे एका पररवतमिनातून जात होती. 
बदिाचया काठावर असणाऱया वसथतीतीि चररत्रात मागे महटलयाप्रमाणे काही चररत्रे चररत्र 
अभयासकांनी केिेलया कसोट्या पार करत होती. तर काही चररत्रे तंत्रदृष््टया अपयशी ठरत 
होती. अशा बदिाचया काळातीि चररत्रांचा समावेश या प्रकलपात केिा आह.े

*****

२.

िावसाहरेब रवश्वनाथ नािायण ्ंडरलक -

वहदंसुथानात राजयकारभार करणयासाठी इगं्रजांना वशकण घेतिेलया एतद्ेशीय िोकांची 
मदत हवी होती. तयासाठी तयांनी इगं्रजी वशकण सुरू केिे. या सवाांचा पररणाम वहदंसुथानातीि 
काही तरुणांनी वशकण घेणयास सुरूवात केिी. वशकण घेतलयामळेु तयांना इगं्रजांचा 
राजयकारभार, तयांची वयवसथा यातीि मममि समजिे. इगं्रजांचया भवय-वदवय सते्िा घाबरून 
न जाता तयांचया सेवेत, नोकरीत राहून अनेक वयक्तींनी देशातीि प्रजेसाठी सनदशीर मागामिने 
िढा वदिा. समाजसुधारणेचे कायमि हाती घेतिे. तयातून अनेकांना नयाय वमळवनू वदिा. आधी 
सामावजक की राजकीय या वादात न पडता सामावजक आवण प्रजेचया जीवनात उननती 
होणयासाठी सुधारणा केलया. यामधये प्रामखुयाने नयायमतूवी महादेव गोववंद रानडे यांचे नाव 
घयावे िागेि. तयांचयाप्रमाणेच रावसाहबे ववश्वनाथ नारायण मंडविक यांनी कायमि केिे; परंत ु
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तयांना कायामिचया तुिनेत ना प्रवसद्धी वमळािी ना तयांची अनेक चररत्रे तयार िािी. मंडविकांनी 
प्रवसद्धीववनमखु राहून समाजोउतथानासाठी कायमि केिे.

रावसाहबे ववश्वनाथ नारायण मंडविक यांनी आयुषयाचया पूवामिधामित इगं्रजांचया सेवेत 
ववववध पदांवर नोकरी केिी. नोकरी करत असताना देशवहताचा ववचार करणारे मंडविक 
एक दवुममिळ अवधकारी होते. तयानंतर तयांनी कायद्ाचया आधाराने समाजसुधारणा करत 
िोकांना नयाय वमळावा यासाठी प्रयतन केिे. समाजसुधारणेबरोबर इतर सवमिच बाबतीत 
सतयाचा आग्रह धरिा. अनेक बाबतीत इगं्रजांना बदि करणयास भाग पडिे. नामोहरण केिे. 
सावमिजवनक जीवनातीि प्रतयेक केत्रात तयांनी िोकांसाठी काम केिे. बंद पडत आिेलया 
संसथांना ऊवजमित अवसथेत आणिे. अनेक संसथा वनमामिण केलया. या संसथांचया माधयमातून 
िोकांचा उतकषमि कसा साधता येईि याचा ववचार केिा. ववववध ववषयांवर सावहतय वनमामिण 
केिे. थोडकयात, संपूणमि आयुषयभर तयांनी िोकवहतासाठी, सवदेशातीि िोकांचा सवावभमान 
जागतृ ठेवणयासाठी सनदशीर मागामिने िढा वदिा. तयामळेु तयांचे कायमि, तयांनी वनमामिण केिेिे 
सावहतय, िोकांना नयाय वमळवनू देणयासाठी उभारिेिा कायदेशीर िढा, मराठी भाषेचा 
उद्धार होणयासाठी केिेिी धडपड, ववववध संसथांचया माधयमातून केिेिी िोकोपयोगी 
कामे, धममिशास्त्र आवण वहदंधुमामितीि सुधारणेसाठी सुचविेिे उपाय असे प्रतयेक केत्रातीि 
कायमि अिौवकक आवण महनीय होते. तयांचया या सवमि केत्रातीि कायामिमळेु ववश्वनाथ मंडविक 
‘रावसाहबे’ या नावाने ओळखिे जात. तयांचया कायामिची आवण वयवक्तमत्वाची ओळख 
होणयासाठी गणेश रामकृषण हविदार यांनी इ.स. १९२७ मधये तयांचे बहृत चररत्र विवहिे; 
परंतु तयाची आवतृ्ी पुनहा वनघािी नाही तसेच तयांचे चररत्र इतरांनीही विवहिे नाही. तयामळेु 
मंडविकांचया वयवक्तमत्वाची आवण चररत्राची नवयाने ओळख होणयासाठी दोन भागात या 
चररत्रग्रंथाचे पुनप्रमिकाशन करत आहोत.

चररत्रकार गणेश हविदार यांचा जनम इ.स. १८७२ मधये िािा. तयांचे वशकण बी.ए., 
एिएि.बी. पयांत िािे होते. मुंबई हायकोटामिचया अपीि शाखेचे ते मखुय वशरसतेदार होते. 
तसेच भाषांतरकार आवण चररत्रिेखक महणनूही तयांची ओळख होती. तयांनी होमरकृत 
इवियडचे कववताबद्ध मराठी भाषांतर (दोन भाग), वनजमिनग्राम (गोलडवसमथचया डेितलेड 
ववहिेज’चे भाषांतर) नैषधसार (श्ीहषामिचया नैषधीय चररताचे पद्ातमक सार) महाकवी 
काविदासकृत मेघदतूाचे सटीक समवतृ्, समश्ोकी व सयमक मराठी भाषांतर अशा अनेक 
कावयांची मराठीत भाषांतरे केिी. यामळेु मराठी भावषकांची चांगिी सोय िािी. यावशवाय 
भारतामतृ (वयास यांचे महाभारत आवण मोरोपंती आयमिभारत यांचा तुिनातमक ववचार), 
रामायणामतृ (संवकप् गद् रामायण), शेकसवपअरचया नाटकातीि सौंदयमिसथळे, कलहणकृत 
राजतरंवगणीतीि सौंदयमिसथळे (या ग्रंथािा शंकरजी नारायण पाररतोवषक प्राप् िािे होते.) असे 
आणखी काही ग्रंथ तयांनी विवहिे.
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हविदार यांचया या सवमि ग्रंथापैकी होमरकृत इवियडचे कववताबद्ध मराठी भाषांतर हा 
कावय खंड खपूच नावाजिा गेिा. ‘या कववतासंग्रहाचे भाषांतर सोपे, सरळ, ओघवते व 
प्रासावदक िािे आह.े मराठी वाचकांना या जगववखयात महाकावयाचा तयांनी प्रथमच पररचय 
करून वदिा आह.े या कावयािा तयांनी विवहिेिी प्रसतावनाही अवतशय अभयासपूणमि आह.े’ 
असा महत्वपूणमि अवभप्राय अनेक मराठी समीककांनी वदिा आह.े मळुातच हविदार अभयास ू
आवण कायदेतजज् असलयामळेु तयांचया अभयासाचे आवण विखाणाचे ववषय गंभीर; पण 
सवमिसामानयांना समजतीि अशा प्रकारचे आहते. अशा अभयासू, जाणकार हविदारांनी 
‘रावसाहबे मंडविकांचे चररत्र’ विवहिे. रावसाहबे मंडविकांचा इ.स. १८८९ मधये मतृय ू
िािा. तयाअगोदर इ.स. १८७२ मधये हविदार याचा जनम िािा असिा, तरी तयांचया 
भेटीचा कोठेही संदभमि येत नाही. तयामळेु समकािीन िोकांचया आठवणी आवण वमळािेलया 
साधनसामग्रीचया आधारे चररत्र विवहिे. हविदार यांनी चररत्र िेखनात मंडविकांचया 
रोजवनशी आवण पत्रांचा योगयरीतया वापर करत चररत्र सतयवनष्ठ केिे. 

रावसाहबे मंडविकांचया कामाचा वयाप आवण पसारा खपू मोठा होता. तयामळेु सवांकष 
चररत्र विवहताना चररत्रकारािा तारेवरची कसरत करावी िागिी. तयातच मंडविकांना 
रोजवनशी विवहणयाची सवय, तयांनी अनेकांना विवहिेिी पत्रे, अनेकांची तयांना आिेिी 
अनेक पत्रे, समकािीन वतृ्पत्रात तयांचयावर आिेिी टीकावटपपणी, तयांची भाषणे, तयांनी 
सुरू केिेिे ‘नेवटवह ओवपवनयन’ नावाचया वतृ्पत्रांचया प्रतींची उपिबधता या असंखय 
साधनसामग्रीमळेु चररत्रकारांची एक प्रकारे सोय िािी होती. साधनसामग्री बाबतीत सोय 
िािी असिी, तरी या प्रचंड साधनसामग्रीमळेु गोंधळ उडणयाचाही संभव असतो. याबाबत 
हविदार यांनी या चररत्राचया प्रसतावनेत मत वदिे आह.े ‘जरी ह ेचररत्र ववसततृ आह ेतरी अपणूमि 
आह;े कारण शेकडो कागदपत्र वाचावयाचे आहते. काही पत्रे- जी प्रथम संदभामिवे समजिी 
नाहीत महणनू जयांचे महत्व कळून आिे नाही व महणनू जी ववचारात घेतिी नाहीत ती आता 
सवमि ग्रंथ छापून िालयावर मागाहून दसुरी पत्रे वाचलयावर संग्राह्य वाटू िागिी आहते. काही 
नवे शोध िागणयाचा संभाव आह.े’ थोडकयात, मंडविक यांचयाववषयी खपू साधनसामग्री 
उपिबध असलयाने चररत्रकारांचा काही काळ गोंधळ उडालयाचे वदसते; परंतु हविदारांचया 
अभयासाची वशसत, वयासंग, कायद्ांचा अभयास, अनेक भाषा अवगत असलयाने तयांना ह े
चररत्र विवहणे शकय िािे.

गणेश हविदार यांनी मंडविकांचे चररत्र विवहिे तया काळात चररत्रनायकाचया 
जीवनातीि सवमिच घटना-प्रसंग दते ववसततृ आवण जाडजूड चररत्रग्रंथ विवहणयाची पद्धत होती. 
न.वचं. केळकरांनी याच काळात िोकमानय वटळकांचे तीन खंडातीि साधार चररत्र आवण 
ववसततृ चररत्र विवहिे. बडोद्ाचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांचे तीन खंडांतीि बहृत 
चररत्र दाजी नागेश आपटे यांनी विवहिे. याचप्रमाणे हविदार यांनी मंडविकांची दैनंवदनी, 
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पत्रे, तयांचया समकािीन िोकांची पत्रे, समकािीन वतृ्पत्रे अशा साधनसामग्रीचा वापर 
करत साधार चररत्र विवहिे. मंडविकांचे संपूणमि वयवक्तमत्व समजणयासाठी ह ेचररत्र उपयुक्त 
आह;े परंतु चररत्रनायकाचया मतृयूनंतर जवळजवळ चाळीस वषाांनी ह ेचररत्र प्रकावशत िािे 
आह.े तयांचयाववषयीचया सवमि शंका दरू िालयावर आवण तयांचयाबद्ि असणाऱया वैचाररक 
मतांबाबत सवमि मळभ दरू िालयावर हविदार यांनी वततकयाच तटसथपणे आवण समरस होत 
ह ेचररत्र विवहलयाने या चररत्राचे महत्व अधोरेवखत होते. जया चररत्रनायकांची आधार आवण 
ववसततृ चररत्रे विवहिी गेिी, तयामधये महत्वाचे चररत्र महणनू या चररत्राकडे पाहावे िागेि. 
मंडविकांनी सावमिजवनक जीवनात सवमिच केत्रात प्रचंड कायमि केिे. तयांचयामळेु इगं्रजांना अनेक 
सुधारणा करावयास िावलया. अनेक संसथा वनमामिण केलया. बंद पडिेलया संसथांना ऊवजमित 
अवसथेत आणिे. तयामळेु तयांचे कतृमितव असामानय िािे.

ववश्वनाथ मंडविकांचा जनम कोकणातीि रतनावगरी वजलह्यात मरुूड खेडेगावात ८ माचमि 
१९३३ मधये िािा. मंडविकांचया जनमाचया काही वषाांपवूवी पेशवाई नष्ट िािी होती. 
इगं्रजांनी वहदंसुथानात राजयकारभाराचा जम बसविा होता. तयांची सवमिच केत्रातीि अतुिनीय 
प्रगती पाहून वहदंसुथानातीि िोक सतंवभत िािे होते. इगं्रज आपलयावर राजय करतायेत हा 
ववचार बाजूिा पडून तयांची भाषा, परदेशातीि ज्ान, ववद्ा आवण किांतीि प्रगती पाहून 
वहदंसुथानातीि सवमि िोक अवाक िािे. तयामळेु पारतंत्यात राहून सुद्धा सवातंत्याचा ववचार 
काही काळ बाजूिा पडिा. अशा पररवतमिन घडणाऱया काळात मंडविकांचा जनम जरी 
खेडगावात िािा, तरी तयांनी तयांना वमळािेलया वारशािा साजेसे वशकण घेतिे. हविदार 
यांनी मंडविकांचे जनमवतृ् आवण ववडिांचया पूवमिजांचा इवतहास ववसततृपणे वदिा आह.े 
ववश्वनाथ यांचया आई-ववडिांववषयी सववसतर मावहती वदिी आह.े ववश्वनाथ याचे बािपण 
आवण पुढे तयांनी केिेिे कायमि याववषयी हविदार महणतात, ‘ववश्वनाथ पुढे पराकमी होऊन 
आपिे नाव साथमि करीि असे कोणाचयाही धयानात आिे नसेि. ववश्वनाथ पाळणयात घािून 
बाजेवर पडून पाळणयाची सूत्रे हािववताना हा पुढे मोठा िालयावर सवमि देशाची सूत्रे चािववि 
असे सवपनसुद्धा याचया मातोश्ीस पडिे नसेि. वनद्रा आिी नाही महणनू गीत महणत असताना 
हा मोठा िालयावर सारे राषट्र याचे यशोगीत गायीि अशी कलपनाही याचया मातोश्ींचया 
मनात वशरिी नसेि.’ हविदार यांनी चररत्राचया सुरुवातीिा जरी मंडविकांचया कायामिच े
रहसय मांडिे असे वाटत असिे तरी, या रहसयाचा एक-एक धागा पुढे प्रतयेक प्रकरणातून 
कमाकमाने उिघडिा आह.े तयामळेु या रहसयाचे अंशतः कथन प्रथम केिे असिे तरी, संपूणमि 
रहसयाचा उिघडा पूणमि चररत्र वाचलयावरच होतो.

ववश्वनाथ मंडविक यांनी प्राथवमक वशकण रतनावगरी येथे घेतिे. तयानंतर ते पुढीि 
वशकणासाठी एवलफनसटन इवनसटटयूट, मुंबई येथे दाखि िािे. या वशकण संसथेत कष्टपूवमिक 
वशकण घेतिे. तयांचया सहाधयायींनी ही तयांचयाप्रमाणेच आपापलया केत्रात नाव कमाविे. 
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तयामधीि काही महत्वाची नाव महणजे दादाभाई नौरोजी, भासकर दामोदर पाळंदे, नवरोजी 
फदुमिनजी, नारायण ववषण ु बापट, नारायण भाई दांडेकर, गणपतराव भासकर होत. ववश्वनाथ 
मंडविक उचच वशकण घेत असताना तयांनी अनेक सहाधयायींचया मनात आदरभाव वनमामिण 
केिा होता. तयाबद्ि हविदार महणतात, ‘यातिी कोणी मंडळी बुद्धीने कमी नवहती; 
अभयासात आळशी नवहती; परंतु ववद्ाथवी या नातयाने रावसाहबेांनी आपिी छाप सवाांवर 
बसवविी. तयांची बुद्धी हवा तो ववषय ग्रहण करणयास व तयात प्राववणय वमळववणयास समथमि 
होती. या बाबतीत इतर ववद्ाथवी मागे पडत. महणजे गवणतात एकाची जी मती चािे ती 
तकमि शास्त्रात कंुवठत होई व तकमि शास्त्रात चािे वतिा रसायनशास्त्राचे आकिन होत नसे. 
शेवटलया परीकेपयांत रावसाहबे कोणास हार गेिे नाहीत. एका ववद्ारयामिस कॉिेजमधये 
जेवढी बवकसे व वशषयवतृ्या वमळवणे शकय होते तेवढी तयांनी वमळवविी. या परीकेत ते 
एकंदरीत पवहिे येऊन, वशवाय नऊ ववषयांतही पथृकपणे पवहिे आिे. ते नऊ ववषय महणजे 
१. िक्मीशास्त्र, २. तकमि शास्त्र, ३. मानसशास्त्र, ४. नीवतशास्त्र, ५. वाङ्मणय, ६. इवतहास, ७. 
रसायनशास्त्र, ८. वनसपतीशास्त्र व ९. देशीभाषाववषय ह ेहोत. याप्रमाणे परीकेत तयांस नऊ 
बवकसे वमळािी पावहजे होती; परंतु दोन ववषयांहून अवधक ववषयात बवकसे कोणािाही 
देऊ नयेत असा वनयम असलयामळेु तयांना दोनच वमळािी. शेवटचया परीकेत रावसाहबेांना 
उत्म गुण वमळून, नॉममिि सकॉिरवशप वमळािी व दरमहा तीस रुपयाचे वेतन वमळू िागिे. 
यावशवाय तयांनी एजवथमिकृत ‘िाटरी’ या नावाचया ग्रंथाचे भाषांतर करून सुंदरजी जीवाजी 
यांचया नावाचे बकीस वमळविे.’ मंडविकांचा अभयास, तयांना वमळािेिी बवकसे याची 
इतथंभतू मावहती वदलयामळेु उचच वशकण घेताना मंडविक सजग होते, पररश्म घेत होते ह े
सपष्ट होते. 

ववश्वनाथ मंडविकांचा या काळातीि वदनकम देत हविदार यांनी छोट्या-छोट्या बाबींतून 
तयांचे वयवक्ततव अभयासू होते ह ेसपष्ट केिे आह.े तयातीि एक बाब पावहिी महणजे मंडविक 
अभयासू होते ह े िकात येते. ‘रावसाहबेांना कोणतयाही पुसतकाची वाण नसे. अभयासाची 
पुसतके ते सवमि ववकत घेत; परंतु भरपूर मावहतीचया चांगलया पुसतकांची आवशयकता वाटलयास 
तयांचे प्रोफेसर रॉयि एवशयावटक सोसायटीचया संग्रहातून आणनू देत. या पंचदशवषमिदेशीय 
अिौवकक बुद्धीचया बटूवर तयांची मजवी फार बसिी होती. डॉकटर हाकमि नेस व प्रो. पॅटन 
आपलया गाडीतून तयांना वफरावयास नेत असत.’ मंडविक कोणतयाही ववषयांबद्ि वजज्ास ू
असलयाने तयांना हवी असणारी पुसतके तया ववषयांतीि िोक आणनू देत.

मंडविकांना वशकण पूणमि होताच नोकरीची संधी चािून आिी. तयांचे वहतवचंतक एि.जी. 
जेकब यांनी तयांना भजू या वठकाणी मखुय वहशोबनीस महणनू नोकरी वदिी. तयावेळी तयांचा 
पगार ११० रुपये ठरिा होता. ही नोकरी सोयीची होती तरीसुद्धा फार िांब असलयाने काही 
काळी नोकरी करून तयांनी या नोकरीचा राजीनामा वदिा. भजू येथीि नोकरीचया काळात 
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तयांनी वसंधी भाषेचा आवण प्रांताचा खपू अभयास केिा. तयामळेु तयांचा वसंधचा ‘चािता 
बोिता कोश’ महणनू सवमिजण उलिेख करत. पुढे तयांना वशकण खातयात ववहवजटरची नोकरी 
वमळािी. तयावेळी पगार वाढून १५० रुपये िािा. वशकण खातयात ववहवजटरची नोकरीत 
असताना तयांनी गावोगावी शाळा सथापन करणयासाठी प्रोतसाहन वदिे. यामळेु अनेक 
खेडोपाडी वशकणाची सोय िािी. या कािखंडात तयांनी आपिा ववद्ावयासंग चािूच ठेविा 
होता. तयांचया ज्ानात भर पडत होती. या दोनही वठकाणी नोकरी करत असताना ते सवजनांच े
वहत पाहत होते. िोकांचा काय फायदा होईि याकडे नेहमी िक होते.

चररत्रकार हविदार यांनी मंडविकांचया प्रतयेक नोकरीवर एक-एक भाग विहीत, तया-तया 
कािखंडात तयांनी सवतःची आवण इतरांची काय प्रगती केिी याचे साधार वनवेदन केिे आह.े 
मंडविकांनी फक्त नोकरी न करता या काळात वमळािेलया संधीचे सोने केलयाचे हविदार 
सपष्ट करतात. मंडविकांनी यानंतर मनुसवफची, सरकारी बुक डेपोमधये कयुरेटरची, प्रावप्कराच े
कवमशनर साहबेांचया कचेरीत नोकरी केिी. अशा नानाववध पदांवर नोकरी करताना सवतःचा 
सवावभमान जपिा. िोकांचे वहत होईि याकडे पवहिे. याबाबत हविदार महणतात, ‘रावसाहबे 
सववहताकरता नोकरीत वशरिे होते ह ेखरे आह;े परंतु नोकरीत असता िोकवहताची वचंता तयास 
वाटून िोकवहत करणयाचे साधन नाही यामळेु तयास खेद होई.’ याकाळात तयांना आिेलया 
महत्वाचया अनुभवांचा समावेश हविदार यांनी केिा आह.े प्रतयेक घटना-प्रसंगात तयांच े
वयवक्तमत्व कसे वदसिे याचेही वनवेदन केिे आह.े अशा वनवेदनामळेु चररत्राची किातमकता 
वाढिी आह.े तसेच मंडविकांचया उमद्ा वयवक्ततवाची चांगिी ओळख चररत्राचया पवहलया 
भागातच होते.

इगं्रजांनी मंडविकांचया ज्ानाची आवण तयांचया कष्टाळू वतृ्ीची िवकरच दखि घेतिी 
होती. तयामळेु मंडविकांना हवया असणाऱया पदांवर नोकरी वदिी. यामधये मंडविकांचे काही 
इगं्रज वमत्र तयांचया कामािा आिे असिे, तरी तया सवाांना आपण एका चांगलया वयक्तीची 
वशफारस करत आह े याचा अवभमान वाटत असे. सरकारी नोकरीचया काळात वेळ आवण 
पैसा यांचा सदपुयोग मंडविकांनी योगय रीतीने केलयाचे हविदार सांगतात. तयांनी या काळात 
ज्ानाची तपचियामि सोडिी नाही. तयामळेु या काळात तयांचयाकडून महत्वाचे िेखन िािे. 
तयांचया या िेखनाबाबत ‘प्रथम ग्रंथिेखन’ या भागात सववसतर वनवेदन हविदार यांनी केिे 
आह.े या काळात तयांनी तीन-चार संशोधनपर वनबंध आवण आठ ग्रंथांची वनवममिती केिी. 
तयामधये काही भाषांतर केिेलया ग्रंथांचा समावेश होता. ‘सवयी आवण अभयास’९ आवण 
‘वहदंसुथानचा इवतहास’१० ह े महत्वाचे ग्रंथ या काळात विवहिे. तयाचबरोबर ‘बोधसार’, 
‘वसंधी भाषेचे िघवुयाकरण’, ‘यंग साहबेांचया बीजगवणताचे भाषांतर’, ‘िक्मीशास्त्र’, 
‘वदवाणी कायद्ांची चवूणमिका’, ‘वहदं ू िोकांचया मधयंतरीय अवसथेववषयी ववचार’, आवण 
‘मुंबई इिाखयाचा इवतहास व भगूोि’ या ग्रंथांचे िेखन केिे. (या ग्रंथांबद्ि सववसतर मावहती 
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‘प्रथम ग्रंथिेखन’ या भागात वदिी आह.े) या ग्रंथांचे ववषय आवण ववसतार पाहता मंडविक ह े
हाती घेतिेलया ववषयांचा मळुातून अभयास करणारे संशोधक होते याची खात्री पटते.

मंडविक सरकारी नोकरी करत होते. तयांना चांगलया पदांवर नोकरीही वमळत होती; परंत ु
फक्त नोकरीचया फेऱयात अडकून इतर अनेक समाजोपयोगी कामे तयांना करता येत नवहती. 
िोकांचया कामात जासत िक देता येत नसलयामळेु आवण नोकरीतीि फोिपणा तयांचया 
िकात आिा. मंडविक ह ेसवावभमानी वतृ्ीचे असलयाने िवकरच नोकरीचा राजीनामा देऊन 
इगं्रजांचया जोखडातून मकु्त िािे. तयांनी ववकिीचा अभयास सुरू केिा. मळुातच अभयास ू
वतृ्ी असलयाने ही परीकासुद्धा वरचया श्ेणीत उत्ीणमि िािे. तयानंतर तयांनी सवतंत्र ववकिी सुरू 
केिी. ववकिीचा वयवसाय करत असताना तयांनी सवतःिा घािून वदिेलया नीवतवनयमानुसार 
ववकिी केिी. तयांचया या नीवतयुक्त ववकिीचा सवतंत्र इवतहास देताना हविदार यांनी 
तयांचयाकडे कोणकोणतया केसेस आलया. तयाचा वनपटारा तयांनी कसा केिा याची जासतीत 
जासत मावहती देणयाचा प्रयतन केिा आह.े ‘कोणतयाही खटलयात खोटी ववधाने करणारा 
करणार नाही.’ असे सपष्टपणे पककारािा सांगणारा हा वकीि ववराळाच महणावा िागेि. 
तयांचे ह ेतत्व तयांनी खासगी आयुषयातही जपिे होते.

‘रावसाहबेांचया ववकिीचे रहसय’ या भागात मंडविक ववकिी करताना घेत असिेिे 
कष्ट आवण या वयवसायात ठेविेिे नैवतक वतमिन, यामळेु तयांचयाकडे अनेक महत्वाचे खटिे 
आलयाचे हविदार सांगतात. छत्रपती शाहू महाराज करवीर संसथानचे माजी अवधपती यांचया 
आजीबाई श्ीमंत महाराज मातुश्ी अवहलयाबाई यांनी रावसाहबेांना वदिेिे पत्र हविदार 
देतात. ‘वववित्ा, प्रामावणकपणा आवण हाती धरिेलया कामात मनःपवूमिक िटणयाची उतसुकता 
ह ेसवमि गुण आपलया अंगी असिेलयांचे ऐकून सदरीि कामी आपिी मदत घेणयात आिी 
आह.े’  अशा आशयाचे पत्र चररत्रात देऊन तयांनी रावसाहबेांचया ववकिीिा ततकािीन 
काळात वकती मानयता पाविी होती ह े सपष्ट होते. कोणतयाही खटलयाचा पररपूणमि अभयास 
केलयावशवाय ते कोटामित उभे राहत नसत. तयात आपिे सवमि कष्ट खचवी घाित. तयामळेु तयांना 
अथामितच यश वमळत असे.

सावमिजवनक कामाचे महत्व जाणिेलया वयक्तीिा एक समाजकायमि करून शांत बसता 
येत नाही. याचा प्रतयय रावसाहबेांचे चररत्र वाचलयावर वारंवार येतो. मंडविकांची ववकिी 
सुरू असतानाच तयांनी वहदंसुथानातीि िोकांची मते इगं्रज सरकारपयांत पोहोचणयासाठी 
िोकवशकण आवण जागतृीकररता ‘नेवटवह ओवपवनयन’ नावाचे वतृ्पत्र काढिे. या वतृ्पत्राचा 
संपूणमि इवतहास हविदार यांनी सारांशरूपाने कथन केिा आह.े ‘नेवटवह ओवपवनयन’ काढताना 
आिेलया अडचणी, तयाची छपाई, वगमिणीदार वाढवणयासाठी केिेिे प्रयतन या सवाांचा सार 
या भागात देतात. याकाळात मंडविकांचा इतर अनेक मानयवरांबरोबर िािेिा पत्रवयवहार 
हवािदार यांनी वदिा आह.े तयामळेु अववि इगं्रजांचया काळात अशी सवतंत्र मताची वतृ्पत्रे 
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चािवणे वकती अवघड होते ह ेसपष्ट होते. कोणतयाही वतृ्पत्राचा मकुुटमणी महणजे तया पत्राच े
संपादक. मंडविकांनी या वतृ्पत्रात संपादक या नातयाने विवहिेिे अनेक िेख महत्वाच े
आहते. तयाववषयी हविदार महणतात, ‘नेवटवह ओवपवनयन पत्रातीि वनवडक िेख छापून 
प्रवसद्ध करणयासारखे आहते. कारण ते एक सवतंत्र पत्र होते. कोणाचया आश्यावर अविंबून 
नवहते. सवतंत्र िऱयाचया प्रवाहातीि पाणयाप्रमाणे तयातीि िेख वनममिळ होते.’ तर ह ेपत्र सवतंत्र 
मताचे होते. तयाबाबतचा महत्वाचा खिुासा हविदार यांनी पुढे केिा आह.े ‘ने.ओ. चया 
सवतंत्र मताची शदु्धी अबावधत राहणयास मखुय कारण असे होते की, या पत्राचया उतपननावर 
तयाचे चािक पोटाकरता अविंबून नवहते. फायद्ाकरता भितयासितया जावहरातीसुद्धा या 
पत्रात ते घेत नसत. इतकेच नवह ेतर सवमतप्रसाराथमि पदरास खोट िावनू घेणयास चािक तयार 
होते, तयामळेु तयांना कोणाची हांजी हांजी करावी िागत नसे. आपिे खरे मत तेच ते देऊ 
शकत. वतमिमानपत्र हचे जर तयांचे पोटाचे साधन असते तर वाचकांची खशुामत करताना तयांच े
मत दवूषत िािे असते.’ जया काळात कोणतेही वतृ्पत्र चािवताना मोठा तोटा होत असे 
अशा काळात रावसाहबेांनी ह ेवतृ्पत्र मोठ्या कष्टाने चािविे होते.

ववकिी आवण वतृ्पत्र सुरू करून रावसाहबेांनी सावमिजवनक कामात खऱया अथामिने प्रवेश 
केिा. तया काळात तयांनी केिेलया महत्वाचया कामांचा उलिेख करत तयाचा िोकांना काय 
फायदा िािा याची साधार आवण इतथंभतू मावहती हविदार यांनी वदिी आह.े यामधये 
मुंबईमधीि बंद केिेिा जुगार, रेववहनयू सवहले कायदा याची मावहती देताना रावसाहबे वकती 
कष्ट घेतात याचा उलिेख हविदार करतात. रेववहनयू सवहले कायदा पाररत करताना तयांना 
अपयश आिे. तयाबद्ि हविदार यांनी अवतशय बोिका अवभप्राय नोंदवविा आह.े हविदार 
महणतात, ‘तयांचे ह ेसवमि प्रयतन वनषफळ िािे. परंतु राजकारणात पडणयाचया पवहलयाच प्रसंगी 
रावसाहबेांनी केवढी वचकाटी दाखविी ते वदसून येते आह.े राजकीय कामे कशी करावी 
तयाचाही अनुभव तयांना वमळािा तो िहान सहान नवहता.’ अशा प्रकारे हविदारांनी 
रावसाहबेांचया वयवक्तमत्वातीि वचकाटी, धाडस आवण अंवतम कणापयांत िढणयाची तयारी 
याबद्ि चररत्रात वारंवार उलिेख केिे आहते.

रावसाहबेांनी सावमिजवनक जीवनात काम करताना काही संसथा वनमामिण केलया. तसेच काही 
मतृ अवसथेत असणाऱया संसथांचे पुनजवीवन केिे. तयामधये बॉमबे असोवसएशन, ईसट इवंडया 
असोवसएशन, सटुडंट्स विटरेरी अँड सायंवटवफक सोसायटी, ववकिांची सभा आवण डेककन 
वहनामिकयुिर ट्रानसिेशन सोसायटी अशा काही संसथांचे तयांनी पुनजवीवन केिे. तयामळेु तयांना 
मळुातच सावमिजवनक कामांची आवड होती ह े या संसथांचया केिेलया मदतीवरून िकात 
येते. या दोन प्रकरणांचया शेवटी हविदार महणतात, ‘याप्रमाणे रावसाहबेांचया सावमिजवनक 
राजकीय चळवळींची रूपरेषा काय होती ह े वाचकांस कळून येईि. एका प्रकारे पाहता 
राजकीय चळवळींचीच तयांना ववशेष हौस होती.’  सावमिजवनक काम जासतीत जासत वहायिा 
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हवे, महणनू रावसाहबे नेहमीच कष्ट करत असलयाचे हविदार यांचया एकूण वनवेदनावरून 
िकात येते.

सामावजक सुधारणेबाबत रावसाहबेांची काय मते होती आवण कोणतया सामावजक 
सुधारणा तयांनी केलया याबाबत सखोि आवण संपूणमि मावहती हविदार देतात. धमाांतर हा 
तया काळातिा अवतशय कळीचा मदु्ा होता. इगं्रजी वशकण घेतिे की, िोक धमाांतर करतात 
असा एक समज मोठ्या प्रमाणात पसरिा होता. तयामळेु याबाबत रावसाहबेांचे काय मत होते, 
यावर हविदार यांनी भाषय केिे आह.े रावसाहबे धमाांतर केिेलया वयक्तींना दोष नसत; परंत ु
धमाांतर केिेलया वयक्तींनी वाईट कृतये केिी तर, मात्र तयावर कडाडून हलिा करत. हविदार 
यांनी रावसाहबेांचया सामावजक सुधारणेतीि प्रतयेक केत्राबद्ि काय मत होते वकंवा तया 
केत्रात काय बदि घडायिा हवा याबद्ि सववसतर भाषय केिे आह.े तयामधये उषट्रारोहन, 
छापीशाई, पटवधमिनी पंचांग, बविदान, यज् व वहसंा, श्ावणी, भतेु खोते, उपासतापास, 
पाद््रयाकडे पानसुपारी, स्त्रीवशकण, नाचाचा समारंभ, िगन व खचमि, िगनाखातर खचमि, हुडंा, 
बािवववाह, वदृ्धवववाह, बहुपतनीकतव, खाणयावपणयाचा वववधवनषेध, परमहसं किब, प्राथमिना 
समाज, पुनववमिवाह, जावतभेद, नाटक आवण जयोवतषशास्त्र या ववषयाबद्ि रावसाहबेांचे मत 
प्रवतकूि होते का अनुकूि याची साधार मावहती वदिी आह.े स्त्रीवशकण वहावे, वस्त्रयांनी 
वेगवेगळया केत्रातीि वशकण घेऊन सवाविंबी वहावे असे तयांना वाटत होते. तयांनी वस्त्रयांना 
गायन वशकणयाचा एक मोिाचा सलिा वदिा होता. तयाबाबत हविदार विवहतात, ‘वस्त्रयांनी 
गायनकिा वशकावी असे तयांचे मत होते महणनू तयांनी स्त्रीगीत नावाचा एक ग्रंथ गोवधमिनपंत 
छत्रे यांनी केिेिा १८६४ सािांत सटुडनस विटररी अँनड सायवनटवफक मंडळाचया शाळांतीि 
मिुींकरता छापून प्रवसद्ध केिा. तयात बायकांचया गाणयापैकी काही प्रवसद्ध गाणी सवरबद्ध व 
तािबद्ध करून तंतुवाद्ावर कशी वाजवावी ते समजावनू सांवगतिे आह.े सटुडनस विटररी 
अॅणड सायंवटवफक सोसायटीचया ववद्माने मुंबईस वस्त्रयांकरता वनराळया कनयाशाळा 
सथापून आपलया वमत्रांचया साहाययाने पुढाकार घेऊन तया चांगलया वसथतीत ठेवणयाचे श्ेय 
रावसाहबेांचयाकडे आह.े’ मंडविकांची तया काळातीि एकूणच सामावजक सुधारणांची 
तुिना करता तयांची मते पुरोगामी होती ह ेसपष्ट होते.

रावसाहबे मंडविकांनी समाजकायमि करत असताना काही ग्रंथांची वनवममिती केिी. तयामधये 
मराठीत वहदंधुममिशास्त्र आवण मराठी कोश या ग्रंथांचा समावेश होता. यातीि पवहिा ग्रंथ तयार 
िािा; परंतु कायमिबाहुलयामळेु तयांचया हातून मराठी कोश पणूमि होऊ शकिा नाही. हविदार 
अशा बाबी जयाचा मंडविकांनी संकलप केिा; परंतु तया काही कारणाने पूणमि होऊ शकलया 
नाहीत अशांचीही नोंद घेतात. अथामितच यामळेु मंडविकांचे धडपडे, नेहमी कायमिमगन राहणारे 
वयवक्तमत्व समजते.

रावसाहबे मंडविकांनी सावमिजवनक काम आवण ववकिी करताना अनेक प्रश्न हाताळिे. 
तयामधये ‘महसैूर प्रकरण’ हा एक तयांचया जीवनातीि महत्वाचा खटिा होता. इगं्रज आवण 
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महसैूर राजा यांचयातीि दत्क ववधानावरून िािेिा वाद वहदंसुथानात गाजिा. कारण 
संसथाने खािसा करणाऱया िॉडमि डिहौसी यांचया मतािा पाठबळ देणयासाठी दोन वररष्ठ 
इगं्रज अवधकाऱयांनी ‘िॉडमि डिहौसीचया राजनीतीचे धोरण’ यावर आधाररत दोन ग्रंथ १८६५ 
मधये विवहिे होते. तयाचे खंडन करणयासाठी या महसैूर खटलयाचा वनकाि िागणयापूववी 
मंडविकांनी ‘दत्काचा अवधकार ववरुद्ध संसथाने खािसा करणयाचा अवधकार’ असे 
महत्वाचे पुसतक विवहिे. तयाचया प्रती सवतः तयार केलया. या पुसतकाचया प्रती देशात 
नवह;े तर परदेशातही वाटलया. तयामळेु या पुसतकाचा फार गवगवा िािा. या पुसतकाच े
सार देताना हविदार महणतात, ‘पवहलया भागात मंडविक यांनी वहदधुममिशास्त्राप्रमाणे दत्क 
घेणयाचा अवधकार गरीब रयतेपासून मोठ्या राजापयांत सवाांस आह े असे वसद्ध केिे आह.े 
दसुऱया भागात ह ेराजय सावमिभौम सरकार दत्कािा परवानगी देणयाचे नाकारून खािसा करू 
शकत नाही असे वसद्ध केिे आह ेव वतसऱया भागात ड्यूक ऑफ आगामिइि व सर जॅकसन 
यांचया संसथाने खािसा करणयाचया साधारण मतावर टीका करून खोडून टाकिी आहते.’ 
या पुसतकाचे महत्व एवढे वाढिे की, इगं्रज अवधकाऱयांना आपिा वनणमिय बदिावा िागिा. 
अशाच प्रकारे ‘खोती कजजा’ या प्रकरणात रावसाहबे मंडविकांनी घेतिेिे कष्ट आवण तयांना 
वमळािेिे यश याचा ऊहापोह केिा आह.े मंडविक कोणतेही काम हाती घेतिे की, तयामधये 
तन-मन-धन िावनू काम करत होते. तयामळेु तयांना तयात यश येत असे. अशी काही प्रकरण े
देत हविदार यांनी मंडविकांचया कामाचा पररचय करून वदिा आह.े

रावसाहबे मंडविकांनी ववश्वववद्ाियात देशी भाषेत अभयासकम नेमणयासाठी केिेलया 
कसरतीचा ऊहापोह हविदार केिा आह.े इ.स. १८८२ मधये इगं्रज सरकारने एक वशकण 
कवमशन तयार केिे होते. तया कवमशनपुढे साक देणयासाठी रावसाहबे मंडविकांना वनमंवत्रत 
करणयात आिे. तयावेळी रावसाहबे मंडविक आवण कवमशन यांचयामधये िािेलया प्रश्नोत्रे 
चररत्रकारांनी चररत्रात सादर केिी आहते. यावेळी रावसाहबे मंडविकांनी मांडिेिी मदु्ेसूद 
भवूमका आवण इगं्रजांचया मतांचे खंडन याचा सववसतर वतृ्ांत हविदार देतात. (यामळेुच 
युवनवहवसमिटीचया वहाइस चॅनसिर पदासाठी िोकमानय वटळकांनी तयांची वशफारस केिी 
होती. याबाबत अवधक मावहती प्रसतावनेचया शेवटचया भागात वदिी आह.े) तयामळेु वशकण 
केत्रातही मंडविकांचे सथान वकती महत्वाचे होते ह ेिकात येते.

देशी भाषांचे ववश्वववद्ाियातून उचचाटन होऊ नये असे रावसाहबे मंडविकांना वाटत 
होते. यासाठी तयांनी वेळोवेळी अनेक मते साधार मांडिी होती; परंतु इगं्रजांचया धोरणापुढे 
इतरांप्रमाणे रावसाहबे मंडविकांनाही यश आिे नाही. तयाबद्ि हविदार यांनी यथाथमि 
अवभप्राय नोंदविा आह.े ‘देशी भाषांचे ववश्वववद्ाियातून उचचाटन होऊ नये यासाठी 
रावसाहबेांना यश आिे नाही. युवनवहवसमिटीचया मंवदरातून मराठी भाषेची हकािपट्ी व 
दषुयंताचया दरबारातून शकंुतिेची हकािपट्ी यात पुषकळ सामय आह.े भेद एकच आह ेतो 
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हा की, वतिा बाहरे वनघनू जाताना आपिा वािी कोणी नाही महणनू वजतके अवघड वाटिे 
वततके मराठीिा ववश्वववद्ाियाचया मंवदरातून बाहरे जाताना वाटिे नसेि; कारण वतिा एक 
तरी वािी वमळािा होता.’  हा वािी महणजे रावसाहबे मंडविक होते. रावसाहबे मंडविकांनी 
मराठी भाषेचे ववश्वववद्ाियात सथान वमळावे महणनू खपू प्रयतन केिे. वेगवेगळया कवमशनपुढे 
मराठी भाषेचया समथमिनाथमि साधार साकी वदलया. या सवमि घटनाकम हविदार यांनी सुसंगतपण े
गुंफत मराठी भाषेसाठी रावसाहबे मंडविकांनी केिेिे प्रयतन आवण मराठी भाषेवरीि तयांच े
पे्रम समजते.

रावसाहबे मंडविकांनी अनेक संसथा उभारणीस हातभार िाविा; तर काही संसथा सवतः 
उभारलया. तयामधये प्रामखुयाने ‘रॉयि एवशयावटक सोसायटी’चे नाव प्रामखुयाने घयावे 
िागेि. इ.स. १८६३ मधये रावसाहबे मंडविक या संसथेचे सभासद िािे. या संसथेचया मुंबई 
शाखेिा उवजमित अवसथेत आणणयाचे काम तयांनी केिे. ही संसथा मानवाचा पूवमि इवतहास 
समोर आणणयासाठी संशोधन करत होती. इ.स. १८८० मधये मंडविकांना ‘बेंगाि एवशयावटक 
सोसायटी’चे सभासद महणनू नेमणयात आिे. तर इ.स. १८८४ मधये ‘सटॅवटसटीक सोसायटी 
ऑफ िंडन’चे फेिो महणनू नेमणयात आिे. तयाचप्रमाणे ‘रॉयि वजऑग्रावफकि सोसायटी 
ऑफ ग्रेट वब्रटन व आयिांड’ चे सभासद महणनू नेमणयात आिे. अशा प्रकारे मंडविकांचया 
अभयासू वतृ्ीची दखि जागवतक पातळीवर घेतिी गेिी. रावसाहबे मंडविकांचया या सवमि 
कतमिबगारीचे वनवेदन हविदार यांनी सववसतरपणे केिे आह.े यामधये तया-तया संसथेत कोणती 
कामे केिी, तया संसथेिा ऊवजमित अवसथेत येणयासाठी काय योगदान वदिे आवण या संसथांमळेु 
िोकांना काय फायदा िािा याचे वनवेदन केिे आह.े

या दीघमि चररत्रात चररत्रकार हविदार यांनी रावसाहबे मंडविकांचया वैयवक्तक जीवनातीि 
घडामोडी उदाहरणाथमि, कौटंुवबक जीवन, वैवावहक जीवन, तयांची अपतये आवण इतर नातेवाईक 
यांचयाववषयी कमी विवहिे आह.े यािा नाना मंडविकांचा प्रपंच, भाऊ मंडविक, रावजी 
मंडविक, रावसाहबेांचया मातोश्ी, रावसाहबेांचया पतनीचा अंगरोग या प्रकरणांचा अपवाद 
आह.े यामधये हविदार यांनी रावसाहबे मंडविकांचया कौटंुवबक जीवनातीि महत्वाचया 
घडामोडींचा आढावा देताना तयांचया जीवनातीि सुख-दःुखांची नोंद घेतिी आह.े तयामळेु 
रावसाहबे मंडविकांचे कौटंुवबक जीवन समजणयास मदत होते. पतनीचा अंग रोग बरा होत 
नाही ह ेतयांना समजलयावर तयांनी वमत्र जेकब यांना पत्र विवहिे. ‘मी नशीबवादी नाही तरी 
असलया सत्व पाहणाऱया संकटांनी मनुषयाचा सवभाव सुधारणयाचे मोठेच कायमि होते असा 
मािा समज िािा आह ेव तेवढेच मिा सधया समाधान आह.े मािी पतनी आता बरी होईि 
असे मिा वाटत नाही. कदावचत शारीररक कष्ट कमी होतीि.’ कौटंुवबक बाबतीत फार 
भाववनक होते. पुढे तयांचया पतनीचा मतृयू िालयावर तयांना खपू दःुख िािे.
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सावमिजवनक काम करत असताना रावसाहबे मंडविकांनी मुंबई मयुवनवसपािटीत सुधारणा 
वहावयात महणनू सनदशीर मागाांनी अनेक उपाय सुचविे. तयांचा अभयास आवण िोकांचया 
रासत मागणया यांमळेु रावसाहबे मंडविकांचे वकतयेक प्रसताव िगेचच इगं्रज अवधकाऱयाकडून 
मंजूर केिे जात. तयामळेु रावसाहबे मंडविकही अनेक वेळा उपाय सुचवताना तया-तया 
समसयेचा सखोि अभयास करत असत. मुंबई मयुवनवसपािटीत रावसाहबे मंडविकांनी 
मोठे योगदान वदिे. मयुवनवसपािटीमधये नवा कायदा िालयापासून रावसाहबेांनी वनवड 
कॉपमोरेशनमधये िोकांकडून शेवटपयांत होत असे. या वनवडीमळेु कॉपमोरेशन तयांना टाऊन 
कौवनसिचे सभासद महणनू वनवडत असे. रावसाहबे मंडविकांनी मयुवनवसपािटीमधये केिेिी 
कामवगरी कॉरपेरेशनमधीि सभासदांना अभयासामळेु मानय िािी होती. तयामळेु इ.स. १८७९ 
सािी सवमि सभासदांनी कॉरपेरेशनचे अधयक महणनू तयांची वनवड केिी. मागे महटलयाप्रमाण े
रावसाहबे मंडविक कोणतयाही कामाचा पाठपुरावा अभयासावशवाय करत नसत. याबद्ि 
तयांचया मुंबई मयुवनवसपािटीतीि कायामिचया कामवगरीबद्ि नयायमतूवी महादेव गोववंद रानडे 
यांनी एक पत्र विवहिे. ह े पत्र हविदार यांनी चररत्रात वदिे आह.े ‘मुंबईचया नागररकांनी 
कॉपमोरेशनचे अधयक महणनू महणजे िॉडमि मेयर तुमहािा वनवडून जो तुमचा जयघोषात गौरव 
केिा तयाबद्ि मिा तुमचे अवभनंदन करू द्ा. आमहा सवाांना तुमहास वदिेलया या मानाचया 
पदवीचा सकारण अवभमान वाटत आह.े नामदार जगननाथ शंकरशेट व डॉ. भाऊ यांचया मागे 
तुमही वहदं ूिोकांचे पुढारी महणनू तयांचया जागी आिा आहात. वहदंूंचा समाज संखयाबिाने 
व द्रवयबिाने मोठा आह.े तयात तुमचया सारखया सवमि जातीचया व धमामिचया िोकांकडून 
एकमताने पुढारीपणाचा मान वमळािेिा मनुषय पावहजे होता. तया मानाचा उपयोग घेणयास 
ईश्वर तुमहास पुषकळ आयुषय देवो. अगदी तरुणपणीच सरकारी नोकरीचा मोहपाश तोडून 
तुमही सवतंत्र िािा तेवहापासून सतत पररश्म घेऊन सवमि सुवशवकत िोकांचेही धरुरणतव तुमही 
प्राप् करून घेतिे आह.े मयुवनवसपािटीचया कलयाणाथमि जे तुमही अववश्ांत उद्ोग करीत 
आिात तयाचे आमहास फारच कौतुक वाटत आह.े दोनही बाजूंनी तुमही आमहास अतयुत्म 
उदाहरण घािून वदिे आह.े’ नयायमतूवी रानडेंसारखया श्ेष्ठ वयक्तींनी रावसाहबे मंडविकांचया 
कायामिची केिेिी प्रशंसा महणजे शाबासकीचे प्रमाणपत्रच होय. यामळेु रावसाहबे मंडविकांच े
मयुवनवसपािटीतीि नेमके कतृमितव सपष्ट होते.

रावसाहबे मंडविक वकीि िालयापासून इगं्रज वहदंसुथानात करत असिेिे कायदे आवण 
तयांचे पररणाम याचा पुरेपूर अभयास करत होते. तयामळेु केिेिा कायदा िागू करणयाअगोदर 
तयाबाबत आकेप घेणयात सवमिप्रथम मंडविक पुढे जात. तयामळेु अनेक अनयायकारक कायद े
दरुुसत िािे. हविदार यांनी ‘कायदा ववरुद्ध वयक्तीववषयक तारतमय’ या भागात रावसाहबे 
मंडविकांनी कायद्ािा केिेिा ववरोध आवण तयावर इगं्रजांनी केिेिी दरुुसती याबद्िची 
सववसतर हवकगत वदिी आह.े ‘एकादा कायद्ाचा मसुदा कौवनसिमधये आिा की तयाच े
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वासतववक सवरूप रावसाहबेांना िवकर व नेमके िकात येत असे व एकदा एखाद्ा मसुद्ात 
एखादा भाग पररणामी अनवहतकारक महणनू तयांची खात्री िािी की, तयाची दरुुसती 
करणयाकरता जेवढे महणनू कायदेशीर इिाज आहते तेवढे केलयावशवाय सवसथ न बसणयाचा 
रावसाहबेांचा वनचिय असे. तयाकररता श्माकडे, पैशाकडे वकंवा काळाकडे मळुीच पाहावयाच े
नाही हा तयांचा वनधामिर असे. तो शेवटपयांत वटकणयास तयािा कतमिवय जागतृीचा आधार असे.’ 
यामळेु रावसाहबे मंडविक आपलया कायदेववषयक ज्ानाचा फायदा सवमिसामानयांना करून देत 
याबद्ि मावहती वमळते.

रावसाहबे मंडविकांचे कायदेववषयक ज्ान, तयांचया कामातीि वचकाटी आवण कष्ट 
करणयाची तयारी यामळेु इ.स. १८७४ रोजी सर वफिीफ वडु हाउस (गवहनमिर) यांनी मुंबईचया 
कायदे कौवनसिमधये तयांची वनवड केिी. या वनवडीमळेु अथामितच तयांचया कायदेववषयक 
ज्ानाचा सनमान इगं्रजांनी केिा. तयांनीही या वनवडीचा खपू फायदा करून घेतिा. जे अनेक 
जाचक कायदे होते, तयात बदि करणयास भाग पाडिे. नवीन कायदे तयार करताना प्रजेचया 
वहताची काळजी घेतिी. यामळेु तयांची फार वाहवा िािी. रावसाहबे मंडविक ह े सवतंत्र 
मताचे होते. तयांनी अनेक कायदे आवण देशांचया घटनांचा मळुातून अभयास केिा होता. 
यामळेु तयांचा गौरव ‘टाइमस’ या नामांवकत वतृ्पत्राने केिा. हा गौरव हविदार यांनी 
सारांशरूपाने वदिा आह.े तयामळेु या काळात मंडविक कायद्ाबद्ि वकती ज्ानी होते ह े
समजते. रावसाहबे मंडविक मुंबई कौवनसिमधये इ.स. १८७४ ते इ.स. १८८४ या सािांत होते. 
तयातीि फक्त इ.स. १८७८ आवण १८७९ या दोन वषवी ते मुंबई कायदे कौवनसिमधये नवहते. 
एवढ्या दीघमि काळांत तयांनी खपू काम केिे. याकाळात तयांनी मिुकी अंमिदार व जमीन 
महसुिीचा कायदा, १८७५ चा तीन नंबरचा दसतुरीचा कायदा, मािमत्ादार कोटामिचा १८७५ 
चा पाचवा कायदा, वसटी सवहलेचा कायदा १८७६ चा चार नंबरचा कायदा, फेरी बोटींचया 
कायद्ात दरुुसती करणारा १८७५ चा सहावा कायदा, सक्तीने देवी टोचणयाचा १८७६ चा 
पाचवा कायदा, कपाशीचया भेसळीचा १८७७ चा पवहिा कायदा, कपाशीचया भेसळीचा 
१८८० चा वतसरा कायदा, अबकरीचा १८७७ चा वतसरा कायदा, मुंबई मयुवनवसपि अॅकटात 
दरुुसती करणारा १८७७ चा सहावा कायदा, वशकारीचया प्राणयांचे संरकण करणारा १८८० 
चा वतसरा कायदा, ववषारी औषधे ववकी वनयवमत करणारा कायदा, प्रांवतक रसतयांचा १८८२ 
चा सातवा कायदा, महुडाचया फुिांववषयी १८८२ चा वतसरा कायदा, सथावनक सवराजयाचा 
कायदा असे महत्वाचे कायदे मंडविक मुंबई कायदे कौवनसिमधये असताना पाररत करणयात 
आिे. हविदार यांनी रावसाहबे मंडविकांचया कायद्ाचया ज्ानाबद्ि नोंदवविेिा अवभप्राय 
तयांचया कायदेववषयक ज्ानाची महती सपष्ट करतो. ‘एकच पुरुष शास्त्रज् व शास्त्रकार नसतो; 
परंतु तयाची शास्त्रज्ता शास्त्रकार होणयास साहायय होते. तयाचप्रमाणे एकच पुरुष कायद्ात 
प्रवीण व चांगिा कायदे करणारा बहुधा नसतो. रावसाहबे कायद्ात प्रवीण होते. तसेच 
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कायदे कसे करावे ते ते जाणत होते. ते जाणणयास तयांचे कायद्ाचे ज्ान साहाययभतू िािे.’ 
चररत्रकार हविदार हहेी कायद्ाचे जाणकार होते. तयामळेु रावसाहबे मंडविकांचया एकूणच 
कायदेववषयक ज्ानाची इतथंभतू मावहती हविदार सहज, सोपया भाषेत देतात. तयामळेु कायद े
न जाणणाऱया सवमिसामानय वाचकािा ही कायद्ाची, तयात िािेलया सुधारणांची मावहती 
समजते. तयांनी कायदे कौवनसिात महत्वपूणमि कामवगरी बजाविी होती. तयाबद्ि िॉडमि ररचडमि 
टेंपि यांनी महत्वपूणमि अवभप्राय पुढीिप्रमाणे नोंदविा आह.े ‘काऊवनसिातीि वहदंी सभासद 
ह ेआपलया देशबांधवांचे वहत व अनवहत कशात आह ेते बरोबर दाखवनू देणयात फार उतसाह 
दाखवत असत. वादवववादांत ववश्वनाथ नारायण मंडविक ह ेफार प्रमखु भाग घेत. वरिसतोदास 
पॉि यांना जी पदवी बंगािचया काऊवनसिमधये प्राप् िािी होती तीच पदवी यांना मुंबईचया 
कायदे काऊवनसिात प्राप् िािी होती. यांचे खाजगी वतमिन अगदी उदाहरण घेणयासारखे होते. 
सावमिजवनक काम करणयाचे मोठेच बुवद्धसामरयमि यांचया अंगी होते.’

रावसाहबे मंडविकांचया चररत्राचे दोन भाग हविदार यांनी केिे आहते. तयातीि ४४ 
प्रकरणे पवहलया भागात आहते तर रावहिेिी ४२ प्रकरणे दसुऱया भागात आहते. साधारणपण े
पवहलया भागात रावसाहबे मंडविकांची जडणघडण, तयांनी वेगवेगळया पदांवर केिेिी 
नोकरी, सावमिजवनक कामातीि धडपड, ववकिी, सरकारशी सनदशीर मागामिने वदिेिा 
िढा याचे वनवेदन वदिे आह.े दसुऱया भागात मंडविकांची सवमिच केत्रातीि प्रगती, तयांना 
इगं्रजांकडून वमळािेिा मान-सनमान, वेगवेगळया केत्रातीि कतृमितवामळेु वमळत असिेिी 
प्रवसद्धी या सवाांबद्ि वनवेदन केिे आह.े

रावसाहबे मंडविकांनी थोड्याच कािावधीत ववकिी, मुंबई मयुवनवसपािटी आवण मुंबई 
कायदे कौवनसि या वठकाणी कतृमितवाचा ठसा उमठविा. सतत दीघमोद्ोग आवण कोणतेही 
काम मनापासून करणयाचया तयांचा कष्टाळू वतृ्ीमळेु तयांचयावरीि कामाचा ताण आपोआप 
वाढत गेिा. तयांना सक्तीची ववश्ांती घेणे गरजेचे वाटू िागिे. रावसाहबे मंडविक ततकािीन 
प्रवसद्ध वठकाण महाबळेश्वरिा ववश्ांती घेणयासाठी जात. महाबळेश्वर या वठकाणी गेलयावर 
तयांचे राहणयाचे वठकाण, तयांचा िवाजमा, ववश्ांतीसाठी गेलयावर जाताना पुसतके वाचायिा 
घेऊन जाणे या सवाांबद्िची मावहती ‘महाबळेश्वर’ या प्रकरणात हविदार देतात. यावशवाय 
रावसाहबे मंडविकांनी पुणयामधये ववडिोपावजमित जागेवर एक शानदार घर बांधिे होते. तया 
वठकाणीही कधी-कधी जाऊन राहत होते. तर कधीकधी तयांचया जनमगावी आसूद येथेही 
ववश्ांती घेत असत. तेथीि वातावरणाचे सुंदर वणमिन हविदार यांनी केिे आह.े ‘रावसाहबेांची 
आणखी एक हवा खाणयाची आवडती जागा तयांचया जनमगावाजवळ एक आसूद महणनू 
गाव आह ेतेथे होती. तेथीि थोडा डोंगर चढलयावर तयांचया कुिसवामीचे (श्ीकेशवराजाचे) 
देऊळ आह.े तेथे श्ीचया सावननध एक िाकडी बंगिा बांधनू तेथे रावसाहबे १८७० सािी 
जावनू रावहिे होते. वरती इषद उंच पवमिताचे शृंग, खािी वकंवचत खोि दरी, मधये दवेाियाचया 
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सावनधयाने पववत्र िािेलया िाडीने िाकिेिा बंगिा. अशा पररवसथतीत राहून प्रातःकाळी 
पक्याचे मंजुळ गान व बागेतीि पाणयाचया िऱयाची जलपना श्वण करून, दपुारी भोजनोत्र 
ताप हरण करणारे वारे सेवन करून, मधलयावेळी आप्ेष्टांचया दशमिनाने सुख पावनू, रात्री 
आश्मसदृश शांततेचे सौखय भागून, स्त्रीसमवेत रावसाहबे बहुत आराम पाविे.’ अशा सुंदर 
वातावरणात राहून पुढीि कायमि करणयाचे वनयोजन रावसाहबे करत.

रावसाहबे मंडविकांना वहदंसुथानातीि संसथावनकाबद्ि आसथा होती. याबाबत महसैूर 
प्रकरण आवण कोलहापूर येथीि दत्कववधानाचया प्रश्नी तयांना ववकिी वमळणे या सवमि बाबी 
मागे आलयाच आहते. महाराषट्राबाहरेीि जी मराठी संसथाने होती, तया सवमि संसथानाबद्ि 
मंडविकांना ववशेष आसथा होती. तयामळेु या संसथावनकांचया अनुषंगाने घडणाऱया प्रतयेक 
घटनांवर तयांची नजर असे. बडोदे संसथान आवण मंडविक यांचे वेगळे नाते होते. बडोद्ाच े
वदवाण होणयासाठी तयांना वनमंत्रण वदिे जात असे; परंतु इ.स. १८७० आवण तयानंतर बडोद्ात 
जो बखेडा माजिा होता, तो पाहून तेथे जाणे योगय नाही असे तयांना वाटलयाने तयांनी ह ेपद 
घेणयाचे नाकारिे; परंतु तयांचे सहाधयायी दादाभाई नौरोजी यांनी ह ेपद सवीकारिे. रावसाहबे 
मंडविकांचा बडोदे संसथानाववषयी इतरांबरोबर िािेिा पत्रसंवाद आवण या पत्रसंवादातून 
तयांना या संसथानचया भववषयाववषयी वाटणारी काळजी या सवाांचा एकवत्रत सार बडोदे या 
प्रकरणात आिा आह.े

पुढे अनेक घडामोडी घडलयावर बडोद्ाचे महाराज खंडेराव गायकवाड यांचया पतनी 
महाराणी जमनाबाई यांना इगं्रज सरकारने दत्कपुत्र घेणयाची परवानगी वदिी. तयानुसार 
जमनाबाई यांनी नावशक वजलह्यातीि कौळाणे गावचा गोपाळ नावाचा मिुगा दत्क घेणयाच े
ठरविे. या गोपाळचया (महणजेच महाराजा सयाजीराव गायकवाड) यांचया दत्क ववधानप्रसंगी 
रावसाहबे मंडविकांना वनमंत्रण देणयात आिे होते. एका मोठ्या संसथानचया महत्वाचया 
कायमिकमािा मंडविकांना वनमंत्रण आिे होते, यावरून तयांची तयाकाळात वकती योगयता 
वाढिी होते ह ेिकात येते. चररत्रकार हविदार यांनी याप्रसंगी रावसाहबे मंडविकांनी वयवसथा 
करणयासाठी अपपाजी काशीनाथ वनमकर यांची नेमणकू केलयाचे सांगतात. यावेळी सयाजीराव 
महाराजांना मंडविकांनी उपदेश केिा होता. तो महत्वाचा आह.े ‘महाराजांना मािा वनरोप 
कळवा की, धममि, अथमि, काम व मोक या चार प्रवतमिक शक्ती आहते. तया महाराजांना वववदत 
आहतेच. या चार शक्तींशी संगत असे चार वगमि मनुषयाचे केिेिे आहते. ते आतमि, वजज्ासू, 
अथामिथवी व ज्ानी. यातीि जो श्ेष्ठ वगमि आह ेतयात गणिे जाणयाचया िािसेन जनक व भीषम 
यांचा उचच उद्ेश मनात धरूनच काय करावयाचे ते महाराजांनी करावे.’ या कायमिकमानंतर 
रावसाहबे मंडविकांनी वेडनबगमि यांना पाठविेलया पत्रात सयाजीराव महाराजांची तारीफ 
केलयाचे वदसते. मंडविक विवहतात, ‘गायकवाड सरकार व मािी मिुाखत िािी. श्ीमंत 
सयाजीराव महाराज ह ेतरुण राजे फार होतकरू आहते. वम. इवियट११ यांनी कामवगरी करून 
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ठेविी आह ेती इतकी मोठी आह ेकी, पुढचया वपढीचे िोक तयांना दवुा देत राहतीि. इवियट 
यांचा वशषय सुववज्, सुमनसक व सावधान िािा आह.े’ मंडविकांनी विवहिेिे या पत्रातीि 
शबदनशबद खरा ठरिा. सयाजीराव महाराजांनी बडोदा राजयात वशकण, राजकारण, धममि, 
शेती, समाजसुधारणा, आवथमिक बाबतीत केिेिी प्रगती िकणीय ठरिी. यावरून रावसाहबे 
मंडविकांचे वनरीकण वकती रासत आवण योगय होते ह ेिकात येते.

इगंिंडहून कोणताही महत्वाचा अवधकारी वकंवा राजघराणयातीि वयक्ती वहदंसुथानिा भेट 
देणयासाठी येणार असेि तर तो मुंबईमागले येत. अशा बड्या िोकांचया सवागतासाठी रावसाहबे 
मंडविकांना जावे िागत असे. इ.स. १८७५-७६ मधये वप्रनस ऑफ वेलस वहदंसुथानिा भेट 
देणयासाठी आिे. तयावेळी तयांना मुंबई मयुवनवसपि कॉपमोरेशनकडून जे मानपत्र घेणयाच े
ठरिे होते, तयासाठी जी कवमटी नेमिी होती तयात रावसाहबे मंडविकांचा समावेश होता. 
तसेच या आगमनावनवमत् िहान मिुांना खाऊ वाटणयासाठी जी कवमटी नेमिी होती, 
तयामधयेही मंडविकांचा समावेश होता. वप्रनस ऑफ वेलस यांचया भेटीप्रसंगी इगं्रज सरकारचया 
अवधकाऱयांनी काही महत्वाचया जबाबदाऱया रावसाहबे मंडविकांवर सोपववलया होतया. 
तया तयांनी वयववसथत पार पाडलया होतया. पुढे वदलिी दरबारामधये तयांना वनमंत्रण होते. या 
प्रसंगाचया वनवमत्ाने रावसाहबे मंडविकांनी महत्वाचे दोन प्रश्न सोडविे. तयावेळी तयांचया 
दौऱयाचे संपूणमि वनवेदन हविदार यांनी वदिे आह.े रावसाहबे मंडविकांचे या काळात महत्व 
वाढिे होते, तयांचया ज्ानाचा आवण वयासंगाचा आदर सवमित्र केिा जात होता. या सवाांचा 
आढावा हविदार यांनी घेतिा आह.े

रावसाहबे मंडविकांनी ववकिीत खपू नाव कमाविे. खपू प्रगती केिी. इगं्रज दरबारी 
तयांचा बोिबािा िािा. तयामळेु तयांना कोटामित उचच पदांवर नेमणकुा वमळू िागलया. इ.स. 
१८७६ मधये तयांची सरकारी वकीि महणनू तातपुरती नेमणकू िािी. तयानंतर इ.स. १८८४ 
पासून कायमसवरूपी नेमणकू िािी. ववकिी वयवसायातीि तयांची धडपड आवण सरकारी 
वकीि होणयासाठी तयांना करावी िागिेिी कसरत यांचा सुसंगत आढावा हविदार ‘सरकारी 
ववकिी’ या प्रकरणात देतात.

महाराषट्रात इ.स. १८७५-७६ मधये खपू मोठा दषुकाळ पडिा. रावसाहबे मंडविक ह े
सावमिजवनक कामात अग्रेसर असलयाने याही काळात ते िोकांचया मदतीसाठी पुढे आिे. 
तयांनी अनेक दानशरू िोकांना मदत करणयाचे आवाहन केिे. या आवाहनािा अनुसरून 
तयांना अनेक िोकांनी मदत केिी. ‘या दषुकाळाकरता रककम जमावणयात व वतचा योगय 
वठकाणी वववनयोग करणयात रावसाहबेांनी सवत: पुषकळ खटपट केिी. पुणयास वस्त्रदान 
व अननदान रावसाहबेांनी सवत: जाऊन केिे. तयावशवाय जागोजाग तयांची ववश्वासाची 
िोककलयाणकारी सतयधमवी अशी माणसे होती तयांचयामाफमि त पुषकळ रककम वाटिी. तयाच े
काम पुणयास रावसाहबेांचे कारभारी बळवंतराव जोशी व वमत्र बाळकृषण सायनना यांनी केिे.’ 
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या काळात रावसाहबे मंडविकांनी केिेिा पत्रवयवहार देत ते सावमिजवनक कामासाठी वकती 
ततपर होते, ह ेहविदार यांनी साधार सपष्ट केिे आह.े

रावसाहबे मंडविकांचे दानधमामिबद्ि असणारे मत आवण तयांनी कोणािा वकती दानधममि 
केिा याववषयी मावहती ‘धमामिदाय’ या प्रकरणात येते. तयांनी नातेवाइकांना वदिेिे दान, 
समाजातीि गरजू िोकांना वदिेिे दान आवण याप्रसंगी रावसाहबे मंडविकांनी विवहिेिी 
पत्रे याचा उलिेख हविदार करतात, ‘ववविान मंडळींचया प्रती ववकत घेऊन तयांना रावसाहबे 
उत्ेजन देत. ववविान होऊ घातिेलया ववद्ारयाांस द्रवयाची मदत करत. वशकण संसथांना मदत 
करत. िोकांनी करावयाचया समारकाचा प्रघात पडत चाििा होता, तयाकररता ते पैसे भरत. 
मुंबईस काही वषाांपूववी गरीब िोकांकररता ‘बॉमबे नेवटवह वडसपेनसरी’ महणनू एक धमामिथमि 
दवाखाना काही उदार धवनकांनी बरीच वषले चािविा होता. तयाचया वयवसथापक मंडळींच े
रावसाहबे सभासद होते व वगमिणीदार होते.’ रावसाहबे मंडविक धमामिदाय करताना जया 
िोकांना खरोखरच दानाची गरज आह,े अशा िोकांना सतपात्री दान करत. यातून अनेकांना 
फायदा िालयाचे हविदार मदु्ामहून नमदू करतात.

रावसाहबे मंडविकांचया संपूणमि चररत्रात पाच-सहा प्रकरणांत खासगी आयुषयाचा वतृ्ांत 
हविदार देतात. याबद्ि यापूववीच वववेचन आिे आह.े तयातीि आणखी दोन प्रकरण े
महणजे, ‘स्त्रीववरह’ आवण ‘वचरंजीवाचे िगन’. रावसाहबे मंडविक दांपतयांना पुत्र नसलयामळेु 
इ.स. १८७९ सािी वच. धोंडू यािा दत्क घेतिे. तयाचे नाव नारायण असे ठेविे. तयानंतर 
मात्र तयांचया पतनी जासत वदवस वजवंत रावहलया नाहीत. रावसाहबेांचया पतनींचे ५ ऑकटोबर 
१८७९ रोजी वनधन िािे. तयाचे खपू दःुख मंडविकांना िािे. या ववरहाचे दःुख अनेकांना 
विवहिेलया पत्रातून वयक्त केिे आह.े वमत्र जेकब यांना पत्रात विवहिे, ‘माझया बायकोचे प्राण 
हरविे तयाबरोबर एक जनमाचा वमत्रही हरविा. वतचया दखुणयामळेु- तयाचा प्रकार तुमहास 
वववदत आहचे - आमची उभयतांची मने चांगिी एकत्र जुळून गेिी होती. जशी साखळीचया 
दवुयानेच! अशा वसथतीत मािे दसुरे िगन (जे करावयास आमचया दषु्टचािी रीतीची परवानगी 
आह े ते) करून देणयाचे सषृ्टीकमाववरुद्ध जे प्रयतन माझया नातेवाईकांनी केिे तयामळेु तर 
वतचया दखुणयात माझया पे्रमाची वतचया पे्रमाशी सांगड अवधक घट् बसिी. गेिी सहावषले 
तर वतचे वनतय ववधी उरकून घेणयाससुद्धा वतिा दसुऱयाची मदत िागत असे. परंतु वतिा 
मदत करणयातच मिा सुख वाटत असे. वतने आपिे हाि सोसणयात वदवय शक्ती दाखवविी 
ह े मी जाणनू होतो.’ पतनीचया वनधनाने तयांना अतीव दःुख िािे होते. अशी अनेक पत्रे 
हविदार यांनी वदिी आहते. तयानंतर काही वदवसांनी तयांनी वचरंजीवाचे िगन गणपत जोग 
यांचया मिुीशी केिे. तयामळेु एक मोठ्या जबाबदारीतून मकु्त िालयाचे समाधान तयांना होते. 
रावसाहबे मंडविकांचया सावमिजवनक कामाचया तुिनेत हविदार अवतशय कमी प्रमाणात 
कौटंुवबक हवकगत देतात. हा एक या चररत्राचा ववशेष महणावा िागेि.
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रावसाहबे मंडविक सावमिजवनक कामात काही संसथांचे ववश्वसत महणनूही ते काम करत होते. 
या कायामितूनही काही सामावजक काम करता यावे, काही िोकांना मदत वहावी असा सरळ-
साधा तयांचा वहशेब होता. तयामळेु काही संसथा तयांनी अवतशय काटेकोरपणे चािववलया. 
याबाबतचा उलिेख याअगोदर आिा आह.े इ.स. १८२३ मधये सथापन िािेलया ‘मुंबई 
नेवटवह एजयुकेशन सोसायटी’ या संसथेची सथापना िािी होती वतचा मखुय हतेू हा होता 
की, वहदंसुथानातीि िोकांना वशकण वमळावे. महणनू अशा प्रकारची संसथा सथापन करणयात 
आिी होती. या संसथेत प्रथम इगं्रजी आवण नंतर मराठी वशकण देणयास सुरुवात करणयात 
आिी होती. यासाठी अनेक िोकांनी वनधी जमा केिा होता. पुढे या संसथेत अनेक वसथतयंतरे 
घडत गेिी. या संसथेचा वनधी कशा प्रकारे खचमि करावा यासाठी पंच मंडळी नेमिी जात असे. 
तयास ‘बोडमि ऑफ एजयुकेशन’ असे नाव ठेविे होते. यामधये सहा ट्रसटी असत. तयातीि 
तीन नेवटवह एजयुकेशन सोसायटीमधीि असत व तीन सरकारने वनवडिेिे असत. तयामधये 
सरकारमाफमि त रावसाहबे मंडविकांची वनवड करणयात आिी. तयामळेु तयांचया सनमानात 
आणखी भर पडिी.

आतापयांतचया वववेचनावरून रावसाहबे मंडविक ह ेववद्ावयासंगी आवण कमािीचे ज्ानी 
होते ह े समजते. ह े ज्ान मंडविकांनी ग्रंथ वाचनातून वमळविे होते. तयांचयाकडे महत्वाचा 
ग्रंथसंग्रह होता. या सवमि ग्रंथांचया याद्ा चररत्रकार हविदारांनी चररत्रात सादर केलयामळेु 
रावसाहबे मंडविकांकडे अकरधन वकती मोठ्या प्रमाणात ह ेसमजणयास मदत होते. हविदार 
यांनी या सवमि ग्रंथांचे वगवीकरण करून वदिे आह.े ह ेसवमि ग्रंथ वयववसथत ठेवणयासाठी तयांनी 
अवतशय उत्म वयवसथा केलयाचे पुढीि वववेचनावरून िकात येते. ‘उत्म ग्रंथांचा संग्रह 
करून तयाची वयवसथाही रावसाहबेांनी उत्मच करवविी होती. पुसतके ठेवणयाचया सोयींची 
अशी मोठमोठी कपटे करवविी होती व ती ठेवणयासाठी राहतया बंगलयातीि दोन ववसतीणमि 
वदवाणखाने तळमजलयावर राखनू ठेविे होते. ती जागा न पुरलयामळेु काही ग्रंथ माडीवर 
ठेविेिे होते.’ रावसाहबे मंडविक सवतः ग्रंथांचे चाहते असलयामळेु तयांना या अनमोि 
धनाची वकंमत माहीत होती. यामळेुच तयांनी अशा प्रकारे उत्म वयवसथा केिी होती.

रावसाहबे मंडविकांना सावमिजवनक कामात कोणतयाही केत्राचे बंधन नवहते. तयामळेु जे 
काम हाताशी येईि वकंवा तयांचयापुढे येईि तया कामाचा पूतमिता केलयावशवाय तयांना चैन पडत 
नसे. शेतकऱयांची वसथती सुधारणयासाठी तयांनी एक कायदा सुचवविा होता. तयामधये तयांनी 
शेतकऱयांचया वहताची अनेक किमे घातिी होती. तयामधये ‘रावसाहबेांनी जो कायद्ाचा 
मसुदा केिा होता तो फॅमीन कवमशनचया ररपोटमिमधये जी तत्वे नमदू केिी आहते तयांना धरून 
होता. १८६६ चया इडंीयन कंपनीचया अॅकट अनवये िोकांना विवमटेड िायवबविटीची कंपनी 
काढणयाची सवित वदिेिी होती. अशा कंपनीिा समाईक तत्वावर दोन िाखांचे भांडवि 
गोळा करणयाचा व जरूर तसे वाढववणयाचा अवधकार द्ावयाचा होता. वतची मखुय कचेरी 
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मुंबईस ठेवावयाची होती व शाखा पुणयास उघडावयाची होती. कंपनीचया दर भागाची वकंमत 
शंभर रुपये ठेवावयाची होती. शेतकऱयांना सवितीने कजमि देऊन तयांची वसथती सुधारणयाचा 
हतेू होता. मात्र कजमि देणयाचे काम तगाईचया रूपाने जे सरकार करते तयाचयाबद्ि या कंपनीने 
करावयाचे होते. सटॅमप व रवजसटे्रशन फी माफ करून घयावयाची होती. सावकारांचे व कुळांच े
नुकसान न होता सिोखयाने शेतकऱयांची वसथती सुधारणयाचा हतेू होता.’ शेतकऱयांववषयीचा 
कायदा ह ेफक्त एक उदाहरण िािे. तयावशवाय तयांनी गंगा नदी शदु्धीकरण, गोरकण, वैद्ववद्ा, 
वहदंधुममिशास्त्र अथवा मयूख अशा अनेक प्रश्नात िक घातिे. ह ेसवमिच प्रश्न तयांचयाकडून मागवी 
िागिे नाहीत. गंगा नदी शदु्धीकरण, गोरकण, वैद्ववद्ा या बाबतीत तयांना जासत यश आिे 
नाही; परंतु अशा प्रश्नांची उतपत्ी वकंवा जाणीव तयांनी सवाांना करून वदिी. तयामळेु मंडविक 
ह ेसावमिजवनक सवमि प्रश्नांचा वेध घेणारे बहुआयामी वयवक्तमत्व होते ह ेिकात येते.

रावसाहबे मंडविकांनी केिेलया िेखनातीि जासतीत जासत िेखन वहदंधूममि आवण 
ततसंबंधी होते. तयावशवाय तयांनी संशोधनपर मानव धममिशास्त्र, जोवतषशास्त्र, रोवहणीशकटभेद 
असे ग्रंथ विवहिे. रावसाहबे मंडविकांचया िेखनाववषयी हविदार यांनी तीन टपपयांत भाषय 
केिे आह.े हविदार यांनी रावसाहबे मंडविकांचया सवमि िेखनाबद्ि मावहती देताना तयांनी 
संकलप केिेिे; परंतु तयांचया हातून पणूमि न होऊ शकिेलया ग्रंथांववषयीही या तीनही भागांत 
वनवेदन केिे आह.े यामळेु रावसाहबे मंडविकांनी िेखन केिेिे सवमिच ग्रंथ, ग्रंथांचे ववषय 
आवण याबद्ि चररत्रकार हविदार यांचे मत समजते. या सवमि िेखनाचा गौरव करताना 
हविदार महणतात, ‘रावसाहबेांची कीतवी, िेखक अथवा ग्रंथकार महणनू वजतका दीघमिकाि 
वटकेि वततका दीघमिकाि दसुऱया कोणतयाही नातयाने वटकणार नाही.’ एखाद्ा ववषयावर 
विवहताना सखोि मावहती वमळवावी, जासतीत जासत संदभमि शोधावेत, तयाचे वगवीकरण आवण 
ववशे्षण साधार करावे, शास्त्रशदु्ध करावे आवण तयावर आधाररत वनषकषमि पूवमिग्रहदवूषत न 
काढता सदह्तेूने काढावेत हा साधा राजमागमि मंडविकांचया विखाणात वदसतो. रावसाहबे 
मंडविकांचे सवमिच ग्रंथ संशोधनपर असलयाने वाचक आवण तरुण अभयासकांना मागमिदशमिक 
आहते.

रावसाहबे मंडविकांचया कायदेववषयक ज्ानाची कीतवी वहदंसुथानात सवमित्र पसरिी होती. 
यामळेु इ.स. १८८४ मधये तयांची ‘किकत्ा कायदे कौवनसि’मधये वनवड केिी गेिी. मुंबई 
कायदे कौवनसिमधये जनतेचया वहताचे कायदे करून घेतिे होते; तयाचप्रमाणे किकत्ा कायद े
कौवनसिमधये काम केिे. तयातीि काही कायदे पावहिे महणजे रावसाहबे मंडविकांचे काम 
वकती उचच दजामिचे होते ह ेसमजते. तयांनी जनम, मरण व िगने याची नोंद ठेवणयाववषयीचया 
कायदा, बंगाि टेननसी वबि, प्रावप्करावरीि कराचा कायदा, वहदं ू व बौद्ध या धमाांतीि 
िोकांचया मतृयुपत्र करणयाचया अवधकाराववषयीचा कायदा असे महत्वाचे कायदे केिे. ह े
कायदे करत असताना तयाचे मसुदे रावसाहबे मंडविकांनी सवतः अभयास करून बनविे होते. 
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याचा फायदा जनतेिा िािा. रावसाहबे मंडविकांचे किकत्ा येथे जाणे, कायदे कौवनसिमधये 
तयांनी केिेिे काम या सवाांचा आढावा हविदार दोन प्रकरणात घेतिा आह.े

‘िॉडमि ररपन’ ह े रावसाहबे मंडविकांचे जवळचे वमत्र होते. तयामळेु चररत्रकार हविदार 
यांनी िॉडमि ररपनबद्ि एका प्रकरणात मावहती वदिी आह.े िॉडमि ररपन यांनी वहदंसुथानात 
केिेलया सुधारणा आवण तयासंबंधी िोकांना िािेिा फायदा याचा आढावा या प्रकरणात 
घेतिा आह.े रावसाहबे मंडविकांची इगं्रज अवधकारी वम. जेकब यांचयाशी जयाप्रकारे मैत्री 
होती तयाचप्रकारे िॉडमि ररपन यांचयाबरोबर मैत्री असलयाचे सपष्ट केिे आह.े हा मैत्रीचा धागा 
तयांनी उिगडताना या दोघांनी वमळून केिेलया सुधारणांचा ऊहापोह केिा आह.े िॉडमि ररपन 
यांनी सथावनक सवराजय, इलबटमि वबि या दोन महत्वाचया सुधारणा केलया. या सुधारणांची 
सववसतर मावहती देताना यामधये रावसाहबे मंडविकांची नेमकी काय भवूमका होती याचेही 
वववेचन हविदार यांनी केिे आह.े मंडविकांची अनेक परदेशी अवधकारी आवण ववविान 
यांचयाबरोबर मैत्री होती. परदेशातीि अनेक ज्ानी वयक्तींचया संपकामित आलयाने तयांना 
अनेक वेळा फायदा िािा होता. मंडविक जाणतया आवण हुशार इगं्रजांचया संपकामित असत, 
तयाचप्रमाणे अनेक इगं्रज आवण इतर मानयवरही तयांचया सहवासात राहणयाचा प्रयतन करत. 
एकूणच ही देवाणघेवाण दोनही बाजूंनी चािू होती. यामळेु अनेकवेळा इगं्रजांना फायदे होत 
होते, याचप्रमाणे मंडविकांनाही याचा फायदा होत होता.

रावसाहबे मंडविकांचे वहदं ूधमामित सुधारणा करणयासाठी काय मत होते, याबद्िचे पूणमि 
वनवेदन ‘समाजसुधारणा ववरुद्ध कायद्ाची मधयसथी’ आवण ‘माधव बागेतीि सभा’ या दोन 
प्रकरणात येते. रावसाहबे मंडविक ह े कायद्ाने सुधारणा करणयाचया ववरुद्ध होते. तयांचया 
मते कायद्ाने सुधारणा होऊ शकत नाहीत. वहदं ूधमामिचया सुधारणा या इगं्रज सरकारने कायद े
केलयामळेु होऊ शकत नाहीत वकंवा ते कायदे करणयाचा अवधकार तयांना मळुातच नाही. 
हा युवक्तवाद तयांनी सडेतोडपणे मांडत असत. यासाठी ‘माधव बागेत’ मोठी सभा तयांचया 
अधयकतेखािी भरिी होती. तयावेळी वहदंसुथानातीि अनेक मानयवर उपवसथत होते. तयांनी 
या सभेत सुरुवातीस सडेतोड मत मांडिे. ‘ही सभा सुधारणा नको असे महणणयाकररता भरिी 
नाही. काय सुधारणा करावयाचया ह ेसुचववणयासाठी पावहजे तर दसुरी सभा मदु्ाम भरवता 
येईि; महणनू आजचया सभेत वाद - वववाद करावयाचा तो सुधारणा करणयात कायद्ाची 
आवशयकता आह े की नाही एवढ्याच मदुद््ावर करावा.’ रावसाहबे मंडविकांना सुधारणा 
हवया होतया; परंतु तया कायद्ाने नको, तर तया प्रतयेक वयक्तीने सवतःहून करावयात अशी 
तयांची अपेका होती. समाजातीि प्रतयेक घटक सुधारणा करू शकतो, यावर तयांचा ववश्वास 
होता. तयास अनुसरून काही सुधारणा तयांनी सुचवलया होतया.

समाज सुधारणेतीि पुढचा भाग महणजे ‘दादाजी ववरुद्ध रखमाबाई’ (हा ऐवतहावसक 
खटिा मळुातून वाचणयासारखा आह.े) आवण ‘समदु्रयान’ ही प्रकरणे होत. तयांनी या दोनही 
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घटना-प्रसंगात सुधारणावादी भवूमका घेतिी. यामळेु तयांचया मतािा तयाकाळी वकंमत होती. 
जे िोक वहदं ूधमामितून बाहरे गेिेत वकंवा समदु्र ओिांडून गेिे तयांना प्रायवचित् देऊन पुनहा 
धमामित घेणे हा एक उत्म मागमि असलयाचे तयांनी सवाांना वववदत केिे होते. तयानुसार तयांनी 
रावजी भगवान पावगी ह े वविायतेहून परत आिे होते. तयांना प्रायवचित् देऊन पंक्तीपावन 
करणयात महत्वाची भवूमका मंडविकांनी बजाविी होती. ‘तयावेळी बडोद्ास मोठी सभा 
िािी. तीस पुषकळ शास्त्री मंडळी व सरदार मंडळी हजर होती. वतने एकमताने असा ठराव 
केिा की वविायतेस जाऊन येणाऱया गहृसथास प्रायवचित् देऊन पंक्तीस घयावा. या ठरावाची 
नककि श्ींकडे रावसाहबेांनी पाठवनू वदिी. श्ींनी शास्त्राथमि पाहून अवश्वन वद् ८ शके १८१० 
रोजी तशी आज्ा केिी वतने आता प्रायवचित् घेतिेिा मनुषय कमामिती व वयवहायमि महणजे 
पंक्तीपावन होतो असा वनणमिय पकका िािा आह.े’ रावसाहबे मंडविक ह ेकायद्ाने सुधारणा 
करणारे हुकूमशहा नवहते; तर प्रतयेकापासून तयांचया मनातून सुधारणा िािी पावहजे या मताच े
होते. यासाठी तयांनी ब्रह्मपररषद काढिी होती. ‘सुधारणा या वयक्तीचया मनातून िालया 
पावहजेत तयासाठी बळजबरी वकंवा जबरदसती नको.’ असा मंडविकांचा ववचार होता.

इ.स. १८८५ मधये ‘राषट्रीय सभा’ सथापन िािी. ही एक वहदंसुथानातीि महत्वाची 
घटना होती. सनदशीर मागामिने िोकांचया मागणया मानय करून घेणे; हा या सभेचा मखुय 
उद्ेश होता. या काळात वहदंसुथानात सावमिजवनक कायामित काम करणाऱया प्रतयेकाचा या 
सभेशी काही ना काही संबंध येत होता. रावसाहबे मंडविक या सभेपासून दरू होते. परंतु या 
सभेिा िोक आवण धनाची आवशयकता वाटू िागिी तसे - तसे यातीि मखुय िोकांनी 
मंडविकांशी संधान साधायिा सुरुवात केलयाचे हविदार सांगतात. ‘रावसाहबे जयात आहते 
तयात आपण पडायचे व ते सांगतीि तया कामात मागतीि तो पैसा द्ायचा अशी बऱयाच 
धवनकांची मनःप्रवतृ्ी होती. अशी वसथती असता रावसाहबे राषट्रीय सभेचया गोटात आणण े
केवहाही फायदेशीर होते. वशवाय रावसाहबे पडिे ज्ानवदृ्ध, वयोवदृ्ध व तपोवदृ्ध ते या सभेस 
असलयावशवाय वतिा पूणमि महत्व नाही. या गोष्टी खदु् वम.ह्यमू (जयांना राषट्रीय सभेचे जनक 
महणतात ते) जाणत होते. महणनू ते रावसाहबेांना काँग्रेसचया पकात ओढून आणावयास पाहत 
होते.’  या सुमारास रावसाहबे मंडविकांना काँग्रेसमधये ओढणयास अनेक उतसकु होते; परंत ु
इतर कामामळेु तयांनी काँग्रेसमधीि कोणतेही पद सवीकारिे नाही.

रावसाहबे मंडविकांनी अनेक बाबींसाठी मोठा संघषमि केिा. यामधये अनेक संसथांचया 
उतकषामिसाठी पररश्म घेतिे. अनेक संसथांचया जडणघडणीतीि रावसाहबेांचे योगदान मोठे 
होते. याबाबतचे वनवेदन संपूणमि चररत्रात वेळोवेळी येते. तयातीि एक वेगळे प्रकरण महणजे 
‘रावसाहबे मंडविकांचया पदवया’ ह े होय. रावसाहबे मंडविकांना अनेक पदवया वमळालया 
होतया. तयांचया सवमि केत्रातीि पदवया आवण मानसनमान जाणनू घेणयासाठी ह ेप्रकरण मळुातून 
वाचणे वहतावह ठरेि. तयातीि काही पदवया आवण मानसनमान पुढीिप्रमाणे होते. ‘उपाधयक 
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: रॉयि एवशयावटक सोसायटी मुंबई, सभासद : बेंगॉि एवशयावटक सोसायटी, फेिो : रॉयि 
वजऑग्रॅवफकि सोसायटी आफ ग्रेट वब्रटन व आयिमिनड, फेिो : सटॅवटवसटकि सोसायटी िंडन, 
फेिो: वसवनडक व डीन युवनवहवसमिटी मुंबई, सभासद : कायदे काउवनसि मुंबई व किकत्ा, 
सरकारी वकीि: हायकोटमि मुंबई.’ हविदार यांनी रावसाहबे मंडविकांचया जीवनातीि प्रतयेक 
घटना-प्रसंगािा महत्व वदिे आह े याची कलपना येते. अशा सववसतर बाबींमळेु रावसाहबे 
मंडविकांचया जीवनातीि जवळजवळ सवमिच बाबींचा उिघडा होतो.

‘अंतकाळ’ या भागात रावसाहबे मंडविकांचया आयुषयाचया अखेरचया काळाचे वनवेदन 
येते. रावसाहबेांनी आयुषयभर ज्ान आवण सामावजक काम यातच आपिा जीवनकम 
वयतीत केिा. तयामळेु तयांनी सवतःचया आरोगयाकडे दिुमिक केिे. या सवाांचा पररणाम 
असा िािा की, तयांचे वयाचया ५६ वया वषवी वनधन िािे. तयामळेु तयांचया हातून अनेक 
महत्वाची कामे करावयाची राहून गेिी. हविदार यांनी रावसाहबे मंडविकांचया जीवनातीि 
महत्वाचया घडामोडी आवण या वनवमत्ाने इतर मानयवरांबरोबर िािेलया पत्रवयवहारातून 
आरोगयाबद्िचया केिेलया तकारी याचा आढवा घेतिा आह.े मंडविकांचया पतनीचे वनधन 
िालयावर तयांचे आरोगय खािाविे. तयानंतर तयांचा ९ मे १८८९ रोजी मतृयू िािा. अशा 
महान वयक्तीचया मतृयूमळेु सामावजक कायमि करणारा समाजसेवक आवण कायदेतजज् गेलयाची 
िोकांची भावना िािी. तयावेळी मुंबई गॅिेट, टाइमस, इदंपु्रकाश, वहदं ूपेट्रीअट (कोिकत्ा), 
अमतृबिार पवत्रका या वतृ्पत्रात तयांचे मतृयूिेख छापून आिे. मुंबई युवनवहवसमिटी, मुंबई 
मयुवनवसपािटी, मुंबई सरकार, हायकोटमि अशा नावाजिेलया संसथांतून रावसाहबे मंडविकांना 
श्द्धांजिी वाहणयात आिी. याचबरोबर महाराषट्रातीि धळेु, रतनावगरी, पुणे, नागपूर, उदयपूर, 
धारवाड या आवण इतर अनेक वठकाणी तयांना श्द्धांजिी दणेयासाठी मोठ्या सभा िालया. 
सवमिच वठकाणी तयांचया कायामिचे समरण करणयात आिे. 

गणेश हविदार यांनी तयांचया मतृयूबरोबर या चररत्राचा शेवट केिा नाही. या नंतर 
रावसाहबे मंडविक यांचया जीवनातीि जया-जया महत्वाचया बाबी होतया, तया बाबींसाठी पुढे 
वनवेदन केिे आह.े हविदार यांचया हाती रावसाहबे मंडविकांचा सवमिच पत्रवयवहार िागिा 
होता. तयामळेुच हविदार एका-एका भागात एवढ्या खोिवर वनवेदन करू शकिे आहते. 
सववसतर मावहती देऊ शकिे आहते. तयामळेु तयांनी ‘रावसाहबे मंडविकांचा पत्रवयवहार’ 
एका वेगळया प्रकरणातून वाचकांचया समोर ठेविा आह.े यामधये तयांनी रावसाहबे 
मंडविकांचया पत्रवयवहाराचे वैवशष््टय सांवगतिे आह.े ‘पत्र विवहताना रावसाहबेांना तवरा जरी 
आवरिी नाही तरी पत्र विवहणे ते चांगलया कागदावर समांतर ओळीने व सफाईने विवहत. 
आतीि अकरांची मोडणी ढळू देत नसत. आत मदुद््ाचा तेवढाच मजकूर विहीत. कधी कधी 
मनोभावना प्रदीप् िालयावर उचच भाषा वापरणयात येई तरी पालहाळािा थारा वमळत नसे. 
पत्र िांबत चाििे तर, ‘मी आता आखयान िाविे िाविे आह ेअसे तुमहास वाटेि महणनू 
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आखडते घेतो असे विहून पत्र िागिेच पुरे करीत. वेळ नसलयास अवशय तेवढ्याच शबदांत 
अवशय तेवढाच मजकूर विहून िालयावर पत्र िागिीच पुरे करीत.’  रावसाहबे मंडविकांनी 
आयुषयभर जी पत्रे विवहिी, तयामधये सवमित्र वशसत वदसते. प्रतयेक वयक्तीिा विवहिेिे पत्र ह े
कोणतयातरी हतेूने आवण महत्वाचया कामाशी वनगवडत आह.े अशा काही समान पत्रांचया 
ववषयांचा पररचय हविदार यांनी करून वदिा आह.े

या पत्रांनंतर ‘रावसाहबेांची मते’ वदिी आहते. रावसाहबे मंडविकांची काही बाबींववषयी 
ठराववक आवण सवावभमानी मते होती. तयामधये गुरुजी व देहदंड, पािमिमेंट सभेतीि पक व 
वहदंसुथान, कौवनसिचा सभासद कसा असावा, पोसटेज, ववश्वाचा एक धममि, मिुकी व नयाय 
खातयाची फारकत, वेदाभयास, नायवकणीचया मिुामिुींना सरकारी अथवा सरकारी मदत 
घेणाऱया शाळेत येऊ देणयाववषयी, कायम धाऱयाची पद्धत, संसथाने, संसथावनक व पाचिात्य 
संसथा, एक विपी, रेलवे व वतसऱया वगामितीि उतारू, योवगराज, असतास जाताना, वनगमित 
मािावरीि जकात. धंदे वशकण, आमची श्ीमंती व खचमि, फंड, प्रदशमिन, उचच दजामिचया 
जागांवर वहदंी िोकांची नेमणकू, इष्ट फि, आकांका, सामावजक पररषद, वहदंसुथानची भावी 
वसथती अशा ततकािीन महत्वाचया ववषयांवर मतप्रदशमिन केिे. या सवाांची थोडकयात मावहती 
देताना रावसाहबे मंडविकांचे ववचार वकती उचच दजामिचे होते ह ेसमजते. मंडविकांचे ववचार 
नेहमीच उचच दजामिचे तर होतेच तयाचबरोबर ते सवमि ववचार वयवहारावभमखु होते. असे उचच 
दजामिचे ववचार वदलयाने मंडविकांची उचच बुवद्धमत्ा आवण समाजावभमखु ववचारसरणी 
समजणयास मदत होते.

रावसाहबे मंडविकांना रोजवनशी विवहणयाची सवय होती. पत्रांप्रमाणे हविदार यांनी 
चररत्रात रोजवनशीचा पुरेपूर वापर केिा आह.े यामळेु चररत्राची सतयता आणखी वाढिी 
आह.े तयांचया रोजवनशीबद्ि  हविदार महणतात, ‘काळाचा अपवयय न करता सदव्यय 
करणारी माणसे अलपायुषी असून दीघामियुषी ठरतीि. रोजवनशी ठेवणारी माणसे काळाचा 
अपवयय न होऊ देणयाची व सदव्यय करणयाची खबरदारी घेऊ शकतात महणनू ती वर वनवदमिष्ट 
केिेलया तत्वाप्रमाणे दीघामियू महणजे वचरकीतवी होऊ शकतात. रावसाहबे या दसुऱया वगामितीि 
होते.’ रावसाहबे मंडविकांनी आयुषयभर रोजवनशी विवहिी. तयामळेु तयांचया जीवनातीि 
घटना, महत्वाचया बाबी, तया बाबींमागीि घटनाकम आवण तयाचा िािेिा ततकािीन 
पररणाम या सवाांची इतथंभतू मावहती या रोजवनशीतून घेता येते. फक्त चररत्र विवहणयासाठीच 
नवह े तर रावसाहबे मंडविकांचे वयवक्तमत्व समजणयासाठी या रोजवनशीचा उपयोग होतो. 
हविदार यांनी या रोजवनशीचा योगय वापर करत चररत्रात सतयता आणिी आह.े तयाचबरोबर 
या दैनंवदनीचया माधयमातून रावसाहबे मंडविकांचे वयवक्तमत्व योगय पद्धतीने वाचकांचया 
समोर आिे आह.े
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प्रथम, मधय आवण अंवतम ग्रंथ िेखन तीन प्रकरणांतून रावसाहबे मंडविकांचया 
सावहतयाची ओळख होते. तयाचबरोबर रावसाहबे मंडविक वेगवेगळया वठकाणी विवहताना, 
बोिताना महणींचा वापर करत असत. या महणी भाषेचे सौंदयमि वाढवतात याची तयांना 
कलपना होती. चररत्रकार हविदार यांनी याच महत्वाचया मदु्ावर िक कें वद्रत केिे आह.े 
रावसाहबे मंडविकांचे वाचन आवण वयासंग अफाट असलयाने तयांचया बोिणयात आवण 
िेखनात येणाऱया अनेक महणी वेगळया प्रकरणात वदलया आहते. तयावशवाय ‘रावसाहबेांचया 
महणी’ या प्रकरणात रावसाहबेांचया सावहतयववषयक वेगळया गुणांची ओळख होते. या 
महणी आजचया काळातही उपयुक्त आहते. तयामळेु रावसाहबे  मंडविकांचे सावहतय, तयांची 
सावहवतयक अवभरुची पुनहा एकदा सपष्ट होते.

जया इवतहास पुरुषांनी सवतःचया कायमिकतृमितवाने इवतहासात नाव अजरामर केिे, जयांनी 
सवमिसामानय िोकांचया कलयाणासाठी कायमि केिे, अशा सवमि महनीय पुरुषांचे गुरूही ह ेमहान 
होते. याच उक्तीप्रमाणे रावसाहबे मंडविकांचे गुरूही महान होते. तयांनी योगय वशकणाने तयांना 
कायमिप्रवण बनविे. अशा सवमिच गरंुुची ओळख एका वेगळया प्रकरणात हविदार यांनी 
करून वदिी आह.े यामधये फक्त तयांना औपचारीक वशकण वदिेलया गुरंूचाच समावेश केिा 
नाही; तर आयुषयभर जयांनी-जयांनी तयांना महत्वाचया ववषयांवर मागमिदशमिन केिे, अशा सवमि 
गरंुूचा पररचय हविदार यांनी वदिा आह.े खरे पाहता एखाद्ा नायकाचे जीवन असामानय 
घडते तेवहा अनेक वयक्तींचा तयांचया वयवक्ततवावर प्रभाव असतो. अशा वयक्तींचा पररचय 
सहसा पररचय वशषयांचया चररत्रात वदिा जात नाही. याचा उलिेख केिाच तरी तयास संपूणमि 
चररत्राचया पषृ्ठांत नगणय सथान असते. यामळेु हविदार यांचा हा प्रयोग तातकाविक आवण 
नावीनयपूणमि वेगळा प्रयोग महणावा िागेि.

जयाप्रमाणे गुरंूचा चररत्रात समावेश ववरळाच असतो; अगदी तयाचप्रमाणे चररत्रनायकाचया 
वमत्रांचा उलिेख अगदी कमी चररत्रात केिा जातो. रावसाहबे मंडविक यांचे जीवन सावमिजवनक 
कायामित जवळजवळ सवमिच केत्रात वयापून गेिे होते. तयामळेु अथामितच या सवमिवयापी केत्रात 
तयांचा वमत्रवगमिही खपू मोठा होता. हविदार यांनी रावसाहबे मंडविकांचया वयवक्तमत्वाचा 
सवाांगीण आवण सखोि अभयास केलयाने तयांना रावसाहबे मंडविकांचया सवमि वमत्रपररवाराचा 
पररचय मदु्ामहून ‘रावसाहबेांचे वमत्र’ या भागात करून वदिा आह.े तयांचया वमत्रांचया 
यादीतीि काही नावांवरून नजर टाकिी असता ते तयांचया-तयांचया केत्रात तया काळात 
अग्रगणय असलयाचे वदसते. सर बाटमिि वरियर (मुंबईचे गवहनमिर), डॉकटर भाऊ दाजी िाड, 
डॉ. नारायण दाजी, दादाभाई नौरोजी, केरो िक्मण छत्रे, भासकर दामोदर पाळंदे, रावबहादू्र 
कृषणाजीपंत नूिकर, जनादमिन हरी आठलये, यशवंत वसुदेव आठलये, श्ीमंत तुकोजीराव 
होळकर, नवरोजी फदुमिनजी ह ेआवण असे अनेक मानयवर रावसाहबेांचया वमत्रमंडळीत होते.
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चररत्रनायकाचे वयवक्तमत्व ह े अनेक घटना-प्रसंगांतून वदसत असते. तया-तया प्रसंगाचया 
आिेलया वनवेदनावरून वयवक्ततव समजत असते. अशा प्रकारे चररत्रकार चररत्रनायकाच े
वयवक्ततव वाचकांचया समोर मांडत असतो. या सवमि संकलपना चररत्रात अगदी अिीकडे 
मांडणयात आलया. पूववी नायकाचया वयवक्तमत्वातीि गुण वेगळया प्रकरणात देणयाचा प्रघात 
होता. तयाचप्रमाणे हविदार यांनी रावसाहबे मंडविकांचया वयवक्ततवातीि अनेक गुणाचा 
पररचय ‘रावसाहबेांचे पौरुष’ या प्रकरणात करून वदिा आह.े तयामधये अधययनिािसा, 
ववद्ावयासंग, अभयासाची पद्धत, कािवनष्ठा, उद्ोगवनष्ठा, कतमिवयवनष्ठा, आशावावदतव, 
सवाविंबन, सत्ववनष्ठा, सपष्टोक्ती, सतयवनष्ठा, सवाथमितयाग, तकारीपणा, करारीपणा, सवावभमान, 
देशावभमान, वनरवभमान, िोकसंग्रह, नयाययप्रवतृ्ी, सवाभाववक तापटपणा व मादमिव, धममिवनष्ठा, 
आश्मपािन, िांगिुचािनाचा  वतटकारा, समाजात वजन, थाटाची पण वयववसथत राहणी, 
सेवकपे्रम, जनावरांचे पे्रम आवण संसारात दकता असे अनेक गुण रावसाहबे मंडविकांचया 
अंगी होते. या गुणांची मावहती देताना हविदार यांनी अनेक घटना-प्रसंग वदिे आहते. यामळेु 
सहजरीतया या गुणांची ओळख चररत्राचया शेवटचया भागात होते.

रावसाहबे मंडविकांचया या दीघमि चररत्रात हविदार यांनी इतथंभतू जीवन प्रवास नोंदविा 
आह.े मंडविकांची पत्रे, रोजवनशी, वतृ्पत्रातीि िेख आवण बातमया, मुंबई मयुवनवसपािटीत 
कामाची जंत्री, मुंबई आवण कोिकत्ा कायदे कौवनसिातीि सवमिच कायदे, मंडविकांनी 
सथापन केिेलया वेगवेगळया संसथांचे आवण जीणमोद्धार केिेलया संसथांचे अहवाि असा 
साधनसामग्रीचा मोठा खवजना हविदार यांचया हाती िागलयाने ह ेदीघमि िेखन शकय िािे. 
मळुातच रावसाहबे मंडविक यांचे कायमि ववकिी, कायदे आवण कोटमि यांचया संबंधात आह.े 
तसेच चररत्रकार गणेश हविदार हहेी कायद्ांशी संबंवधत आहते. तयामळेु चररत्रनायक आवण 
चररत्रकार दोघेही एकाच केत्रातीि असलयाने अवधकावधक मावहती देणे मंडविकांना शकय 
िािे.

रावसाहबे मंडविकांचे कायमि ववसततृ होते. नोकरी, शाळा खाते, सरकारी बुक डेपोचे कयुरेटर, 
शाळा ववहवजटर, प्राप्ी कराचे कवमशनर, ववकिी, वयापार, िेखन, ववववध कायदे, संसथांची 
सथापना, जुनया संसथांचा जीणमोद्धार, नानाववध संसथांशी संबंध, मुंबई आवण कोिकत्ा कायद े
कौवनसि, दषुकाळात मदत, सामावजक सुधारणा अशा वकतीतरी केत्रात तयांनी महत्वपूणमि कायमि 
केिे. अवघया ५६ वषाांचया जीवनकाळात तयांनी केिेिे उलिेखनीय कायमि वाखणणयाजोगे 
तर होते. तया-तया केत्रातीि योगदानामळेु अनेकांचया जीवनात सुख वनमामिण िािे होते. अशा 
कायमिकुशि, कतृमितववान आवण बहुश्तु वयवक्तमत्वाचे चररत्र हविदार यांनी विवहिे. ह ेचररत्र 
महणजे एक प्रकारे रावसाहबे मंडविकांचया जीवनाचा आरसा आह.े
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रावसाहबे मंडविकांचे वयवक्तमत्व थोर होते. याबद्ि हविदार यांनी चररत्रात ततकािीन 
अनेक मोठ्या वयक्तींची मते वदिी आहते. तयावरून तयांचया कायामिचे महत्व समजते; परंत ु
यावशवायही तयांचया समकाविनांनी आवण अगदी अिीकडचया काळातही अनेकांनी गौरव 
उद्ार काढिे आहते. नयायमतूवी नारायण चंदावरकर यांनी नोंदवविेिा अवभप्राय महत्वाचा 
वाटतो. ‘सामावजक बाबतीत सरकारी कायद्ाची जरुरी नाही महणनू तवविषयक चळवळ ते 
तुचछ मानीत असत; ह ेयोगय वकंवा अयोगय हा प्रश्न वेगळा. परंतु समाजसुधारणेचया कायामिस 
तयांनी अप्रतयक रीतीने मदत केिी आह,े याबद्ि आमही तयांचे खरोखर ऋणी आहोत.’१२ 
नयायमतूवी नारायण चंदावरकर यांनी ‘रावसाहबे मंडविक व समाजाची पायाशदु्ध सुधारणा’ 
या वयाखयानात मंडविकांचया सुधारणा वकती वशसतबद्ध होतया याचे सववसतर आवण साधार 
वववेचन केिे आह.े सामावजक सुधारणेचया बाबतीत त्रयसथ वयक्तींचा हसतकेप नको अशा 
मताचे रावसाहबे होते. तयामळेु कायद्ाने सुधारणा होऊ शकत नाहीत अशी तयांची धारणा 
होती.

रावसाहबे मंडविक ह ेवशकण केत्रातीि एक ववविान होते. तयामळेु वशकण खातयात वररष्ठ 
पदावर तयांची नेमणकू वहावी यासाठी तयांचया नावाची वशफारस िोकमानय वटळकांनी केसरीतून 
केलयाचे वदसते. ‘आमचयाकडे युवनवहवसमिटीची सथापना होऊन आज जवळजवळ चाळीस वषले 
िािी, तरी वहाइस चानसिरची जागा गेलया एकदोन वषाांचया पूववी कोणाही नेवटवहास देणयात 
आिी नवहती. के. डी. भाऊ दाजी, रावसाहबे मंडविक वगैरे गहृसथ या मानास योगय नवहते 
असे नाही.’१३ िोकमानय वटळक रावसाहबे मंडविकांचया नावाची वशफारस करतात, तयाअथवी 
रावसाहबे ह ेया श्ेष्ठ पदास वनवचितच िायक होते; परंतु इगं्रजांचया धोरणामळेु ते शकय िािे 
नाही हा भाग वेगळा. तयाचबरोबर अगदी अिीकडे ‘असा हा महाराषट्र’ (खंड दोन) मधये 
माधव गडकरी यांनी रावसाहबे मंडविकांना ‘अववि इगं्रजी काळातीि रामशास्त्री’ अशी थोर 
पदवी वदिी आह.े या िेखात माधव गडकरी महणतात, ‘सबंध चररत्रापेका एखाद्ा वैवशष््टयाने 
माणसू अमर होऊन राहतो. रावसाहबे ववश्वनाथ मंडविक यांचया जीवनचररत्राचे बहुववध पैि ू
अनेकांना ठाऊक नसतीिही. परंतु तयांचया येणयाजाणयावरून िोक घड्याळ िावीत असत 
ही आठवण जतन केिेिा एकही मराठी नसेि. ‘मंडविकी टाइमस’ अशी संज्ा प्राप् करून 
घेणाऱया या ववविान समाजनेतयाचया चररत्रकाराने १९२७ मधये जे विवहिे तयातही अजून फरक 
पडिेिा नाही.’१४ अशा प्रकारे तयांचया कायामिचा गौरव केिा जातो. तयामळेु चररत्राचया शेवटी 
गणेश हविदार यांनी ज. जेकब यांचया ववधानाचा हवािा दऊेन नोंदवविेिा एक अवभप्राय 
अवतशय महत्वाचा वाटतो. ‘एका शबदात रावसाहबेांचे वणमिन करावयाचे महणजे ते मोठे होते.’ 
यामळेु तयांचया कायामिची महती तर पटते. तर एक वयक्ती महणनू तयांनी केिेिे प्रतयेक केत्रातीि 
कायमि अनमोि होते.

*****
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३.

मनुषयाशी संबंवधत असिेलया वजज्ासेपोटी सावहतय वनमामिण होत असते. सावहतयाचे ववषयही 
बहुतांश मनुषयाचया जीवनाशी वनगवडत असतात. चररत्र हा सावहतयप्रकार भतूकाळात होऊन 
गेिेलया वयक्तींशी संबंवधत आह.े चररत्रामधये एका वयक्तीचया जीवनाचा वकंवा जीवनातीि 
काही भागाचा वतृ्ांत येतो. चररत्र विवहताना चररत्रनायकाचया जीवनातीि साधनसामग्रीचया 
शोधापासून ते आववषकारापयांत चररत्रकारािा एक आवहान असते. साधनसामग्री गोळा 
करताना तो एक संशोधक असतो तर साधनसामग्रीची वनवड ते आववषकारापयांत सजमिनशीि 
िेखक असतो. तसेच चररत्र ह े शोधाचया दृष्टीने शास्त्र आह े तर वनवेदनाचया, मांडणीचया 
दृष्टीने किा आह.े एका वयक्तीचया जीवनातीि ववववध घटना-प्रसंगाचे वनवेदन करत तयाच े
वयवक्तमत्व कसे होते याचया वनवेदनावर चररत्रकारांचा भर असतो. चररत्र विवहताना चररत्रकार 
चररत्रनायकाचया वयवक्तमत्वाचे पैिू वेगळे सपष्ट न करता तया घटना, पररवसथतीत वकंवा 
तयाकणी चररत्रनायक कसा वदसिा ते सांगतो. तयामळेु अनेक छोट्या-मोठ्या घटना प्रसंगांची 
माविका गुंफत चररत्र विवहिे असता ते पररणामकारक होते. या दवुममिळ चररत्र प्रकलपासाठी 
(खंड -२, भाग- एक आवण दोन) वनवडिेिे रावसाहबे ववश्वनाथ मंडविक यांचे चररत्र ह े
अशाच प्रकारे छोट्या घटना-प्रसंगांनी ओतप्रोत भरिेिे आह.े साहवजकच या चररत्रातून 
मंडविक यांचया वयवक्तमत्वाचे आपोआपच दशमिन होते.

चररत्रनायकाचा जनम आवण मतृयू अशी काळाची मयामिदा चररत्रािा असते; पण इतर 
सावहतय प्रकारािा अशी मयामिदा असत नाही. नायकाचया मतृयूनंतरही घवटताचया पररणामांची 
चचामि इतर सावहतय प्रकारात िेखक करू शकतो. मतृयूबरोबर नायकाचया वयवक्ततवाचा अंत 
होतो. जीवनकम संपतो. नायकाभोवतीची पररवसथतीही संपते. तयामळेु वयक्तीसंबंधी चचामि 
मतृयूनंतर चररत्राचया दृष्टीने होत नाही. घटनांपेका प्रतयक वयक्तीिा महत्वाचे सथान असते. 
पयामियाने घटना, पररवसथतीपेका वयवक्ततव चररत्रात उठावदार वदसिे नाही तर तो इवतहास 
होतो. कथा, कादंबरीमधये िेखकािा कवलपताचया आधारे नवीन पात्रांची, वातावरणाची 
वनवममिती करता येते; पण तशी चररत्रात वनमामिण करता येत नाही. तयाववषयी अ.म. जोशी 
महणतात, ‘दोघांचयाही (कथा, कादंबरी िेखक व चररत्र िेखक) कायामित कलपनाशक्तीची 
आवशयकता असते; परंतु कथािेखकािा आपिी कलपनाशक्ती मोकळी सोडणयास वजतका 
वाव असतो वततका चररत्रकारािा नसतो ह ेउघड आह.े कादंबरीकार आपलया मनास येईि 
तसे पात्र वनमामिण करू शकतो. मनास येईि तसा तयाचा सवभाव ववकास दाखव ूशकतो. तयािा 
मयामिदा कसिी असेि तर वासतवतेची. चररत्रकाराचे हातपाय तयाचयासमोर असिेलया पत्रे, 
आठवणी इतयादी साधनांनी जखडिेिे असतात.’१५ तयास साधनसामग्रीचया बाहरे जाता येत 
नाही. चररत्रातून मखुयतवेकरून वयवक्ततवदशमिन घडवविे जाते, तर कादंबरीत संपूणमि जीवनदशमिन 
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घडवविे जाते. कादंबरीकार कलपनाशक्तीचया जोरावर अनेक घटना वनमामिण करून अनेक 
प्रसगांचे योगायोग घडव ूशकतो. चररत्र विवहणयासाठी चररत्रनायकाशी संबंवधत साधनसामग्री 
एकवत्रत करावी िागते. सतयासतयता शोधावी िागते. मात्र कादंबरीकारािा साधनसामग्रीची 
अशी शोधाशोध करावी िागत नाही. तयाची कलपनाशक्ती हीच तयाची साधनसामग्री असते. 
चररत्रात पथृककरण, संशे्षण, ववशे्षणािा महत्व असते. साधनसामग्री शोधापासून ते सामग्री 
वनवडावनवडीपयांत तर सतयदशमिन व वयवक्तदशमिन असेही वेगळेपण सांगता येईि. या चररत्रात 
चररत्रकार गणेश हविदार यांनी चररत्रनायकांची वयवक्ततवदशमिन घडवताना सतयपूणमि मावहती 
देणयावर तयांचा भर आह.े तसेच या चररत्रात कालपवनक घटना-प्रसंगांना कोठेही सथान वदिेिे 
वदसत नाही.

चररत्र िेखनात साधनसामग्रीिा अननयसाधारण महत्व आह.े चररत्रनायकाववषयी 
साधनसामग्री ही इवतहास संशोधकांप्रमाणे शोधावी िागते. काळाचया ओघात साधनसामग्री 
िोप पावणयाचे धोके अवधक असतात. ही शोधाशोध चािू असताना सवमिच साधनसामग्री 
हाती िागेि असे नाही. संशोधनाअंती साधनसामग्री प्राप् िालयानंतर वतची सतयासतयता 
पडताळून घयावी िागते. उपिबध सामग्री चररत्रनायकाचया जीवनभर समप्रमाणात पसरिेिी 
नसते. चररत्रनायकाचया जीवनातीि ठराववक कािखंडातीि सामग्रीच अवधक वमळते 
तर बािपणाववषयी वमळणारी साधनसामग्री कमी प्रमाणात प्राप् होत असते; कारण अशी 
साधनसामग्री पुढे कोणािातरी उपयुक्त ठरेि महणनू वतचे अनेकांनी जतन केिेिे नसते. ह े
चररत्र मंडविकांचया मतृयूनंतर अनेक वषाांनी विवहलयाने साहवजकच तयांची सारी वभसत 
साधनसामग्रीवर रावहलयाचे वदसते. तयांनी जासतीत जासत मावहती मंडविकांची दैनंवदनी, 
तयांचा पत्रवयवहार, तयांनी वनमामिण केिेिे सावहतय, चररत्रनायकाचया समकािीन िोकांचया 
आठवणी आवण उपिबध सवमि कागदपत्रांवरून चररत्राची सामग्री जमा करून घेतिी आह.े 
साधनसामग्रीबद्ि हविदार यांनी वदिेिी मावहती रंजक आह.े ‘पुढे वशखर वदसत आह े
तयावर पोचिे असता सवमि पवमिताचा थांग िागेि, असे वाटते, परंतु तेथे जावे न जावे तोच 
तया वशखराचया मागे तयाहून उंच अशी अनेक वशखरे वदसू िागतात. तयावरही प्रयासाने 
पोचलयावर अगवणत नवी वशखरे वदसतात व गौरीशंकर हातास िागणार नाही अशी भीती 
वाटते, तयाप्रमाणेच प्रथम िोकांनी रावसाहबेांना विवहिेिी पत्रे व तयांना रावसाहबेांनी वदिेिी 
उत्रे यांचया वषामिनुकमाने बांधिेलया पुडकयांचे मोठािे ढीगचया ढीग पुढे वदसू िागिे. ते 
दृष्टीखािी घािून होत आहते तोच रावसाहबेांचे वतमिमानपत्रांतीि िेख, तयांची सभांतीि 
वकरकोळ भाषणे, प्रवसद्ध मावसक - पुसतकातीि वनबंध व मुंबईचया व किकत्याचया कायद े
करणाऱया सभांतीि वादवववादातमक भाषणे ही दृशयमान िािी. ह्यांचे वनरीकण होताच 
तयांचया रोजवनशा दरुूनच िक वेध ू िागलया. तयांचे आकिन करीत पुढे जाता समतृयावद 
धममिगं्रथांची रांग पुढे पसरू िागिी. वतृ्पत्रातीि उतारे व इतर फुटकळ कागदांचया राशी 
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तर दरूच रावहलया व एकंदर सामग्रीचया राशींचा पुरा थांग िावणे अगदी अशकय नसिे तरी 
फार अवघड आह ेअशी तयाची कलपना िािी.’ महणजे जासत साधनसामग्री उपिबध िािी 
तरी तयातून योगय, सतय आवण उपयुक्त मावहती शोधनू काढणे अवघड असते. तयाचप्रमाण े
या चररत्राचया बाबतीत हविदार यांची गत िािी. परंतु तयांनी पुढे या सवमि साधनसामग्रीतून 
योगय ती सामग्री पररश्मपूवमिक वविग केिी. ववषयानुसार वतचे ववशे्षण केिे. उपयुक्त 
साधनसामग्रीचा चररत्रात योगयररतया वापर करून घेतिा.  

फक्त संशोधन करून साधनसामग्री जमा केिी महणजे प्रश्न सुटत नाही. ‘वतची तपासणी, 
वनवड, सतयासतयतेची वचवकतसा ह्या प्रवकयाही घडून यावया िागतात. वशवाय सामग्रीची 
उपिबधता ही एकाच वेळी वसद्धीस जाईि असेही शकय असत नाही. तयाच तयाच गोष्टींची 
पुनरावतृ्ी टाळावयाची असते. वशवाय सामग्रीचे मलूय ठरववणे हीही गोष्ट महत्वाची असते. 
खरीखोटी, समथमिनपर, आतमगौरवपर अशी सामग्री, समतोि मनाने वनवडावी िागते. 
आठवणींचया सवरूपातीि सामग्रीची वनवड करताना इतरांचे पवूमिग्रह तपासावे िागतात.’१६ 

हविदार यांनी प्रतयेक साधनांचया बाबतीत सतयता ही कसोटी िावनू तयातून योगय 
साधनसामग्री वनवडिी. तयाबाबत तयांनी अवधकच खिुासा चररत्राचया प्रसतावनेत केिा 
आह.े ‘रावसाहबेांचया ववसततृ चररत्र सामग्रीचा ठाव िागिा तर पाहणयाचा हतेू मनात धरून 
सवशकतयनुसार प्रयतन करणयास प्रसतुत िेखकाने आरंभ केिा व उपिबध असिेलया बऱयाच 
सामग्रीचे यथामती अविोकन करून आता ह ेचररत्र वाचकांस सादर करीत आह,े मनात शंका 
धरीत नाही, याचे कारण एवढेच की रावसाहबेांचया चररत्रातीि मखुय मखुय गोष्टीचा नुसता 
वनदलेश केिा तरी सुद्धा ते मनोरंजक होईि हा तयात ववशेष आह.े तरी या प्रचंड सामग्रीचा 
चररत्रभागात उपयोग करू जाता तयातीि कोठिा भाग घयावा याववषयी जो ववचार करावा 
िागिा तयापेका कोणता भाग गाळावा- याचाच ववचार अवधक करावा िागिा.’ थोडकयात, 
अवधक साधनसामग्री असलयाने हविदार यांचा काही काळ गोंधळ िािेिा वदसतो; पण 
तयांनी साधनांची वनवड करताना सतयता ही कसोटी िावनू सामग्रीची वनवड केलयाचे वदसते. 
गुणगौरव करणारी वकंवा चररत्रनायकाचे अवमलूयन करणारी साधनसामग्री तपासून घेतिेिी 
आह.े या साधनसामग्रीमधये पूवमिग्रहदवूषत असणाऱया आठवणी टाळिेलया वदसतात.

चररत्रनायकाचे वयवक्ततव चररत्रात वदसणे महत्वाचे असते. छोट्या-छोट्या बाबींतूनही 
(घटना-प्रसंग) चररत्रनायकाचे वयवक्ततव वदसत असते. उपिबध साधनसामग्रीतीि सवमि दवुे 
एकत्र करून वयवक्ततव सजवायचे असते. ‘एखादी कुद्र घटनासदु्धा मानवी मनावर मोठा प्रकाश 
टाकू शकते, ह ेसतय धयानात घेता, चररत्र ववषयासंबंधी जे जे महणनू उपिबध होणयासारख े
असेि ते ते साधनसामग्री महणनू जमववणे, ह े चररत्रकाराचे आद् कतमिवय ठरते. अशा 
साधनसामग्रीत पूववी विवहिेिे चररत्र वा चररत्र िेखन, आतमचररत्र, दनंैवदनी, पत्रवयवहार, 
वयाखयानादी कायमिकमाची प्रवतवतृ्े, आप्-सनेही तसेच समकािीन वयक्ती यांचया आठवणी, 
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प्रवतसपधयामिचया प्रवतवकया, चररत्रनायक सवकािीन असलयास सवत:चया प्रवतवकया, 
चररत्रनायकाचया सजमिनशीि अथवा अनय कृती, संबंवधत सथळे, छायावचत्रे, वैयवक्तक शेषवसत ू
इ. ववववध सवरूपाचया गोष्टींचा अंतभामिव होतो.’१७ रावसाहबे मंडविक यांचया चररत्रांत अशा 
अनेक छोट्या; परंतु महत्वपूणमि बाबींचा समावेश करत चररत्रनायकांचया वयवक्ततवाचे दशमिन 
घडविे आह.े मंडविकांनी ववकिी सुरू केलयावर अनेक गरीब आवण गरजू िोकांचे खटिे 
मोफत चािविे. तयाबाबत हविदार यांनी वदिेिे एक उदाहरण महत्वाचे आह.े ‘ववकिी 
करताना सावमिजवनक महत्वाचे खटिे वेळ पडलयास फुकटही चािवणयास रावसाहबे तयार 
असत. धारेकरी व जप्ी या संबंधाचा महत्वाचा प्रश्न एक बवले या नावाचया मनुषयाचया कजजांत 
उपवसथत िािा होता. तो कजजा रावसाहबेांनी फुकट चािवविा व ‘भगवतसत्ेने’ वजंवकिा व 
जया इसमांनी तो कजजा यांचेकडे पाठवविा होता तयास विवहिे की, ‘कबूि केलयाप्रमाणे या 
कजजात मी काही घेतिे नाही.’

चररत्रकारािा सतय जाणणयासाठी साधनसामग्री पावहजे वकंवा प्रतयक चररत्रनायकाचा 
सहवास िाभिेिा हवा. हविदार यांची वभसत ही सतयवनष्ठ सामग्रीवर आवण आठवणीवर 
रावहिेिेिी वदसते. चररत्रकार हविदार यांना साधनसामग्री मोठ्या प्रमाणात उपिबध िािेिी 
वदसते. तयामळेु तयांनी तर ऐकीव मावहतीपेका िेखी मावहतीचा उपयोग केिेिा वदसतो. 
यामधये हविदार यांनी दैनंवदनी, पत्रे, वतृ्पत्रातीि िेख, तयांनी वनमामिण केिेिे सावहतय अशा 
अनेक सावहतयाचा उपयोग केिेिा वदसतो. खरे पाहता साधनसामग्रीसंबंधी वाचकािा काही 
देणे घेणे नसते. वाचक तयाची ववचारणाही वकंवा ववचारही करत नाही. मात्र चररत्रकारािा 
तयावशवाय पुढे जाता येत नाही आवण तयावशवाय चररत्रात वासतवता येणार नाही.

चररत्रनायकासंबधी सवमि सामग्री उपिबध होईिच असे नाही. यासंबंधी अ.म. जोशी 
महणतात, ‘मनुषयाचया जीवनाबद्िची मावहती उपिबध सामग्रीवरून जेवढी वमळेि 
तेवढ्यावर चररत्रकारािा संतुष्ट राहावे िागणार. शंभर टकके सतय वमळणयाची कोणतीही 
आशा बाळगू नये. शास्त्रीय शोधाचया बाबतीत जयाप्रमाणे एकसारखे प्रयोग करून सतय शोधनू 
काढणे शकय आह.े तयाप्रमाणे चररत्राचया साधनांतून शोधनू काढणे शकय नाही.’१८ महणजेच 
सतय शोधणयासाठी काही काळानंतर चररत्रकारािा थांबावे िागणार ह े वनवचित. नेमके हचे 
धोरण सवीकारत हविदार यांनी चररत्र विवहिे आह.े तयांचया मते आणखीही सावहतय हाती 
िागणयाची शकयता आह.े तयाचाही उपयोग करून अवधक चांगिे चररत्र विवहता येईि. 

तरीही असे वदसते की काही सावहतयसंशोधक, इवतहाससंशोधकांनी आयुषयभर एखाद्ा 
चररत्रनायकािा आपलया संशोधनाचा ववषय करून ठेवतात. तयामळेु जासतीत जासत सतय 
साधनसामग्रीचा शोध घेतात. नवनवीन साधनसामग्रीचा शोध घेत नवीन चररत्रे विवहिी 
जातात. याववषयी सदानंद मोरे महणतात, ‘नवी साधने उपिबध िािी तर चररत्र नवयाने 
विवहणे भागच पडते .... मदु्ा असा आह े की, या नवया साधनसामग्रीचा उपयोग करून 
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एखाद्ा अभयासकाने ते विवहिे महणजे सारे काही संपिे असे होत नसते. इवतहास िेखनात 
‘डेड एनड’ कधीच येत नाही. सदर अभयासक वकतीही ववविान, नम्र, मेहनती आवण प्रामावणक 
असिा तरी तयाने या नवोपिबध सवमिचया सवमि साधनांचा परामशमि अनवयाथमि एकमेव अंवतम 
असिाच पावहजे असेही नवह.े’१९ हविदार यांनी मंडविकांचे चररत्र पुनहा विवहिे नाही. 
असे अनेक नवे संदभमि घेऊन चररत्र पुनहा विवहिे असते तर कदावचत यापेकाही आणखी 
मावहतीपूणमि, किातमक आवण सतयवनष्ठ विवहिे गेिी असते; परंतु असे घडिे नाही. तयामळेुच 
या चररत्रांचे पुनप्रमिकाशन करणे महत्वाचे आह.े

सतय हा चररत्राचा प्राथवमक वनकष असून चररत्र तपासणीची कसोटी आह.े चररत्रात 
भतूकाळात जीवन जगिेलया वयक्तीचे जीवन वचवत्रत िािेिे असते. मानवी जीवन हा 
सावहतयाचा मखुय ववषय असिा, तरी चररत्रात प्रामखुयाने एका वयक्तीचे जीवन वचवत्रत िािेिे 
असते. प्रतयकात ती वयक्ती जीवन जगिेिी असते. तयाअथवी मानवी जीवन सतय असते, 
वासतव असते. चररत्रात साधनसामग्रीचया साहाययाने सतय शोधिे जाते वकंवा चररत्रकार जरी 
नायकाचया सावननधयात आिा असेि तर तो सतयवचत्रण करू शकतो. चररत्रात जर कवलपत 
वमसळिे तर तयाची कादंबरी होते. महणनू चररत्रात सतयाची वाट धरून चररत्रनायकाचे वयवक्ततव 
साकारायचे असते. बहुतांश वेळा चररत्रकार सतय शोधत असताना उपिबध साधनांवर 
अविंबून असतो. चररत्रकारािा संपूणमि सतय सांगता येत नाही. कारण तयासाठी पषृ्ठांची मयामिदा 
असते. चररत्रनायकाचया जीवनातीि काही ठळक घटना प्रसंग जमवनू ते सतय वाचकांसमोर 
ठेवता येते; परंतु यात तुटकपणा वकंवा रुकपणा येतो. यासाठी महत्वाचे घटनाप्रसंग सिगपण े
जोडावे िागतात. चररत्र ह ेवयक्तीचे जीवन सतय जाणणयासाठीच आह.े वकंबहुना चररत्रातीि 
सतयता जाणणयासाठीच वाचक चररत्र वाचत असतात. सतयतेमळेुच चररत्रात सौंदयमि वनमामिण 
होते. ते अभयासांती चररत्रकारािा सापडिेिे असते. याववषयी वसंत बोरगावकर महणतात, 
‘चररत्रातमक सतय दगडाप्रमाणे वसथवतशीि नसून ते संगीतातीि सुरावटीप्रमाणे अतयंत 
तरि, अचकूपणे जाणवणारे असते. चररत्राववषयी होणाऱया भावनातमक तादातमयातून ती 
सुरावट जाणव ूिागते. एक प्रकारचया नीरव शांततेत िेखकािा ते सतय प्रतीत होते. ते सतय 
कागदोपत्री पुरावयाने वसद्ध करता आिे नाही तरी तयािा मनोमन जाणविेिे असते.’२० ते 
जाणविेिे चररत्रातीि सतय वाचकांसमोर मांडणे चररत्रकाराचे आद् कतमिवय ठरते. हविदार 
यांनी मंडविकांचया या चररत्रात जीवनातीि सतय चररत्रात मांडिे आह.े तयामळेु या चररत्रात 
बोरगावकर महणतात तयाप्रमाणे सतय मांडिे असून चररत्र किातमक िािे आह.े

चररत्र ह ेमानवी जीवनाचा इवतहास असतो. इवतहासात कवलपत असत नाही. तयाप्रमाण े
चररत्रातसुद्धा कवलपतािा सथान नसते. चररत्राचे मलूयमापन करीत असताना सवमिप्रथम 
सतयाची कसोटी वापरतात. ‘चररत्र हा वयवक्तजीवनाचा इवतहास असलयामळेु तयातीि 
सवमि आशय ऐवतहावसक दृष्टीने सतय हवा. चररत्रातीि सवमि घटना, प्रसंग, सथिकाि, कम, 
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वासतव सतयाचया वनकषांवर समीककाने घासून पावहिे पावहजे.’२१ चररत्राचया समीकेसाठी 
सतयासतयता महत्वाची ठरते. मंडविक यांचे चररत्र ही कसोटी िीिया पार करते. कारण 
हविदार ह ेचररत्र सावहतयाचे अभयासक आहते. तयांनी वेळोवेळी चररत्रात संदभमि दते चररत्र 
सतयवनष्ठ करणयाचा प्रयतन केिा आह.े

चररत्रकार चररत्रनायकाचया जीवनातीि घवटतािा बांधीि असतो. इवतहास 
संशोधकाप्रमाणे चररत्रासाठी साधनसामग्रीचे संशोधन करावे िागते. सतयापासून दरू जाऊ 
शकत नाही. तयामळेु चररत्र एक प्रकारे इवतहासच आह.े तो फक्त एका वयक्तीचया जीवनाचा 
इवतहास आह.े मग चररत्र सावहतय प्रांतात कसे येते. याचा ववचार केिा असता एक बाब 
प्रकषामिने िकात येते ती महणजे चररत्रकार आपलया कलपकतेचा वापर करून किातमकता 
आणतो. मंडविकांचया चररत्रात ववववध प्रसंग, महणी, वाकप्रचार, सुभावषते यांचा वापर 
करून किातमकता आणिी आह.े तयाचबरोबर मंडविकांनी वनमामिण केिेलया महणी याचाही 
आढावा चररत्रात घेतिा आह.े तयामळेु चररत्र एकजीव िािे आह.े घटनांवर घटना वकंवा 
घटनांची रेिचेि न करता अगदी सुसंगतपणे चररत्र विवहिे आह.े

रावसाहबे मंडविक यांचया वयवक्तमत्वाचा ववकास चररत्रकारांनी टपपयाटपपयाने िािेिा 
दाखविा आह.े चररत्रनायकांचया वयवक्तमत्वाचा ववकास कसा िािा ह े दाखववणयासाठी 
गुणदोषांसवहत तयाचया जीवनाचे वचत्रण केिे आह.े तयांचया जीवनातीि वनरवनराळया घटनांची 
मावममिक वनवड केिेिी आह.े तसेच सवभाववचत्रास उठाव देणाऱया बारीकसारीक तपवशिांच े
वणमिनही केिेिे आह.े तयामधीि एक बाब महणजे मंडविकांनी मुंबई बाहरेीि जुगार बंद 
वहावा महणनू चळवळ सुरू केिी. यात तयांना बरेचसे यश आिे; तयावेळी मंडविकांनी एक 
वमत्रास पत्र विहून हा जुगार थांबणे वकती जरुरी आह े ह े कळविे. ‘कुलयामिसारखया साष्टी 
तािुकयातीि वठकाणी जुगार खेळणयाचे वयसन वाढत चाििे आह ेते बंद करणयाकरता काही 
उपाय योजणयात यावे महणनू तुमहािा पोविस कवमशनर या नातयाने जाहीरपणे अजमि करणार 
आह.े ही चाि बंद करणयाकरता जर एखादा कायदा करणयात आिा तर तो कायदा मुंबईत 
चािू असिेलया सवमि भट््यातीि धरुाचा उपद्रव बंद करणयापेका अवधक श्ेयसकर होईि. मी 
नुकताच ठाणे व कलयाण या बाजूिा धंद्ासंबंधाने जाऊन आिो. डबयांचया रांगाचया रांगा 
जुगार खेळणाऱया िोकांचया िुंडींनी भरभरून चािलया होतया. यातीि बहुतेक िोक फार 
भयंकर असतात. या बाबतीत रेलवे कंपनीनेच यापवूवी अजमि करावयास पावहजे होता व दसुऱया 
कोणीही अजून या बाबतीत चळवळ सुरू केिी नाही, महणनू आचियमि वाटते.’ िोकलयानाथमि 
मंडविकांचया या प्रयतनािा बरेचसे यश आिे होते. तयांचया या वयक्तीतवामधीि सुधारणा या 
गुणांची उत्म प्रकारे ओळख अशा छोट्या-छोट्या प्रसंगातून होते. अशा बाबींमळेु ही चररत्र े
सवमोतकृष्ट किातमक आहते असे महणता येणार नाही; परंतु तयामधये किातमकता आणणयाचा 
प्रयतन तयांनी केिा आह.े िहान - िहान बाबींचे, सवयींचे वचत्रण किातमकतेचया दृष्टीने 
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महत्वाचे ठरते. सावहतयरूप प्राप् होणयासाठी चररत्रािा मानवाचया इवतहासातून बाहरे काढावे 
िागते. तयासाठी घटनांना प्राधानय न देता वयक्तीिा प्राधानय द्ावे िागते. हा गुण मात्र या 
चररत्रात नजरेत भरणयासारखा आह.े

या चररत्रात प्रतयकात होऊन गेिेलया वयक्तींचया जीवनकथेचे वनवेदन असलयामळेु एका 
अंगाने ही चररत्रे तया-तया वयक्तीचया जीनवाचा इवतहास आहते; परंतु तयांचया जीवनातीि 
घटना-प्रसंग, तयाची आशयानुसार केिेिी वनवड, वयवक्तरेखा वनवेदनशैिी यासारखया 
घटकांमळेु दसुऱया अंगाने चररत्रािा सावहतयरूपही प्राप् िािेिे आह.े आशय, साधनसामग्रीची 
वनवड, चररत्राची भाषा यामळेु या चररत्रांचा समावेश सावहतयाचया प्रातांत िािा आह.े 

रावसाहबे मंडविकांचे चररत्र सावहतयाचया प्रांतात येणयासाठी वकंवा तयामधये किातमकता 
आणणयासाठी हविदार यांनी मंडविकांचया जीवनाकडे तटसथवतृ्ीने पावहिे आह.े तयांनी 
किासवादाचा आनंद तटसथवतृ्ीने घेतिा आह.े तयाचबरोबर ह ेचररत्रकार चररत्रे विवहताना 
समरस िािेिे वदसतात. समरसता हा गुण महत्वाचा आह.े ‘चररत्रकारािा वन:पकपातीबुद्धीने, 
सतयकथन करणयापुरती व वाचकास ते वाचनू वाईट न वाटणयापुरती तटसथवतृ्ी वकंवा 
सववकलपना आवशयक असते; आवण उभयतांना चररत्रनायक व इतर वयक्ती यांचया 
अंत:करणाची पूणमि ओळख पटणयासाठी समाधी वकंवा समरसता पावहजे.’२२ तयावशवाय 
चररत्रनायकाचया संबंधाने हविदार यांना एक प्रकारचे आकषमिण वनमामिण िािे आह.े तयातीि 
एक उदाहरण महणजे मंडविकांची पत्रे. तयाबाबत ते प्रसतावनेत महणतात, ‘जरी ह े चररत्र 
ववसततृ आह ेतरी अपूणमि आह;े कारण शेकडो कागदपत्र वाचायचे आहते. काही पत्रे- जी प्रथम 
संदपामिभावे समजिी नाहीत महणनू जयाचे महत्व कळून आिे नाही व महणनू जी ववचारात 
घेतिी नाहीत ती आता सवमि ग्रंथ छापून िालयावर मागाहून दसुरी पत्रे वाचलयावर संग्राह्य वाटू 
िागिी आहते. काही नवे शोध िागणयाचा संभव आह.े उदाहरणाथमि ‘जनमवतृ्’ प्रकरण पाहा. 
तेथे ‘मंडविक’ ह ेनाव कोणी वमळवविे याचा शोध चािवविा असता ववसाजीराम, चररत्र 
नायकाचा खापर पणजा, याचया पिीकडे काही शोध िागत नाही असे महटिे आह.े पण 
आता एक वतृ्पत्राची नककि सापडिी आह ेतीवरून असे वदसते की, श्ी नपृ शाविवाहन 
शके १५८२ शवमिरी संवतसरात ते वतृ्पत्र एकािा समसत मरुूडकर ग्रामसथांनी वदिेिे आढळते. 
तयावर वतमाजी, मंडविकांचा आज माहीत असा मळू पुरुष, यांची सही आह.े ती वतमाजी 
महाजन मंडविक अशी आह.े यावरून मंडविक ह े नाव वमळववणारा पुरुष वतमाजीचया 
अगोदरचा असावा ह ेउघड आह.े वशवाय वतमाजी हा गावचा महाजन होता. महणनू पवहिी 
सही वतमाजीची आह.े अद्ावप मंडविकांना वावषमिक दगुामिदेवीचया यात्रेचे आमंत्रण होते तेवहा 
‘महाजन चिा हो यात्रेिा’ या वाकयाचा उचचार होतो, तयाचीही उपपत्ी िागते.’ एका-एका 
ववषयावर अनेक वेळा ववचार करताना हविदार चररत्रनायकाशी आवण पयामियाने वयवक्ततवाशी 
समरस िािेिे वदसतात.
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चररत्रनायकाववषयी कथा, कादंबरीप्रमणे उतकंठा वाढत गेिी तर सावहतयाचया दृष्टीने 
फायद्ाचे होईि. जरी नायकाचे जीवन जगून िािेिे असिे, सवाांना माहीत असिे तरीसदु्धा 
जीवनाचे सार अगोदरच सांवगतलयाने किेिा कशी बाधा येते याववषयी अ.म. जोशी 
महणतात, ‘चररत्र ह ेवजवंत वयक्तीचे असलयामळेु तयाचा आदी, मधय व अंत सवाांना माहीतच 
असतो. हा आकेप बरोबर आह;े परंतु वजवंत वयक्तीचे चररत्र सवाांना माहीत असिे तरी प्रथमच 
वतचया जीवनाचे रहसय सांगून टाकणयापेका बािपणापासून वतचया जीवनाचा हळूहळू ववकास 
कसा होत गेिा, वतचया सवभावावर वनरवनराळे संसकार कसे होत गेिे व अखेरीस वतचया 
जीवनािा काहीतरी वौवशष््टय कसे प्राप् िािे, याचा कमवार इवतहास सांगणे जासत वचत्वेधक 
होईि.’२३ गणेश हविदार यांनी नेमके हचे सूत्र वापरत टपपयाटपपयाने मंडविकांचया जीवन 
उिघडिे आह.े पूवमिवतृ्, जनम, वशकण, नोकरी, ववकिी, समाजसेवा, कायदे कौवनसिातीि 
काम, सावहतयवनवममिती, संसथांची वनवममिती, संसथांचा उद्धार या कमाने मंडविकांचा जीवनपट 
वाचकांचया समोर ठेविा आह.े तयामळेु मंडविकांचया जीवनातीि एक एक रहसय समजणयास 
मदत होते. चररत्र नायकांचे जीवन टपपयाटपपयाने वयवक्तमत्व ववकासानुसार वनवेदन केलयामळेु 
मंडविकांचे कमवार जीवन समजणयास मदत िािी आह.े चररत्र वाचताना उतकंठा वाढत 
गेिी आह.े

तसेच साधनसामग्रीचा वापर वनवेदनाचया ओघात केिा तर किातमकता वाढते. अशी 
पत्रे आठवणी, भाषणे पररवशष्टात वकंवा चररत्राचया शेवटी देणे किातमकतेचया दृवष्टने बरोबर 
नाही. तयामळेु तुटकपणा जाणवतो. या खंडातीि (खंड दोन, भाग-१ व २) चररत्र इ.स. १८६४ 
ते इ.स. १९४७ या कािखंडातीि असलयाने अशा प्रकारचा तांवत्रक ववचार या चररत्रात 
िालयाचे वदसत नाही. तरीसुद्धा हविदार यांनी मंडविकांनी पत्रे आवण दैनंवदनी यांचा 
वनवेदनाचया ओघात उत्मपणे केिा आह.े तयानंतरसुद्धा तयांनी चररत्राचया शेवटी मंडविकांची 
पत्रे, भाषणे, महणी वदिेिे आहते. या उणेपणाबद्ि चररत्रकारांना दोष देणेही योगय नाही. 
प्रतयेक घटना-प्रसंग हा नाववनयपूणमि रीतीने सजवलयाने चररत्रात किातमता आिी आह.े

संयम आवण अविप्ता साधलयाने चररत्रास सौंदयमि वनमामिण होते. जया घटनांचा, 
प्रसंगाचा, वयक्तीचा चररत्रनायकाचया वयवक्ततवाशी संबंध नाही अशांना संयमाने टाळिे 
पावहजे. तयायोगे चररत्रनायकाचे वयवक्ततव उठून वदसेि. याववषयी जानहवी संत महणतात, 
‘चररत्रकाराने वाद-वववादांचया भानगडीत पडू नये. उदा. वटळक-रानडे वाद, जहाि-मवाळ 
वाद इ. नयायाधीशाप्रमाणे तयाने दोहोंची बाजू मांडावी व वनकाि देणयाचे काम वाचकावर 
सोपवावे.’२४ नेमके हचे धोरण हविदार यांनी या चररत्रात ठेविेिे वदसते. तयांनी अवांतर घटना 
अवजबात टाळिेलया नाहीत; परंतु तयामधये संयम राखत तटसथता ठेविी आह.े फक्त जया 
घटना चररत्रनायकांशी संबंवधत आहते तयांचाच समावेश केिा आह.े तर वाद-वववाद पणूमिपण े
टाळिे आहते. याबद्ि मंडविकांचया समाजसुधारणा पाहता येतीि. तयाकाळात कायद्ाने 
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सुधारणा करायचया की िोकांनी सवतःहून सुधारणा करावयात असे दोन मत प्रवाह होते. परंत ु
या वादाचया भानगडीत न पडता हविदार यांनी मंडविकांना हवया असणाऱया सुधारणा तयांनी 
कशा-कशा केलया याबद्ि सववसतर आवण साधार वववेचन केिे आह.े वादवववाद न मांडता 
हा मदु्ा तयांनी वाचकांचया समोर ठेविा आह.े यामळेु या चररत्रांत वाचकांना तटसथवतृ्ी तर 
वदसते तयाचबरोबर चररत्रकारांनी सवत:ची मतेही िादिेिी नाहीत हहेी सपष्ट होते.

चररत्रात कवलपतािा सथान नाही. चररत्र ही घवटताशी, वासतवतेशी बांधीि असणारी 
सावहतयकृती आह.े सतयतेमधये कवलपत वमसळिे तरी तयाची कादंबरी होणयाचा धोका 
असतो. चररत्रािा सतयाची चौकट असते. कारण वासतवात घडून गेिेलया वयक्तीचया संदभामित 
चररत्र असते. ‘कथा, कादंबरीप्रमाणे ही काही नववनवममिती नसते. वासतवात जीवन जगिेलया 
वयक्तीची ती पुनवनमिवममिती असते. तयामळेु चररत्रात मळुातच कवलपतािा वाव नसतो. कवलपतािा 
जरी वाव नसिा तरी िेखकाचया कलपनाशक्तीिा मात्र चररत्रिेखनात वाव असतो.’२५ िेखक 
आपलया कलपकतेप्रमाणे चररत्रात घटना, प्रसंग वनवडून किातमकता आणतो. मंडविकांचया 
चररत्रात कालपवनक घटना-प्रसंगांना सथान नाही. तयाचबरोबर हविदार यांनी कलपकता 
वापरत चररत्र रेखाटिे आह.े चररत्रकार हविदार यांनी चररत्रनायकांचया संपूणमि जीवनातीि 
प्रतयेक घटना-प्रसंग मांडिा नसिा (असे सवमिच घटना-प्रसंग मांडणेही शकय नाही.) तरी 
महत्वाचे घटना प्रसंग कलपकतेचया आधारे जोडून चररत्रात एकातमता साधिी आह.े यामधये 
नानाववध कायदे करताना मंडविकांना तारेवरची कशी कसरत करावी िागिी याचे वववेचन 
करताना तयांनी कलपकता वापरून किातमकता आणिी आह.े

चररत्रात वयवक्तदशमिन असलयाने चररत्राची अंगे नायकाशी संबंवधत असतात. चररत्राची 
वयवक्ततव, जीवनकम आवण पररवसथती अशी तीन अंगे आहते. चररत्राचया कोणतया अंगािा 
वकती महत्व वदिे तया प्रमाणात चररत्रांची वाङ् मयीनदृष््टया उतकृष्ट चररत्र बनणयाकडे वाटचाि 
होते. चररत्राचया या अंगांचे यथाथमि दशमिन कसे वदसिे यावर चररत्रांची किातमकता अविंबून 
असते. याववषयी द.न. गोखिे महणतात, ‘चररत्रात मानवी जीवनाचे जे दशमिन घडते ते 
मखुयत: एकाच वयक्तीचया जीवनामधनू घडते. ह े वयक्तीजीवन सवमिसाधारणपणे तीन अंगांनी 
बनिेिे आढळते. पैकी पवहिे अंग तया वयक्तीचे वयवक्ततव (कॅरेकटर), दसुरे अंग महणजे तया 
वयक्तीचा जीवनकम (कररअर) आवण वतसरे अंग महणजे वयवक्ततव, जीवनकम यांना संदभमि 
देणारी पररवसथती (एनवहायनमिमेंट). या तीन अंगांपौकी कोणतेही अंग चररत्रात टाळता येणार 
नाही.’२६ महणजेच वयवक्ततव, जीवनकम आवण पररवसथती ही चररत्राची तीन अंगे आहते. 
तयाचबरोबर चररत्राची भाषाशौिी ह ेचौथे अंग सांगता येईि. या सवमिच अंगांचा ववचार करत 
या हवािदार यांनी मंडविकांचे चररत्र रेखाटिे आह.े या चररत्रातून वयवक्ततव उत्मपणे रेखाटिे 
आह.े चररत्रनायकांचा जीवनकम आवण ततकािीन पररवसथतीचे सवमोत्म वनवेदन केलयामळेु 
या चररत्रािा पररपूणमिता आिी आह.े 
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चररत्रात वयवक्ततवािा महत्वाचे सथान आह.े वयवक्ततव शोधनामळेुच चररत्रािा सावहतयाच े
रूप प्राप् होते. चररत्रनायकाचे वयवक्ततव ह े तयाचया वनतय जीवनातून, तयाचया हातून वनवममित 
गोष्टीतूनही वदसते. मानवाचया हातून घडणाऱया प्रतयेक कृतीमधनू तयाचे वयवक्ततव वदसते. 
वयवक्ततव ह ेअदृशय असिे तरी प्रतयेक गोष्टी, कृतीमागे असतेच. कोणतीही किाकृती एकातम 
असावी िागते, तरच वतचयातीि सौंदयमि वदसते. वकंबहुना एकातमता हा आवशयक गुण आह.े 
‘चररत्र नायकाचे वकंवा कोणतयाही वयक्तीचे वयवक्ततव वरवर एकातम असत नाही. वयक्तीचया 
सहजप्रवतृ्ी, अवभवतृ्ी, भावना, भावावसथा, प्रवतभा-प्रज्ा-आवदक शक्ती, सवयी, िकबी 
वगैरे गोष्टी ववशे्षण करून आपण वेगवेगळया काढतो, पण तया एक असतात. तयांचया 
परसपर वमिनातून एकजीव वयवक्ततव तयार िािेिे असते.’२७ एकरूप वयवक्ततव चररत्रातून 
वदसताना चररत्र सावहतयाचया जवळ जाते, महणनू वयवक्ततवािा चररत्रामधये महत्वाचे सथान 
आह.े हविदार यांनी मंडविकांचे वयवक्ततव जवळून अनुभविे नवहते; तयांनी मंडविकांचया 
वयवक्ततवाचा वेगवेगळया घटना-प्रसंगातून ठाव घेतिा होता. तयासाठी मंडविकांची दैनंवदनी, 
पत्रे, वतृ्पत्रातीि िेख आवण तयांनी वनमामिण केिेिे सावहतय यांचा मळुातून अभयास केिा. 
यामळेुच तयांना मंडविकांसारखया बहुववध चररत्रनायकांचे वयवक्ततव किातमकररतया रेखाटता 
आिे आह.े

जीवनकम चररत्राचे अववभाजय अंग आह.े जीवनकम जनमापासून सुरू होऊन मतृयूनंतर 
संपतो. जीवनातीि वेगवेगळया टपपयावरती वेगळा जीवनकम असतो. तयात जरी वयवक्ततवाच े
प्रवतवबंब पडिे तरी जीवनकम वयवक्ततवाप्रमाणे एकरूप नसतो. कारण जीवनकम हा 
बाह्यघटकावर अविंबून असणारा घटक आह.े  मंडविकांचा जीवनकम वयवक्ततवाप्रमाण े
एकातम नाही. रावसाहबे ववश्वनाथ मंडविक यांचे बािपणीचे जीवन एका खेडेगावात गेिे. 
पुढे वशकणाचया वनवमत्ाने महणा वकंवा इतर ततकािीन कारणांनी तयांनी वेगवेगळया शहरांत 
प्रवास केिा. तयामळेु तयांचा जीवनकम बदििा. बािपणी असणारी तयांची कौटंुवबक 
अवसथा, कुटंुबाची वसथती, (पररवसथती) तयांचया वशकणाचया वेळची वसथती, नोकऱयांतिे 
बदि वकंवा बदििेलया नोकऱया, तयांचया ववववध होणाऱया बदलया तयावनवमत्ाने होणारी 
सथिांतरे, तयांचे नोकऱयावशवाय उद्ोग, छंद, राजकीय वा सामावजक चळवळीतीि सहभाग, 
तयांचे िगन, संसार, तयांचयावर ओढाविेिे भिेबुरे प्रसंग, घडिेिी प्रकरणे आदी अनेक 
गोष्टी-घटनांचा समावेश जीवनकमाचया एका साचयात होतो. चररत्रनायकांचया जीवनकमाचा 
सवतंत्रपणे ववचार केलयास तो एकजीनसी नाही. तरीही तो जीवनकम तया-तया वयक्तीचा आह.े 
जीवनकम एकातम वकंवा एकरूप नसिा तरी वयवक्ततवावशवाय जीवनकमातीि अनेक पैि ू
समजणार नाहीत. तसेच वयवक्तमत्व ववकास जीवनकमावशवाय समजणार नाही. तयामळेु 
मंडविकांचया वयवक्ततवाचा ववचार करताना जीवनकम िकात घेतिा आह.े ही या चररत्रांची 
जमेची बाजू आह.े मंडविकांचया बदिणाऱया जीवनकमाचा तयांचया वयवक्ततवावर होणारा 
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पररमाण अवतशय पररणामकारकपणे हविदार यांनी रेखाटिा आह.े याचे नमनुयादाखि एक 
उदाहरण देता येईि, ‘मंडविकांचया पतनीचा मतृयू िालयावर तयांचया जीवनकमात आमिुाग्र 
बदि िािा.’ तयामळेु तयांचे वयवक्ततव हळवे, दःुखी आवण भाववनक िालयाचे तयांनी वमत्रांना 
विवहिेलया वेगवेगळया पत्रांतून वदसते. 

जीवनकमाप्रमाणेच पररवसथतीही एकातम नसते. बाह्य घटकांवर पररवसथती अविंबून असते. 
अनय एका पररवसथतीत चररत्रनायकाचे वयवक्ततव कसे प्रकटते ते जीवनकम व पररवसथतीवरून 
वदसते. ‘पररवसथतीत कुठिाच सिगपणा असत नाही. बाह्य जगािा वयवक्तजीवन वजथे 
वजथे सपशमि करते तया तया सपशमिसथानांना आपण पररवसथती महणतो. तेवहा ती तुटक असावी, 
एकातम नसावी, ह ेकमप्राप् ठरते. जीवनकम एकपट तुटक असिा तर पररवसथती दसपट तुटक 
असते.’२८ रावसाहबे मंडविक यांचया जीवनात पररवसथती नेहमीच बदित होती. तयामधये 
तुटकपणा येत होता. तरीसुद्धा मंडविकांचे वयवक्ततव समजावनू घेणयासाठी आवण देणयासाठी 
या चररत्रात संबंवधत हविदार यांनी या पररवसथतीचा यथायोगय उपयोग करून घेतिा आह.े 
मंडविक वेगवेगळया पदांवर नोकरी करताना पररवसथती वभनन होती. तया-तया पररवसथतीत 
तयांनी सवतःिा वसद्ध केिे. तेथीि वातावरणाचा तयांचया जीवनावर काय पररणाम िािा 
याबद्िचे वववेचन हविदार यांनी आवजूमिन केिे आह.े उदाहरणाथमि, वसंध प्रातांत नोकरीिा 
गेलयावर तेथीि भाषेचा सखोि अभयास केिा. यामळेु तयांचे ‘वसंध भाषेचा चािताबोिता 
कोश’ असे नाव पडलयाचे हविदार आवजूमिन नोंदवतात.

वयवक्ततव, जीवनकम व पररवसथती यांचया संगमातून चररत्राची वनवममिती होत असते. 
तरीसुद्धा वयवक्ततवािा अग्रकम देऊन चररत्राची किातमकता वाढवविी जाते. तयामधीि 
प्रधान कमाववषयी जयंत वष्ट महणतात, ‘चररत्रािा सावहतयात सथान आह ेह ेिकात घेतिे तर 
चररत्रकार पररवसथतीपेका जीवनकमािा आवण जीवनकमापेका अवधक महत्व वयवक्ततवािा 
देतो आवण सावहतयरूप चररत्र वनमामिण करतो.’२९ अथामितच वयवक्ततवाचया दशमिनातून चररत्राची 
वनवममिती होते. जीवनकम, पररवसथती यांचयामळेु वयवक्ततवािा पूणमिसवरूप येते. चररत्र शे्ष्ठ 
दजामिचे वहायचे असेि तर या वतनही अंगाची एकातमता अतयंत महत्वाची आह.े वतनहींही अंगे 
एकमेकांशी संबंवधत आहते. एकमेकांवर अविंबून नसिी तरी एका वशवाय दसुरे प्रकट होत 
नाही; पण महत्व मात्र वयवक्ततवािाच. कारण वयवक्तदशमिन हाच चररत्राचा प्रधान हतेू असतो. 
मंडविकांचया या वविखंदातमक चररत्रात वयवक्ततवािाच प्राधानय वदिे आह.े 

चररत्राची भाषा हाही चररत्राचा एक ववशेष घटक समजिा जातो. चररत्र कथन करताना 
चररत्रकार वापरत असिेलया भाषाशौिीवर चररत्राची यशसवीता ठरते. चररत्राची भाषा जर 
बोजड, समजायिा अवघड असेि तर चररत्र आपोआपच कमी प्रमाणात वाचिे जाणार; पण 
चररत्राची भाषा जर रसाळ, ओघवती असेि, तर चररत्राची वाचनीयता वाढेि. चररत्रकार 
सवत: संपूणमि चररत्र कथन करतात. महणजेच सवत: नायकाचे चररत्र पावहिे आह ेअसा भास 
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वनमामिण करतात. तयावेळी ते चररत्र वाचनीय होते; पण अशा वेळी काही प्रमाणात सतयािा 
बगि वदिेिी असते. कधी-कधी सतयवनष्ठा जपणयासाठी मोठ्या प्रमाणात आधार, संदभमि 
वदिे जातात. अशावेळी चररत्र रुक होणयाचा संभव असतो. रावसाहबे मंडविक यांचे चररत्र 
ह ेइ.स. १९२७ मधये प्रकावशत िािे आह.े ह ेचररत्र अववि इगं्रज कािखंडात विवहलयामळेु 
तयावर इगं्रजी भाषेचा प्रभाव वदसतो. परंतु चररत्रात संवाद, घटना यांचा समावेश केलयाने 
चररत्रकथनामधये वाचनीयता वाढिेिी वदसते. या संपणूमि चररत्रात वेळोवेळी मंडविकांचे संवाद 
वदिे आहते. अनेक महणींचा वापर केिा आह.े जवळजवळ सवमिच प्रकरणांचया सुरुवातीिा 
श्ोक वकंवा कववतेचे कडवे वदिे आह.े तयामधीि एक उदाहरण पाहू. मंडविकांनी वहदंसुथानात 
इ.स. १८७६ ते इ.स. १८८८ मधये पडिेलया दषुकाळात गोरगरीब िोकांना खपू मदत केिी. 
तयावेळी रामजोशी यांनी या भयानक दषुकाळाचे वणमिन केिे.

टाक मखुामधी काही ।
मज नाही महणती अनन पंधरा वदनी ।
जळा वपववुन वकवत नळांत फुगिे,

पळांत वपु तयागुनी ।
गळां पडुवन वकवत रडवत,

वकवत वरवतं बाळक मडुदे कंवटाळुनी ॥
(चाि) करतीि काय हो अननाववण गांजिी ।

ही दवुनया सारी जठरावगनंत भाजिी । 
ही दषुकाळाची नौबद बरी वाजिी ॥१॥ टा.  

अशा प्रकारे प्रतयेक प्रकरण सुरू करताना कावय पक्ती वकंवा महनीय ग्रंथातीि श्ोक देऊन 
वाचकांचे िक वेधनू घेतिे आह.े यामळेु चररत्राची किातमकता वाढिी आह.े 

रावसाहबे मंडविकांचया चररत्रात वनवेदन कम कािानुसार ठेविा आह.े कािानुसार 
वनवेदन करताना महत्वाची अडचण महणजे एकाच कािखंडात चररत्रनायकाचया जीवनात 
अनेक घटना घडत असतात. महणनू तया शबदबद्ध करणे कठीण जाते. काळानुसार घटना 
सांगताना प्रतयेक काळातीि घटना, कण तयाच कािखंडात सांगणे सोपे नसते. तयामळेु 
हविदार यांनी काळ आवण घटना यांचा संगम करत चररत्रांचे वनवेदन केिे आह.े बािपण-
वशकण-नोकरी-कुटंुब-प्रौढावसथा-तयांना प्राप् िािेिे श्ेष्ठपण या कमाने तयांचया जीवनातीि 
सवमि घटना-प्रसंगांचे वनवेदन केलयाने चररत्रनायकांचया जीवनातीि सामानय ते असामानय हा 
कम समजत जातो. 

रावसाहबे मंडविक यांचे ह ेचररत्र चररत्रअभयासकांनी तयार केिेलया आधवुनक काळातीि 
सवमिच कसोट्या पार करते असे महणता येत नाही. महत्वाचे महणजे अशी चररत्रे ही तया-तया 
काळातीि सावहतयाची प्रावतवनवधक उदाहरणे असतात. यामळेु पुढे चररत्र सावहतयात काही 
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प्रगती िािी तर तया तुिनेत मागीि चररत्रे अपुरी वाटिी महणनू तया चररत्रांचे महत्व कमी 
होत नाही. मंडविक तया काळातीि देशसेवा करणाऱया नोकरदारांचे प्रवतवनधी ठरतात. तयांची 
देशभक्ती, सवमिसामानय िोकांचे भिे करणयाची धडपड वदसते. तयांचया कोणतयाही कामांतीि 
पररश्मामळेु इतरांचया जीवनात आश्वासक बदि वहावेत ही वतृ्ी वदसते. मंडविक सामानय 
कुटंुबात जनमिे. तयांनी पररश्म घेत वशकण घेतिे. वेगवेगळया पदांवर अवधकार पदांवर 
नोकऱया केलया; परंतु याचा वापर मात्र सवमिसामानय िोकांसाठी केिा. या सवाांचा पररणाम 
तयांना असामानयतव प्राप् िािे. तयांचे असामानय वयवक्तमत्व आवण प्रवसद्धीपराड्मखुता 
यामळेु चररत्रांचा समावेश ‘दवुममिळ चररत्रे पुनप्रमिकाशन’ खंडात केिा आह.े

रावसाहबे मंडविकांचे ह ेचररत्र इ.स. १९२७ मधये प्रकावशत िािे. ततकािीन तंत्रज्ान, 
छपाई सामग्रीचया मयामिदांमळेु चररत्राचा आकार दीघमि िािा होता; परंतु पुनप्रमिकावशत चररत्रात 
नवीन तंत्रज्ानामळेु पषृ्ठांची संखया कमी िािी आह.े पुनप्रमिकावशत चररत्रात इगं्रजी वयक्तींची 
नावे जुनया शदु्धिेखनानुसार आहते. तर इतर मजकूरांत नवीन शदु्धिेखन वनयमाप्रमाणे बदि 
केिे आहते; परंतु आशयात मात्र बदि होऊ वदिा नाही. 

रावसाहबे मंडविकांनी नोकरी, वशकण, सावहतय, कायदे, संसथा, दषुकाळ, सामावजक, 
धावममिक, नयायवयवसथा आवण अशा अनेक केत्रात दजलेदार कामवगरी केिी होती. या 
चररत्रामधनू तयांचा सामानय ते असामानय असा जीवनप्रवास वदसतो. ह ेचररत्र सपष्ट करते की, 
प्रामावणकपणे कष्ट केिे, देशबांधवांवर पे्रम केिे तर आपापलया केत्रांत उत्ुंग भरारी मारता 
येते. महणनू ह ेचररत्र सवतःचे, देशाचे भववतवय घडव ूपाहणाऱया ववद्ाथवी, राजकारणी, ववववध 
केत्रात कायमि करणारांना पे्ररणादायी आहते. थोडकयात दरूदृष्टी, प्रामावणकपणा, देशपे्रम आवण 
बंधतुवाची वशकवण हा या चररत्राचा गाभा आह.े माणसू जनमाने नवह,े तर तयाचया कतृमितवाने 
संसमरणीय ठरतो. हहेी या चररत्रामळेु पुनहा अधोरेवखत केिे आह.े मंडविक मोठे होते. यामळेु 
तयांचा वारसा जपणयाचया हतेूने ह े एवढे प्रदीघमि, साधार, सवाांगीण पररपूणमि चररत्र ‘महाराषट्र 
राजय सावहतय आवण संसकृती मंडळा’माफमि त पुनप्रमिकावशत होत आह े ही अवभनंदनीय बाब 
आह.े

-  संपादक  

m
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पश्ह्या आवतृ्ीची प्स्ावना

गे्या ि्का् इगं्िांचया राजयाची श्हदंसुथाना् प्सथापना झा्यावर तयांनी िे उदार शिक्षण 
लोकांस दणेयाचा उपक्रम केला, तयाचया योगाने पौवा्लतय संसकृ्ी व पाश्ात्य संसकृ्ी यांचा संयोग 
्होणयाचा पव्लकाळ आला ्ेव्हा जया परुुषांनी आप्या अगंी मळू राखनू दोन्ही संसकृ्ींचा संयोग 
करून दाखशवला तया् रावसा्हबे शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक यांची (अथवा िे नसुतया रावसा्हबे 
या नावाने प्शसद्ध ्हो्े तयांची) श्षे्ठतवाने गणना ्हो्े. सर रेमन्ड वेसि यांनी मुबंई यशुनव्हशस्लिीचया एका 
पदवीदानाचया प्संगी व्हाइस चनॅसेलर या नातयाने रावसा्हबेांचया शवषयी प्िसंापर भाषण कर्ाना 
तयांना सश्पिस, व्हरॅो व मसीनास या थोर यरुोशपयन परुुषांची पथृकपण ेव सामदुाशयकरीतया उपमा 
शदली. (प्करण ३३ पा्हा) व प्ोफेसर गोपाळराव आगरकर यांनी रावसा्हबेांचा मतृयलेुख सधुारकां् 
शलश्ह्ाना तयांना पिेवयांच ेसरनयायाधीि रामिास्ती प्भणु ेयांची उपमा शदली. याप्माण े श्हदंी व 
इगं्ि या दोन्ही लोकां् आदर व श्द्धा उतपनन करणारे रावसा्हबेांसारख ेपरुुष फार शवरळ. तयांचा 
शकत्ा शगरशवणयास तयांचया चररत्रांची ्ह्लीचया काळा् आम्हास फार गरि आ्ह.े

सामाशिक, रािकीय शकंवा दसुऱया एखाद्ा बाब्ी् आपली व रावसा्हबेांची का्ही म्े िळु् 
ना्ही्, असे रावसा्हबेांची प्िसंा कर्ाना बिावनू सांगणाऱया तयांचया वेळचया लोकांचया म्ांिी 
व खदु्द रावसा्हबेांचया म्ािी चाल ूशपढीचया लोकांची म्े, रावसा्हबेांचया शनधनानं्र बराच काळ 
लोि्यामळेु आ्ा िळुणार ना्ही्, म्हणनू तयांचया चररत्राचा उपयोग आ्ा ् लुनातमक ऐश््हाशसक 
चचतेचया कामी िेवढा ्होईल ्ेवढा उपयोग ्रुण शपढीला अनकुरण करणयाचया कामी उदा्हरण 
म्हणनू ्होणार ना्ही, अिी कोणी िकंा काढ्यास श्ला उत्र एवढेच आ्ह ेकी, रावसा्हबेांनी असे 
का्ही सद्णु संपादन केले ्हो्े की, ्े िनक, श्ीराम व भीषम यांचया वेळेपासनू अद्ापपयहं् श्ाघयच 
राश्हले आ्हे्  व ्े पढेु कोणतया्ही दिेा्, कोणतया्ही काळा्, कोणतया्ही पररशसथ्ी् ्सेच 
श्ाघय  रा्ह्ील. रावसा्हबेांचया अस्या गणुांच ेवण्लन कर्ाना खच्ल योगय कारणांवर ्होऊ लागला. 
“तयांनी (रावसा्हबेांनी) सतयाशिवाय कोणाची पवा्ल केली ना्ही; मनोदवे्ेशिवाय कोणाची पायधरणी 
केली ना्ही; लोकश्ह्ाशिवाय का्ही इशचछिले ना्ही शकंवा नयायरूप कुलदवे्ेशिवाय कोणाचा प्साद 
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तयांना रुचला ना्ही.” ्हा केसरी्ील चररत्रकाराचा उ्ारा दऊेन बालबोधकारांनी पढेु म्हिले आ्ह-े 
राषट्ास अतयं् श्ह्ाव्ह असा रावसा्हबेांचा गणु म्हिला म्हणिे तयांचा सतयिील्ेशवषयी१ दरारा 
्हा ्हो्ा. तयांचया मना् एखादी गोष्ट भरली म्हणिे ्ी सपष्टपण ेबोलणयास ्े रिह्मदवेाची दखेील 
पवा्ल करी् नस्! मग इ्रांची प्श्ष्ठा काय! काउनसलामधये सव्ः गव्हन्लरसा्हबेांस दखेील वचकले 
ना्ही् तयामळेु बाकी सगळे लोक तयांना वचक्. आशण मोठमोठे यरुोशपयन अममलदार दखेील 
तयांचयापढेु बोल् नस् इ. इ.

असे सव्लकालोपयोगी गणु अगंी असलेले परुुष आमचया् झाले ना्ही् अिी ् क्रार रावसा्हबेांनी 
ना्हीिी केली व तयांच ेचररत्र ्हा्ी प्ड्यावर वैशदशिकांचया ्ों्डाक्ेड पा्हणयाची पढुील शपढीला 
कमी िरूर प्ेडल; कारण आमचया््ही ्से अनकुरणीय परुुष शनमा्लण ्होऊ िक्ा् असे पा्ूहन 
रावसा्हबेांची उचच पदवी प्ाप्त करून घणे ेआपणास िकय आ्ह ेअसा आतमशवश्वास वाचकांचया 
मना् उतपनन करील. म्हणनू वैशदशिक थोर परुुषांचया चररत्रापके्षा रावसा्हबेांच ेचररत्र इष्ट पररणाम 
तवरर् घ्डवनू आणील ्ह ेउघ्ड आ्ह.े 

रावसा्हबेांचया बरोबर िनमास येऊन तयाच रािकीय व सामाशिक वा्ावरणा् जयाच ेशदवस 
गेले; रावसा्हबेांचया पढेु उभ े असलेले प्श्न काय काय ्हो्े; ्े प्श्न तयांनी कसे सो्डशवले; ्े 
सो्डशव्ाना तयांचया िवळ काय साधने ्हो्ी व तयांचा तयांनी कसा उपयोग केला ्ह ेजयाला पणू्लपण े
मा्ही् ्हो्े असा तयांचा एकादा बालशमत्र, गरुुबंध,ू वयवसायबंध ूअथवा समकालीन भक्त िर तयांच े
चररत्र शलश्ह्ा ्र फार उत्म झाले अस्े. तयांच ेचररत्र तयांनीच सव्: शल्हावे असा ्हे्  ूतयांचया 
का्ही शमत्रांचा ्हो्ा. “्मुच े आतमचररत्रलेखन कोठपयहं् आले आ्ह.े” असे सर िॉि्ल ब्ड्लव्ुड, 
यांनी तयांना एकदा शवचारले ्हो्े. परं् ुरावसा्हबेांची इचछिा ्िी नव्ह्ी असे तयांनी शलश्हले्या 
(५.१.८२ चया) पढुील उत्रावरून शदसनू ये्े. “माझया आतमचररत्रलेखनाबद्दल शवचार्ा परं् ु
तया्ील एक अक्षर्ही शलश्हले ना्ही, म्हणनू मी आपली क्षमा माग्ो. मनषुयाचया कृ्ी् तयाच े
चररत्र शदसनू ये्े असे मला वाि्े. यास्व कोणाच्ेही चररत्र शल्हावयाच ेअसेल ्र ्ो समशृ्वि 
झा्यावरच ्े शल्हावे. या, ना्ही तया, कोठ्या ्री साव्लिशनक कामा् प्ूडन स्् उद्ोग करून 
सं् षु्ट रा्हणयाच ेव्र् मी १८४८ पासनू पतकरले आ्ह.े ्े मी माझया आयषुयाचया ग्ंथा्ील िवेिचया 
भागापयहं् चालशवणयाची आिा बाळग्ो.”

अथा्ल् आपले आरबध काय्ल अिनू संपले ना्ही, नव्ह ेसंप््ही आले ना्ही, ्ेव्हा आ्ाच चररत्र 
शलश्हणया् अथ्ल ना्ही असे ्ह ेउत्र दे् ाना रावसा्हबेास वािले असावे व तयाप्माण ेतयांनी यावेळेनं्र 
आणखी सा् वषते साव्लिशनक काम करून १८८९ साली आयषुयाचा सव्ल ग्ंथ संपवला.

यापवूवी ६ वषते म्हणिे २६ ऑकिोबर १८८३ रोिी ब्डोद्ाच े्ेडपयिुी सभु,े सोराबिी ि्हांगीर यांनी 
रावसा्हबेांना एक पत्र शल्ूहन शवनं्ी केली की, “मे्हरेबानी करून आपण आप्या आयषुया्ील घ्ूडन 
आले्या शविषे गोष्टींच ेिाचण करून पाठवावे. ्े एका म्हत्वाचया राषट्ीय चररत्रमाले् गुंफावयाच े
आ्ह.े ्ही माला ्यारी् आ्ह.े या् प्शसद्ध श्हदंी व इगं्ि ग्ृहसथांच ेफोिोंस्ह आयषुयवतृ्ां् यावयाच े
आ्हे् . सर बाि्लल शरियर, सर िेंपल, ना. शगबस, सर िी. माधवराव वगैरे वगैरेंची चररत्रे छिापणया् 
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ये्ील. ्ह ेकाम शवद्ान लेखकांक्ेड सोपशवले असनू पसु्क शवलाय्े् छिापावयाच ेआ्ह ेम्हणनू 
शवनं्ीस मान द्ावा.” तयास िबाब रावसा्हबेांनी शलश्हला, “मनषुयाचया ्हया्ी् चररत्र शलश्हण े
चकुीच ेआ्ह.े”

तयाचप्माण ेििे आर. एच. िालभाई यांनी रावसा्हबेांच ेचररत्र मुबंई इलाखयां्ील पढुाऱयांचया 
चररत्रमाले् छिापणयाचा बे् केला ्हो्ा, ्ो रावसा्हबेांना मानय झाला ना्ही.

नं्र प्शसद्ध मराठी लेखक, बालबोधकार, रावसा्हबे शवनायक कों्डदवे ओक यांनी 
रावसा्हबेांचया चररत्रलेखनाशवषयी का्ही माश्ह्ी रावसा्हबेांना २९.१२.८४ चया पत्री शवचाररली 
्हो्ी. तया् तयांनी मलुांस उत्म बशक्षस या नावाचया आप्या पसु्कां् छिापणयाकर्ा एक फोिोची 
प्् माशग्ली ्हो्ी. तयास उत्र रावसा्हबेांनी शदले ्े - “माझया चररत्राशवषयी िसली ्हशकग् 
माझयाक्ूडन शमळेल असे ्मुचया पत्रावरून पा्ह्ा ्मु्हास वाि् आ्ह े्सली कसली्ही ्हशकग् 
मी शल्ूहन ठेशवली ना्ही. माझया चररत्रा्ील शवस्ृ्  माश्ह्ी का्हीिी ्मु्हाला यिवं्राव आठ्ये 
यांचयािवळ शमळेल.”

“गे्या ३५ वषाहं् िेवढे मी का्ही बोललो ्ेवढ्या साऱयाची िाचण ेकरून ठेशवली ना्ही् 
व सथाशनक काउशनसलां् व कलकत्याचया काउशनसला् िे मी काम केले तयाची माश्ह्ी पाश्हिे 
अस्यास जया सरकारी गॅझिेां् माझी भाषण ेप्शसद्ध झाली आ्हे्  तयाची पाने दाखवनू दे् ो.” 

“मी पढुील ग्ंथ शल्ूहन प्शसद्ध केले आ्हे् . १८४९ ्े १८५२ पयहं् मराठी ज्ानप्सारकां् 
का्ही शनबंध; सवयी आशण अभयास (मराठी्) २ आवतृ्या, एश्फनसिनकृ् श्हदंसुथानाचया 
इश््हासाची मराठी् व गिुराथी् भाषां्रे; यंगकृ् बीिगशण्ाच े शसंधी् भाषां्र, ्कुारामाची 
गाथा, २ आवतृ्या; रॉयल एशियाशिक म्ंडळीचया श्हदंी िाखचेया सभपेढेु अनेक शवषयांवर शनबंध; 
श्हदंूचंी मधयं्रीय शसथ्ी, मराठी्; दत्क शवरुद्ध खालसा (म्हसैरू प्करणावर) लघगंु्थ, आवतृ्या 
२; कोकणा्ील व्नदार खो्ांचा इश््हास; मराठी् श्हदंधुम्लिास्त, २ आवतृ्या; वयव्हारमयखू 
व याज्व्कय, इगं्िी भाषां्र, प्स्ावना व परुवणी यांस्ह; मुबंईचया िनुया शलिररी सोसायिीची 
कामशगरी, ३ भाग शिपांस्ह.”

“श्हदंसुथानचया भाशवशसथ्ीशवषयीचा िो ्मु्ही अनकु्रम नंबर ७ चा प्श्न शवचारला आ्ह ेतयाच े
उत्र मला अिा प्श्नोत्ररूपी पत्रवयव्हारा् ्तकाल दे् ा ये् ना्ही म्हणनू वाईि वाि्े व तया प्च्ंड 
शवषया् शिरणयाची माझी ्ू् ्ल इचछिा ना्ही व तयाशवषयी चचा्ल करणयास आ्ा सव्ड ना्ही.”

“्मुचया िवेि्या प्श्नास उत्र प्थम द्ावयास पाश्हिे ्हो्े व तया प्श्नास माझ ेउत्र असे 
आ्ह ेकी, मी का्हीच करून ठेशवले ना्ही. तयाच ेकारण तयावर लोक िीका कर्ील याची भी्ी 
नव्ह.े मनषुयाने संसार सो्ूडन संनयस् वतृ्ीचा सवीकार के्यावर, अथवा ्ह ेिग सो्ूडन गे्यावर 
तयाच ेचररत्र शलश्हणया् यावे व चचा्ल कर्ा ्े लोकांपढेु ठेशवले िावे असे माझ ेपकके म् आ्ह.े 
्हचे आिपयहं् का्ही एक न करून ठेव्याच ेकारण आ्ह.े सोलनचया नावाने वतृ्ी शसथर ठेऊन 
क्रीससने२ मारलेली ्हाक ्मु्हाला शवशद्च आ्ह.े तयाचया्ूहन्ही मनषुयमात्राचया मनावर उत्म ठसा 
उठशवणारे भीषम चररत्र अवग् आ्हचे. या दो्होंचया चररत्रावरून ्री आमची नैश्कदृष्टया केवढी 
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अवन्ी झाली आ्ह े्ह ेआमचया का्ही दिेबांधवांचया लक्षा् येणयासारख ेआ्ह.े असो. मी आ्ा 
वयासपीठावर आरूढ ्होऊन परुाण सांगावयास लागलो असे वाि् आ्ह.े तयाची मला क्षमा करा.” 

रावसा्हबेांच े खरे वश्डलाशि्ल् सने्ही अथवा सवाशि्ल् शिषय बापसूा्हबे आठ्ये, ब्डोद्ाच े
नायब शदवाण, यांनी रावसा्हबेांच ेचररत्र शल्हावे असा पषुकळ म्ंडळींचा मनोदय ्हो्ा व ब्डोद्ा्ूहन 
सिु्यावर ्े शल्हावे असा खदु्द बापसूा्हबेांचा मनोदय ्हो्ा. परं् ु ब्डोद्ा्ूहन तयांची सिुका 
्होणयापवूवीच कोणाच्ेही धयानी, मनी व सवपनी नसलेली गोष्ट घ्ूडन आली. तयांना उदराची वयाधी 
एकाएकी ि्ूडन उपचार करावयास वेळ्ही शद्याशिवाय शनघृ्लण काळ तयांस १८९४ साली अकाली 
घऊेन गेला, ्डाॅकिर िाॅनसनचा िसा बासवेल ्से बापसूा्हबे रावसा्हबेांच े शिषय ्हो्े. ्े असे 
समशृ्िषे झा्यावर बासवेलकृ् िाॅनसनचया चररत्रासारखा नमनेुदार चररत्र गं्थ शनपिावयाची 
आिा समळू नष्ट झाली व रावसा्हबेांचया शनधनानं्र लागलीच व ््लमानपत्रां् व लघ ुआकृ्ीचया 
माशसक पसु्कां् लघु् र३ आकृ्ींची आप्या वाचकांची ् ातपरु्ी शिज्ासा ् पृ्त करणारी िी अनेक 
चररत्रे प्शसद्ध झाली तयावरच समाधान माननू लोकास का्ही काळ बसावे लागले. रावसा्हबेांचया 
शचरंिीवांनी रावसा्हबेांची इगं्िी भाषण े व लेख १८९६ मधये प्शसद्ध केले. तयांना िो्ूडन प्ो. 
दामोदरपं् पाधये, एम. ए. यांनी एक माशम्लक्ेने इगं्िी् शलश्हलेले ल्हानसे चररत्र प्शसद्ध करणया् 
आले व पढेु एका शवद्ान, पिुमश्, अभयस् लेखकाने मखुय्ः रावसा्हबेांचया रोिशनिा व वरील 
भाषण ेआशण लेख वाचनू मराठी् सुंदर व मधयमाकार चररत्र शल्ूहन १८९८, १८९९, १९०० मधये 
अपणू्लपण ेमराठी् सुंदर व ्हपतया ्हपतयांनी शवशवधज्ान शवस्ारा् प्शसद्ध केले. तयानं्र बराच काळ 
गेला; परं् ुशवस्ृ्  चररत्र कोणाक्ूडन शलश्हले गेले ना्ही.

्हा योगायोगाचा एक प्कार आ्ह.े ्साच ्ह ेचररत्र प्स्ु्  अ्पम्ी ग्ंथकाराचया ्हा्ा् प्डले 
्हा योगायोगाचा दसुरा प्कार आ्ह.े ्ो घ्ूडन आ्यावर प्स्ु्  ग्ंथकार या ग्ंथाचया सामग्ीच े
शनरीक्षण करू लागला ्ेव्हा पव्ल्ाचया उंचीचा ठाव लावणयाकर्ा पायथयापासनू वर चढ् 
िाणाऱया िोधकाची शसथ्ी ्हो्े ्िी तयाची शसथ्ी झाली. 

पढेु शिखर शदस् आ्ह ेतयावर पोचले अस्ा सव्ल पव्ल्ाचा थांग लागेल, असे वाि्े, परं् ु्ेथे 
िावे न िावे ्ोच तया शिखराचया मागे तया्ूहन उंच अिी अनेक शिखरे शदस ूलाग्ा्. तयावर्ही 
प्यासाने पोच्यावर अगशण् नवी शिखरे शदस्ा् व गौरीिकंर ्हा्ास लागणार ना्ही अिी भी्ी 
वाि्े, तयाप्माणचे प्थम लोकांनी रावसा्हबेांना शलश्हलेली पत्रे व तयांना रावसा्हबेांनी शदलेली 
उत्रे यांचया वषा्लनकु्रमाने बांधले्या प्ुडकयांच ेमोठाले ढीगचया ढीग पढेु शदस ूलागले. ्े दृष्टीखाली 
घालनू ्हो् आ्हे्  ्ोच रावसा्हबेांच ेव ््लमानपत्रां्ील लेख, तयांची सभां्ील शकरकोळ भाषण,े 
प्शसद्ध माशसक- पसु्का्ील शनबंध व मुबंईचया व कलकत्याचया कायद े करणाऱया सभां्ील 
वादशववादातमक भाषण े ्ही दृशयमान झाली. हांच े शनरीक्षण ्हो्ाच तयांचया रोिशनिा दरुूनच 
लक्ष वेध ूलाग्या. तयांच ेआकलन करी् पढेु िा्ा समतृयाशद धम्लग्ंथांची रांग पढेु पसरू लागली. 
वतृ्पत्रा्ील उ्ारे व इ्र फुिकळ कागदांचया रािी ्र दरूच राश्ह्या व एकंदर सामग्ीचया 
रािींचा परुा थांग लावण ेअगदी अिकय नसले ्री फार अवघ्ड आ्ह ेअिी तयाची क्पना झाली, 
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्थाशप एवढ्या कठीण काया्लला ्हा् कसा घालावा असा शवचार तयाचया मना् आला तयाबरोबर 
आकािाचा अं्  लागणयाचा संभव नस्ा्ही पक्षी उचच अं् रीक्षा् सविक्तीप्माण ेसंचार करी् 
अस्ो, तयाप्माण ेरावसा्हबेांचया शवस्ृ्  चररत्र सामग्ीचा ठाव लागला ्र पा्हणयाचा ्हे्  ूमना् 
धरून सविकतयनसुार प्यतन करणयास प्स्ु्  लेखकाने आरंभ केला व उपलबध असले्या बऱयाच 
सामग्ीच ेयथाम्ी अवलोकन करून आ्ा ्ह ेचररत्र वाचकांस सादर करी् आ्ह,े मना् िकंा धरी् 
ना्ही, याच ेकारण एवढेच की रावसा्हबेांचया चररत्रा्ील मखुय मखुय गोष्टीचा नसु्ा शनदतेि केला 
्री सदु्धा ्े मनोरंिक ्होईल ्हा तया् शविषे आ्ह.े 

्री या प्च्ंड सामग्ीचा चररत्रभागा् उपयोग करू िा्ा ्ी्ील कोठला भाग घयावा याशवषयी 
िो शवचार करावा लागला तयापेक्षा कोण्ा भाग गाळावा- याचाच शवचार अशधक करावा लागला. 

का्ही पत्रे पाठशवणारांनी आ्ील मिकुरावर ‘खासगी’ असा िरेा मारून ् ो प्कि करू नये अिी 
इचछिा दाखवली, ्र का्हींनी उत्रांवर्ही ्सेच िरेे मारून ्ीच इचछिा प्कि करून ठेवली आ्ह.े 
याप्माण ेया िऱेयांचा पररणाम या पव्ल्प्ाय पत्रांचया रािींवर वज्रप््हाराप्माण ेझाला. तयाप्माणचे 
का्ही पत्रा् तया वेळचया पषुकळ लोकांचया व ््लनावर िीका आलेली आ्ह.े या िीकेचा िबाब 
दणेारे आ्ा ्हया् नस्यामळेु ्ी्ही गाळावी लागली व ्ी गाळावी असा रावसा्हबेांचा अशभप्ाय 
्हो्ा. तयांच ेशमत्र िनरल िेकब इ्हलोक सो्ूडन परलोकी गे्यावर तयांचया पु् णयाने तयांच ेचररत्र 
शलश्हणयाचया कामी रावसा्हबेांची मद् माशग्ली. तयास रावसा्हबेांनी असे उत्र शदले, “्मु्हाला 
माझया सा्हाययाची अपेक्षा कोणतया प्कारची आ्ह े्े सपष्ट मला शवशद् झाले ना्ही. िरािी फुरस् 
शमळ्ाच मी तयाची सव्ल पत्रे गोळा करणार आ्ह.े तया्ील कोठ्या काळाची ्मु्हास उपयोगी 
प्ड्ील ्े कळवाल ्र तयांचया नकला करून पाठवीन. का्ही पत्रा् वयक्तीवर िीका आ्ह े्ी 
प्शसद्ध करू नये असे मला वाि्े.”

्हा उपदिे अगदी शिष्टसंप्दायाला धरुन आ्ह.े म्हणनू प्थम सांशग््याप्माण े या चररत्रा् 
्िा िीकेला अगदी फािा शदलेला आ्ह.े फक्त िेवढा भाग साव्लिशनक सवरूपाचा असनू लोकांपढेु 
साव्लिशनकरीतया येऊन गेलेला आ्ह,े ्ेवढाच कवशच्प्संगी अवशय म्हणनू घे् ला आ्ह.े 
तयाचप्माण े का्ही मिकूर मागचया पढुचया संदभा्लचया अभावे दबुबोध म्हणनू घे् ला ना्ही. इ. 
कारणांनी लेखनकाया्लच ेक्षते्र फारच मया्लशद् झाले व पढुचा माग्ल्ही सरळ झाला. 

१६.२.१८६६ चया पत्रा् ्डॉकिर ब्ड्लव्ुड ्ह े रावसा्हबेांना इश््हास कसा शल्हावा याशवषयी 
आपले म् एका प्संगी कळशव्ाना म्हणाले, “मी ग्काळा्ील कलंकाव्ह वतृ्ां् सो्ूडन प्िस्  
्ेवढा शल्ूहन ठेवीन. पाप वजय्ल करून पणुयाचाच ्ेवढा उ्लेख केला अस्ा मनषुयाची प्ग्ी ्हो्े, 
कारण प्तयेक नवी शपढी पढेु श्चया समोर उत्म धयेयाची सथापना झा्यामळेु तया उत्म धयेयाचया 
प्ाप्तीकर्ा झिेल. अिा इश््हासाला म्हण्ा् ्त्वज्ानाच ेदृष्टां् दऊेन केलेले शनरूपण व हा्ूहन 
इश््हासाची वयाखया शनराळी ना्ही.” 

उत्म भाग ्ेवढा इश््हासा् घयावा, वाईि ्ेवढा शनव्ूडन िाकावा, ्ह े एकम् झाले. परं् ु
इश््हास या िबदाचा अक्षरि: अथ्ल पा्ूह गेले ्र ्ो शनराळाच ्होईल. इश्+्ह+आस इ्के िबद 
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शमळून इश््हास िबद झाला आ्ह ेव तयाचा अथ्ल म्हिला म्हणिे, “असे असे झाले”, काय्लकारण 
संबंध काय ्ो पा्ूहन घया. दृष्टां्ासश्ह् ्त्विोधन करण े ्े मागा्ूहन करा, पण तया् उत्माचा 
सगं््ह व अधमाचा अव्हरे असे का्ही शनघ् ना्ही. इश््हास व चररत्र या् फरक एवढाच की चररत्र 
्ह ेवयक्तीचा वतृ्ां् व इश््हास ्हा दिेाचा. म्हणनू चररत्र ्हसेदु्धा इश््हासाप्माणचे शलश्हले पाश्हिे. 
म्हणिे चररत्रनायकाचया आयषुयक्रमा् िे िसे वतृ् घ्ूडन आले असेल ् े ् सेच शनवेदन केले पाश्हिे 
्ह ेदसुरे म् झाले. या दसुऱया म्ाला धरून ्ह ेचररत्र शलश्हणया् आले आ्ह.े

िरी ्ह ेचररत्र शवस्ृ्  आ्ह े्री अपणू्ल आ्ह;े कारण िके्डो कागदपत्र वाचायच ेआ्हे् . का्ही 
पत्रे- िी प्थम संदपा्लभावे समिली ना्ही् म्हणनू जयाच ेम्हत्व कळून आले ना्ही व म्हणनू िी 
शवचारा् घे् ली ना्ही् ्ी आ्ा सव्ल ग्ंथ छिापनू झा्यावर मागा्ूहन दसुरी पत्रे वाच्यावर संग्ाह 
वािू लागली आ्हे् . का्ही नवे िोध लागणयाचा संभव आ्ह.े उदा्हरणाथ्ल ‘िनमवतृ्’ प्करण 
पा्हा. ्ेथे ‘म्ंडशलक’ ्ह ेनाव कोणी शमळशवले याचा िोध चालशवला अस्ा शवसािीराम, चाररत्र 
नायकाचा खापर पणिा, याचया पलीक्ेड का्ही िोध लाग् ना्ही असे म्हिले आ्ह.े पण आ्ा 
एक वतृ्पत्राची नककल साप्डली आ्ह े्ीवरून असे शदस्े की, श्ी नपृ िाशलवा्हन िके १५८२ 
िव्लरी संवतसरा् ्े वतृ्पत्र एकाला समस् मरुू्डकर ग्ामसथांनी शदलेले आढळ्े. तयावर श्मािी, 
म्ंडशलकांचा आि मा्ही् असा मळू परुुष, यांची स्ही आ्ह.े ्ी श्मािी म्हािन म्ंडशलक अिी 
आ्ह.े यावरून म्ंडशलक ्ह ेनाव शमळशवणारा परुुष श्मािीचया अगोदरचा असावा ्ह ेउघ्ड आ्ह.े 
शिवाय श्मािी ्हा गावचा म्हािन ्हो्ा. म्हणनू पश्हली स्ही श्मािीची आ्ह.े अद्ाशप म्ंडशलकांना 
वाशष्लक दगुा्लदवेीचया यात्रेच ेआमतं्रण ्हो्े ्ेव्हा ‘म्हािन चला ्हो यात्रेला’ या वाकयाचा उचचार 
्हो्ो, तयाची्ही उपपत्ी लाग्े.

का्ही पत्रांवरील अक्षरे उ्डा्यासारखी झाली आ्हे् . का्हींची लागली ना्ही् ्ी पररचयाने 
लाग ूलाग्ील असा अदमास आ्ह.े का्ही जया िाईने शलश्हली गेली श्चया्ील दगुु्लणाने िाईने 
वयापले्या पत्रांचया भागाच े चणू्ल ्होऊन अवशिष्ट भागाची िाळी उरली आ्हे्  व का्ही पत्रे 
िरािशि्ल् ्होऊन सपि्ल स्हन करणयास असमथ्ल झाली आ्हे् . तयांचा झाला ्ो उपयोग करून 
घे् ला आ्ह.े परं् ुअशधक उपयोग ्होणयासारखा आ्ह.े

्थाशप राश्हलेली का्ही म्हत्वाची माश्ह्ी िी उपलबध ्होईल श्चा शवचार दसुऱया आवतृ्ीचा 
योग आ्यास ्होईलच.

रावसा्हबेांच े शचरंिीव, नारायण शवश्वनाथ म्ंडशलक बी.ए.एलएल.बी.िे.पी. यांनी४ ग्ंथ 
प्शसद्धीचया कामी िनेु कागदपत्र वाचावयास दऊेन िे ्हरप्कारे मोठे सा्हायय केले तयाबद्दल तयांचा 
गं्थक्ा्ल आभारी आ्ह ेव ्े सा्हायय कर्ाना िो मनाचा मोठेपणा दाखशवला तयाबद्दल अशधक 
आभारी आ्ह ेअसे सांगनू या आवतृ्ीची प्स्ावना परुी करणया् ये् आ्ह.े

  

फा्गनु कृषण ्ृ् ीया िके १८४८                             - गणिे रामकृषण ्हवलदार
म॥ु मुबंई शगरगांव आगं्ेयांची वा्डी । 

m
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संदभ्ल शिपा -

१. अिा सव्ल गणुांच ेवण्लन ‘रावसा्हबेांच ेपौरुष’ या प्करणा् केले आ्ह.े

२. क्रीसस ्हा मोिा सत्ाधीि व कोि्यधीि रािा ्हो्ा. तयाचयाक्ेड तयावेळेला एक ि्हाणा 
 म्हणनू प्शसद्ध असलेला सोलन नावाचा ्त्ववेत्ा गेला. तयास आप्या सव्लशवत्रािी दाखवनू 
 क्रीससने शवचाररले “सवाहं् सखुी मनषुय कोण आ्ह?े” तयावर सोलनने फारच अप्शसद्ध अिा 
 एक दोन मनषुयांची नावे घे् ली ्ेव्हा क्रीसस रािाला फार आश्य्ल वािले, अतयं् गरीब व 
 अप्शसद्ध लोकांस ्हा सखुी म्हण्ो व मला ऐश्वय्लवानाला म्हण् ना्ही! पढेु कालचक्र
 शफर्यावर क्रीससला ित्रनेू शिंकून तयावेळेचया चालीप्माण ेशच्ा रचनू शिवं्  िाळून 
 िाकणयाचा ्ुहकूम केला. ्े ऐकून क्रीसस अगदी ऐनवेळी शच्ेला अगनी लाव्ाना ित्रचूी 
 प्ाणदानाकरर्ा प्ाथ्लना करावयाची िाकून मोठ्याने ‘सोलन! सोलन!’ म्हणनू ओर्डला. 
 तयावरून तयाचया ित्रनेू शवचाररले- अरे बाबा! ्  ूमाझी अथवा परमशे्वराची करुणा भाकावयाची 
 िाकून ्हा सोलन कुठला काढलास? तयावर तयाला आपली सव्ल ्हशकग् सांगनू ्ो म्हणाला- 
 म्हाराि! िवेिपयहं् कोणी्ही मनषुयाने आप्याला सखुी समि ूनये ्ह े्त्व सोलनने मला 
 शिकशवले व ् े मला पिले यावरून ्हष्लभरर् ्होतसा्ा  मी तयाला मोठ्याने शद्वार ्हाक माररली. 
 ित्रनेू्ही तयास िीवदान शदले ्ह ेसांगावयास नको.

३. असे एक चररत्र इगंलं्डा्सदु्धा प्शसद्ध झाले ्हो्े.

४. यांना बी.ए. चया परीक्षे् कॉब्डन कलब मे्डल शमळाले. १८९७ साली पलेगाची राषट्ीय 
 आपत्ी सरुू झाली. ्ेव्हा पलेगग्स् लोकांच ेकलेि कमी व्हावे, तयांना सवासथय शमळावे व 
 शविषे पथयापाणयाची ्र्दू व्हावी म्हणनू सरकार द्रवयद्ारा सा्हायय करी् असे. तयासंबंधाच े
 काम यांनी १८९८-९९ साली पलेगाचया इशसप्ळा्नू व ि्हराचया दशूष् भागां् शफरून शम. 
 मयलुर (िे. पी. प्ोफेसर एश्फनसिन काॅलेि) याबरोबर पलेगाची भी्ी न बाळग्ा सवयंसेवक 
 म्हणनू केले. तयाबद्दल सरकाराने एक शविषे ठराव करून यांच ेआभार मानले.
 १८९४-९५ साली ऑ. मशॅिसटे्ि, िे.पी. नी शनव्डलेले असे २० वषते व सरकाराने नेमलेले 
 असे ्ीन वषते, शमळून २३ वषते मुबंई मयशुनशसपाशलिीचया कॉपबोरेिनच ेसभासद, मयशुनशसपल 
 सिॅशन्ंडग कशमिीच ेअनेक वषते सभासद व एक वष्ल चअेरमन, मयशुनशसपल सकूल कशमिीच े
 १५ वषते सभासद व एक वष्ल चअेरमन ्ेडशव्ह्ड सॅसनू रेफमतेिरीचया वयवसथापक कशमिीच े
 सरकारने नेमलेले १९०३ पासनू १९२१ पयहं् सभासद व िवेिी ्ीन वषते श्हदंी ग्ृहसथां्नू 
 पश्ह्यांदा नेमणकू झालेले चअेरमन, िपे्ड्ल आफिर केअर असोशसएिनच ेसभासद व अधयक्ष, 
 मुबंई इलाखयां्ील वॉर ररलीफ अ्ंडशमशनसटे्शिव्ह कशमिीच ेसभासद व रेनि अकॅि कशमिीच े
 सभासद, या नातयाने यांनी आिपयहं् पषुकळ साव्लिशनक कामशगरी सवाथ्लशनरपेक्ष केली आ्ह.े
 गोकुळदास ्ेिपाल नशस्लग असोशसएिन, शसनेमाच ेशचत्रपि ्पासणारा बो्ड्ल, मुबंई मचॅरल 
 श्हसट्ी सोसायिी, बंधमकु्त कैद्ांना सा्हायय करणारी म्ंडळी इ. इ. आठ-द्हा संसथां् ्ह ेसभासद 
 या नातयाने काम करी् अस्ा्.
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 १९११ साली आपले परम पजूय बादि्हा पाचवे िॉि्ल यांनी या दिेी सस्तीक येऊन आप्या 
 प्िेस दि्लन शदले. तया िभु प्संगी तया उभय्ांच ेसवाग् करणयास नेमले्या कशमिीच े्ह े
 सभासद ्हो्े. ्ेव्हा तयांना ‘दरबार’ म्ेडल शमळाले.

mmm
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िनमवतृ्

। सानंद ंसदनं सु् ाश् सशुधयः कान्ा न दभुा्लशषणी । 
॥ सशनमत्रं सधुनं सवयोशषश् रश्श्ाज्ापराः सेवकाः ॥ 

। आश्थयं शिवपिूनं प्श्शदनं मषृ्टाननपानं ग्ृह े।
॥ साधोः संगमपुास्े श्ह स््ं धनयो ग्ृहसथाश्मः ॥ १ ॥ 

प्स्ु्  चररत्रनायकाचा िनम, मकुकाम मरुू्ड, ्फ्ल  पंचनदी, ्ालकुा सवुण्लदगु्ल, शि््हा रतनाशगरी 
या गावी िके १७५४ फा्गनु कृषण च्थुवी रोिी१ रात्रौ २८ घ. ४६ पळांनी झाला. िनमग्ृहाची उंच 
मा्डी, तयाची कौलारू मां्डावण, तयाचया मोठ्या शवस्ाराला िोभ्ील अिी पढेु व मागे म्हणिे 
पवू्ल व पशश्म बािसू व उत्रेस म्हणिे उिवया बािसू अिी ्ीन प्िस् अगंणी, मागे पशश्मसे लांब 
व रंुद अिी वकृ्षवाशिका व ्ी् ्ांबलू, नाररकेल, कद्लळी, आम्र व पनस इतयादी लोकोपयोगी 
वकृ्षांचया दीघ्लरािी, वकृ्षवाशिके् असलेले िलाढ्य ्ीन पाषाणमय कूप, तयांचयावर मोठाले र्हाि 
बसवनू बशलवदा्लशदकांचया सा्हाययाने वकृ्षवाशिकेला िलशसंचन करणयाची वयवसथा, शिवाय ्डावया 
बािलूा सवतस धने ूव म्हसै यांचा गोठा, व एखाद दसुऱया अश्वाकरर्ा ल्हानिी िाला, खाली व 
मा्डीवर पाच स्हा खो्ी व इनाम गावां्नू व इ्र िे् िशमनी्नू आणले्या शवशवध व शवपलु 
धानयांनी भरलेली कोठारे, प्श्शदविी घरचया दवेांची पिूाअचा्ल करणयास पढीक रिाह्मण, अपराह्न 
समयी कुिंुबां्ील व ग्ामा्ील ममुकु्ष ुिनांस कथा परुाण वाचनू दाखशवणयास िास्ती, घरा्ील व 
बा्हरेील काम करणयास घरचया स्तीपरुुषांस सा्हायय करणया् गुं्लेले इ्र आज्ापर सेवक, इतयादी 
सव्ल इचछिापणू्ल ऐश्वया्लच ेधनी, ग्ृहसथाश्म धमा्लप्माण ेअश्शथ सतकार करणारे, कुलीन व पणुयिील 
असे चररत्रनायकाच ेव्डील नानासा्हबे म्ंडशलक व तयांचयाबरोबर तया घरा् साक्षा् ्लक्मीप्माण े
नांदणारी, शप्यभाशषणी व अनकूुल अिी तयांची आव्ड्ी पतनी लक्मीबाई (चररत्रनायकाची िननी) 
्ही दोघ ेआधीची सं््ी दोन पतु्र व एक कनया यांस्ह आनंदा् नांद् ्हो्ी असे आि वाचनू एवढ्या 
मोठ्या ऐश्वया्लची प्ाप्ती करून घणेारा म्हाभागयिाली मळू परुुष कोण असावा या शवषयीची शिज्ासा 
कोणाचया्ही मना् स्हिच उतपनन ्होईल.

प्करण १
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्ही शिज्ासा ्पृ्त करणयाला थो्डीिी साधने आ्हे् . प्स्ु्  चररत्रनायकानेच १८६५ साली तयाच े
िनमसथान िो मरुू्डगाव ्ो कोणी व कसा वसशवला या शवषयचया इश््हासावर मुबंईचया रॉयल 
एशियाशिक सोसायिीपढेु शनबंध वाचला. या इश््हासाची मळू प्् मो्डी् शलश्हलेली आ्ह.े श्ची 
भाषा बखरीचया ध्वीवर आ्ह.े शलपी व भाषा या अं् ग्ल् गोष्टींचा व इ्र बाह परुावा यांचा शवचार 
कर्ा ्ो शनबंध वाचला गेला तयावेळेला ्ी प्् २०० वषाहंची िनुी असावी असे तया शनबंधकारांनी 
म् शदले आ्ह.े तयावर आिशम्ीला ६०-६२ वषते लोिली. यावरून ्ी प्् २६० वषाहं्ूहन िनुी आ्ह े
असे धरावयास ्हरक् ना्ही. मरुू्ड गाव वसशव्यानं्र तयाचा इश््हास लागलाच शकंवा तयाची 
सव्ल ्हशकग् शलश्हणाऱयाचया सपष्ट धयाना् आ्ह े्ोच शलश्हला गेला असे धरले ्र शनदान २६० 
पासनू ३०० वषाहंपवूवी मरुू्ड ्हा गाव वसशवला गेला असे म्हणणया् अगदी चकू ्होणार ना्ही. ् थाशप 
शनबंधकाराचया म्ाने तयाच शठकाणचया परुा्न दवेालयांवरून शकंवा अनय खाणांखणुांवरून व 
लौशकक दं् कथांवरून ्हा गाव १३ वया अथवा १४ वया ि्का् म्हणिे ७०० वषाहंपवूवी वसशवला 
गेला असावा.

मरुू्ड गावचया संसथापनेचा इश््हास अगदी संक्षपे्ः असा आ्ह.े गंगाधरभट्ट या नावाचा एक 
शसद्ध परुुष उत्र श्हदंसुथाना्नू आप्या एका सु् शनशव्लिषे शिषयास्हव ््लमान दशक्षण कोकणा् ्हा 
गाव वसशवला आ्ह,े तया िागी प्ाप्त झाला. ्ही िागा ििेारी असले्या आसदू गावाची रुद्रभमूी 
म्हणिे समिानभभूी ्हो्ी. तया भमूीच ेव सशननकृष्ट भागाच ेसकू्म शनरीक्षण कर्ा तया शसद्ध परुुषाचया 
धयानी आले की ्ी भमूी वसश्योगय आ्ह.े म्हणनू ्ेथनू च्षुकोिां्रावर िलग्ामी (्ह्लीचया 
िालगावा्) िखेर वंिां्ील िलंधर नामकेरून एक रािा राजय करी् ्हो्ा, तयाचया सशननध िाऊन 
्ी िागा व आसमं् ा् भागा्ील पषुकळ िागा गाव वसशवणाऱया लोकांस बक्षीस दणेयाकरर्ा 
शमळावी अिी शवनं्ी कर्ा झाला. आज्ोत्र शमळ्ाच तयाने या नवया मरुू्डगावी १३ रिाह्मणांची 
कुिंुबे आणनू श््की शठकाण ेतयांस आखनू दऊेन सीमसेीमवेर दग्ड बसवनू बक्षीस शदली. गावामधये 
श्ीदगुा्लदवेीची मखुय दवे्ा म्हणनू सथापना केली. तयाशिवाय पषुकळ ग्ामदवे्ांची सथापना केली 
व तयांचया पिूाच्लनाची सोय करून शदली. तयाचप्माण ेसोनार, सु् ार, गरुव, न्हावी, कंुभार, ्ेली, 
परीि, चम्लकार इतयादी ग्ामसंसथेस अवशय अिा धदंवेा्यांचया कुिंुबांची वसा्ह् करवनू तयांना 
व्नदार केले. यवनांकरर्ा एका िनूयालयाची (मशिदीची) उभारणी केली. ग्ामोतसवाची शनयमबद्ध 
वयवसथा करून ठेशवली. सारांि, श्हदंसुथानां्ील ख्ेेड म्हणिे िे सव्ल यरुोशपयन ग्ृहसथांस कौ्कुासपद 
अद्ापी्ही वाि् अस्े, तया एका ख््ेडयाची नमनेुदार रचना तया शसद्ध परुुषाने केली.

या् सांगावयाच े ्ह े की िी १३ रिाह्मणांची कुिंुबे या गावी वसा्ह् करणयास प्थम आली 
तया् एक ‘परांिपया’ रिाह्मण ्हो्ा व तयाला इनाम करून शदले्या शठकाणा्च श्ीगंगानारायण या 
दवे्ेची सथापना करून तया दवे्ेची पिूा व अचा्ल तया ‘परांिपया' रिाह्मणाक्ेड सोपशवलेली ्हो्ी.

म्ंडशलकांच ेमळूच ेआ्डनाव परांिपे असे ्हो्े. म्ंडशलक ्ह ेनाव मागा्ूहन शमळशवलेले आ्ह.े 
तयाला एक आधार आ्ह.े प्स्ु्  चररत्रनायकाच े शप्ाम्ह धों्डदवे म्ंडशलक यांना परुुषसं््ी  
नव्ह्ी. म्हणनू तयांच ेिामा् श्ीमं्  बािीरावसा्हबे (िवेिले पिेवे) यांनी कुवेिी येथील परांिपे 
घराणया्ील एक मलुगा पसं् करून तयांचया मां्डीवर शदला. आप्या वंिां्ील मलुगा लभय नसेल 
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्र सगोत्रां्ील ्री मां्डीवर घयावा असा पवृवी क्डक शनयम असे. तयाप्माण ेजया अथवी धों्डोपं् 
म्ंडशलक यांचया मां्डीवर परांिपयांचया कुळां्ील एक परुुष बसशवणया् आला तया अथवी मरुू्ड 
येथील म्ंडशलकांच ेमळू आ्डनांव परांिपे ्हो्े, ्हा समि खरा असावा.

जया शठकाणा् प्स्ु्  चररत्रनायकाचा िनम झाला व िे अद्ाशप म्ंडशलकांक्ेड व्न म्हणनू 
चाल् आ्ह े् े शठकाण व मरुू्डगाव वसशवणया् आला तयावेळी श्ीगंगानारायणाचया पिूे अचतेकर्ा 
‘परांिपया रिाह्मणास’ िे शठकाण व्न करून मागे दणेया् आले ्े शठकाण ्ही दोन्ही एकच आ्हे् . 
या शठकाणी सथापन केले्या श्ी गंगानारायणाचया मू् वीचा पेंढाऱयांनी एका ्ह््या् धवंस केला. 
्थाशप दवेळाचा चौथरा अद्ाशप या शठकाणा् आढळ्ो व तयावरच ्ह्लीची प्थम शनशद्लष्ट केलेली 
गोिाळा बांधलेली आ्ह.े सशननध श्ीगंगानारायणाचया सनानाशदशक्रयेकरर्ा उदक पाश्हिे म्हणनू 
एक ्लाव बांधलेला ्हो्ा. ्ो िण ूकाय दःुखाने आिून केव्हाच िषुक ्होऊन बिुनू गेला आ्ह,े 
्री तयाचया दग्डांचा मागमसू या शठकाणां् बराचसा लाग्ो. यावरून एवढे अनमुान काढ्ा ये्े 
की िो ‘परांिपया’ रिाह्मण मरुू्डगावा् येऊन प्थम वसा्ह् कर्ा झाला ्ो म्ंडशलकांचा मळू 
परुुष असावा. ्हा मळू परुुषः सधन नसावा. अस्ा ्र पिुारीपण पतकरून नवया गावा् वसा्ह् 
कर्ाना िे सा्हशिक कलेि भोगण ेअवशय प्ाप्त ्हो्े ्े कुिंुबास्ह भोगणयाचया भानग्डी् दाररद््रय 
शवमोचनाचा ्हे्  ूअस्याशिवाय प्ड्ा ना.

या मळू परुुषाचया कोणतया पराक्रमी विंिाने ‘म्ंडशलक’ ्ह ेउपनाव शमळशवले ्ह ेआ्ा पा्ूह.
चररत्रनायकाची एक आ्े श्ीमं्  बािीराव पिेवे (िवेिले) यांना शदली ्हो्ी. ्ेव्हा श्वसरूांचा 

सनमान करणयाकर्ा म्ंडशलक ्ही पदवी श्ीमं् ांनी शदली, अिी म्ंडशलक या आ्डनावाची उपपत्ी 
का्ही लोक लाव्ा्. चररत्रनायकाच ेआिे धों्डो नारायण यांनी अिंनवेलची मिुमुदारी शमळशवली. 
श्च ेकाम पा्हा् अस्ा घरी पषुकळ म्ंडळी िम ेम्हणनू यास म्ंडशलक म्हण ूलागले अिी दसुरी 
उपपत्ी वरवर शवचार करून का्ही लोक लीलेने लाव्ा्. परं् ुमागील कागदपत्रांच ेवाचन केले 
अस्ा असे आढळ्े की प्स्ु्  चररत्रनायकाचा खापर-पणिा “सेवक शवसािी राम उपनाम 
म्ंडशलक व॥ क॥ मरुू्ड, ्ालकेु पंचनदी, सभुा दाभोळे, यांनी ्ुहिरू सा्ारच ेमकुकामी म्हाराि 
रािश्ी छित्रप्ी सवामी व ्ीथ्लसवरूप रािश्ी रावप्श्शनधी सवामी साशननधय येऊन शवनं्ी केली 
की, आपण परुा्न राजया्ील एकशनष्ठ सेवक. कुिंुबाच े क्षेम चाल् ना्ही. याकरर्ा 'सवामींनी 
कृपाळु ्होऊन एक ग्ाम इनाम करून दऊेन चालशवले पाश्हिे म्हणनू तयािवरून एक ग्ाम इनाम 
करून” इतयादी मिकूर म्ंडशलकांक्ेड अद्ाशप चाल् असले्या नाणीि या इनाम गावासंबंधी िी 
सनद आ्ह ेव ्ीसंबंधी दिेपां्ेड वगैरे ग्ामाशधकारी यांना िी आज्ापत्रे श्ीमं्  छित्रप्ी िा्ूह म्हाराि 
व प्श्शनधी यांच ेप्श्शनधी म्हणनू िगिीवन परिराम पंश्ड् यांचया नावे शनघाली आ्हे्  तया् 
आढळ्ो. ्ही सनद व आज्ापत्रे सन १७३३ साला्ली आ्हे् . यावरून असे शसद्ध ्हो्े की, समुारे 
१९५ वषाहंपवूवीच शवसािी राम म्ंडशलक ्ह ेमराठी परुा्न श्हदंपुदपा्िा्हीच ेनोकर ्हो्े व तयांच े
उपनाम म्ंडशलक ्हो्े. शवसािीराम शवनं्ी कर्ा्, ‘आपण परुा्न राजया्ील एकशनष्ठ सेवक’ 
सेवा एकशनष्ठ ठरणयास श्ीमं्  िा्ूहम्हारािांचया कारकीदवीचया पलीक्ेड्ही िाणयास ्हरक् ना्ही व 
सशननध गे्याबरोबर सनद शमळ्े तयावरून असे म्हण्ा येईल की शवसािीराम ्ह ेशपढीिा् नोकर 
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असावे. शनदान सव्ः ्री अनेक वषतेपयहं् एकशनष्ठ सेवक ्हो्े. या ग्ृहसथास उपनाम म्ंडशलक 
लाशवलेले आ्ह.े परांिपे या नावाचा उ्लेख ना्ही. ्ेव्हा ्ह े उघ्ड आ्ह े की म्ंडशलक ्ह े नाव 
शवसािीराम यांनी शमळशवले नसनू तयाचया शपढी्ील पवू्लिांनी शमळशवलेले असावे. 

याचया आधी म्हणिे १७३३ चया पवूवी यांचया वंिां्ील कोण परुुष ्ह ेनाव शमळवनू गेला याचा 
िोध लाग् ना्ही. सी्ाप्ाप्तीकरर्ा लंकेचया िोधाथ्ल पाठशवले्या एका ्कु्डी्ील सगु्ीवाचया 
दू् ांनी श्ी रामचदं्रास येऊन सांशग्ले की सोमशगरीचया पलीक्ेड िाण ेअिकय आ्ह.े तया प्दिेां् 
सयूा्लचया उिे्डाच ेनाव ना्ही. ्ो फार अफाि आ्ह.े तयाचयापलीक्ेड आम्हास का्ही माश्ह्ी ना्ही.२ 

तयाप्माणचे इश््हासाचया दृष्टीने असे म्हण्ा येईल की शवसािीराम ्हा म्ंडशलक या उपनावाचया 
संबंध ेसोमशगरी ्होय. तयाचया पलीक्ेड का्ही शविषे िोध लागणयाचा ्ू् ्ल संभव ना्ही.

m

संदभ्ल शिपा -

१. ्ारीख ८ माच्ल सन १८३३ रोिी

२. ए्ावद्ानरैः िकयं गन्ुं, वानरपुंगवाः । अभासकरममया्लद ंन िानीमस््ः परम ्।
- रामायण शकशषकंधाकां्ड अ. ४३ श्ोक ५९

mmm
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। कसयातयन्ं सखुमपुन्ं दःुखमकेान््ोवा ।
॥ नीचगै्लचछितयपुरर च दिा चक्रनेशमक्रमणे ॥ 

म्ंडशलकांचया घरी वंिावळ आ्ह.े नाशिक व कािी या क्षेत्री म्ंडशलकांचया उपाधयांक्ेड 
उपलबध असले्या विंावळीिी ्ी िळु् आ्ह.े श्चा प्ारंभ श्मािी नावाचया मळू परुुषापासनू 
झालेला आ्ह.े तयाला रामिी नावाचा एकच पतु्र ्हो्ा. तयाला शवसािी नावाचा पतु्र झाला. ्ो 
फार पराक्रमी शनघाला. तयांनी १७३३ मधये श्ीमं्  छित्रप्ी श्ी िा्ूह म्हाराि व श्ीमं्  पं् प्श्शनधी 
यांचयाक्ूडन ‘आपण परुा्न राजया्ील एकशनष्ठ सेवक’ म्हणनू कुिंुबाच ेक्षेम चालणयाकर्ा एक 
ग्ाम इनाम करून घे् ला ्ही ्हशकग् मागे आलेली आ्ह.े परुा्न राजयाच ेशवसािीराम सेवक ्हो्े 
असे सनदे्  शदले्या अि्लदारांचया शवनं्ी कलमा् सपष्ट आ्ह ेव एकशनष्ठ सेवक ्हो्े म्हणनूच 
योगक्षेम चालणयाकर्ा गाव इनाम शदला ्ह ेउघ्ड आ्ह.े परं् ुकाय सेवा करी् ्हो्े ्ह ेतया सनदे्  
ना्ही शकंवा अनयत्र कोठे्ही तयाचा उ्लेख केलेला आढळ् ना्ही. 

वळण ेगाव म्ंडशलक घराणया् चाल् आ्ह े् ो याच शवसािीराम म्ंडशलक यांनी राजयकाय्लधरंुधर 
संभािी आगं्े शिरखले यांच े व्डील ्ीथ्लरूप आबासा्हबे यांचयाक्ूडन शमळशवला. तयाचप्माण े
कंुभवे म्हणनू म्ंडशलक यांक्ेडच चाल् असलेला एक गाव आ्ह े्ो बेशचराक व उिा्ड झाला ्हो्ा 
्ो ‘दस्ास आणणयाकर्ां’ शवसािीराम यांनीच शमळवला.

शवसािीराम यांना पतु्र सा्१ ्हो्े. ्ह े सव्लिण आप्या शपतयास शि्कया सखुास ्हे्  ू झाले 
श््कयाच दःुखास्ही झाले. कारण ्ह ेसा््ही पतु्र शवसािीराम यांचया दखे् मृ्  झाले व तया्ील ६ 
्र शनपशुत्रकच ्हो्े. सा्वा नारायण १७४५ साली मतृय ूवि झाला. ्ेव्हा तयाची स्ती स्ी गेली. 
सदुवैाने तयाचया मागे एक ४ वषाहंचा पतु्र धों्ूड व दोन कनया आकाबाई व मथरुाबाई२ अिी ्ीन 
अपतये उरली ्हो्ी. 

पवूतेश््हास

प्करण २ 
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जया पतु्रांनी श्ाद्धाशदस्प्लण ेकरून शवसािीराम यांच ेपारलौशकक श्ेय संपादन करावयाच ेतयाच 
पतु्रांची शक्रया करावयाच ेअिभु काय्ल वदृ्धपणी शवसािीराम यांवर ब्ुह् वेळा प्ड्यामळेु िीशव् 
स्हन ्हो् ना्हीसे ्होऊन १७५३ साली शवसािीराम यांनी परलोक गाठला.

यांची शक्रया यांचया बा्यावसथे् असले्या १२ वषाहंचया ना्वाने, धों्ूडने केली. या मळू 
सप्तिाखी वकृ्षाचया उरले्या कोवळया उपिाखलेा वाढशवणयाच ेकाम शवसािीराम यांनी कोणाक्ेड 
शनरशवले ्हो्े व पररशक्षश््ु् य धों्ूडला कोणी वाढशवला, ्ह ेकळणयाला माग्ल ना्ही. धों्ूड पढेु मोठा 
झा्यावर आिोबांप्माणचे पराक्रमी शनघाला. तयाने १७५९ साली आगें् सरखले यांचया अमदानी् 
अिंनवेलची मिुमुदारी शमळशवली व आगं्े यांनी आप्या कारभाऱयाची िागा तयास शदली ्हो्ी. 
तयावेळेस ्ो अिंनवेलीस िाऊन सव्ः बांधले्या घरा् रा्ह् ्हो्ा. घरवा्डी शठकाण व तया 
घराच ेसमारक, तयाच ेउरलेले िो्े, नारायण म्ंडशलक यांचया िावयाचया वंिाक्ेड (आचवलांक्ेड) 
अद्ाशप चाल् आ्ह.े

धों्डोपं् यांनी एकामागनू एक चार शस्तया के्या, तया घरी धन दौल् पषुकळ ्हो्ी; श्चा 
उपभोग घयावयास सं््ीच पाश्हिे ्हो्ी म्हणनू के्या. तया- १. साशवत्रीबाई, कोणाची मलुगी 
्े मा्ही् ना्ही, २. गंगा, शगम्हवण े येथील गोखले यांची मलुगी, ३. रमा, वेळास येथील िोिी 
यांची मलुगी व ४. आनंदी (बया), सतकंु्डीच ेिोग यांची मलुगी. यां्ील पश्हली व िवेिली या 
दोघीिणींपासनू सं्ानप्ाप्ती झाली ना्ही. दसुरी स्ती गंगा श्हला दगुा्ल नावाची एक कनया झाली ्हो्ी. 
श्चा शववा्ह १८.६.१७९३ रोिी श्ीमं्  िवेिले बािीरावसा्हबे यांचयािी झाला ्हो्ा. सासरच े
नाव श्ीमं्  सरसव्ीबाईसा्हबे असे ्हो्े. यांचयाशिवाय ४ मलुी गंगाबाईस झा्या ्होतया तया- 
१. पणुकेर फािक यांचयाक्ेड, २. गव्ह े येथील केळकर यांचयाक्ेड, ३. आिंलते येथील शवधवंस 
यांचयाक्ेड, ४ मरुू्ड येथील बवते यांचयाक्ेड अिा शद्या ्होतया. याशिवाय दोन झा्या ्होतया तया 
लगनापवूवीच मृ्  झा्या.

म्ंडशलकांपैकी धों्डोपं् ्हचे पश्ह्याने पणुयास र्हावयास गेले. तयांना पालखीच ेव्न शमळाले 
्हो्े. तया् बसनू दररोि एकवेळा सरकारवा््डया् ्े िामा्ांचया दि्लनास िा् अस्. पालखीच े
व्न व ९ ्हमालांचा व एक मिालीचया ्ेलाचा खच्ल अिंनवेल ् ालकुा कचरेी्नू खच्ल प्ड् असे. 
पणु ेयेथे अस्ाना पेिवे यांचया कारकीदवी् अिंनवेल येथील कुळकण्ल धों्डोपं्ांनी “रसद म्हणिे 
निर ३५०० (सा्ेड्ीन ्हिार) भरुन व मागील रसदवा्याच े१००० रुपये भरून १७८८ साली प्ाप्त 
करून घे् ले ्हो्े.”

धों्डोपं् यांची स्ती रमाबाई ्हीस एक चांगला पतु्र झाला ्हो्ा; पण तयास मा्सृखु अ्प ्हो्े. ् ो 
एक वषा्लचा झा्यावर रमाबाई तयाला सो्ूडन परलोकी गे्या. तयावर ६ वषाहंनी तयास पणुयास १८१३ 
मधये नेणयाचा बे् धों्डोपं् यांनी केला; परं् ुवािे् खामगाव येथे मकुकाम अस्ाना मा्ेचया मागे 
रा्हणयाच ेिसे काय तयास ि्ड वािून वािे्च दखुण ेघऊेन पणु ेमकुकामी गे्यावर तयाने मा्ेचाच 
पंथ सवीकारला. या समुारास १८१३-१४ साल शनघाले ्हो्े. धों्डोपं् यांचया वयाची ७०-७२ वषते 
उलिली ्हो्ी; इ्कया् वदृ्धपणी एकुलतया एक सु् ाचया शवर्हाने तयांची केवढी ्हानी झाली! चार 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 23

शस्तया शमळून ६-७ मलेु झाली, तया् मलुगा एक! ्ो्ही अ्पाय!ु पढेु मलुगा ्होणयाची आिा ना्ही! 
धों्डोपं्ांचा धीर अगदी खचनू गेला व काळ समीप आला असे तयांना वािू लागले. ्े श्ीमं्  पेिवे 
यांनी िाणनू मरुू्ड येथे म्ंडशलकांचया वंिां्ील कोणी परुुष शि्लक ना्ही असे पा्ूहन कुवेिीकर 
शवद्ान, दिग्ंथी रिाह्मण मोरभट्ट परांिपे यांचा १२-१३ वषाहंचा मलुगा श्विरूांचया मां्डीवर दणेयाची 
समक्ष योिना केली. तयाप्माण े१८१३-१४ साली, माग्लिीष्ल वद् १ िके १८३५ रोिी दत्शवधान 
झाले. मलुाच ेनाव नारायण ठेवणया् आले. ्ेच प्स्ु्  चररत्र नायकाच ेभागयिाली व्डील ्हो्.

m

संदभ्ल शिपा -

१. रावसा्हबेांचया दप्तरा्ील तयांच ेशमत्र सोमण यांनी केले्या एका शिपणा् ्ही संखया ५ अिी 
 शदलेली आ्ह.े 
२. मथरुाबाई ्ही अिंनवेलच ेआचवल यांचयाक्ेड शदली ्हो्ी.

mmm
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। यशद रामा, यशद च रमा, यशद ्नयो शवनयधीगणुोपे्ः ।
॥ ्नये ्नयोतपशत्ः सरुवरनगरे शकमाशधकयम ्॥ १ ॥ 

अथ्लः-  सुंदर ललना रािलक्मी ग्ृही गणुवान ्पतु्र्ही जयाला । 
  ॥ पतु्रापोिी पतु्र ्होय ्री सवगा्लशधक सखु ्हो तयाला ॥ १ ॥
      (शकलबोसकरकृ् सं. सौभद्र) 

नानांचा िनम १८०० (िके १७२२) साली झाला. तयांना मागे सांशग््याप्माण े मरुू्डच े
धों्डोपं् म्ंडशलक यांनी १८१३-१४ साली दत्क घे् ले. दत्क घे् ्यावर धों्डोपं् म्ंडशलक यांचा 
कैलासवास झाला. पणु े येथे अस्ाच सा्ारच े कुलीन ग्ृहसथ दािीबासवामी गोळे यांची कनया 
नानांस शदली ्हो्ी. पढेु १८१८ साली श्ीमं्  बािीराव पेिवे प्िापालनकलेिां्नू मकु्त ्होऊन 
रिह्माव्ा्लस र्हावयास शनघनू गेले. तयांचयाबरोबर न िा्ा नानांनी मरुू्डची वाि धरली; कारण 
श्ीमं् ांस शदलेली नानांची ब्हीण आधीच शनव ््ल्यामळेु मायेचा पाि उरला नव्ह्ा. नानांचया 
बरोबर तयांचया दोन मा्ोश्ी  १. गंगाबाई (पेिवे यांची सखखी सास)ू व २. आनंदीबाई (बयाबाई) 
या मरुू्डास रा्हावयास आ्या. गाव आ्यावर घरावर मोठा दरो्डा प्ूडन ५०००रु. च े दाशगने 
लिुी् गेले. नानांना ्डोकयावर एक िखम झाली ्हो्ी. आनंदीबाई व नाना एकत्र र्हा् अस्. पण 
गंगाबाईच ेव तयांच ेपि् नसे. श्ची दसुरी कनया आव्डाबाई मरुू्ड येथील बवते यांचयाक्ेड शदली 
्हो्ी, श्चयाक्ेड गंगाबाईचा ओढा फार ्हो्ा. व ्े स्हाशिक ्हो्े म्हणनू ्ी शनराळी रा्ह् असे. 
एक बागाय् घरवा्डीच ेइनाम शठकाण (र्हाळकरांपैकी मरुू्ड मकुकामाच)े पेंढे िे्  नावाची भा् 
िमीन व एक कोरेगाव१ म्हणनू िो म्ंडशलक यांचयाक्ेड ग्हाण ्हो्ा ्ो खो्ी गाव आव्डाबाईस 
चोळीबांग्डीबद्दल धों्डोपं् म्ंडशलक यांनी शदला ्हो्ा. ्ही शमळक् आव्डाबाईचया ्हया्ीपयहं्च 
तयांचयाक्ेड चालावयाची ्हो्ी असे म्ंडशलक यांच ेम्हणण े्हो्े. वंिपरंपरा बक्षीस ्हो्ी असे बवते 
यांच ेम्हणण े्हो्े. या ्ंि्याचया कारणावरून चाल ूवश्हवािी् एक व अववल एक असे दोन दावे 
म्ंडशलकांनी बवया्लशवरूढ सांशग्ले. तयांचा शनकाल बवते यांचया ्फते  झाला.

नाना म्ंडशलक

प्करण ३ 
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आनंदीबाई यांची र्हाणी साधी असे. कोणाचया भानग्डी् न प्ड्ा दत्कपतु्र नानासा्हबे 
यांचयािवळ रा्ूहन तयांनी आपले आयषुय ईश्वरशचं् ना् घालशवले. तयांना एकदा वरील बवते 
प्करणा् साक्ष दणेयाचा प्संग आला ्हो्ा ्ी येणपे्माण े-

“आनंदीबाई कोम धों्डो नारायण म्ंडशलक, िा् शचतपावन. उमर वषते ३४. सव्ल माणसे कुिंुबाची 
पणु ेमकुकामी ्हो् ् ेथे घरधनी यांिवळ माझी सव् गंगाबाई श्हण ेशवचाररले की शचरंिीव आव्डाबाई 
बववी श्हच ेमलुींस उपिीशवकेसाठी का्ही शदले पाश्हिे. ्ेव्हा उत्र िा्हले की आम्ही मलू घे् ला 
आ्ह ेव दसुऱया्ही मलुी आ्हे् . तया्ही माग ूलाग्ील. सबब कोणास्ही का्ही द्ावयाच ेना्ही.”

“्ही गोष्ट शवचार्यावर चार मश्हनयांनी आिमासे काळ झाला. वष्लश्ाद्ध झा्यावर आिमासे 
आठ नऊ मश्हनयांनी मी कािीस शनघनू गेले ्हो्े.” आनंदीबाईचा सन १८६० साल चतै्र वद् ६ रोिी 
अं्  झाला.

गंगाबाई ्ही फार ्ुहिार ्हो्ी. सव्ल शमळक्ीचा वयव्हार सव्ः पा्हा् ्हो्ी. तयामळेु नानांस 
ल्हानपणी फार त्रास प्डला ना्ही. शिवाय मरुू्डास आ्यावर ६७ वषाहंनी नानांच ेिनक व्डील 
वेदिास्तसंपनन मोरभट्ट ्ह ेमरुू्डास र्हावयास आले. तयांची नानांस ्हरएक कामा् मोठी मद् ्हो् 
असे. 

नाना ्ह ेवणा्लने गोरे, िरीराने उंच व सदृढ ्हो्े. तयांची स्ती वणा्लने गोरी, अगंाने स्डपा्ळ व 
बांधयाने ठेंगणी ्हो्ी.

दोघांचा िो्डा नावािणयासारखा ्हो्ा. यास किाची उणीव नव्ह्ी. या दपंतयाचया प्ीश््रूला 
लवकर लवकर चांगली फळे आली. नानांस १८२५ मधये प्थम पतु्रफलप्ाप्ती झाली. तया पतु्राच े
नाव रामचदं्र असे ठेशवले ्हो्े. तयास सारे भाऊ म्हण्. यांचया पाठीवर १८२८ मधये नानांना 
आणखी एका पतु्रफलाची प्ाप्ती झाली. तया पतु्राच े नाव गंगाधर असे ठेवले ्हो्े. याला राविी 
म्हण्. राविींचया पाठीवर एक कनयाफलाची प्ाप्ती झाली. कनयेच ेनाव कािी्ाई असे ठेशवले ्हो्े. 
तयानं्र तयांना १८३३ मधये श्सऱया पतु्रफलाची प्ाप्ती झाली. तयाच ेनाव शवश्वनाथ असे ठेवणया् 
आले. तयावेळेस ्ह ेमलू (प्स्ु्  चररत्रनायक) पढेु पराक्रमी ्होऊन आपले नाव साथ्ल करील असे 
कोणाचया्ही धयाना् आले नसेल. शवश्वनाथास पाळणया् घालनू बािेवर प्ूडन पाळणयाची सतू्रे 
्हालशव्ाना ्हा पढेु मोठा झा्यावर सव्ल दिेाची सतू्रे चालवील असे सवपनसदु्धा याचया मा्ोश्ीस 
प्डले नसेल. शनद्रा आली ना्ही म्हणनू गी् म्हण् अस्ाना ्हा मोठा झा्यावर सारे राषट् याच े
यिोगी् गाईल अिी क्पना्ही याचया मा्ोश्ीचया मना् शिरली नसेल. शवश्वनाथास सारे अणणा 
म्हण्.

यानं्र नानांना आणखी ४ कनया फळांची प्ाप्ती झाली व िवेिी १८४६् एक पतु्रफळाची प्ाप्ती 
झाली ्हो्ी. परं् ु्े अकाली गळून प्डले. याच ेनाव ियराम असे ्हो्े. िवेिी एकंदरी् ्ीन पतु्र 
व ५ कनया अिी चांगली फळे वाढीस लागली. सव्ल मलुी कुलिीलवान घराणयां् प्ड्या ्होतया. 
तया पढुीलप्माण,े
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१. कािी्ाई - आयनीच ेनऊलाख ेकान्हरेे (भाऊसा्हबे) यांना शदलेली. 
२. माई - दाभोळच ेदामले यांचयाक्ेड शदलेली. 
३. कृषणा -अशलबागकर श्ीमं्  आगं्े शबवलकर यांचयाक्ेड शदलेली. 
४. वेण ू- केळिीच ेनाना केळकर यांचयाक्ेड शदलेली. 
५. आतया - केळिीच ेशबवलकर यांचयाक्ेड शदलेली.

नानासा्हबेांची िनम-लगन कंु्डली

रावसा्हबेांची िनम-लगन कंु्डली

m

संदभ्ल शिपा -

१. म्ंडशलक यांचया म्हणणयाप्माण े्हा गाव बशक्षसपत्रा् मागा्ूहन प्शवष्ट केला गेला.

mmm
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रावसा्हबेांच ेबालपण व आद्शिक्षण

प्करण ४ 

अकीं ्मु्हांशस घउेशन, आशलंगशुन, हृष्ट कोण ्हो्ा्? ।
कोणास माय म्हण्ां? ्मुचा कृ्सकृु् कोण ्हो ्ा्? ॥

(मोरोपं्)

अणणांचा वण्ल उत्म गोऱयापैकी, ्डोळे शविाल व अतयं् ्ेिसवी, च्ेहरा व्ु्लळाकृ्ी, नाक 
्र्री्, ओठ अगदी लाल, असे तयांच ेबाळपणच ेकोवळे, सुंदर व सलुक्षणसंपनन िरीर पा्ूहन 
मथळयावर शदले्या आयते्ील प्श्न तयांचया पा्हाणाऱयाचया मना् शवचारावेसे वािले अस्यास 
तया् नवल नव्ह्े. च्ेहऱया् खो्डी काढावयाची म्हणिे तयांच ेओठ फार मोठे व िा्ड ्हो्े. परं् ु
्े ्से करणया् परमशे्वराचा ्हे्  ू असावा; कारण मोठेपणी तयांना आप्या िवळ िवळ मकुया 
दिेबांधवांची ्रफदारी करून वररष्ठांक्ूडन दाद लावनू घणेयाकर्ा एकसारख े बोलणयाच े काम 
करावयाच े्हो्े. 

प्ा्ःकाली दृशयमान ्होणाऱया लक्षणांवरून ्ो शदवस घनांधकारर् ्होईल अथवा सयू्लप्काशि् 
्होईल ्े कळ्े अिा अथा्लची एक इगं्िी. म्हण१ आ्ह ेश्चाच अथ्ल अशधक सपष्ट करून सांगणारी 
दसुरी एक इगं्िी म्हण२ आ्ह.े श्चा अथ्ल असा आ्ह ेकी आि िे ल्हान मलू आ्ह े्ेच पढेु मोठे 
झा्यावर कसे शनघले याच ेअनमुान तयाचया ल्हानपणचया लक्षणांवरून कर्ा ये्े. मलू िरा बस ू
लागले व ्हा्ी लागेल ्ी वस् ूकाय आ्ह े्ह ेठरशवणयाच ेकाम मखुाक्ेड संपव ूलाग्े. ्ी वयोवसथा 
अणणांस प्ाप्त झा्या शदवसापासनूच तयांना पसु्के चाखावयाचा नाद लागला की काय ्ह ेमा्ही् 
ना्ही पण ्ो फार लवकर लागला. तयावरूनच अणणा पढेु फार शवद्ान शनपि्ील असे सवाहंनी 
खात्रीपवू्लक अनमुान अगोदर काढून ठेशवले ्हो्े व ्े खोिे ठरणार ना्ही, अिी खबरदारी तयांचया 
शिक्षणाक्ेड शविषे लक्ष दऊेन तयांचया वश्डलांनी घे् ली ्हो्ी. 

शवद्ेचया नादाशिवाय अणणांस बशुद्धबळे३, गंशिफा व सोंगि्या या खळेांचा नाद असे असे 
सांग्ा्. ्ह ेसव्ल बशुद्धवध्लक खळे आ्हे् . व या खळेांचा नाद वयाचया ८-९वया वषवी मलुाला लागावा 
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्ह ेशवलक्षण आ्ह.े बशुद्धबळाचा ्डाव ्हा यकु्तीचा, शविषे बदु्धीचा व ्का्लचा आ्ह.े ्हत्ीप्माण ेसरळ 
व उंिाप्माण ेश्रकस अिा दोन ग्ीने िाणयाची सत्ा असलेले विीरासारख ेमो्हरे िरी प्श्पक्षाने 
्हस्ग् केले ्री ्ह्ाि न ्हो्ा राश्हले्या मो्हनयांवरच सावधपण े लढून प्श्पक्षाचा पा्डाव 
करण,े शनदान आप्यावर मोठासा ्डाव ्होऊ न दणे े्ह ेबशुद्धकौि्याने िकय आ्ह.े ्हत्ी, उंि, घो्डा, 
विीर व रािा इतयादी सव्ल मो्हऱयांचया ग्ी म्हणिे ्हालचाली शनयमबद्ध आ्हे् . अिा शनयमबद्ध, 
सनदिीर, बशुद्धकौि्ययकु्त ्डावाची अणणांना ल्हानपणी आव्ड ्हो्ी, यावरून असे म्हण्ा येईल 
की बालपणीच ेअणणा ्ह ेपढेु रावसा्हबे झा्यावर रािकारणा् ्े िे मोठे सनदिीर व बशुद्धमान 
योदे्ध झाले तयाच ेपवू्ल लक्षण तयांनी आप्या बशुद्धबळाच ेखळेावरील पे्माने बाळपणीच सचुवनू 
शदले ्हो्े.

रावसा्हबेांचया म्हणींपैकी एक म्हण या चररत्रा् म्हणीचया प्करणा् साप्ेडल, ्ी गंिीफांच े
खळेावरून शनघालेली आ्ह.े ्ी अिी की, अखरेी मार्याशिवाय ्डाव परुा ्हो् ना्ही. अखरेी 
मारावयाची म्हिली म्हणिे १२० पानांपैकी काय काय पाने प्डली व काय काय शि्लक राश्हली ्ह े
नीि लक्षा् ठेवले पाश्हिे. अखरेी मारण े्ह ेचांग्या समरणिक्तीचया शचकािी असले्या माणसाच े
काम आ्ह ेव ्े इ्र मदंबशुद्धिनांच ेमळुीच ना्ही. अखरेी मारली की मारणाऱयावर लागलेली सव्ल 
पाने शफि्ा्. रािकारणा् िी पढेु रावसा्हबेांनी शचकािी दाखशवली, कोण्े्ही अगंीकृ् काय्ल 
सव्ल बािूंक्ेड लक्ष दऊेन प््याला पोचवणयाचा िो शनश्य दाखशवला तयाच ेमळू लक्षण अणणांनी 
बालपणा्च या गंशिफांचया खळेाचया पे्माने दाखवले या् संिय ना्ही. 

आधी सांशग््याप्माण े अणणांना सोंगि्यांचा्ही ्डाव आव्ड् असे. या खळेामधये दान 
लावणयाचया चा्युा्लबरोबर वक्तिीर व फायदिेीर असे मोिके दान प्डणयास दवै लाग्े. ् े अनकूुल 
नसेल ्र फासा फसशव्ो व ऐन रंगा् ्डाव आला अस्ा सई ्हो् ना्ही. सोंगि्या न उिव्ा 
शफरंगी लाग्े. ्ोच फासा अनकूुल झा्यास प्श्पक्षावर आपली सई ्होऊन दरंुगी कर्ा ये्े. या 
खळेावरील पे्माने रावसा्हबेांनी चांगला चट्टा बस्ो कापसाचा सट्टा पढेु केला तयाच ेपवू्ललक्षण 
दाखशवले. यावर कोणी म्हणले ्ह े ्ीन खळे आमच े राषट्ीय खळे आ्हे्  ्ह े थो्ेडब्ुह् सवाहंना 
ये्ा्च. तयावर उत्र असे आ्ह ेकी, िारीररक बल वाढशवणारे व बदु्धी वाढशवणारे आमचयामधये 
अनेक खळे आ्हे् ; परं् ुतया सवाहंची आव्ड अगदी ल्हान मलुास नस्े. मोठ्या मलुांस अस्े. 
थोर्या बािीरावास आि्यापाि्या, खो-खो व ्ुह्ु्  ू्ह ेखळे ल्हानपणी आव्ड्, तयामळेु पढेु ्े 
ित्रसू कों्डी् धरू िक्. आपण पक्डले गेलो अस्ा ्ी फो्ूडन शनसिून िाऊ िक्. ित्रसू खो 
दे्  दे्  एका शठकाणा्ूहन तयांना शपिाळून द्ूडन बसले्या आप्या सैनयाचया ्ों्डी अचानक दे्  
अस्. अिा री्ीने सव्ल दिेभर ्ुह्ु्  ूघाल ूिक्. सव्ल यरुोपाला उलथे पालथे घालणारा नेपोशलयन 
ल्हानपणी बफा्लचया ्ोफा व शक्ले बांधणयाचा खळे खळे् असे. अिी उदा्हरण ेशवश्ु् च आ्हे् . 

नानांच े िनक व्डील म्हणिे वे. िा. सं. मोरूभाऊ परांिपे, घरी परुाण सांगणयास ठेवलेले 
बावधनकर िास्ती व खदु्द नाना इ्कयांनी अणणांच ेशिक्षणकाय्ल४ आप्या शिरी घे् ले ्हो्े, तयांची 
पद्ध्ी्ही अनकुरणीय ्हो्ी. अणणांचा ्ुहकूम ्होईल ्से खळे् व ध्ेड शिकवी्. का्ही काळ अणणा 
गावचया िाळे् िा् ्हो्े. तयांच े्ेथे उपलभय असलेले मराठी शिक्षण ९वया वषवी परेु झाले. तयाच े
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शे्य खद्द नानास शदले पाश्हिे. मरुु्डास िाळे् असे अणणा दोन वषते िा् ्हो्े व ्े्ही तयांच ेिाण े
अगदी नावाच े्हो्े.

याशिवाय रूपावली, समासचक्र, अमरकोि यां््ही तयांचा प्वेि झाला ्हो्ा. तयाच े श्ये 
बावनकर िास्तीबवुांक्ेड ्हो्े व रुद्र, पवमान परुुषसकू्त शत्रकालसंधया, वैश्वदवे व पिूा ्ह ेशनतयकमा्लच े
भाग तयांनी मखुोद्् केले ्हो्े, तयाच ेश्ये वे॥ मोरूभाऊंक्ेड ्हो्े. पिूा, वैश्वदवे ्ही संधयेबरोबर 
सव्ः अणणा प्संगोपात् मोठेपण करी् अस्. रामरक्षा घरचया मलुांमलुींबरोबर नानांनी अणणांस 
शिकशवली ्हो्ी. श्चा पाठ रावसा्हबे मोठेपणी्ही करी् अस् व ना्ेवाईकांची अथवा सनेहांची 
मलेु भिेावयास आली अस्ा तयांचया अभयासाची शवचारपसू कर्ाना रामरक्षा ये्े काय असा 
प्श्न शवचारी्, इ्की तयांना श्ची आव्ड ्हो्ी. इ्कया शवद्ेचया भाराचा पररणाम िरीरावर िो 
व्हावयाचा ्ो झाला. बाळपण अणणांनी आगं केव्हा्ही धरले ना्ही. “मी५ ८-९ वषाहंपयहं् िरीराने 
कृि ्हो्ो व पढेु द्हावया वषवी घर सो्ूडन गावी गेलो.” म्ंडशलकांच ेवरकस गाव ्हवापाणयासंबंधी 
नावािलेले आ्हे् . ्ेथे िाऊन सवसथ शवश्ां्ी अणणांनी घे् ली.

अणणांचा व्र्बंध आठवया वषवी माघ मश्हनया् झाला व फा्गनु मश्हनया् मरुू्ड गावाचया 
निीक असले्या, ‘आिंलते गावा्ील मा्बर, प्श्शष्ठ् व कुलीन अिा काण े ऊफ्ल  ्हवलदार 
यांचया घराणया्ील बाळदादा ्हवलदार यांची सा् वषाहंची जयेष्ठ कनया सखू् ाई श्हचयािी झाला.’ 
्ुह््ंडयाच ेमान तयावेळी फार नव्ह्े. म्ंडशलक हांनी फक्त ४०० रु. ्ुह्ंडा घे् ला. ्ह्लीचया मानाने ्हा 
खरा बालशववा्ह ्होय. तयावेळेस सव्लत्र अिीच पद्ध् ्हो्ी. परं् ुपढुील चररत्रावरून असे आढळेल 
की ्हा शववा्ह केव्हा्ही अपायकारक झाला ना्ही. एवढेच ना्ही ् र ्ह्लीचया प्ौढ शववा्हांिी ् लुना 
करून पाश्हले अस्ा या दपंतयाच ेपे्म फार श्षे्ठ ठरेल. रावसा्हबेांनी एका प्संगी आप्या पतनीला 
मदंोदरी व अश्ह्या या दोघींची उपमा शदली. (प्करण ५३ पा्हा) कोणतया्ही श्हदंसू पश्व्र्ेची स्ु् ी 
या्ूहन अशधक कर्ा यावयाची ना्ही.

दोन वषाहंनी म्हणिे १८४५ साली रतनाशगरीस िाळा काढून इगं्िी शिक्षणाची सोय सरकारने 
केली, असे समि्ाच अणणा ्ेथे िावयास शनघाले व नानांनी संम्ी शदली. खरे पाश्हले अस्ा 
इगं्िी शिक्षण सरुू झाले ्ेव्हा तयाचा फायदा गररबांनीच घे् ला, कारण तयांना ्ेणकेरून पोि 
भरावयाचा उत्म उपायच शमळाला. शिक्षणाद्ारे द्रवयप्ाप्ती ्होणयाचया आशमषाला श्ीमं्  मासे लबुध 
झाले ना्ही्. “जयांना शवद्ा ना्ही ्े शवद्ानापेक्षा अशधक श्ीमं्  आ्हे्  असे ना्ही का आपण शनतय 
पा्हा्.” याच सरुा् ्े लक्मीस्ोत्र म्हण् व शवद्ेची शनंदा आरंभी् अस्. श्ीमं् ीचया ्डौला् 
पढुील काळाची पवा्ल न करर्ा संसारा् मलुामलुींचया लगनाबरोबरच इश्क ््लवय्ा संपली असे 
माननू सवसथ बस् अस्. अिी लोकशसथ्ी अस्ा ‘्मु्हाला ्हो शवद्ा किाला! ्े गररबांच े
काम!’ असा मतं्र कोणी अज् खषुमसकऱयाने नानांचया अथवा अणणांचया काना् फंुकला ना्ही व 
फुकला अस्यास ्ो तयांनी मानला ना्ही. श्ीमं्  कुळा् िनम पावनू अणणा शिक्षणप्ाप्तीकर्ा 
अगदी १३ वया वषवी घर सो्ूडन दरू िावयास ्यार झाले व वश्डलांनी संम्ी शदली ्ह ेआश्य्लकारक 
आ्ह.े मलुाकर्ा नाना रतनाशगरीस सव्ः मधनू मधनू शबऱ्हा्ड करून अस्. तया िाळे् ्ह्लीचया 
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४-५ इयत्ांइ्के शिक्षण शमळ् असे. रतनाशगरीचया इगं्िी िाळे्ील नोंदीचा स्हीसदू एक उ्ारा 
साप्ड्ो तयावरून असे समि्े की, ४.१०.१८४५ रोिी अणणांनी तया िाळे् श्सऱया वगा्ल् 
आपले नाव घा्ले. तयापवूवी फक्त १४ मलेुच िाळे् दाखल झाली ्हो्ी. तया वषा्लचया अखरे एकंदर 
मलुांची संखया ४५ पयहं् गेली ्हो्ी. पढेु दोन वषाहंनी म्हणिे २९.१०.१८४७ रोिी ्ेथील शिक्षण 
परेु करून मुबंईस एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये पढुचा अभयास करणयाकर्ा अणणा िाळा सो्ूडन 
गेले. चालचालणकुीचया सदरा् ‘बशुद्धमान, व ््लन चांगले’ असा िरेा आढळ्ो.

राम बाळकृषणािी ्ह ेमुबंई्ील एक सजिन प्भ ुग्ृहसथ तयांच ेगरुुिी ्हो्े. तयांनी रावसा्हबेांची 
्हिारी पा्ूहन तयांना पे्माने शिकवले. गरुुशिषयांच े एकमकेांवर पे्म ि्डले. ्ह े गरुुिी आप्या 
्ुहिारीवर पढेु ४०० रुपये पगारापयहं् वाढले ्हो्े व ्से रावसा्हबे्ही पढेु पषुकळ वाढले ्हो्े. 
्थाशप एकमकेांच ेएकमकेांशवषयीच ेपे्म आमरणां् राश्हले. रावसा्हबे कराचीस अस्ा आपला 
एक आप्त गरुुिीनी रावसा्हबेांचया सवाधीन केला ्हो्ा. एकमकेांस ने्हमी संक्रां्ीचा श्ळगळु 
पाठवी्. गरुुिी म्हण्, “श्ळगळु पाठवणयाची आमचया्ील चाल सने्हभाव वाढवणारी आ्ह े
व मला ्ी पाळणयाची आव्ड आ्ह.े” यांना पढेु रावब्हादू्दर ्हा शक्ाब शमळाला ्हो्ा, पण यांच े
लोकशप्य नाव नसु्े ‘राम’ असे ्हो्े. ्ह ेकष्टम खातयां् अशससिंि कलेकिर ्हो्े. ्ह ेबंगालमधील  
प्वास करून शवलाय्ेस्ही िाऊन आले ्हो्े. यांच ेिअेर बािारा् फार नकुसान झाले. नं्र ्े 
फार शदवस वाचले ना्ही्. सव्ल मुबंई यांचयाकर्ा ्हळ्हळली. ्ह ेशदसणया् सरेुख, बोलणया् गो्ड, 
रर्ी् सभय व रा्हणी् साध ेअस्यामळेु फारच लोकशप्य ्हो्े. यांनी गरुुवार २.८.१८६६ रोिी 
अ्पकालीन दखुणयाने सवलबोक गाठला.

रावसा्हबे, यांना केवढा मान दे्  ्े तयांचया रोिशनिी्ील १२.२.१८५६ चा खालील उ्ारा 
दाखव्ो. “भाईस भिेलो, उत्म मनषुय व माझा पकका शमत्र.”

मुबंईस िाणयास अणणा शनघाले ्ेव्हा तयांचया वयाची नकु्ी १४ वषते परुी झाली ्हो्ी. ्री्ही 
घर सो्ूडन इ्के दरू कसे िावे व तयांना कसे िाऊन द्ावे ्हा शवचार अणणांचया शकंवा नानांचया मना् 
आला ना्ही. इ्कया दरूचया प्वासाच ेव तयावेळचया मुबंई्ील रा्हणीची गैरसोय सोसनू अणणांनी 
मुबंईस येऊन यि संपादन करणयाच ेिे धा्डस केले ्े वाखाणणी करणयासारख े्होय. १९०७ साली 
रावसा्हबेांचा अमोशलक ग्ंथसंग््ह फगयु्लसुन कॉलेिला तयांचया शचरंिीवांनी रावसा्हबेांचया समरणाथ्ल 
उदारपण ेनिर केला, ्ेव्हा या ग्ंथसंग््हाचा उद्ािन समारंभ नामदार फु्िन यांचया ्हस्े झाला. 
तयाप्संगी रावसा्हबेांचया वरील धा्डसाचा गौरव कर्ाना ्डॉ. भां्डारकर म्हणाले की, ‘रावसा्हबे 
्ह ेसरसव्ीचा दगु्ल कसा ्हस्ग् करावा ्ह ेदाखशवणारे मागा्ूहन येणाऱया आमचया सैनयास वािे्ील 
काष्ठ्रंूचा छेिद करून व माग्ल िदु्ध करून दणेारे तयाकाळच ेअग्ेसरच ्हो्े.’

m

संदभ्ल शिपा -

१. The dawn shows the day. 

२. Child is the father of the man.
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३. ्ह ेसव्ल खळे नानासा्हबेांनी अणणांना उपपत्ीस्ह शिकवले ्हो्े असे अनमुान करणयास थो्डा  
 आधार आ्ह.े रावसा्हबेांचया रोिशनिी् बशुद्धबळे व गंशिफा यांची उपपत्ी दणेारी अगदी  
 िनुी अिी शिपण ेसंग्ृही् केलेली आढळ्ा्. ्ी रोिशनिी प्करणा् पढेु येईल. रोिशनिी्  
 फक्त गंशिफानी खळे्याचा उ्लेख साप्ड्ो.

४. रावसा्हबेांच ेआिे धों्डोपं्  यांचया मळेु शलशपग््हणरूपाने रावसा्हबेांचा, वाङ् मया् प्वेि    
 झाला व रावसा्हबेांना नानाशवध प्कारच ेज्ान प्ाप्त झाले असे एकाने शवशवधज्ानशवस्ारा्  
 शलश्हले्यारावसा्हबेांचया चररत्रा् दसुऱया भागा् म्हिले आ्ह े्े िकय ना्ही, धों्डोपं् ्ह े 
 पणुयास १८१४ साली मृ्  झाले. तयानं्र १९ वषाहंनी रावसा्हबेांचा िनम झाला.

५. ्ह ेआतमवतृ् १८८७ साली रावसा्हबेांची प्कृ्ी शबघ्डली ्ेव्हा श्च ेमान शचशकतसेकर्ा एका
 वैद्ास शलश्हले्या यादी् आ्ह.े

mmm
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॥ कु्ः सखुाशथ्लनो शवद्ा कु्ो शवद्ाशथ्लनः सखुम ्॥ 

वयाला १४ वषते ्हो् आ्हे्  ्ोच एश्फनसिन इशनसिि्यिू या नावाचया पाठिाळे् दाखल 
्होणयाकर्ा रावसा्हबे मुबंईस शनघनू आले. ्ह्लीच ेएश्फनसिन कॉलेि ्ह ेयाच संसथेच ेरूपां्र 
्होय. एश्फनसिन इशनसिि्यिू, ्ह्लीच ेसमालकाि कोि्ल जया िागेवर आ्ह,े तयाच िागेवरील िनुया 
इमार्ी् भर् असे. ्ह्लीचया इगं्िी ्हायसकुला्ील वरचया दोन इयत्ा् ्होणारा अभयास व 
्ह्लीचया कॉलेिा् चार वषाहं् ्होणारा अभयास, शमळून िेवढा अभयास ्होईल श््का अभयास या 
एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये कमी अशधक मानाने ्हो् असे. ्ह्ली शभनन शवषया् ऐशचछिक िाखा 
शनघा्या आ्हे् . ्िा तयावेळेस नव्हतया. ऐशचछिक शवषय घऊेन कॉलेिमधील बी.ए. ची परीक्षा 
दणेारा शवद्ाथवी एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये िवेिची परीक्षा शदले्या शवद्ाथयाहंपेक्षा तया शवषया् 
अशधक प्वीण कदाशच् ठरेल; परं् ु शभनन शभनन शवषयांच ेतयाच ेज्ान पाश्हले अस्ा ्ह्लीचया 
काॅलेिमधील कोण्ा्ही बी.ए. ब्ुहश्ु् पणा् फार कमी भरेल. इश््हास, जयोश्ष, अकंगशण्, 
बीिगशण्, भशूम्ी, शत्रकोणशम्ी, िनूयलबधी, वाङ् मय, पदाथ्ल शवज्ान, रसायनिास्त इतयादी शवषय 
्ेथे शिकवले िा्.

मुबंईस रावसा्हबेांच े शबऱ्हा्ड अनं् ऋषीच े वा्डी् ्हो्े. िवळ एक रिाह्मण सवयंपाकास 
्हो्ा. धानय व इ्र का्ही शिनसांचा परुवठा मरुू्डा्ूहन ्हो् असे. र्हाणयाची िागा दोन खो्यांची 
आकंुशच् ्हो्ी. दर एक खोली द्हा फूि रंुद व बारा फूि लांब ्हो्ी. भा्ेड १॥ रु. प्ड् असे. 
सवचछि्ेबद्दल तया वा्डीची खया्ी नव्ह्ी.

कॉलेिा् प्वेि ्होणयापवूवी एक परीक्षा द्ावी लागे.१ “स्हा मश्हनयांनी परीक्षा दऊेन कॉलेिा् 
िावयाचा, ्ो एक मोठा जवर सा् शदवसपयहं् आला. तयावर एका वैद्ाने फार क्डक औषध शदले. 
तयापासनू ्ीन वषतेपयहं् त्रास झाला.” 

उचच शिक्षण

प्करण ५ 
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परीक्षेपवूवी आलेला जवर रावसा्हबेांना न्डलेला शदस् ना्ही, कारण सव्ल शवषयां् जयाला चांगले 
गणु शमळ् तयाला शिषयवतृ्ी दणेया् ये् असे, तयाप्माण ेपश्ह्या वषा्लची तयांना शमळाली व नाना 
म्ंडशलक यांनी बो्ड्ल आफॅ एजयकेुिन या संसथेला खाली शद्याप्माण ेकरारनामा शल्ूहन शदला.

“जया अथवी माझा मलुगा शवश्वनाथ नारायण यास बो्ड्ल आफॅ एजयकेुिनने कलेअर सकाॅलरशिप 
दणेयाच े ठरशवले आ्ह,े तया अथवी या करारनामयावरून मी असे शल्ूहन दे् ो की, एश्फनसिन 
इशनसिि्यिूमधये आि ्ारखपेासनू ्ीन वषतेपयहं् तयास अभयास परुा करणयाकरर्ा ठेवणयास मी 
कबलू आ्ह.े या मदु्ीचया आ् िर मी तयास काढून घे् ला ्र वरील शिषयवतृ्ीशनशमत् िेवढी 
रककम मी घे् ली असेल ् ी सव्ल पर् दणेयास मी या लेखाने बांधला गेलो आ्ह.े” (्ा. ४.८.१८४८)

तयावेळच ेअधयापक पवूवीचया ऋषीप्माण ेशिक्षण ्ह ेएकच धयेय पढेु ठेवनू आपले क ््लवय करी् 
अस्. ‘उपाधयायस्हभ ू दःुिील्ा’ दाखवी् नस्; यामळेु शिषयशचत् आप्याक्ेड आकष्लण 
करून घे् . या अधयापकां् प्ो. ्हाक्ल नेस, प्ो. पॅिन, प्ो. री्ड व प्ो. ग्ीन ्ह ेप्मखु ्हो्े. 

रावसा्हबे कॉलेिा् आले तया वेळेस भासकर दामोदर पाळंद,े नवरोिी फरदनुिी, नारायण 
शवषण ुबापि, दादाभाई नवरोिी, नारायण भाई दां्ेडकर, गणप्राव भासकर इ. ्ेथे म्ंडळी ्हो्ी.

या्ली कोणी मं्डळी बदु्धीने कमी नव्ह्ी; अभयासा् आळिी नव्ह्ी; परं् ुशवद्ाथवी या नातयाने 
रावसा्हबेांनी आपली छिाप सवाहंवर बसशवली. तयांची बदु्धी ्हवा ्ो शवषय ग््हण करणयास व तया् 
प्ाशवणय शमळशवणयास समथ्ल ्हो्ी. या बाब्ी् इ्र शवद्ाथवी मागे प्ड्. म्हणिे गशण्ा् एकाची 
िी म्ी चाले ्ी ्क्ल िास्ता् कंुशठ् ्होई व ्क्ल िास्ता् चाले श्ला रसायनिास्ताच ेआकलन 
्हो् नसे. िवेि्या परीक्षपेयहं् रावसा्हबे कोणास ्हार गेले ना्ही्. एका शवद्ाथया्लस काॅलेिमधये 
िेवढी बशक्षसे व शिषयवतृ्या शमळवण ेिकय ्हो्े ्ेवढी तयांनी शमळशवली. या परीक्षे् ्े एकंदरी् 
पश्हले येऊन, शिवाय नऊ शवषयां््ही पथृकपण ेपश्हले आले. ्े नऊ शवषय म्हणिे १. लक्मीिास्त२, 
२. ्क्ल िास्त, ३. मानसिास्त, ४. नीश्िास्त, ५. वाङ् मय, ६. इश््हास, ७. रसायनिास्त, ८. 
वनसप्ीिास्त व ९. दिेीभाषाशवषय ्ह े्हो्.३ याप्माण ेपरीक्षे् तयांस नऊ बशक्षसे शमळाली पाश्हिे 
्हो्ी; परं् ुदोन शवषयां्ूहन अशधक शवषया् बशक्षसे कोणाला्ही दऊे नये् असा शनयम अस्यामळेु 
तयांना दोनच शमळाली. िवेिचया परीक्षे् रावसा्हबेांना उत्म गणु शमळून, नॉम्लल सकॉलरशिप 
शमळाली व दरम्हा ्ीस रुपयाच े वे्न शमळू लागले. याशिवाय तयांनी एिवथ्लकृ् ‘लािरी' या 
नावाचया गं्थाच ेभाषां्र करून सुंदरिी िीवािी यांचया नावाच ेबक्षीस शमळवले.

अणणांनी िी सव्ल शवषयपारंग््ा दाखवली ्ी तयांचया गरुुिींचया चांगली लक्षा् ्हो्ी. 
संधी ये्ाच म्हणिे तयाच ेगरुुिींपैकी एक प्ो. पॅिन ्ह ेरिेवर गेले अस्ा तयांचया िागी गशण् व 
पदाथ्लशवज्ान ्ह ेदोन शवषय श्सऱया वषा्लचा अभयास करणाऱया प्ौढ शवद्ाथयाहंना शिकवणयाकर्ा 
रावसा्हबेांची नेमणकू करून तयांचा सनमान केला.

वयाचया अठरावया वषवी एवढा मोठा मान एवढ्या मोठ्या संसथे् शमळाला या योगाने 
रावसा्हबेांचा लौशकक फार वाढला. अधयापकाच ेकाम रावसा्हबेांनी कसे काय केले ्े बो्ड्ल ऑफ 
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एजयकेुिनने तयावेळच ेगव्हन्लर लॉ्ड्ल फॉकलं्ड यांना ररपोि्ल सादर केला आ्ह ेतया्ील खालील भाग 
वाचला म्हणिे समिेल.

“शवश्वनाथ नारायण यांचयाक्ेड, (जयांचयाशवषयी आम्ही आमचया मागील ररपोि्लमधये तया वषवी 
यिसवी झाले्या शवद्ाथयाहं् उत्म असा प्िसंापवू्लक उ्लेख केला आ्ह ेव जयांनी पनु्हा यावषवी 
उत्मोत्म असा लौशकक शमळशवला आ्ह.े) प्ोफेसर पॅिन यांचया रिे् अधयापकाच ेकाम ्हो्े व ्े 
काम करणयाची तयांनी आपली लायकी शसद्ध करून दाखशवली आ्ह.े”

एवढे मोठे यि रावसा्हबेांना कसे संपादन कर्ा आले ्े पा्ूह. रोिशनिी प्करणा् एक 
अभयासक्रमाच े िोपण शदले आ्ह.े ्े ब्ुहधा नानांनी घरचया म्ंडळीकर्ा ्यार केलेले असावे. 
तयाप्माण े वागणयाची सवय जया शवद्ाथयाहंना लागली असेल तयांना एवढी यि प्ाप्ती झालीच 
पाश्हिे, असे शदसनू येईल. 

रावसा्हबे रात्री अभयासाकर्ा िाग् न बस्ा शनिावयास लवकरच िा्. एक झोप ्होऊन 
िागे झा्यावर का्ही वेळ वाचन करून शफरून शनि्. एवढे करून पनु्हा लवकर उठून सनानसंधया 
आिपनू ६ वाि्ा सकाळी अभयासाला ् यार अस्. तयांना मधये कोणी त्रास शदलेला आव्ड् नसे. 
अिा सोबतयांना खोली्नू अध्लचदं्रच शमळे.

अभयास कर्ाना िो्डीला कोणी शवद्ाथवी यांना लाग् नसे. आप्या वगा्ल् अस्ा पेशनसलीने 
साधया कागदावर शल्ूहन घे् लेली िाचण ेकागदांचया व्ही् शल्ूहन ठेवणयाचया वेळी गणप्राव 
भासकर मात्र मद्ीस िा् अस्. 

का्ही पारिी शवद्ाथयाहंशिवाय इ्र शवद्ाथयाहंिी रावसा्हबे फारसे शमसळ् नस्. प्खर अिा 
ज्ानरवीच ेउपासक, पारिी शवद्ाथयाहं्च अशधक ्हो्े म्हणावयाच.े 

रावसा्हबेांना कोणतया्ही पसु्काची वाण नसे. अभयासाची पसु्के ्े सव्ल शवक् घे् ; परं् ु
भरपरू माश्ह्ीचया चांग्या पसु्कांची आवशयक्ा वाि्यास तयांच ेप्ोफेसर राॅयल एशियाशिक 
सोसायिीचया संग््हा्नू आणनू दे् . या पंचदिवष्लदिेीय अलौशकक बदु्धीचया बिूवर तयांची मिवी 
फार बसली ्हो्ी. ्डॉकिर ्हाक्ल नेस व प्ो. पॅिन आप्या गा्डी्नू तयांना शफरावयास ने् अस्.

असो. अिारी्ीने या बशुद्धम्लास शवद्ादवेीचया आखा््डया् उ्र्या शदवसापासनू ्हार 
आली नव्ह्ी ्ी एकदा बारीकिा प्संगी आली, ्ी अिी  ‘पेरीम्ेडल’ शमळवणयाकर्ा एक 
शनबंध शल्हावयाचा ्हो्ा. सामनेवा्यास ्यारी करणयास २ मश्हनयांचा अवकाि शदलेला ्हो्ा. या 
मदु्ी् फुरस् न शमळा्याने म्हणा अथवा किाने म्हणा रावसा्हबेांनी शनबंधलेखन िवेि्या ५-६ 
शदवसांवर िाकले व नारायण भाई दां्ेडकर यांचा शनबंध उत्म ठरला.

प्ो. पिॅन ्ह ेरावसा्हबेांना शवलाय्ेस शसशव्हल सशव्ह्लसचया परीक्षेस बसणयाकर्ा बोलव् ्हो्े. 
िर ्े गेले अस्े ्र या परीक्षे् शवियी ्होणयाचा मान श्हदंी लोकां् रावसा्हबेांना पश्ह्यांदा 
शमळाला अस्ा; पण िाश्शनबंधाची भी्ी आ्ड आली शकंवा काय अिी िकंा ये्े. बॅररसिर 
्होणयास शवलाय्ेस िावे असे तयांचया मना् ्हो्े. तयाचा उ्लेख पढेु येईल व ्हा िाश्शनबहंध सैल 
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करणयाची परवानगी श्ीिकंराचायाहंक्ूडन रावसा्हबेांनीच प्थम आणली यावरून वरील िकंा खरी 
असावी.

रावसा्हबेांना शमळालेली दोन प्िसंा पत्रे 
“एश्फनसिन काॅलेिमधये चार वषते अभयासाकर्ा रा्ूहन उत्म की्वी संपादन करून गे्या 

नोव्हेंबर मश्हनयामधये शवश्वनाथ नारायण ्ेथनू गेले. तयांची मला चांगली माश्ह्ी आ्ह.े बशुद्धमत्ा व 
उद्ोगिील्ा या तयांचया गणुांबद्दल माझ ेम् फार चांगले आ्ह.े शिक् अस्ा व शिकव् अस्ा 
व सिु्डन्ड शलिररी सायशनिशफक म्ंडळीचया मराठी िाखचे ेसेके्रिरी अस्ा सव्:स भषूणाव्ह व 
दसुऱयास श्ह्ाव्ह अिी तयांची व ््लणकू सकू्मरी्ीने पा्हणयाच ेमला अनेक प्संग आले. काॅलेिमधये 
अस्ा वाङ् मय शवषया् ििी तयांनी चांगली प्शसद्धी शमळवली ् िीच िास्तीय शवषया् शमळवली. 
एका परीक्षे् ्र स्हा शवषयांपैकी चारमधये पश्हले आले.” 
१२.३.१८५३                                           आर. री्ड. 

इगं्िी भाषाशवषय व इश््हास या शवषयांच ेअधयापक. 

“शवश्वनाथ नारायण ्ह ेएश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये सववाचार वषते अदमासे ्हो्े. तया काळा् 
जया शनरशनराळया शिषयवतृ्या उपलबध ्होतया ्ेवढ्या साऱया तयांनी शमळव्या, तया-कलेअर वेष्ट 
व दसुरी व पश्हली नॉम्लल अिा ्ीन शिषयवतृ्ी शमळव्ाना तयांनी प्तयेकवेळी इ्रां्ूहन आपला 
शे्ष्ठपणा दाखवला. वाशष्लक परीक्षां्नू ब्ुहिः ्े अभयासाचया शकतयेक शनरशनराळया शवषया् पश्हले 
ये् अस्, म्हणनू तयांना सवाहं् उचच मान व उपलबध असले्या शिषयवतृ्या शमळा्या. शिवाय 
यांचा सवभाव शवनयिील व गो्ड आ्ह.े माझया अवलोकना् तयांचया जया का्ही गोष्टी आ्या 
तयावरून मी असे म्हण्ो की, तयांचया व ््लणकुी् औशचतय एकरूप्ेने आढळून येई.”
मुबंई, एश्फनसिन इशनसिि्यिून                      िॉन ्हाक्ल नेस
१ नोव्हेंबर १८५२                                   मखुयाधयापक

m

संदभ्ल शिपा -
१. असे एका वैद्ास आपले प्कृ्ीमान कळशव्ाना ६.३.८७ चया यादी् रावसा्हबेांनी शलश्हले  
 आ्ह.े 

२. ्हा िबद िनकुाका आठले यांनी पोशलशिकल एकॉनमी याचा समानाथ्ल िोधनू काढलेला   
 आढळ्ो.

३. ्ही माश्ह्ी रावसा्हबेांचया वेळेस खालचया वगा्ल् असलेले परमसने्ही नानासा्हबे शलमये  
 यांनी मदु्दाम शल्हवनू ठेवले्या शिपणांवरून घे् ली आ्ह.े

mmm
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शद्ली पश्वा्ल िगदीश्वरो वा । 
मनोरथानपरूशय्ुं समथ्लः ॥ 

अनयैनृ्लपालैः प्श्दीयमानम ्। 
िाकाय वा सया्लवणाय वा सया् ्॥

- िगननाथराय

रावसा्हबेांना िेवढे शिक्षण एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये शमळण ेिकय ्हो्े ्ेवढे शमळून तयाची 
पू् ्ल्ा तयाच संसथे् तयांना अधयापकाची िागा बदलीची शमळून झाली. तयानं्र तयांच े लक्ष 
कायमची सरकारी नोकरी शमळवणयाक्ेड गेले. रािमान शमळवनू रािमानय ्होणयाची इचछिा आमचया 
लोकांस परुा्नकाळापासनू शचकिून आ्ह ेतया् शविषेकेरून आमच ेपंश्ड् म्हणिे शवद्ान लोक, 
रािाश्याचा अशभमान केवढा व्हा् आले आ्हे्  ्े बादि्हाचया आश्यास रा्ूहन सखुावलेले 
रािकवी िगननाथराय यांचया वरील गवबोक्तीवरून सपष्ट शदस्च आ्ह.े रावसा्हबेांचया वेळेला इगं्िी 
शिकले्या शवद्ानांचा शविषे्ः रावसा्हबेांसारखया बशुद्धमानांचा िोध करी् रािाश्यच श्ह्ंड् 
असे. ्ही गोष्ट सव्ंत्र धदंा करून रा्हणयाच ेवारे रावसा्हबेांसारखया ्ेिसवी परुुषास प्थम्ःच न 
लागणयास अनकूुल ्हो्ी. कॉलेिा् शवद्ाथवी अस्ाना रावसा्हबेांची कचछिच ेपॉशलशिकल एिनि 
कन्लल ली. िेकब यांची भिे १८५१ साली प्ो. पिॅन यांच ेघरी झाली ्हो्ी. तयासमयी यांचया अगंी 
बौशद्धक व नैश्क गणु उचच प््ीच ेआ्हे्  व १८५१-५२ सालचया ररपोि्लमधये गे्या वषाहं्ील 
शवद्ाथयाहं् सवाहं् श्षे्ठ व चाल ूसाली ्ह ेपनु्हा मोठ्या प्शसद्धीस आलेले आ्हे्  अिी प्िसंा करून 
प्ो. पिॅन यांनी रावसा्हबेांची कन्लल िेकब यांचयािी ओळख करून शदली ्हो्ी. 

रावसा्हबेांचया गणुांवर कन्लल िेकब फार लबुध झाले व तयांना ्होईल ्ी मद् करणयाची इचछिा 
कन्लल िेकब यांनी प्दशि््ल  केली. ् ी औपचाररकच ्हो्ी की काय ्ह ेपा्हणयाकर्ा रावसा्हबेांनी एक 
पत्र कन्लल िेकब यांना समरणाथ्ल पाठवले. का्ही वेळाने एिनसी्ील मखुय कारकून नानाभाई मचंरिी 

नोकरी (भिू)

प्करण ६ 
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यांना आपण अं् रणार असे िाणनू कन्लल िेकब यांनी बो्ड्ल ऑफ एजयकेुिनचया अधयक्षांना उत्म 
शवद्ाथयाहंची पत्री मागणी केली. तया्च रावसा्हबेांच ेनाव आपण ्होऊन सचुवले व रावसा्हबेांना 
खालील पत्र पाठशवले-

मा्ंडवी ७ अॉकिोबर १८५२ 

शवश्वनाथ नारायण, 
्मुचया पत्राच ेउत्र मी पाठवले ना्ही ्री ्मु्हाला मी दृशष्टआ्ड केले नव्ह्े. याचया पवूवीच 

्मु्हाला कामास येणयाची संधी आली अस्ी ्र मी ्मुच ेकाम अगोदर केले अस्े. ्मुचया 
्फते  मी आि सर अशसकरन पेरी यांना शलश्हले आ्ह.े ्मु्हाक्ूडन सवीकार ्होणयाकर्ा कोण्ी 
िागा दणेयाच ेवचन मी दऊे िकलो आ्ह े्े सव्ल ्मु्हाला प्ो. पॅिन यांचयाक्ूडन कळेलच. ्मु्ही 
िागा सवीकारणयाचया पवूवी सर अशसकरन पेरी व प्ो. पॅिन यांची मानय्ा शमळशवली पाश्हिे. ्मुचा 
ठाम बे् ्होऊन मला शल्ूहन येईल ्र आनंद ्होईल व भावी अशभवदृ्धयाथ्ल दऊे केले्या िागेवर 
रुि ू्होणयाच ेिर ्मु्ही ठरवाल ्र दसुऱयांक्ूडन प्दशि््ल  झाले्या ्मुचया योगय्ेस अनरुूप असे 
सा्हायय शमत्र म्हणनू ्होईल श््के मी करीन असा भरवसा अस ूद्ा.

आपला िभुचेछूि, 
एल. िी. िेकब.

मनाचा मोकळेपणा दाखशवणाऱया पत्राचया भाषवेरून व शविषे्ः पत्रारंभी शवश्वनाथ नारायण 
इ्केच नाव तयाचया अगोदर कोण्े्ही उपचारपद लाशव्याशिवाय शलश्हलेले आ्ह,े यावरून 
कन्ललसा्हबेांचा शिपाईबाणा शदसनू ये् आ्ह.े

या िागेच ेवे्न रावसा्हबेांचया गणुांचया मानाने अ्पच म्हणिे दरम्हा ११० रुपये ्हो्े. प्ला 
लांबीचा ्हो्ा. “सव्ल शवद्ाथयाहं् उत्म असा नामशनदतेि जया अशधकाऱयांनी केला तयांचया ्हा्ी 
रावसा्हबेांची अशधक मोठ्या ्ुहद्ावर नेमणकू करून िाकणयाच ेनव्ह्े असे ना्ही. परं् ुतयांचयाच 
आग््हावरून ्ही िागा रावसा्हबेांनी पतकरली असावी असे खाली शदले्या सर अशसकरन पेरी 
यांचया पत्रावरून शदस्े.”

      मुबंई. १६ अॉकिोबर १८५२

शप्य शवश्वनाथ,
मश्हना ११० रुपये वे् नाची, मखुय श्हिबेनीसाची िागा ्मु्हास दऊे के्याच े वतृ् शनवेदन 

करणयास मिेर ली अ्ँड िेकब, कचछि येथील रेशस्डेंि, यांनी मला सांशग्ले आ्ह.े १८५१ साली 
शम. पिॅन यांनी ्मुची स्ु् ी केलेली ऐकून व बो्ड्ल आफॅ एजयकेुिनचया गे्या सालचया ररपोिा्ल् 
्मुची उत्म िबदांनी प्िसंा झालेली वाच्या शदवसापासनू मिेर िेकब यांचया मना् ्मु्हास ्ही 
िागा दणेयाच ेभरलेले आ्ह.े म.े िेकब यांचया अगंी इ्के बशुद्धसामथय्ल, इ्की पररश्मक्षम्ा आ्ह े
व श्हदंी लोकांचया क्याणाची ्े इ्की कळकळ बाळग्ा्, की तयांचया सारखयाच ेएकाद्ा ्रुण 
सशुिशक्ष्ाक्ेड अिा शविषे प्काराने लक्ष िावे ्ही गोष्ट मी एक सदुवैाचा प्कारच समि्ो व दऊे 
केलेली िागा पतकरणयाशवषयी ्मु्हास उपदिे कर्ो. 
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या िागेवर ्मु्ही एकदम रुि ूव्हावे अिी मिेर िेकब यांची इचछिा आ्ह.े ्तसंबंधी िो खच्ल 
्मु्हाला आगाऊ करावा लागेल ्ो ्े दे् ील. सरकारी खातया् इ्की वररष्ठ िागा शमळणयाची 
्ही संधी आली आ्ह.े ्ीशवषयी माझी अिी प्ामाशणक व ठाम समिू्  आ्ह ेकी ्मु्ही आप्या 
अमदानी् आपली उपयकु्त्ा दाखवनू फार प्शसद्धीस याल व एश्फनसिन इशनसिि्यिूनला मोठे 
भषूणप्द व्हाल.

आपला सु् राम ्िदु्धम्ी,
ई. पेरी.

 ्ही नोकरी अगोदर पतकरून मग रावसा्हबेांनी वश्डलांस घरी कळशवले व घो््डयावर बसनू 
कोकणां् रावसा्हबे तवरेने िाऊन व्डील, मा्ोश्ी व इ्र आप्तेष्ट िन यांची परवानगी घऊेन 
आले. भिुेस िावयाचा तयावेळी िो ठरीव माग्ल ्हो्ा तयाप्माण ेप्थम बोिीने सरु्ेस िाऊन ्ेथनू 
काठेवा्डां्नू भिुेस आप्या िागेवर १ श्डसेंबर १८५२ रोिी दाखल झाले. ्ेथे गे्यावर मिेर 
िेकब यांनी आपण केले्या नेमणकुीला सरकारां्नू मिंरुी शमळशवणयाकरर्ा िो खशल्ा शलश्हला 
तया् रावसा्हबेांची प्थम ओळख किी झाली व श्च ेपय्लवसान या नेमणकुी् कसे झाले ्े शल्ूहन 
पढेु शलश्हले की शवश्वनाथ नारायण ्ह े येथे ्ारवां्नू उ्रून आले आ्हे् . तयांची नेमणकू मखुय 
श्हिबेनीसाचया िागेवर िी केली आ्ह े श्ला नामदार गव्हन्लर इन काउशनसल यांनी मिंरुी द्ावी 
अिी प्ाथ्लना करर्ो. ्ह ेकाम करणयास यांचा मला लाभ झाला आ्ह े्ह ेमी माझ ेमोठे भागय समि्ो.

इ्के अनकूुल म् मिेर िेकबसारखया श्ऱ्हाइ्ाच ेरावसा्हबेांबद्दल पश्ह्या भिेीला झालेले 
्हो्े.

या प्ां्ा्ील मनषुय इ्के लांब गे्याच े्ह ेपश्हलेच उदा्हरण नव्ह्े. शवषण ू्हरी म्हणनू एक 
रावसा्हबेांचा स्हाधयायी पलिणी् पंश्ड् ्हो्ा. ्ो १८५० साली ए्डनला ्हो्ा, असे तयाचया 
२५.९.१८५० चया इगं्िी पत्रावरून शदस्े, ्ो म्हण्ो, “अरेरे! एका िाळे् एकाच वगा्ल् अभयास 
करी् असले्या आम्हा दोघांमधये शिरून, अमया्लद समदु्र व वालकुामय प्दिे आ्ा अं् र पा्डी् 
आ्हे् !”

रावसा्हबेांचया बरोबर गावा्ील१ बाळ िोिी या नावाचा १२ वषाहंचा रिाह्मणाचा मलुगा 
सवयंपाक करणयास गेला ्हो्ा. नाना म्ंडशलक यांनी खाली शद्याप्माण े याची शिफारस केली 
्हो्ी. “तयािला मनाच े भषूण शदले म्हणिे अनाळिी रा्ूहन सवयंपाक चांगला करी. शलश्हणया 
वाचणयाशवषयी मात्र मोठा ि्ड; एरव्ही िाणया येणयास ्ुहिार, एक वेळ दाखशव्याने खणुा व 
मनषुयाची वळख धरून काम बिाऊन येई.”

‘घो्डा संभाळणसे’ असाच एक ग्ामसथ ग्डी गोशवंद पायऱया या नावाचा ्हो्ा. रावसा्हबेांनी 
बाळिोिी याला ३-४ वषाहंचया अनभुवाने िे शिफारस पत्र शदले ्े असे आ्ह.े माझा नोकर बाळा, 
प्ामाशणक आ्ह,े शवश्वास ू आ्ह;े पण आपले ्ेच कर्ो असा ्हट्टी आ्ह.े ्ेण े करून इ्र सव्ल 
नोकरांइ्का एकिा त्रास दे् ो.
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आठ नऊ मश्हनयांचया अवधी्च रावसा्हबेांनी जया गणुांनी वररष्ठांची मिवी प्सनन करून 
घे् ली तयांच ेवण्लन २२.९.१८५३ ्ारखसे सरकारास रावसा्हबेांचया कामशगरीबद्दल केले्या एका 
ररपोिा्ल् पढेु शद्याप्माण ेकेलेले आढळ्े.

“एश्फनसिन इशनसिि्यिूनमधील शवद्ाथयाहं्नू उत्म म्हणनू मागवनू आणलेला शवद्ाथवी 
शवश्वनाथ नारायण यांनी सर अशसकरन पेरी व प्ो. पिॅन यांचया अपेक्षेप्माण ेकामशगरी केली; शिवाय 
इ्कया्च सरकारी काम करणयाची तयांनी फार उपयकु्त्ा दाखशवली आ्ह ेव िसे ् े वयाने मोठे ्हो् 
िा्ील ्से सरकारचया नयायखातयां्, मलुकीखातयां् शकंवा इ्र कोणतया्ही खातयां् वािेल ्ी 
नोकरी करणयास नैश्क व मानशसक गणुांनी योगय ठर् िा्ील.

खरा उ्ारा 
एच.् ्डब्य.ू िेव्हशलयान

अ. पोशलशिकल एिंि, कचछि

मिेर िेकब ्ह ेफार उमदा व चाणाक्ष अशधकारी ्हो्े. सरळ व चोख री्ीने सरकारी काम कसे 
करावे या शवषयीच े ध्ेड रावसा्हबेांनी याच सा्हबेांक्ूडन प्थम घे् ले. मिेर सा्हबेांिवळ उत्म 
गं्थसंग््ह ्हो्ा व ् े सव्ः शवद्ान ्हो्े. तयामळेु ज्ानवदृ्धी करून घणेयास रावसा्हबेांना फार प्ोतसा्हन 
शमळाले. परुाणवस्सुंिोधनाचा नाद तयांना येथेच लागला. साव्लिशनक प्श्नांवर चचा्ल करणयाची गो्डी 
याच सा्हबेांचया संग्ीने रावसा्हबेांना लागली. एवंच रावसा्हबे ्ह ेमिेर िेकब यांचया ्हा्ाखाली 
सेवाशनष्ठ नोकर ्हो्े असे म्हणणयापेक्षा पे्मळ अं् ेवासी शिषयच ्हो्े असे म्हिले पाश्हिे.

मिेर िेकब यांनी तयांचया दखेरेखीखाली जया िाळा ठेवले्या ्होतया तयांची ्पासणी करून 
तयांच ेकाम कसे चालले आ्ह,े याशवषयी एक ररपोि्ल करणयाच ेकाम रावसा्हबेांक्ेड सोपशवले ्हो्े. 
या कामाचा अनभुव पढेु रावसा्हबे िाळाखातयां् शव्हशििरचया कामावर गेले ् ेव्हा उपयोगी प्डला. 
भिू येथील ्हवामान रावसा्हबेांना मानवले ना्ही व ्डॉकिरी औषध्ेही मानवली ना्ही्.२ तयांनी 
प्कृ्ीस अपायच झाला. मिेर िेकब जयांनी एकाप्संगी रावसा्हबेांचया आिारीपणां् तयांचया 
पलंगािी खचुवीवर बसनू िाग्ाना सारी रात्र घालवली ्हो्ी, ्े्ही रिेवर गेले. इतयादी कारणांवरून 
रावसा्हबेांनी येथनू बदली करून घणेयाच ेमना् आशणले. ्ह ेतयांच ेशमत्र रामचदं्र ब्लाळ शलमये यांना 
पसं् नव्ह्े व सव्लच आप्या मनाप्माण ेझाले पाश्हिे असे कोणाला्ही म्हण्ा यावयाच ेना्ही. खरे 
बोलावयाच ेम्हणिे ् रुण माणसास संसारसमदु्र ् रून िा्ाना खवळलेला समदु्र लागलेला बरा, पण 
िवेिपयहं् अगदी संथ समदु्र लागलेला बरा ना्ही. पश्ह्या शसथ्ी् मनषुय चपळ व सावध र्हा्ो. 
दसुरी् आळिी व शनषकाळिी रा्ह्ो.’ (२५.१०.१८५४ च ेइ.ं पत्र) मिेर िेकब यांचया िागेवर 
मिेर टे्व्हशलयन यांची नेमणकू झाली ्हो्ी. को््हापरू येथील पोशलशिकल सपुररनिेन्डनि यांचया 
कचरेी्ील मखुय कारकुनाचया िागेकर्ा मिेर सा्हबेांचया माफ्ल ् रावसा्हबेांनी २२.४.१८५४ 
रोिी अि्ल केला.

्हा अि्ल को््हापरुास पाठशव्ाना प्िसंापर मिकूर मिेर सा्हबेांनी शलश्हला तयाचा सारांि- 
“शवश्वनाथ नारायण ्ह ेिेथील ्हवा आप्या प्कृ्ीस अशधक मानवेल ्ेथे िाणयाची इचछिा कर्ा्. 
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ग्ृहसथ या नातयाने तयांचया साधारण्ः सवभावाबद्दल माझ ेम् शि्के चांगले झाले आ्ह,े श््केच 
सरकारी नोकर या नातयाने तयांचया कामाबद्दल झाले आ्ह.े तयांचया क ््लबगारीची शकंम् वाढणयास 
एकाच गणुाची अपेक्षा आ्ह े्ो कोण्ा, ्र अनभुव. एवढ्यानेच तयांची ररकामया झाले्या िागेवर 
शिफारस करणयास माझ ेमन वळ् आ्ह.े ्ी िागा ररकामी असनू तयांना खरोखरीच शमळेल ्र 
तयांचया नोकरीस व सा्हाययास मी मकुलो म्हणनू वाईि वािेल. मिेर टे्व्हशलयन यांनी एक प्िसंा 
पत्र २५.५.१८५४ च े रावसा्हबेांना दऊेन ठेवले आ्ह.े तयां् रावसा्हबेांच े कामावरील लक्ष व 
उद्ोगासक्ती पा्ूहन चार मश्हने झाले ना्ही् ्ोच पणू्ल सं्षु्ट झालो असे शलश्हले आ्ह.े ्सेच तयांनी 
श्हिबेनीसाचया कामाशिवाय पत्रवयव्हाराच ेकाम (्े काम करणारा. ने्हमीचा मनषुय रिेवर अस्ा) 
केले व इ्र िे िे काम तयास करावयाचा प्संग आला ्े ्े सव्ल काम श्ाघय प्काराने करून ्े 
मोकळे ्हो्, अस्ेही शलश्हले आ्ह.े असो.

को््हापरू येथील िागा शिक्षणाचया व बशुद्धसामथया्लचया मानाने ्हलकी आ्ह ेअसे रावसा्हबे 
मानी् ्हो्े; परं् ु्िीच पररशसथ्ी उतपनन झा्यामळेु या िागेकर्ा उमदेवार म्हणनू पढेु यावे 
लागले असे, प्ो. ्हाक्ल नेस यांचया २.६.१८५४ चया पत्रावरून शदस्े. ्ही िागा रावसा्हबेांना 
शमळाली ना्ही. रावसा्हबे २५.५.१८५४ पासनू३ ्ीन मश्हनयांची रिा घऊेन मुबंईस येऊन राश्हले. 
वाळकेश्वरी िागा घे् ली ्हो्ी व ्हवािीर िागा न शमळा्यास बागलुनाथाच ेपाणी शपणयास नयावे 
असा वश्डलांनी उपदिे केला ्हो्ा.

तयांना लवकरच म्हणिे पढुचया िलैु मश्हनया्च शसंधमधये कशमिनरचया ऑशफसमधये १२५ 
रुपयांची खासग् कारकुनाची िागा कशमिनर शम. बाि्लल शरियर यांनी शदली. रिा संपणयापवूवी 
पवू्लवतप्कृ्ी दरुुस् झाली नव्ह्ी ्री नकुसान ्हो्े, सबब या िागेवर १ िलैु १८५४ रोिी रुि ू
झाले. या नवीन िागेचा पगार रु. १२० ्हो्ा.

्ही गोष्ट वश्डलांस आव्डली ना्ही म्हणनू तयांनी खाली शलश्ह्याप्माण ेरागाने पत्र शलश्हले. 

“पवूवी भिुेस िाणयावक्ती आम्ही इक्ेड लांबीचे४ प्यावर. कळवनू िबाब नेऊन उत्र सांगण;े 
्से न कर्ा, पवूवी कबलू करून मग आले्. ्सेच ्ह्ली रािी दऊेन िाणयाच ेकबलू करून५ 
शलश्ह्ा; तया् ् ीन मश्हनयांची रिा प्कृ् शबघ्ड्यामळेु घे् ली्, ् ी्ही भरण ेअसनू रािी पाठशव्ा 
व या शदविी प्कृ् पवू्लव् झाली नसनू िाणयाचा बे् खास कर्ा, तया् नफा नकुसानीच्ेही िमसे 
धर्ा, तयास नफा नकुसानीवरच निर ठेशवली ्र ग॥ु भिुेस गे्यापासनू दोनवार िाण ेयेण ेव रिा 
यां््ही नकुसान फार झाले, असो. ्ह े्मु्ही शलश्ह्याचा शवनोद नव्ह.े केले ्े चांगले समिनूच केले् 
अा्हा्. आम्ही शलश्ह्ो ्ह े्मु्हास खदे ्होणयाकर्ा शलश्ह् असे नव्ह.े परं् ुकोण्े्ही करण े ्े 
शवचारे करून सावकािीनेच करावे. व ्ेथे्ही शवचारणयािोगे आ्हे् . ्से केले ना्ही. ्ह े्मु्हाक्ेड 
दोष नव्ह.े ्मुच ेसवभावाप्माण ेकेले्.”

m
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संदभ्ल शिपा -

१. याचयावर रावसा्हबेांची फार मिवी ्हो्ी. २६५ रुपये लावनू तयाच ेलगन रावसा्हबेांनी 
 करून शदले ्हो्े. उभय्ा प्ी-पतनी राबसा्हबेांच ेयेथेच ब्ुह् काळ घरचया नातयाचया 
 माणसांप्माणचे वावर् ्हो्ी.

२. १६.३.८७ च ेएका वैद्ास शलश्हलेले रावसा्हबेांच ेपत्र.

३. माग्या फेरिवुारी् आिारीपणाची रिा भोगनू आ्यावर रावसा्हबे पनु्हा आिारी प्डले  
 म्हणनू ्ही रिा घे् ली ्हो्ी.

४. पश्हली नोकरी आ्यावर अधी प्करणयाच ेवचन दऊेन मग वश्डलांस भिेावयास रावसा्हबे  
 मरुू्डास गेले ्हो्े.

५. तयाप्माण ेपनु्हा दसुरी नोकरी आ्यावर अाधीं कबलुी दऊेन मग रावसा्हबेांनी वश्डलांना  
 कळवले.

mmm
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यस् ुसंचर्े दिेान ्यस् ुसेवे्  पशण्ड्ान ।
्सय शवस्ारर्ा बशुद्धस्ैलशबनदरुरवामभशस ॥ 

शसंध प्ां्ास ‘्रुण इशिप्त’ म्हण्ा् म्हणिे इशिप्त दिेा् ििी नील नदी ्िी शसंधप्ां्ा् 
शसंधनुदी म्हापरुाने ्िव्वी भपू्दिे शपकवनू िसयसंपनन कर्े व लोकांचया सखुाला कारण ्हो्े. 
कन्लल िेकब ्ह ेया प्ां्ास झोपी गेलेला कंुभकण्ल असे १५ वषाहंपवूवी म्हण् ्े खरे आ्ह.े अद्ाशप ्ो 
घोर्च आ्ह ेतयाला िागा करणयाच ेप्यतन अद्ाशप चालचू आ्हे् , असे कृषणािीपं् नलूकर यांनी 
५.८.१८६४ चया इ.ं पत्रा् याच प्ां्ास उद्दिेनू शलश्हले आ्ह.े 

भिूमधील नोकरी एक्फवी ्हो्ी. रावसा्हबेांचा फार लोकांिी संबंध नव्ह्ा. ्री ्ेथील 
लोकांचया शवरुद्ध एक ्क्रार रावसा्हबेांनी नलूकर यांना शलश्हले्या खालील १८.६.१८५४ चया 
इगं्िी पत्रा् आढळ्े. “माझी इचछिा नस्ा या िठांचा स्हवास मला घ्ड् आ्ह ेव तयांचयािी 
वयव्हार करावा लाग् आ्ह.े यांच े दि्लन झाले की मन अश्ियच संत्रस् ्हो्े. खासगी पत्र 
वयव्हाराची पशवत्र्ा दवेाचया मशंदराइ्की अस्ा माझी पत्रे फो्डणारे ्ह े शनरक्षर िठ काय काय 
करणार ना्ही्!” भिू येथील खा्े प्डले संसथाशनकांिी रािकीयसंबंधी ्होणाऱया वयव्हाराच,े ्ेथे 
गपु्त बा्मी फो्डणयाच ेअनीश्लमलूक प्यतन ्हो् असावे् असे शदस्े. 

शसंधमधये असला प्कार नव्ह्ा; परं् ु ्ेथे रावसा्हबेांचा अनेक ्ऱ्हचेया अनेक लोकांिी 
कचरेी् संबंध ये् असे. तयास रावसा्हबेांची क्डक शिस् आव्ड् नसे असे रामचदं्र ब्लाळ 
शलमये यांचया २५.१०.१८५४ चया खाली शदले्या (मळू इ.ं) पत्रावरून शदस्े. “हृदया् िळिळ 
व मना् मतसर बाळगणयाशवषयी प्शसद्ध असले्या स्हानभुू् ीिनूय म्ंडळी् िाऊन प्ड्यामळेु 
्मु्हास कचरेीचया कामा् त्रास पोच् आ्ह े्ह ेऐकून वाईि वाि्े. अिी शसथ्ी केव्हा्ही सखुकारक 
्हो् ना्ही असा माझा्ही अनभुव आ्ह.े मनषुयाचा आतमशवश्वास केवढा्ही मोठा अस ूद्ा, क्ृ्लतविक्ती 
परसा्हाययावलंशबनी अगदी नस ूद्ा, दान् उत्म अस ूद्ा, प्ाप्त झालेला ्ुहद्दा केवढा्ही मोठा अस ू

नोकरी (कराची)

प्करण ७ 
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द्ा, तयाचया मनाचया सद्ावनांचा प्काि इ्रांचया मनावर प्ूडन तयापासनू पे्माने रंगी् झालेले 
शकरण परावतृ् झा्याशिवाय तयाला सखुप्ाप्ती ्होणार ना्ही. मनषुयाला ने्हमी सािकं र्हावे लागेल 
्र आयषुयाचा उपयोग काय? मन मोकळे करून दाखशवणयास एखादा ्री शमत्र सशननध असलाच 
पाश्हिे. ्मु्हाला शनराि करणयाची माझी इचछिा ना्ही. कारण वररष्ठांच ेचांगले म् ्ही गोष्ट ्मु्हास 
फार अनकूुल आ्ह.े म्हणनू धीर न सो्ड्ा मन शसथर करा.” 

वरील ्क्रार नानासा्हबेांचया कानावर गे्यावर तयांनी रावसा्हबेांना एका पत्रा् खाली 
शद्याप्माण ेपोक्त स्ला शदला ्हो्ा. “मागील पत्री ब्ुह् लोक कठीण, सबब फार कोणािी सने्ह 
ठेवी् ना्ही असे शलश्हले, सबब ऐसीयांस्ह वयापार मात्र करू नये. इष्टतव बोलणयाचालणयाच ेठेवावे. 
कोणािी भाषण ना्ही ्े सा्हबे लोकांस मात्र नीि. आपले िीलास चांगले ना्ही. आ्ा ्मु्हास 
शवद्ावयसन तयास ्हरक् खरी. ्त्राशप बोलणयाचा मोठेपणा ्सा न बोलणया् ना्ही. यद्शप थो्डा 
वेळ फुकि गेला ्री कामास येईल. आ्ा ्े लोक शवद्ान नव्ह्, यामळेु तया् वयतयय आण ूनये 
असे तयांच ेलक्षा् न येईल ्र िसे शवद्ाभषूण ्सेच आदरसतकार दसुरेयाचा करण े्ह्ेही भषूण 
आ्ह.े”

कराची येथील का्ही लोकाशवषयी दोन वषते अनभुव घऊेन कृ. ल. नलूकर यांनी एक शिफारस 
पत्र दऊेन ठेशवले आ्ह.े तयांच ेम् रावसा्हबेांचया म्ािी िळु्े. नलूकर म्हण्ा्- ‘क्ष’ मनषुयाचया 
अगंचा िाठ्य गणु ्हा शिक्षा्ी् आ्ह.े माझया पा्हाणया् शकंवा ऐकणया् िे िे िठ आले आ्हे्  
तया सवाहंवर याची ्ाण आ्ह ेअसे म्हणावयास मला शदकक् मळुीच वाि् ना्ही. कचछि येथील 
िठांची यांिी ्लुनासदु्धा कर्ा यावयाची ना्ही. सारे चालतया काळा्ील सने्ही आ्हे् . परेु! 
आणखी शलश्हले ्र मला मनषुयद्षे्टा म्हणाल. (इ.ं प.)

शसंधमधील लोकांनी दाखशवलेला मतसर ्हा तया लोकां्ील एक शविषे गणु ्हो्ा असे न मान्ा 
परकीय प्ां्ा्ील अममलदाराचा अममल सरुू झाला की असा मतसर उतपनन ्होण े्हा मनषुयसवभाव 
आ्ह ेअसे मानले पाश्हिे. कारण बा्हरेचा अममलदार आला म्हणिे कचरेी्ील लोकांस वाि्े की 
्हा ि्हाणा म्हणनू बा्हरेून आणलेला! आम्ही काय सारे वे्ेडच आ्हो्! आमचया् एक्ही याचया 
्ो्डीचा शमळाला नस्ा काय? आमचया्ील मनषुयाला ििी माया आमची वािेल ्िी परकयाला 
वािणार ना्ही. तयाला आमचा सो्हरे अथवा सु् क यांपैकी एकाची सदु्धा बाधा व्हावयाची नस्े. 
शिवाय परकयाच ेघर लांब अस्े. श्माचा प्ामाशणक मोबदला म्हणनू का ्होईना, पण िो पगार ्ो 
आमचया पिैां्नू नेईल ्ो येथनू दरूच नेणार! आमचया्ील अममलदार अस्ा ्र याचा पगार 
येथेच रा्ह्ा! इ. असो.

शसंधमधये रावसा्हबेांना कशमिनरचया सवारी् शफरावे लागे. रावसा्हबे घो््डयावर बसनू प्वास 
करी्. ८ मलैांपासनू १५-२० मलैांपयहं् रोि मिल मारी्. घो्ेड सवस् शमळ्. रावसा्हबेांनी एक 
्टू्ट बारा रुपयांनी शवक् घे् ला ्हो्ा. तयाच ेिीन मात्र भा््डयाने आणले ्हो्े. एका सफरीच ेभा्ेड 
१० रुपये ठरले ्हो्े. घो््डयाला मागा्ल् इिा ्होऊन ्ो कामां्नू गेला ्र चालेल पण सफर संप्ाच 
िीन पर् शदले पाश्हिे अिी अि ्हो्ी.
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वरील वारूवर बसनू िा्ाना रावसा्हबे एकदा प्डले ्हो्े. ्हा्ास दखुाप् झाली. ्ी फार 
नव्ह्ी म्हणनू पररशच् शमत्रांक्ूडन पषुकळ आनंदप्दि्लक पत्रे आली. परीक्षा के्याशिवाय रावसा्हबे 
घो्डा घे् ील व अिीच का्ही तयांना इिा पोचले ् ी पोच ूनये म्हणनू रावसा्हबेांच ेव्डील घो््डयाचया 
िोधाथ्ल मरुू्डा्ूहन सा्ाऱयापयहं् गेले ्हो्े. असो.

सव्लच शठकाणच ेपाणी चांगले नसे. ्पू व दधू शकतयेक शठकाणी चांगले शमळे. कधी कधी ्डाळ 
्ांदळू चांगले शमळ् नस् व धण ेशकंवा शिरे शमळ् नसे. घो््डयाला घास प्भू् पण ेशमळे. का्ही 
शठकाणी घो््डयामागे दी्ड आणा घे् . मग ्ो घो्डा एक पेंढी खावो की द्हा खावो. ्हवेच ेमान सदु्धा 
शसथर नसे. एकदा एके शठकाणी ्ळ शद्यावर रावसा्हबे राविीचया मधयभागी संधयेला बसले ्हो्े. 
इ्कया् धळुीच ेवादळ उठले व रा्ुहिी खाली बसली. चलुीवरील सवयंपाकाची भां्डी उलिली व 
अनन फुकि गेले. बाळा पावसकर यांच ेकप्ेड िळाले. दधुावर शदवस काढावा लागला.

सवारीमधये कशमिनर व तयांच े म्दगार शम. एशलस ्ह े कधी कधी दोघ े अस्. प्वासामळेु 
स्हवास फार शनकि ्हो् गे्यामळेु दोघांिी रावसा्हबेांची मतै्री लवकर ि्डली, परं् ुशम. एशलस 
यांची मतै्री अ्पाय ु्हो्ी. शम. एशलस ्ह े१८५४ चया श्डसेंबर मश्हनया् फलबो घऊेन शवलाय्ेस गेले. 
तयावेळेला तयांनी खाली शद्याप्माण ेरावसा्हबेांना प्िसंापर दाखला दऊेन ठेशवला आ्ह े-

शवश्वनाथ नारायण (िे मी पश्ह्याने पाश्हले ्ेव्हा ल्हान बिू ्हो्े ्े.) गे् या स्हा मश्हने 
शसंधचया कशमिनरांच ेखासग् कारकून ्हो्े. या िागे्ूहन मोठ्या िागांवर पढेु बढ्ी ्हो् 
िाणयाचया लायकीची यांची बशुद्धमत्ा व व ््लणकू आ्ह,े असा माझा अशभप्ाय कोणी न 
सांग्ा नमदू करून ठेवणयास मला फार आनंद ्हो् आ्ह.े ्हा माझा ग््ह ्होणयाच ेकारण असे 
झाले की, ्े येथे नकु्ेच आ्यामळेु तयांना शसंधी भाषचे ेज्ान शमळवावयाच े्हो्े ्री्ही 
कराची येथे नाम्लल कलासाची सथापना करणयामधये यांनी मला काय्लनैपणुयाने सा्हायय केले. 

सोईगाव, बी. एशलस, 
अशससिंि कशमिनर. 
२४ श्डसेंबर १८५४

शम. एशलस यांचया िागेवर शम. शगबस यांची नेमणकू झाली. शम. शगबस यांचयािी झालेली मतै्री 
दीघा्लय ूझाली. शफर्ीवर अस्ा गार वाऱयापासनू रावसा्हबेांना प्डिा खोक्यापासनू उपद्रव ्होई, 
अथवा खाणयाशपणयाच ेचांगले पदाथ्ल न शमळा्यामळेु प्कृ्ी शबघ्ेड ्ेव्हा शम. शरियर व शम. शगबस ्ह े
रावसा्हबेांची ्र्दू नीि ्हो्े की, ना्ही इक्ेड लक्ष दे् . एकदा रावसा्हबेांचया पोिा् दखु ूलागले व 
तयांना शकंशच् जवरांि्ही वािला. तया शदविी फक्त साबदुाणयाची खीर खाऊन ्हो्े. तयाने अिक्त्ा 
आली म्हणनू शम. शगबस यांनी आपली गा्डी रावसा्हबेांना बसावयास शदली. असो. 

शफर्ीवर अस्ाना श्घांचा काळ उपयकु्त माश्ह्ी शमळवनू ज्ानाि्लन करणया् मोठ्या आनंदा् 
गेला. िनुी पीरांची थ्डी, परुा्न कोरीव लेख१, ऐश््हाशसक शक्ले, प्शसद्ध ्ळी, दवेाय्ने, मशिदी, 
ऊनपाणयाच ेझरे, कालवे इतयादी दि्लनीय सथळांच ेशनरीक्षण के्याशिवाय रावसा्हबे पढेु िा् नस्. 
चमतकाररक कंदमळेु व फळे, शिपंे, िनुी नाणी ्ही िमवी् अस्. भचूया गभा्लचा िोध लावणयाचया 
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कामी जयांचा उपयोग ्होईल असे का्ही फत्रांच े ्कु्ेड दोन ्ीन पि्ेया भरून मुबंई सरकार व 
मद्रास सरकार यांचयाक्ेड पाठशवणयाकर्ा ्यार ठेव्या ्होतया. कशमिनरचया ऑशफसा्ील 
कामाशिवाय रावसा्हबेांक्ेड िाळांची ्पासणी करण े्ह ेएक काम असे. ्े सरुळी् कर्ा यावे 
म्हणनू रावसा्हबे पशि्लयन व शसनधी या दोन भाषांचा अभयास शसंधमधये अस्ाना शनतयनेमाने२ करी् 
अस् व तयांचा ्ो अभयास इ्का चांगला झाला ्हो्ा की शम. एशलस व रावसा्हबे या दोघांनी 
शमळून शसंधी व श्हदंी मळूाक्षरांस क्रशमक पसु्कांचया उपयोगाकर्ा शनशश्् सवरूप शदले. तयानं्र 
मुबंई् शवश्वशवद्ालयाची सथापना झा्यावर शसंधी भाषाशवषया् रावसा्हबेांना परीक्षक ्होणयाचा 
मान शमळ् असे. येथेच अस्ाना वो. सखारामभि यांचयािवळ संसकृ् शिकणयास रावसा्हबेांनी 
प्ारंभ केला.

रावसा्हबेांना अनेक भाषां् प्ाशवणय शमळशवणयाची िी आव्ड ्हो्ी ्ी शवषयी तयांनी आप्या 
रोिशनिी् ८.६.१८५५ रोिी खालील मिकूर शल्ूहन ठेवला आ्ह.े

“कसिम खातयां्ील शम. शप्नस यांना भिेणयास गेलो ्हो्ो. माझा च्ेहरा पा्ूहन ्े म्हणाले की, 
ब्ुहभाषाकोशवद ्होणयाची लक्षण े माझया च्ेहऱयावर शदस् आ्हे् . मात्र पररश्म केले पाश्हिे्. 
पररश्म केले पाश्हिे् ्ह ेिे ्े म्हणाले ्े खरे आ्ह,े असे माझया गे्या दोन वषाहंचया अनभुवावरून 
शदस्े. ्थाशप यांनी केले्या उपदिेापासनू लाभ करून घे् ा येईल ्र पा्हा्ो.”

शसंधमधये अस्ाना रावसा्हबेांनी उमरकोि येथील सोद रािांचा इश््हास शलश्हला. ्ो प्थम 
कॅपिन पेली या नावाच ेएक इश््हास संिोधक ग्ृहसथ तया प्ां्ा् ्हो्े, तयांनी वाचनू पाश्हला, व 
तयांना पसं् प्डला. या ऐश््हाशसक लेखाच ेमुबंईचया रॉयल एशियाशिक सोसायिीपढेु ८.३.१८५५ 
रोिी वाचन झाले. कॅपिन पेली ्ह ेरावसा्हबेांना उपयकु्त सचूना कर्ाना म्हणाले, “िनुया सथळांच े
शनरीक्षण करी् अस्ाना का्हींची शचत्रे काढी् िावे. पढुचया भिेीला असले एखाद ेशचत्र काढून 
मला दाखवाल अिी इचछिा आ्ह.े”३

अिा री्ीने शफर्ी् अस्ा रावसा्हबेांना शसंध प्ां्ाशवषयी इ्की माश्ह्ी झाली ्हो्ी की 
तयांना ‘शसंध प्ां्ाच ेचाल्े बोल्े सव्लसंग््ह कोि’ असे कृषणािीपं् नलूकर म्हण्.

भिुेस अस्ा रावसा्हबेांनी कुिंुबास आशणवले नव्ह्े. परं् ुकराचीस आ्यावर प्थम ्ेथील 
्हवा तयांना चांगली वािली म्हणनू बरोबर अवशय व योगय चाकर माणसे दवेनू कुिंुबाची रवानगी 
करणयास वश्डलांस पत्र शलश्हले. पत्र ये्ाच नानासा्हबेांनी सनेुला रोिगारावर पाठशवले. सनूबाईच े
वय ल्हान, रा्हणयाचा प्दिे फार दरू म्हणनू संसाराचा बे् नीि बसावणयाकर्ा रावसा्हबेांचया 
मा्ोश्ींनी बरोबर सव्: िाणयाची ् सदी घे् ली. तयांचयाबरोबर रावसा्हबेांची सवाहं् धाकिी ब्हीण 
आतयाबाई शनघाली. बरोबर एक सवयंपाक करणयाकर्ा बाई, साळूबाई िोिी या नावाची, सोब्ीस 
ग्ामसथ सोमण व अनं्भि शबवलकर, शिवाय एक आचारी्ही ्हो्ा ‘अक्षरित्र ु म्हणिे कामास 
चांगला’ असे तयास नानांच ेशिफारस पत्र ्हो्े. ्ही सव्ल म्ंडळी ४ एशप्ल १८५५ रोिी मरुू्डा्ूहन 
शनघाली. तयांचयाबरोबर दोन ्डोळया व तयांच ेवा्हक आठ ग्डी, दोन घो्ेड, व दोन मो्दार ्हो्े. 
म्ंडळी पायमागा्लने पेणके्ूडन मुबंईस शनघाली असे आगाऊ पत्र वश्डलांनी रावसा्हबेांना शलश्हले. 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 49

“मा्ोश्ीस पाठशवणयाचया बे्ाच े पत्र शल्ूहन आले ्े पा्ूहन समाधान झाले ्ह े पत्री शक्ी 
शल्हावे!” असे उत्र रावसा्हबेांनी वश्डलांस शलश्हले. शचरंिीवांस आपले करण े पसं् प्ड्याने 
वश्डलांस आनंद झाला.

सव्ल म्ंडळी १३ एशप्ल रोिी मुबंईस दाखल झाली. याच शदविी म्ंडळी पढेु कराचीचया बोिीने 
रवाना व्हावयाची ्हो्ी. परं् ुतयाच बोिीने तया शदविी लषकर रवाना व्हावयाच े्हो्े म्हणनू दसुऱया 
आठव््डया् २१ ्ारखसे मुबंई्ूहन शवलाय्चया बोिीने रवाना झाली. ्ी २४ ्ारखसे कराचीस 
सखुरूप पोचली. नं्र नानासा्हबेांनी कुिंुबास कळशवले की आ्ा शवश्ां्ी घऊेन श्ी द्ारकानाथाच े
दि्लन घयावे व नारायण सरोवराच ेसनान करावे म्हणिे इ्की इिा आम्ही शदली तयाच ेसाथ्लक झाले. 

रावसा्हबे िरी मरुू्डा्ूहन इ्के लांब र्हा् ्हो्े, ्री तयांना कोणतया्ही शिननसापानसाची वाण 
प्ूड नये अिी काळिी नानासा्हबे घे्  अस्. मुबंईस दादा काळे म्हणनू एक दकुानवाले वयापारी 
्हो्े. तयांचयाक्ेड घरा्ूहन शिननस नानासा्हबे गलब्ा्नू पाठवी् व दादाकाळे पढेु कराचीस 
गलब्ां्नू पाठवी् अस्. शनतयिः पाठशवणया् येणारे शिननस खाली शद्याप्माण ेअस्.

मरुांबे (आवळयाचा व म्हाळंुगाचा), मे् कूि, लोणची (बोिाराच े व सखुांबाच)े, ब्ासे, 
कणगरे व सरूण, गोिे (गळीव सखु्डीच)े, सािकू ्पू, मो्हाच ेनारळ, गो्डीचया सपुाऱया, बारीक 
भा्ाच ेपो्ह;े ्हलवा-्विीचया शबया बदाम व खसखस घालनू केलेला, सपुाऱया, आबंयाची साठे व 
आबंयाचा आिीव रस, पाय्ण ेिो्ेड मणेवली्ूहन आणशवलेले, गरे श्हरवे (वाळवलेले भािीकर्ा), 
अकरा प्कारच ेभािीच ेबी, शबबबे, शचचंचे े गोळे, केळयांच े पीठ, सां्डगे, आवळयाचया व््डया, 
कोकमसाले, आले, मध, याशिवाय इ्र शिननस रावसा्हबे मागवी् ्े पाठवी् अस्. 

या्ील ब्ुह्ेक शिननस कोकणा्ील भिे म्हणनू पाठशवणयासारखा आ्ह.े ्ो घरी शपकलेला व 
पे्माने व्डील मनषुयानी पाठशवलेला मग तयांना काय गो्डी आली असेल ्े अनभुवाशिवाय सांग्ा 
येणार ना्ही.

याशिवाय शचमणसाळ, वंग्लल व काळीसाळ यांच े ्ांदळू दादा काळे (मुबंईच े वयापारी) ्ह े
पाठवी् अस्. असो.

शसंध प्ां्ा् रोिगारावर अस्ाना वररष्ठांची कृपा, शवद्जिन संभाषण, ्रुणपतनी समागम व 
मा्दृि्लन यांचा लाभ घ्ूडन रावसा्हबे मना् फार सं्ोष पावले.

परं् ुपढेु अश्पररश्मामळेु शफरणयाचया त्रासाने रावसा्हबेांची प्कृ्ी वारंवार शबघ्ेड. ्िां्च 
पतनीची प्कृ्ी दरुुस् र्हा् नसे. एवढ्याच करर्ा तयांनी बदलीची खिपि चालशवली ्हो्ी. १८५४ 
साली िाळा खातयाची पनुर्लचना करणयाकर्ा शवलाय्े्ूहन अशधकाऱयांचा िो प्शसद्ध खशल्ा 
आला तयां् ७ शव्हशििरचया िागा नवया करणया् आ्या. तया्ील एकीवर रावसा्हबेांची नेमणकू 
झाली. ्ी १८५५ चया िलैु मश्हनया्ील सरकारी गॅझेिमधये प्शसद्ध झाली ्हो्ी. (१८.२.८६ च े
रावसा्हबेांच ेशम. नेलर यांना इ.ं पत्र)

्ही िागा सो्ड्ाना शसंधच े कशमिनर शम. एच.् बी. ई. शरियर यांनी खाली शद्याप्माण े
रावसा्हबेांना तयांचया कामशगरीचा प्िसंापर दाखला शदला ्हो्ा-
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शम. शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक यांनी िाळा खातया् बढ्ीची िागा पतकर्यामळेु कशमिनरचया 
खासग् कारकुनीच ेकाम करी् अस्ा िो थोर उतसा्ह व बशुद्धसामथय्ल दाखशवले तयाशवषयी माझा 
अशभप्ाय कागदोपत्री नमदू करून ठेवणयाची माझी इचछिा आ्ह.े तयांचा दृढ व अख्ंड प्ामाशणकपणा 
व इ्र नैश्क गणु यांची गणना फार उचच दिा्ल् ्हरएक कारणांवरून कर्ो. यांच ेभावी चररत्र इ्के 
उपयकु्त ्होईल व इ्के सनमाननीय ्होईल की जया संसथेमधये ्े नामांशक् शवद्ाथवी ्हो्े ्ीस ्े 
भषूणप्द ्होईल अिी शनषकपि भावाने मी आिा कर्ो. 

कराची ९.८.१८५५
एच. बी. ई. शरियर
शसंधच ेकशमिनर

असो. नं्र रावसा्हबेांनी आप्या िागेवर आपले शमत्र कृषणािीपं् नलूकर यांची नेमणकू 
करून घे् ली४, व रािीनामा दऊेन १०.८.१८५५ रोिी मुबंईस िाणयाकर्ा शनघाले. इ्र माणसे 
शबऱ्हा्डीच ठेशवली ्हो्ी. कारण ठाण ेयेथील नोकरी कायम नव्ह्ी एखाद ेवेळी पर् शसंधमधये यावे 
लागणयाचा संभव ्हो्ा. १४.८.१८५५ रोिी रावसा्हबे मुबंईस पोचले शम. ्हाक्ल नेस यांना भिूेन १६ 
्ारखलेा आप्या नवया कामावर रुि ूझाले. तयांनी ठाण ेयेथे काणवेा्डा् िागा भा््डयाने घे् ली 
्हो्ी.

म्ंडळी कराचीस अस्ा तयांना का्ही कमी-िास् लाग्या सवर्यास तयाची वयवसथा करणयाच े
काम रावसा्हबेांच े शमत्र व कुिंुब वदै् ्डाॅ. अनं् चदं्रोबा, कृषणािीपं् नलूकर व मोरोबा दां्ेडकर 
यांचयाक्ेड सोपशवले ्हो्े. या म्ंडळीस वाि् ्हो्े की रावसा्हबे पर् ये्ील. ्डाॅ. अनं् चदं्रोबा 
यांनी एकापत्री शलश्हले ्हो्े की प्संग पा्ूहन ्मुचया धाकि्या बश्हणीस शम. शरियर यांना भिेशवले 
्ेव्हा श्ने “माझया अणणांस पर् केव्हा आणणार म्हणनू शवचारले.” शिवाय मा्ोश्ींचया मना् 
श्ीद्ारकाधीिाच ेदि्लन घयावयाच े्हो्े. तया श्क्ेड िावयास शनघा्या ्ेव्हा तयांचया माणसांबरोबर 
सनूबाई शनघा्या. आपण अस्ा नसुतया चाकरमाणसांबरोबर एकि्या सासबूाईस िाऊ दणे ेतयांना 
प्िस् वािेना. २३.१०.१८५५ रोिी कोठ्यां्नू यात्रेस म्ंडळी शनघाली. ददुदैवाने वादळ उद्वले व 
कोठ्या ््डीस लाव्ा येईना. समदु्रा् दरू एकदोन शदवस र्हावे लागले. सासबूाईच ेसोवळे क्डक. 
सनान ना्ही म्हणनू पाणी्ही मखुा् घालीना्. अिा शसथ्ी् सनूबाईस्ही ्सेच शनि्लळी उपास 
काढावे लागले. तया्नू समदु्र लाग्यामळेु ओकून फार ्हाल झाले. िवेिी समदु्र िां् झा्यावर 
कोठ्या मां्डवी बंदरा् लावणया् आला. ्ेथे नलूकरांची सवारी शफर्ीवर ्हो्ी.

तयांचया येथे ४-५ शदवस शवश्ां्ी घऊेन दसुऱया कोठ्या् बसनू द्ारकेस म्ंडळी गेली. एकदम 
द्ारकेस िावयाच ेअस्े ्र आगबोिीने िा्ा आले अस्े व बरीच ्हलाखी वाचली अस्ी परं् ु
मा्ोश्ींचा ्हट्ट पायमागा्लने मां्डवा्ूहन नारायण सरोवरास िाणचेा, ्ेथे नाईलाि झाला. असो.

पढुील यात्रा सखुरूपपण ेपार प्डली व म्ंडळी पर् कराचीस येऊन ठाण ेयेथील नोकरी कायम 
्हो्े की ना्ही ्ह ेसमिणयाची वाि पा्हा् बसली.
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ठाण ेयेथील नोकरी कायमची नव्ह्ी ्ी कायमची करून घयावी असा वश्डलांसदु्धा सव्ल घरचया 
म्ंडळीचा आग््ह प्डला ्हो्ा. ्े ्डॉ. ्हाक्ल नेस यांना रावसा्हबेांनी कळशवले. “घरचया म्ंडळीची 
अनजु्ा कराचीस पनु्हा िाणयांकरर्ा किी्री शमळवा. सवयीने ्हवा मानव ू लागेल.” असे शम. 
्हाक्ल नेस म्हण्. समदु्रप्वास सोस् ना्ही. शफरणयाच े काम ्हो् ना्ही. ्थाशप सरकारी कामाची 
गैरसोय ्हो् असेल ्र पनु्हा कराचीस िाणयास रावसा्हबे शसद्ध झाले. शसंधी धळूाक्षरांचा तयास 
अशधक शवचार करावयाचा ्हो्ा. यावरून प्ारबध काय्ल ््डीस नेणयाची िबाबदारी रावसा्हबे 
ओळखनू अस् व श्हचया पढेु सवाथा्लची अशधक गणना करी् नस् ्ह ेशसद्ध ्हो् आ्ह.े असो. 

शसंध प्ां्ा्ील शव्हशििर म्हणनू पनु्हा तयांची नेमणकू सरकारी गयॅझिेमधये प्शसद्ध झाली. “घरी 
शफर्ीवरून आलो ्ो शसंधला बदली झा्याचा ्ुहकूम ्हा्ा् प्डला. आि माझी ्बीये् नादरुुस् 
आ्ह.े जयांना ्हवेचया मानाने ्ह ेशदवस शसंधमधये वाईि अस्ा् तयांनी या शदवसां् श्क्ेड िाऊ नये 
असा ्डाॅकिरांचा अशभप्ाय प्डला. तयावरून शम. ्हाक्ल नेस यांनी ्ी बदली रद्द केली. व ठाण ेयेथील 
नोकरी कायम केली.” (१८५५ चया रोिनीिी्ील उ्ारा)

नं्र कराची येथील मं्डळी १८५५ चया श्डसेंबर मश्हनया् ५ वया ्ारखसे मुबंईस आली परं्;ु 
पढेु ५-६ मश्हने शफर्ीवर िावे लागणार, याकर्ा रावसा्हबेांनी पतनीला मरुू्डास मा्ोश्ींबरोबर 
रवाना करून शदले.

m

संदभ्ल शिपा -

१. िकय ्ेथे तयांचा अथ्ल लावनू शिपनू ठेवणया् येई अथवा तयांची आकृ्ी कागदावर काढून
 घणेया् येई.

२. (एके शदविी अभयासा् ख्ंड प्ड्यावर) अरेरे! एक ध्डा मया गमाशवला! केवढा आळिी 
 आ्ह!े असे रावसा्हबेांनी रोिशनिी् शल्ूहन ठेवले आ्ह.े

३. तया प्कारची का्ही शचत्रे रावसा्हबेांचया रोिशनिी् साप्ड्ा्. रायग्ड शक््या् नागापपाििेी
 यांच ेसमारक म्हणनू एका दग्डावर नाग कोरलेला आ्ह ेतयाच ेशचत्र रावसा्हबेानी रोिशनिी्
 काढून ठेशवले आ्ह ेव तयाची लांबी रंुदी नमदू करून ठेशवली आ्ह.े 

४. याकर्ा २.७.१८५५ च ेपत्र शल्ूहन नलूकर यांची संम्ी रावसा्हबेांनी शमळशवली ्हो्ी.

mmm
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्ेथे ल्हान मशंदरी करर्ा गोंगाि, वचक ठेवोनी ॥ 
िाळें् शििसु शिकवी पं्ोिी च्रु, गांशवं रा्होनी ॥ १ ॥ 
ब्ुह शिस् कशठण याची ्ों्डावर्ी शदसे कठोर कळा ॥ 

मी या िाण ेपरु्ा बिु श्ह ्सा चकुशव शनतय िो िाळा ॥ २ ॥ 
ज्ान ्याचें शकश् ्ें वशण््ल से सव्ल लोक शनःिकं ॥ 

म्हण्ी ्यास येई ‘शलश्ह्ांना ्ेशव मोश्ड्ां अकं’ ॥ ३ ॥ 
साधी भचूें मापन, व ््लशव श्शथवार ओ्हिी भर्ी’ ॥ 

बोलश् लोक असें्ही ‘सांगे मावेल कंुशभ ं्क्र शक्ी’ ॥ ४ ॥ 
याची वादकुिल्ा मानय करी गांवचा उपाधया्ही ॥ 

आली ्हार ्री ्हा वाद पढेु करर् सारखा रा्ही ॥ ५ ॥ 
शवद्त्चे ेदि्लक, गिु्लशनयां, िबद लांब ्ो वद्ां ॥ 

साश्य्ल गांवढळ िन शनरशखश् तया भोंव्ीं उभ ेअस्ां ॥ ६ ॥ 
िों िों शनरशखश् ्ों ्ों शचत्ीं आश्य्ल सव्ल िन पावे ॥

ज्ान अिषे ्याचें इ्कया ्डोकयां् ्हो कसें मावे ॥ ७ ॥
सवकृ् (गो््डशसमथकृ् शनि्लन ग्ाम) 

या वेळेस िाळा खातयाच े अशधकारी शम. अशसक्ल न ्ह े ्हो्े. मिेर िेकब व शम. ्हाक्ल नेस 
यांचयािवळून पत्रे घऊेन तयांची भिे घऊेन १६.९.१८५५ रोिी शव्हशििरचया कामावर रावसा्हबे 
रुि ूझाले. या िागेचा पगार १५० रुपये ्हो्ा. शफर्ीवर अस्ा भत्ा रोि ्ीन रुपये शमळ् असे. 
रावसा्हबेांची नेमणकू लोकांस पसं् प्डली असे शदस्े. कामाकरर्ा पश्ह्याने मुबंईस आले ्ेव्हा 
रे्वेचया सिेिनावर तयांना भिेणयाकरर्ा िगननाथ िकंरििे, बमनिी ्हारमसिी वाश्डया, नारायण 
दीनानाथिी, श्ी धुशं्डराि शवनायक शबवलकर, प्भाकरपं् बापि व एदलिी रुस्मिी इतयादी ब्डी 
म्ंडळी ्हिर ्हो्ी.

नोकरी (शव्हशििरची)

प्करण ८ 
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काम ्हा्ी घे् ्या शदविी रोिशनिी् रावसा्हबेांनी असे इगं्िी् शल्ूहन ठेवले आ्ह.े “कागदपत्र 
्पासले. पषुकळ काम करावयाच ेआ्ह.े मला वािले श््के अथवा शम. शरियर सश्ह् पषुकळ लोकांस 
वािले श््के सोपे ्ह ेकाम ना्ही; याचा मला आनंदच ्हो् आ्ह.े माश्ह्ी शमळवनू कामाची वयवसथा 
लावणयास पषुकळ चा्यु्ल लागेल. माझयाने ्होईल ्ेवढी शिकस् करून पा्हीन.” येथील नोकरी 
कर्ाना प्वास करी् श्ह्ंडावे लागे तयाशवषयी २०.८.१८५५ चया रोिशनिी् रावसा्हबेांनी शलश्हले 
आ्ह,े “आठ मश्हने साऱया शि्हाभर श्ह्ंडावयाच ेव पावसाळया् चार मश्हने मखुय मखुय ि्हरी 
श्ह्ंडावयाच,े म्हणिे आठ मश्हने प्ाकृ् व चार मश्हने संसकृ् प्वास करी् र्हावयाच ेअसा प्कार 
आ्ह.े” ्ह ेकाम म्हणिे िागोिाग नवीन पद्ध्ीचया िाळा सथापन करून साक्षर्ा प्सार करावयाच े
्हो्े. यावरून यापवूवी शिक्षणाची सोय मळुीच नव्ह्ी असे समिावयाच ेना्ही. िनुया पद्ध्ीप्माण े
ख््ेडयापा््डयां्नू पं्ोिीचया िाळा अस्. तयांना गावठी िाळा म्हण्. तया साव्लिशनक दवेालया्, 
धम्लिाळे् अथवा एखाद्ा धशनक व उदार ग्ृहसथाचया प्डवी् भर् अस्. पं्ोिीला वे्न रोखीने 
अथवा धानयरूपाने शमळ् असे. मो्डी अक्षर, ्ों्डच े श्हिोब, परवचा, वाचन इतयादी प्ाथशमक 
शवषयां् शिक्षण दणेया् येई. धळूपािी व शनरुपयोगी झालेले ख्डते यांवर घालनू शदलेली अक्षरे 
शगरवनूच अक्षर वळशवणया् येई. कोणी ्री फ््ड्लया कारकुनाने शलश्हले्या शलशख्ांवरून वाचन 
शिकशवणया् येई. पसु्काच ेनाव ना्ही. असली सामग्ी यिसवी करून दाखशवणयास पं्ोिीला एक 
काय ्ी छि्डी स्हाय ्हो् असे. ‘छि्डी वािे छिम छिम शवद्ा येई घम घम’ या म्हणीच ेउतपादक ्हचे 
पं्ोिी ्हो्.

“तयापैकी ब्ुह्ेक शचतपावन रिाह्मण व गौ्डसारसव् रिाह्मण व प्भ ुया िा्ीच ेअस्. का्ही 
शठकाणी शिपंी, कासार व मराठे या िा्ीच ेअस्. नागा्लेळचया बािलूा पािवी अस्. श्हदंसुथानी 
िाळां् मसुलमान अस्. तयांचया िाळांस कुराणांचया िाळा म्हण्. रो्ह ेयेथील कुराण िाळे् 
एक मलुगी शिक् ्हो्ी. शभवं्डी येथे वयाने मधयम, पण अकालवदृ्ध, मदु्रनेे गंभीर, वतृ्ीने उद्दाम, 
बद्धमखु व आप्याशिवाय इ्रांस ्चुछि मानणारा, सभयपण ेचार िबद बोलावयास नाखषू, अिा 
उत्र श्हदंसुथानां्नू आले्या एका मु् लािीिी एका कुराण िाळे् रावसा्हबेांची गाठ प्डली ्हो्ी. 
(६.३.१८५६ची रोिशनिी) पनवेलचया बािलूा गिुरा्ी पं् ोिी अस्. घोंसाळे येथे एक िाळा 
म्हार लोकांचया आश्यावर चालली ्हो्ी. ्े वषा्लच े४० रुपये पं्ोिीस दे् . या सव्ल िाळां्नू फी 
पालकांचया ऐप्ीप्माण ेअधया्ल आणयापासनू दोन आण,े चार आण ेव कवशच् ्आठ आणपेयहं् असे. 
थळािवळ एके शठकाणी पं्ोिी ्हो्ा. ् ो वदृ्ध असनू अधं ्हो्ा. ् ो शल्हावयास व वाचावयास कसे 
शिकवी् ्हो्ा ्े मला समिले ना्ही.” असा तयाशवषयी रोिशनिी् रावसा्हबेांनी उ्लेख करून 
ठेशवला आ्ह.े

“्ळे येथील एका िाळे् मलुांस १०५०२७ ्ही संखया वाच्ा येईना ्िी तयांचया पं्ोिीस्ही 
येईना. पण ्ेथील का्ही िाळा् लेखन, वाचन, पाढे, गणुाकार, भागाकार व ्ों्डच े श्हिोब 
करणयापयहं् मलुांची मिल गेली ्हो्ी.” ्री शम. री्ड, िाळांच ेइनसपकेिर, म्हण्, “जया ज्ानाचया 
पायरीपासनू शिक्षणाला आरंभ व्हावयाचा तया पायरीिी या गावठी िाळां्ील शिक्षणाचा िवेि 
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्हो् आ्ह.े” या्च घोणकाई, रेवद्ंडा इ. शठकाणी पाद्री लोकांनी चालशवले्या िाळा ्होतया. तयांचा 
खच्ल ्डॉकिर वइु्सन दे्  अस्. पं्ोिी ि ूिा्ीच ेअस्. वेळेसंबंधी शिस् चांगली असे. ्ेथे 
शरिस्ी धमा्लच े शिक्षण दणेया् येई. बालबोध व मो्डी शल्हावयास व वाचावयास शिकशवणया् 
येई. ्डॉकिर वइु्सन यांनी एक मलुांकरर्ा मनोरंिक गोष्टींच ेपसु्क पाठशवले ्हो्े तयाच ेवाचन 
वगा्ल् चाल् असे. रेवद्ंडा येथील बाळकृषण अनं् िोिी यांनी चालशवले्या एका गावठी िाळे् 
शवदरुनी्ी, पंचोपाखयान, वे्ाळ पंचशविी, शवक्रम बत्ीिी व इसापनी्ी, यासारखया ग्ंथांच ेवाचन 
मलुांक्ूडन ्हो् असे.

‘उपयकु्त ज्ानसंग््ह’ या को््हापरुाक्डील माशसकाचा अकं ्हा्ी प्डला ्हो्ा तया्ील नैश्क 
म्हणींच ेवाचन नागावमधील एका गावठी िाळे् ्हो् असे. ्ेथील दसुऱया एका िाळे् गणुाकार 
व वयाकरण शिकणयापयहं् मलुांची मिल गेली ्हो्ी, व रामदासाच ेश्ोक वाचनू घे्  अस्. इगं्िी 
शिक्षणाची अशलबाग येथे एक िाळा ्हो्ी ्ी ्डॉकिर वइु्सन यांचया खचा्लने चाले. ्ी् इयत्ा 
चार ्होतया. कुलॉकसची इगं्िी क्रशमक पसु्के, आशियाख्ंडाचा भगूोल, मॉरलकलास बकु, वइु्सन 
यांच ेभाषापद्ध्ीच ेध्ेड, म्हाराषट्ाचा इश््हास ्ही पसु्के अभयासक्रमा् लाशवलेली ्हो्ी. भगूोल 
शिकवी् पण नकािाची क्पना कोणाला झालेली नव्ह्ी. कलकत्ा, मुबंईचया दशक्षणसे आ्ह े
म्हणनू एका शवद्ाथया्लने सांशग्ले. ऋणशनषधेक बोध, िाग्ी जयो्, िनावरांच ेवण्लन, बाळवयाकरण 
इ. पसु्के अभयासक्रमा् लावलेली ्हो्ी. तयावेळच ेमुबंईच ेगव्हन्लर नामदार एश्फनसिन सा्हबे 
यांनी आप्या रा्हतया बंग्यासमोर आप्या खचा्लने एक िाळा चालशवली ्हो्ी.

नवीन पद्ध्ीचया काढले्या िाळांस सरकारी म्हण्. अिा िाळा रावसा्हबेांचया आधी शम. 
्होप व शम. बेकर यांनी शकतयेक काशढ्या ्होतया. ्ळोिे, दश्हवली, पेण, रो्ह,े अशलबाग, कोयन्ड, 
्ड्हाण,ू वांद्र,े कोळवण, मरुबा्ड, शभवं्डी, इतयादी शठकाणां् नवया पद्ध्ीचया िाळा सथापणयाचा 
्ुहकूम सर पेरी िाळाखातयाच ेतयावेळच ेमखुय अशधकारी यांनी दऊेन ठेशवला ्हो्ा. नवीन िाळांची 
सथापना करावयाचया पवूवी गावोगाव श्ह्ूंडन, विनदार लोकांचया सा्हाययाने गावकऱयांची सभा 
भरवनू, तयांना नवीन िाळा सथापणयापासनू काय फायद े ्हो्ील ्े रावसा्हबे समिनू सांग्. 
लोकांची मने ्यार झाली म्हणिे तयांचयाक्ूडन अि्ल घे्  व तया अिवी् आम्ही फलाण ेफलाण े
ग्ामसथ अमकु वग्लणी वषा्लस दे्  िाऊ असे वचन घे् . िाळेचया सथापनेचा शनमम ेखच्ल करणयास 
कंपनी सरकार ्यार ्हो्ी सबब शनमम ेखच्ल द्ावयाच ेअशभवचन लोकांनी शदले व ्े वचन का्ही 
वषते ्री शनश्याने लोक पाळ्ील अिी खात्री झाली म्हणिेच रावसा्हबे सरकारची मिंरुी आणनू 
नवीन िाळा काढी्. “शम. बेकर सा्हबेांचया वेळेस सथापन झाले्या थो््डयािा िाळांपासनू मला 
िेवढा त्रास झाला ्ेवढा त्रास सव्ल शि्हा्ील िाळांपासनू झाला ना्ही. लोकांच ेशनश्य वाळूचया 
दोऱयाप्माण ेअिाश्व् आ्हे् ”, असे रावसा्हबे म्हण्. ‘आम्ही अमकू वग्लणी दरवषा्लस दे्  िाऊ’ 
असे लोक शल्ूहन दे्  अस् ्ह ेअगदी खरे; परं् ु्हा लेख शल्ूहन दणेारे कायद्ाने बांधले िा् अस् 
अथवा नस् या शवषयी संियच ्हो्ा. शनदान का्ही लोक बांधले िा्ो, असे मानी् नस् म्हणनू िे 
बंधन मानले िा् असे ्े नैश्कच ्हो्े. का्ही शदवसांनी एक म्हण,े “आ्ा आमचा मलुगा िाळे्नू 
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शनघाला, तयाच ेशिक्षण संपले तयाबरोबर वग्लणी दणेयाच ेकारण संपले. दसुरा म्हण ेआम्हाला गाव 
सो्ूडन िावे लाग् आ्ह ेम्हणनू वग्लणी दणेयाच्ेही सो्डावे लाग् आ्ह.े” श्सरा म्हण,े ‘आमची 
शसथ्ी बदलली म्हणनू वग्लणी दवेव् ना्ही याबद्दल लाचार आ्हो्.’ मलुगा मश्हना दोन मश्हने 
गैर्हिर अथवा रिेवर असला ्र वग्लणी शकंवा फी न दणेयास सबळ कारण झाले असे पालक 
म्हण् व ्े म्हणण ेमानय ्होई असा अनभुव भासकर दामोदर ्ह ेनगरास शव्हशििर अस्ा तयांना 
पषुकळ आला. लोकांनी शदलेले लेख कायदिेीर आ्हे्  असे धरून शफया्लदी करून पै न पै वसलू 
करणयाचा प्यतन मामलेदार, म्हालकरी करी् नस्, ्से के्याने लोक वग्लणी दणेयाच े कबलू 
करणयास पढेु आले नस्े व िाळा सथापण ेकठीण गेले अस्े म्हणनू लोकांचया समिु् ीवर िास् 
शभस् ठेवावी लागे. या संबंधी आपला प्थमचा अनभुव रावसा्हबेांनी असा शल्ूहन ठेशवला आ्ह.े 
“वग्लणी दणेयास साधारणपण ेलोक खषुी ना्ही्. यामळेु शम. ्होप यांचया वेळी सथापन झाले्या 
िाळा आ्ा ्डळमळू लाग्या आ्हे् . पढु्यावषवी वग्लणी दणेयास आम्हािवळ पैसे ना्ही्, ् मुचया 
िाळा आम्हास नको् असे का्ही ग्ामसथ सांग्ा्. तया सावरावयास मला भगीरथ प्यतन करावे 
लाग्ील.” रावसा्हबेांक्ेड एका सोलापरू येथील मास्राने ठाण ेशि्हा् माझी बदली करा अिी 
शवनं्ी कर्ाना असे पत्र शलश्हले ्हो्े- “माझा येथे शनवा्ल्ह ्होऊ िक् ना्ही. पगार भागशवणया् 
फीचया पिैां् िी ् िू येईल ् ी भरून काढण ेलोकांचया वग्लणीवर अवलंबनू आ्ह.े ् ी इ्के शदवस न 
आ्याने मी वष्लभर अध्लपोिी असनू सव्ल शदवसभर परेुपरेु काम करी् आ्ह.े” उरण येथील मास्राने 
्क्रार केली ्हो्ी की, “माझा २ मश्हनयाचा पगार लोकांक्ूडन येण ेआ्ह.े” ्ही शसथ्ी १८६१ पयहं् 
सधुारली नव्ह्ी. २८.६.१८६१ चया पत्रा् नारायण भाई दां्ेडकर ्ह ेठाण ेव कुलाबा या शि्हा् 
रावसा्हबेांचया मागनू शव्हशििर अस्ा तयांनी रावसा्हबेांना कळशवले की, “परिराम शवषण ू या 
मास्राने आम्हावर द्हा रुपयांची शफया्लद केली आ्ह.े ्ो म्हण्ो ्ही रककम लोकांक्ूडन येणाऱया 
वग्लणीची दोन मश्हनयांची बाकी आ्ह.े”

रतनाशगरी येथील गंगाधरपं् शिळकांनी रावसा्हबेांिवळ गाशयलेली क्हाणी श्वणीय आ्ह.े 
“आिपय्ल् सण ना्ही, वार ना्ही, सिुी ना्ही. सदोशद् ्हमालासारखा काम करी् असे. मी कामाचा 
सने्ही व काम माझा सने्ही. याशिवाय गलु्हाैसी सने्ही संपादन करून कधी तयांचया बरोबर सिुी् 
बा्हरे गावी शिशफनीस वगैरे आि वीस वषाहं् गेलो ना्ही. पं्ोिीपणां् मलुांस फार श्म घऊेन 
शिकशवले ्री वाशष्लक परीक्षचेया वेळी मलुांचया ्ों्ूडन उत्रे आली ्र मलेु ्ुहिार आ्हे् , पं्ोिी 
बरे श्म घे् ो असे दवैविा् म्हण्ील आशण आपण शिकवावे एक आशण परीक्षकांनी शवचारावे 
दसुरेच असे झा्याने मलुांचयाच ्ों्ूडन उत्रे आली ना्ही् म्हणिे आम्ही शक्ी िरी श्म घे् ले 
असले ् री ् े वयथ्ल ्होऊन ‘काय बरे! पं्ािी म्ेहन् घऊेन शिकवी् ना्ही्.’ इतयादी इनाम शमळाले 
म्हणिे मरण येईल ्र बरे असे वाि्े. सबब िळेीच ेकान गोसावयाचया सवाधीन अिी चाकरी करू 
लाग्यास ्ह ेशवसावे वष्ल. म्हणनू या चाकरीचा फारच कंिाळा आला आ्ह.े १९ वषाहं् ३॥ मश्हने 
रिा घे् ली ्हो्ी.” या क्हाणीची फलश्ु् ी खालील सवकृ् श्ोकां् वण्लन करून पत्र परेु केलेले 
आ्ह.े
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सरर् ्सरशस कंचन शद्ििनं प्वा्हाग्म ्। 
्दतुधशृ्शचकीष्लया शनिसु् नयं शिक्षये् ्॥ 

इमाशनश् शधया नरान ्शद्िवरो शवशदतवा ्दा ।
वरं िनिशिक्षणानमरणमवे सोऽमस््ह ॥ १ ॥ 

गरीब, श्ीमं्  व विनदार अिा पषुकळ लोकांिी रावसा्हबेांनी संभाषण केले तया् लोकम् असे 
आढळून आले की, ‘आपसा्’ केले्या ठरावाने वग्लणी िमशवणयाच ेकाम लोकांना तयांच ेतयांनाच 
अिकय वाि्े. िशमनीवरचा िसा कर ्साच शिक्षणाचा कर अ्पसा िशमनीचया कराबरोबरच 
वसलू करावयाचा असा ठराव के्यास शनयशम् पैसा शनयशम् काळी िमले.

गावोगाव िाळांची सथापना व तयाबरोबर प्श्शष्ठ् लोकांची शिक्षणावर दखेरेख ठेवणाऱया सकूल 
कशमि्यांची रचना व सथापले्या िाळांची ् पासणी, िाळांचया खचा्लकरर्ा व इमार्ीकरर्ा वग्लणी 
िमशवण ेइ. कामांकर्ा रावसा्हबेांनी फार पररश्म केले. तयांनी १८५७-५८ साली खषुकीने ८३७, 
िलमागा्लने २९६ व रे्वेने १६८० मलै प्वास केला. ्े म्हण्, “माझयाक्ेड सोपशवले्या माझया 
लोकांची नैश्क व बौशद्धक शसथ्ी मी िर अ्पांिाने सधुारू िकेन ्र मी आपणास धनय मानीन.” 
अशलबागेस एका सभे्  रावसा्हबेांनी बरीच वािाघाि केली. सभलेा मनुसब, मामलेदार ्हिर ्हो्े. 
लोकांच ेमनावर का्ही पररणाम झाला ना्ही. तया प्संगाच ेवण्लन कर्ाना रावसा्हबेांनी असे शल्ूहन 
ठेवले आ्ह,े “मी दग्डांिवळ बोल् ्हो्ो असे मला वािले. रोहांचे१ मेंधळे व अशलबागच ेआगं्े 
इतयादी लोकांिी वादशववाद कर्ाना माझ ेसव्ल वकृ्ततव वथृा झाले. पोलाद परुास गेलो, लोकांची सभा 
भरशवली. िाळा मागनू घणेयाशवषयी उपदिे केला. शिक्षणाच ेम्हत्व या शवषयावर भाषण केले. मलुा- 
बाळांना शिक्षण दणेयाची िबाबदारी तयांचयावर नीश्दृष््टया किी आ्ह े्े सांशग्ले. सभे्  बरेचसे 
वाणी ्हो्े. सव्ल बोलण ेवाया गेले.” (८.१.१८५६ची रोिशनिी) लोकांची मने वळवनू िाळेचया 
खचा्लकर्ा पैसे िमशवण ेकठीण आ्ह.े एक वाईि मनषुय सवाहंचा शबघा्ड कर्ो. एक कृषणवण्ल मेंढी 
सव्ल कळपाचा बेरंग कर्े असे तयांना कोठे कोठे आढळले. कधी कधी िाळासथापनेचया आ्ड 
सामाशिक समिु् ी ये्. िाळा भरावयास सव्ंत्र इमार् नस्यामळेु एकाद्ा धशनकाचया प्डवी् 
्ी भरावी लागे. तया् िर सा्हबे इनसपेकिर ्पासणीकर्ा शिरले ्र आम्हास पिणार ना्ही असे 
गळुसुंद े येथील ग्ामसथांनी रावसा्हबेांना कळशवले. ्ही अि इनसपेकिर सा्हबेास सा्हशिकच मानय 
झाली ना्ही. “खाशनवली येथे २ सवुण्लकार, १ कासार, १ लो्हार व ्ेथील दिेमखु एक मराठा 
ग्ृहसथ, एवढेच काय ्े ज्ानी व संभाशव् लोकांपैकी ्हो्े. रामराव दिेमखु ्ह ेसजिन ्हो्े. तयांना 
४ मलुगे ्हो्े. मोठा मलुगा बळवं्राव पढेु चांगला शनघले अिा लक्षणांचा ्हो्ा. शिकणयाकर्ा 
या मलुास कोठे्री ठेवा असे मी म्हिले. दिेमखु म्हणाले, ‘माझयापासनू दरू करावयास मी कबलू 
ना्ही.’ इ्रांनी तयांची वा्हवा केली.” (१.३.१८५६ ची रोिशनिी) शकतयेक शठकाणी गावठी िाळा 
सरकारी लोकांनी पा्ूहन िावया या क्पनेबरोबर पं् ोिी कपाळाला आठ्ंया चढवी्. ् थाशप उमदे न 
सो्ड्ा िाळा सथापन करणयाची ्ही चळवळ रावसा्हबेांनी अगदी ख््ेडयापा््डया् नेऊन पोचशवली 
्हो्ी. तयांनी ्डॉ. ्हाक्ल नेस यांना कळवले ्हो्े की, रायग्ड व रािपरुी ्ालकुया् ४ िाळा सथापावया 
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अिी सचूना मी करणार आ्ह.े गोरेगाव व शनझामपरू येथील लोकांक्ूडन अि्ल येऊ लागले आ्हे् . 
माला्ड, गोराई व ि ूया ख््ेडयां्नू अि्ल भराभर आले. ्ळे घोसाळयांस लोक िमा झाले; परं् ु
सरकारी अिी तयांना पसं् प्ेडना. प्शसद्ध बं्डखोर राघोिी भगं्या याचया िा्ीच ेिंगलां् रा्हणारे 
कोळी, ठाकूर, जयांना पषुकळ लोक िादिूोणा करणारे समि् ्े व शिकारीवर शनवा्ल्ह करणारे 
का्करी यांना्ही शिक्षण कसे दे् ा येईल याशवषयी रावसा्हबे शवचार करी् अस्. या कामाकर्ा 
पनवेल ्ालकुया् शफर् अस्ा एके शठकाणचया सभचेी ्हशकग् तयांनी इगं्िी् शल्ूहन ठेशवली 
आ्ह े्ी फार मनोरंिक आ्ह.े

“मी १६.५.१८५६ रोिी रा. रा. कृषणािी बाबािी भावे, साई पेि्याच े म्हालकरी यांचया 
शवनं्ीवरून रावे नामक ख््ेडया् शिरलो. येथील रश्हवािी आग्ी िा्ीच ेलोक िंगलां् वस्ी 
करणाऱया तयांचया कोळी िा्ीचया बांधवांप्माण ेसधुारणा व श्च ेसंसकार यापासनू दरू ्हो्े. गावा् 
१५२ झोप््डयां् समुारे ६६० माणसे र्हा् ्हो्ी. ्ह ेसव्ल एका वेळी फार शदवसापासनू मशदरेच ेभक्त 
बनलेले ्हो्े असे तयांचयाच सांगणया् आले. ‘थो््डया शदवसांपवूवी आम्ही अगदी पकके दारूबाि 
बनलले ्हो्ो. शखिा् असलेली पै न पै खच्ल ्होई ्ो दारू शपणयाने शकतयेकांना उपास काढावे 
लाग्.’ दरम्हा दरघरी कमी् कमी एक रुपया दारूपायी खच्ल धररला ्री या गावी वषा्लस १८२४ 
रुपये खच्ल ्हो्. यामळेु या गरीब लोकांच े िे ्हाल ्हो् तयांना पारावार नसे; परं् ु मिारशन््ह े
म्हालकरी या गावा् आ्याबरोबर दारूचया मके्तवा्यांचया लबा््डया उघ्डकीस आणनू तयांना द्ंड 
करू लागले व समाि िम े्ेथे या अज्ान लोकांना, वेळोवेळी उपदिे करून ्हा्डीमािी शखळलेले 
्ह ेवयसन तयांनी स्् प्यतनाने तया लोकांना अशिबा् सो्डावयास लावले! तयांचयाकरर्ा केले्या 
स्तुय अशवश्ां् श्माबद्दल तया म्होतसा्ह म्हालकऱयाला सारा गाव दवुा दऊेन कृ्ज्ापवू्लक तयाच े
गणु माझ ेिवळ गाऊ लागला. आपण आरंभले्या कृतयाची पू् ्ल्ा करणयाकरर्ा व मद्पानाची 
अिीबा् बंदी झा्यापासनू ्होणाऱया सधुारणलेा शचरसथाशयतव आणणयाकरर्ा कृषणराव मला 
घऊेन आप्या ने्हमीचया पररशच् सथानी म्हणिे िेथे तयांच ेउद्ोग स्् चाल ूअस् व िेथे उभ े
रा्ूहन मशदरापान व तयाच ेदषुपररणाम यावर इ्का गणुकारक उपदिे ्े करी् आले ्ेथे प्ाप्त झाले 
व शिक्षणाच ेफायद ेकाय आ्हे्  ्े तयांना समिनू सांगनू ‘िाळा मागनू घया’ अिी शवनं्ी तयांनी 
केली; मात्र ्ो आप्या श्ह्कतया्लने केलेली शवनं्ी तया गावढेकऱयांनी फार खषुीने मानय केली. 
ने्हमीच ेअिीवर िाळेचया सथापनेशप्तयथ्ल माझके्ेड अि्ल आणनू शदला. ्ह ेसव्ल तया म्हालकऱयांच े
उद्ोगाच ेफळ ्होय. यांचयासारखी कृ्ी करणयाची नसु्ी इचछिा असणारे लोक माझया शि्हा् फार 
कमी व कृ्ी करू िकणारे ्र ना्ही्च.” १५.५.१८५६ चया रोिशनिी् पढुील उ्ारा साप्ड्ो. 
“कृषणािी भावे यांची गणना गशव्लष्ठ, उद्धि व आगं्कु कारणाने भागयोदय पावले्या माणसां् 
लोक कर्ा्; परं् ु्े माझया पा्हणया् आले्या उत्म माणसांपैकी आ्हे् . व ््लनाने सभय, मनाने 
मोकळे व वाचचे ेशनषकपिी असनू तयांची मदु्रा गवा्लने लपु्त झालेली मळुीच शदस् ना्ही. अगंम्ेहन् 
फार घे् ा्. प्ामाशणक आ्हे्  व लांचलचुप्ीस केव्हा्ही वि ्हो् ना्ही. सरकारावर तयांची शनष्ठा 
पणू्ल आ्ह.े सव्: िास् शिकणयाची व तयाचप्माण ेआमचया लोकां् शिक्षणाची वदृ्धी करणयाची 
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इचछिा कर्ा्. साई भागां् मशदराप्साराचया शवरुद्ध तयांनी यदु्ध चालशवले आ्ह.े ईश्वर तयांना या 
कामी यि दवेो. असला मनषुय माझा शमत्र व्हावा अिी मी इचछिा कर्ो.” याप्माण ेयांची मतै्री ि्ूडन 
्ी आमरणा् ्हो्ी.

रावसा्हबेांची शिस् फार क्डक असे. ्ी पा्ूहन सर अशसकरन यांनी तयांना असे पत्र शलश्हले, 
“गैरशिस् री्ीचया व ््लनाव ््लना् फरक अस्ो, ्ो शनव्डणया् पषुकळ काळिी घे् ली पाश्हिे. 
एखाद ेवेळेस गोंधळून गे्यामळेु, भी्ीने गांगर्याने अथवा उपि् मखू्लपणामळेु म्हणा एखाद्ाचया 
्हा्नू गैरशिस् व ््लन झाले ्र ्े शनराळे व िाणनू बिुनू बधुया सदोष असे व ््लन केलेले शनराळे.” 
काम करणयास नालायक, शनषकाळिी, केलेला ्ुहकूम मदु्दाम मो्डणारे यांना एकवार सावध करून्ही 
व ््लणकू न सधुारणारे अिा मास्रांच े िासन रावसा्हबे करी् अस्. कोणास पेनिन दणेयाची 
शिफारस करी्. कोणास कमी पगारावर घालवी्. का्ही ्हो् नसनू्ही आिारी म्हणनू खोिा ररपोि्ल 
करून गैर्हिर रा्हणयाऱया एका मास्रास िाळाखातयास लाि आणणारे व ््लन करणारा म्हणनू 
ब्ड्फ्ल  करावा असे वररष्ठांक्ेड शल्ूहन पाठव्ाना रावसा्हबे म्हणाले, ‘अिांना पनु्हा पनु्हा सधुार्ो 
का पा्हा असे म्हणनू नोकरीवर ठेवण े्हा साव्लिशनक पैिाचा दरुुपयोग करण े्होय.’ तयांना सवाहं् 
ची्ड आळिी व गचाळ मास्रांची येई. “xx शठकाणचया िाळेवरील अशससिंि मास्र अगदी 
शनरुपयोगी आ्ह.े भाराभर चकुा कर्ो. का्ही माश्ह्ी मागशवली व याने दणेयास उिीर केला ना्ही 
असे कधीच ्हो् ना्ही व अिाबद्दल िाब माशग््यास, ‘मी आ्ा वदृ्ध झालो’ अिी सबब सांग् 
्ेव्हाच पढेु ये्ो व स्हस्रिः माफी माग्ो, अस्या मखूाहंनी माझ ेकाम भागावयाच ेना्ही.” ्थाशप 
लोक आप्या शवरुद्ध का्ही्री ्क्रार कर्ील की काय अिी िकंा घऊेन कोणी एक पं् ोिी 
शवचार्याशिवाय आपले म्हणण ेसांग ूलागला ्ेव्हा, “्मुचयावर आरोप ठेशव्याशिवाय ्मु्ही 
समारोप कसला करर्ा.” असे तयास शवचारून रावसा्हबेांनी वािेला लावले.

रावसा्हबेांक्ेड एकदा पनवेलचया एका पं् ोिीच ेप्करण आले ्हो्े. तया सवाहंचा तयांनी शवचार 
करून तयाची का्ही चकू ना्ही असे ठरशवले. ्हा सगळा पत्रवयव्हार तयांचयाक्ेड ने्हमी येणाऱया एका 
शमत्रास वाचावयास शमळाला. ्ेव्हा तयाने सखाराम बाप ूदा्ार यािवळ सांशग्ले की, माझयामळेु 
पनवेलचा पं्ोिी वाचला. ्े ऐकून रावसा्हबे म्हणाले, “दसुऱया कोणाचया शिफारिीवरून 
एखाद्ाशवषयी मी िे असतय आ्ह े्े कसे शल्हीन अथवा बोलेन! मला आ्ा िास् सावध राश्हले 
पाश्हिे व या शमत्राचया व ््लणकुीवरून ध्डा शिकला पाश्हिे.” (१.१२.१८५५ रो. इ.ं)

रावसा्हबेांचया कामाचया खोली् तया ्ारखपेासनू कोणाला्ही, प्तयक्ष पतनीला्ही येणयाची 
बंदी झाली. असतय व ््लन रावसा्हबेांना खप् नसे.

“संधयाकाळी बाळािीपं् अणणा शलमये खातया्ील ्हा्ाखालील लोकांिी असले्या माझया 
व ््लनाबद्दल माझयावर रागावले. कोण्ा प्संग असे शवचार्ा म्हणाले, पढुचया मकुकामावर माझी 
्डाक पाठव ूनको असे बिाशवले अस्ा शिपायाने ्डाक पढेु पाठशवली व शवचार्ा ्से केले ना्ही 
म्हणाला. असे खोिे बोल्याबद्दल मी तयास ब्ड्फ्ल  केले. इ्की असतय्ा चाल ूशद्यावर िगा् 
सरुशक्ष््ा रा्हणार ना्ही.” (१०.२.१८५६ ची रोिशनिी)
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मलुांवर रावसा्हबेांच े पे्म असे. तया्नू ्ुहिार व ्हिरिबाबी मलुांवर शविषेच. क्याणास 
मकुकाम अस्ा ्ेथील िाळा ्पासणयास रावसा्हबे गेले. वगा्लमधये ध््डयांच ेवाचन घऊेन एका 
मलुास ‘नागवण’े या िबदाचा अथ्ल रावसा्हबेांनी शवचारला. पषुकळ मलुांस वेळेवर अथ्ल सचुला 
ना्ही. क्रमाने सवाहंस शवचारी् अस्ा एका ल्हानिा बिूने आपली लंगोिी सो्ूडन ्ी पढेु ्हा्ा् 
धरून सांशग्ले ‘्ह े पा्हा नागवण!े’ तयाबरोबर वगा्लवरील पं्ोिी चपापले; पण रावसा्हबेांनी 
तयाचया धीिपणाची व ्हिरिबाबी बदु्धीची ्ारीफ करून भशवषय करून ठेशवले की, ् ू पढेु 
प्शसद्धीस आ्याशिवाय रा्हणार ना्हीस. ्हा बिु व नागपरुच ेप्शसद्ध वकील गोरक्षणसभचे ेअधयक्ष 
कै. गोपाळराव शभ्ेड ्ह ेएकच.२ पं्ोिी कसे शिकशव्ो ्े रावसा्हबे पा्हा् बस् व शकतयेक वेळा 
शिकवावे कसे ्े सव्: पं्ोिीस शिकवनू दाखशव्. 

का्ही शदवसांनी रावसा्हबेांचा कामासंबंधी बे् चांगला बसला असावा. नीळकंठराव नावाचया 
एका सनेहाने ८ िनू १८५६ चया पत्रां् असे शलश्हले की, “बेळगाव प्ां्ा्ील लोक उदार व धशनक 
आ्हे् , ++++ शवद्ाखातयां् रा. नारो शवषण ूबापि यांचयासारख ेशिकशवणयाचया कामा् मद्गार 
आ्हे् . शम. रॉबि्लसनसारखया वररष्ठांना लोकक्याणाची आसथा आ्ह;े ्थाशप शिक्षणाप्ीतयथ्ल 
आम्ही केलेली कामशगरी ्मु्ही आप्या शनषकांचन मलुखा् केले्या कामशगरीचया पासंगास्ही 
लागणार ना्ही व याच मानाने पा्हा्ा इ्र शि्हां्ील शव्हशििरांपके्षा ्मुचचे श्म सवाहं् अशधक 
यिसवी झाले असले पाश्हिे्.” 

रा. गोशवंद नारायण३ यांनी खालीलप्माण ेप्िसंापर उद ्गार एका पत्रा् काढले आ्हे् . “या 
प्ां्ा् ्मु्ही शिक्षणाच ेकामा् दाखशवलेली मनाची कळकळ व उतसा्ह ्ही सवाहंचया स्ु् ीस पात्र 
आ्हे् . आप्या इ्के पररश्म लोकश्ह्ाथ्ल करणारे फारच शवरळा. + + + + + आप्यासारखा 
सामथय्लवान व दयाळू शव्हशििर शमळण ं्ह ेयेथील लोकांचया दवैां् आ्ह ेखरे; पण ्सेच ्मुचया 
योगय्ेची शकंम् कळणयाइ्की अककल अगंी असण ेतयांचया दवैा् असले पाश्हिे.”

नारायण भाई दां्ेडकर, रावसा्हबांच ेस्हाधयायी ्ह्ेही रावसा्हबेांप्माणचे अनयत्र शव्हशििर ्हो्े. 
्े २९.८.१८५६ चया एका पत्रां् शलश्ह्ा्. “आमचया गावा् िाळा सथापन करा अिी मागणी 
कर्ाना ग्ामसथ लोक िी लेखी ्हमी दे् ा् श्चा अापण एक उतकृष्ट नमनुा योशिला आ्ह.े व 
मी असे ऐक्ो की ्ो इ्का चांगला ठरला आ्ह ेकी ्हमी दणेारे लोक फारच थो््डया प्संगी ्ो 
मो्ड्ा्. म्हणनू ्ी नमनुा कसा काय आ्ह े्ो पा्हणयास तयाची नककल पाठवा.” 

रावसा्हबेांची कामशगरी ििी लोकांस ् िी सरकारास्ही मानय झाली. १९.८.१८५६ ् ारखपेासनू 
तयांना ठाण ेशि्हाचया िाळांशिवाय मुबंई ि्हराचया िाळांच ेशव्हशििर नेमले.

इगं्ि सरकारची प्थमची शिक्षणशवषयक कामशगरी थो्डकया् वण्लन करावयाची म्हणिे इगं्ि 
सरकाराने शिक्षण संसथा संघशि् सवरूपाचया शनमा्लण के्या. िाळां् अमकू एक इयत्ांपयहं् शिक्षण 
द्ावयाच ेअसे ठरवनू प्तयेक इयत्े् ील अभयासक्रम शनशश्् करून शदला व शवद्ान लोकांक्ूडन 
क्रशमक पसु्के शल्हशवली व ्ी छिापवनू लोकांच े्हा्ी शि्की सवस् दवेव्ील श््की शदली. ्ह े
सव्ल रचनातमक काय्ल रावसा्हबे म्ंडशलक, भासकर दामोदर पाळंद,े नारायणभाई दां्ेडकर, प्ो. केरो 
लक्मण छित्रे, ्डॉ. रामकृषण गोपाळ भां्डारकर इ. बशुद्धमान लोकांक्ूडन करून घे् ले.



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 61

प्वास करी् अस्ा रावसा्हबेांना धम्लिाळे् शकंवा एकाद्ा दवेालया् उ्रावे लागे, ्थाशप 
तयांना ्ंबू्  रा्हण े आव्ेड व या तयांचया आव्डीची शनव्ड तयांचया रतनाशगरी येथील गरुुिींस 
म्हणिे राम बाळकृषण यांना फारच पसं्  प्डली. ्े २१.१.१८५६ चया पत्रा् म्हण्ा्, “प्वासाच े
कामा् ्मु्ही ्ंबचूी योिना केली् ्ी्ूहन अशधक चांगली योिना ्मु्हाला करर्ा येणार ना्ही. 
मानी मनषुयास ्ंबशूिवाय प्वास करण ेव्हावयाच ेना्ही. एकाद्ा मोठ्या ख््ेडया् अथवा ल्हान 
नगरा् िाण े्हो्ाच िो भिेेल तया वाईि बऱया लोकांपढेु ‘आम्हास िरा थो््डयाब्ुह् सोईची िागा 
उ्रावयास द्ा.’ असे म्हणनू ्ों्ड वेगा्डावे लाग्े व आपण सरकारी अशधकारी प्डलो म्हणनू 
पषुकळ लोकांना मना् असो अथवा नसो वे्डीवाक्डी सोय शभ्ेडस्व करावी लाग्े. तयांचयाक्ूडन ्ह े
काम खऱया पे्माने शकंवा पिैाने ्हो् ना्ही. िर पतकर् असेल ् र गरि म्हणनू गावाचया िवे्डीबा्हरे 
एखाद्ा दवेालया् उ्रावे लाग्े. अथवा धम्लिाळेचा आश्य घयावा लाग्ो व कोणी सांगावे या 
िवेिचया शठकाणा् आपण उ्रणयापवूवीच दषु्ट रोगाने शप्डलेले, मालन व अिदु्ध लोक, नकु्ेच 
रा्ूहन गेले ना्ही् म्हणनू!”

प्वास करण े्ो ब्ुहधा घो््डयावर बसनू रावसा्हबे करी्. कधी-कधी रस्ा चांगला अस्यास 
घो््डयाचया बगी् करी्. पनवेली्ूहन ये्ाना एकदा घो््डयाचा पाय सरला व ्ो िशमनीवर प्डला 
तयावेळी बगीला धकका बसला तयासरसे रावसा्हबे्ही खाली प्डले. िरा गळयाखाली इिा झाली 
्हो्ी. शकतयेक वेळा ्े ्हो्डीने प्वास करी्. एकदा बेलापरुा्ूहन ये्ाना ्हो्डी् बस्े वेळी बरोबरच े
सामान येणयास उिीर झाला; ्हो्डी ्िीच ्हांकारावी लागली. वािे् भकू लागली. उळवयास 
्हो्डी लागली. ्ेथे फराळाच ेसामान, केळी अथवा खिरू यापैकी का्ही शमळाले ना्ही. पढेु ओ्हिी 
लाग्यामळेु चौकी् उपािी शनिनू र्हावे लागले. अिीच एक रात्र सामान वेळेवर न आ्यामळेु 
पाच्ड मकुकामी दधू शवक् घऊेन ्ेवढेच शपऊन र्हावे लागले. प्वासा् रावसा्हबे बरोबरीचया 
भारवा्हक म्ंडळीचया सखुाक्ेड पा्हा् अस्, तयाच ेउदा्हरण खाली शदले आ्ह.े

“मुबंईस मग संधयाकाळी ३॥ वाि्ा घो््डयावर बसनू माला्डािवळ शकंचवळीचया धम्लिाळे् 
आलो. ् ेथे फराळ करून बरोबरचया मनषुयांनी आराम के्यावर तयांचया खषुीने ्हळू्हळू घो्डबंदरास 
११ वाि्ा येऊन नाना िकंरििे यांचया बंग्या् येऊन शनिलो.” (७.११.१८५८ रो.उ.) कधी-
कधी प्वासाच ेसोईकर्ा पा्हािेस ३ वाि्ा उठावे लागे व ्से उठून सनानसंधया करून प्वासास 
आरंभ करी्. पण शकतयेक शठकाणी इक्षरुसाचा लाभ घ्ड् असे व संधयाकाळचया वेळी प्वास 
के्यास क्याणाचया खा्डीवरील झळुझळु वा्हणारा वारा सखुाव्ह ्होई. रावसा्हबे घो््डयावर 
बसनू प्वास कर्ेवेळी घो््डयास िरा दःुखाप् झाली ्र भाऊ दािींक्ेड औषधोपायास पाठवी्. 
कधी कधी पिवुैद् शसिफनस यांचयाक्ेड पाठवावयास सांग्. शव्हशििर अस्ाना रावसा्हबे पषुकळ 
शफर् अस्. ्ेव्हा शफर्ा शफर्ा वािे् िी दि्लनीय सथले लाग्, उदा्हरणाथ्ल वसईचा शक्ला 
व तया बािलूा असलेले साखर िदु्ध करणयाच ेकारखाने व वज्रशे्वरी येथील ऊन पाणयाची कंु्ेड, ्ी 
पा्हावयास िा्. पण आपले काम िाकून प्शसद्ध सथळ पा्हावयास ्े केव्हा्ही वािेचया आ्ड गेले 
ना्ही्. असे एका अपवादाने म्हण्ा येईल. ्ो अपवाद म्हणिे तयांच ेरायग्डास िाण े्होय. “मी 
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कु््ूहलाने रायग्डाच ेदि्लनास गेलो. माझया भागा्ील ्डोंगराळ प्दिेा्नू िाऊन येऊन २० मलैांचा 
प्वास करणयाचया श्माच ेरायग्डावर िेवढे मी पाश्हले ्ेवढ्याने चीि झाले. शसं्हासनाचा भाग, 
उधवस् मनोरे, िनूय दशुनग्लम  वािा इ. पा्ूहन कोणतया श्हदंचू ेशकंवा मराठ्याच ेहृदय ऐश्वय्लमा्हातमयाने 
भरून िाणार ना्ही!” (ि. िेकब यांना पत्र) पढेु रायग्डचया दरवािावरील संसकृ् श्ोक तयांनी 
१३.१.१८५६ रोिी रोिशनिी् पेशनसलने उ्रून ठेवला आ्ह.े ् ो असपष्ट आ्ह,े लागला ् सा खाली 
शदला आ्ह.े

श्ीगणप्येनमः 
प्ासादो िगदीश्वरसय िग्ामानंददोनजु्यं१ । 

श्ीमचछित्रप्ेः शिवसय नपृ्ेः शसं्हासने श्ष्ठ्ः२ ॥ 
िाके षणणवबाणिशुमगल३नादानंदसंवतसरे । 

जयो्ीराि४म्हत्र्लकेश्मश्ह्े िकुलेि५सापतेश्थौ ॥ १ ॥ 
वापीकूप््डागराशिरुशचरे ्हमयैव्लनैववीशथका ।  
स्ंभःै कंुशभग्ृहनै्लरेनद्रसदनैरभ्शंल्हमै्लश्ह्े ॥ 

श्ीमद्रायशगरौ शगरामशवषये ्हाराशि्ा६ शनशम््ल ो । 
यावचचदं्रशदवाकरौ शवलस्स्ावद समजुिभृ्ो७  ॥ २ ॥ 

१. ्हा िबद अनजु्या असावा. २. ्हा िबद अदमासाने ग्ंथकाराने लाशवलेला आ्ह.े ३. ्ही पांच 
अक्षरे भशूमगणना असावी. ४. ्हा समास म्ह्केुऽश् असा असावा. ५. ्ही ्ीन अक्षरे िकुलेच 
अिी असावी. ६. ्हा िबद ‘्हीराशिना’ अिी ्ृ् ीया असावी. श्हरािी ्ह ेइशंिशनयर असावे्. ७. 
िवेिले अक्षर ्ाम ्असे असावे. म्हणिे िके १५९६ (इ. स. १६७४) साली आनंदनाम संवतसरा् 
वैिाख मश्हनयां् िकुल नवमी रोिी एवं गणुशवशिष्ट प्ासाद शसं्हासनाशधशष्ठ् शिवनपृ्ीचया अनजेु्ने 
श्हरािीने बांधनू पणू्ल केला, ्ो यावचचदं्राढाशदवाकरौ शवरािमान ्होवो असा सुंदर अथ्ल शनघ्ो.

रायग्डावरील इ्र वस्ूंच ेवण्लन शदले आ्ह.े तया् अधंारी खोली (धानय साठशवणयाच ेकोिार), 
म्हादरवािा, गंगा ्लाव (जया्ील पाणी उतकृष्ट आ्ह)े इगं्िांचया सैनयापैकी िीवं् राश्हले्या 
यदु्धिि्लरर् ३ शिपाई व १ नाईक यांचया झोप््डया, ्हत्ीखाना, शिरका बाईच े दऊेळ, बािार, 
शक््या्ील वयापारी नागापपा व तयाच ेसमारक म्हणनू एका दग्डावर कोरलेला ३ फूि लांब व ५ 
फूि रंुद व ९२ (काय ्े लाग् ना्ही.) असलेले कोरीव शचत्र४, म्हादवेाच ेदऊेळ (जयाचा गाभारा 
रावसा्हबेांनी दि्लन घे् ले ्ेव्हा पाणयाने भरून गेला ्हो्ा), शिवरायांचया शसं्हासनाची िागा, 
रािवा््डयाचा पाया, राणीम्हाल, ्ोफा ्डागणयाचा दारूखाना, पालखीदरवािा, मनोरे, सप्तम्हाल, 
श्हरकणीची िेक्डी (िीवरून श्हरकणी नामक गवळण रश्बाच ेदधू घऊेन आ्यावर शक्याच ेद्ार 
रात्र ्हो्ाच बंद झाले म्हणनू आ् अ्डकून गे्यामळेु मलुास पािणयाकरर्ा खाली उ्डी घऊेन 
शक््या्नू शनसिली, व जया शठकाणी मनोरा बांधनू श्च ेसमारक केलेले आ्ह े्ी) इतयादी प्शसद्ध 
भागांच ेवण्लन आ्ह.े
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शव्हशििर अस्ाना रावसा्हबेांचया ्हा्ा् क्याण करणयाची सत्ा अस्यामळेु पषुकळ ल्हान 
मोठ्या लोकांक्ूडन शवनं्ीपत्रे ये्. “अमकया सा्हबेास सांगनू मला ्मकु िागा दणेयास सांगा. 
फलाणया शठकाणी माझी बदली करवा. माझयाशवषयी xxसा्हबेािवळ बोलला असालच.” इतयादी 
मिकुरांचया पत्राचा रावसा्हबेांक्ेड भारा येऊन प्ेड. ‘माझया ्हा्ा् काय आ्ह.े’ असे म्हण्ील 
्र तया्च ‘कोऽश्भारः समथा्लनाम’् असे उत्र असे. का्ही वयाने मोठे व थो्ेडसे शवद्ान अिा 
लोकांचया पत्राच ेिवेिी ‘सु् ेष ुशवस्रेण अलशमश् शवन्यः समु् लसन्’ु अिी सनमानाथ्ल शवज्ाप्ती 
आढळ्े. “क्पवकृ्षाखाली फलप्ाप्तीशवषयी इचछिा धरून बसणयाची पणू््ल ा करण े समथाहंक्ेड 
आ्ह.े” असे एखादा मनषुय सरळ शल्ही. शकतयेक ना्ी उकरून काढी् तया् एक रावसा्हबेांच े
मावसभाऊ शनघाले. फलिन्ूहन रामचदं्र नारायण भावे (एक ्ेथील िाळे्ील मास्र) शलश्ह्ा्, 
“आम्ही आपले सखख ेमावस भाऊ. आईच ेनाव वज्रच्ेुड मशं्ड् बश्हणाबाई भावी.” चकुीबद्दल 
रावसा्हबेांनी ररपोि्ल केला ्र नकुसान ्होईल म्हणनू एकाने एका सनेहाचया मधयसथीने प्शसद्ध 
केरुनाना छित्रे व कृषणिास्ती शचपळूणकर यांचयाक्ेड धाव मारून “्हा खळुा आ्ह े यास माफी 
करावी.” अिी पत्रे आणशवली ्हो्ी. योगय्ा पा्ूहन कोणा्ही मनषुयाच ेकाम ्हा्ी अस्यास ्े 
करणयाची रावसा्हबेांना ्हौस असे. व ्े करी् अस्ा आपलाच एखादा ग्ृहसथ आ्ड आला ्र 
तयांना वाईि वािे.” तयांनी प्ो. केरोपं् यांना  एका पत्रा् असे शलश्हले ्हो्े, “उत्म पदारूढ ्होऊन 
िर लोक मला सा्हायय करणार ना्ही् ्र ्े व तयांचा दिे ्ही दोघ्ेही करुणासपद ्हो् एवढे मला 
म्हण्ा येईल. या वाकयाचया क्डकपणाबद्दल माफी असावी. मनोशवकार प्बल झा्यावर ्ीक्ण 
िबद वापरावे लाग्ा्.” मोठ्या वशि्याने रावसा्हबेांचया दृष्टीने लायकी ये् नसे.

“नेशिव्ह िनरल लायरिरी् नाना गान ूभिेले. मोकळेपण ेबोलले ना्ही्. आठंी धरून ्हो्े. का 
्े पणू्लपण ेमी समिलो. अगदी नालायक, आळिी व (काय काय ना्ही?) अिा तयांचया मवे्हणयाला 
मी नोकरी शदली ना्ही म्हणनू.” (१२.२.१८५६ ची. रो.)

दािीबा म्हणाले, “माझया मलुाला कारकुनीची िागा दणेयास शम. पीि यांना सांगा. यांचा मलुगा 
मखू्ल आ्ह े्ह ेमला ठाऊक आ्ह.े तयाचया सारखयाची शिफारस करून मला मखू्ल बनावयाच ेना्ही.”

ठाण े येथे अस्ाना रावसा्हबेांना ्ेथील ्हवा कधी कधी मान् नसे. ्ेव्हा ्े मुबंईस येऊन 
र्हा्. नानासा्हबे म्ंडशलक तयांना पाणयाशवषयी ने्हमी खबरदारी घयावयास शल्ही्. “ठाणयाची ्हवा 
प्कृ्ीस न मान्याकारणाने वाळकेश्वरी अथवा म्हालक्मीस िाऊन रा्हणयाच ेशलश्हले्, तयास िेथे 
िरीरास सखु ्ेथे िावे xxx ्ह्ली पाणी कापां्ील पी् असाल ्र मना करून बागलूनाथाचया 
शवश्हरीच े नयावे.” असे बिावी्. कराचीचया उदा्हरणावरून शचरंिीवांस घो्डा पा्ड्ो ्ही भी्ी 
नानासा्हबेांची अिनू गेली नव्ह्ी. ‘मयाना ठेवावा’ असे ्े ने्हमी सांग्; परं् ुनवा घो्डा घऊे 
द्ा अथवा घरचा पाठवा.’ असे दोन वेळा रावसा्हबेांनी वश्डलांस शलश्हले. ्ेव्हा तयांनी घो्डा 
पाठशवला व पत्र शलश्हले तया् शनगा करून बाळगले्या िनावरावरील पे्म फार वयक्त ्हो् आ्ह.े 
“दोन्ही पत्रां् घो्डा पाठशवणशेवषयी शलश्हले् तया प्माण ेघो्डा व लक्मण पायऱया व मण ुखो् असे 
रवाना केले आ्हे् . गा्डीस घो्डा घालणयाच ेमना् आणोन शलश्हले्; ्ह ेसव्: आमच ेबे्ास न 
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आ्यामळेु पाठशवणार नव्ह्ो, परं् ुपाठशवला. आि घो्डा बाळगला. तयापासनू सखु आपणास 
िा्हले व तयाची िी िशु्षूा ठेवली ्ी आ्ा योिना कर्ा तयाने वयथ्ल िाणार म्हणिे अदमासे ५-४ 
वषते फार्र घो्डा सोब् दणेयासारखा आ्ह;े ्ो गा्डीला वष्ल दोन वषते उपयोग झा्यास ्होईल. बाकी 
आयषुय या म्ेहन्ीने सरेल!”

शव्हशििर अस्ाना फार शफरावे लाग्यामळेु ्होणाऱया दगदगीने रावसा्हबेांची प्कृ्ी नीि 
रा्हीना. ्ेव्हा ्े अनय शठकाणी शकंवा एका िागेवरील सथाशयक नोकरी िोध ूलागले. वषा्ल्नू आठ 
आठ मश्हने इ्स््ः शफरावे लागे. रावसा्हबेांचया प्वासा् िरा तवरा शविषे असे, तयामळेु तयांना 
शवसावा शमळ् नसे. स्् शफरणयाने माझी मानशसक व िारीररक सधुारणा ्हो् ना्ही. अिी तयांची 
न्ड ्हो्ी.

दसुरी नोकरी िोधली पाश्हिे याशवषयीची गोष्ट एकदा राम बाळकृषण यांचयािवळ रावसा्हबेांनी 
काढली तया प्संगांच ेवण्लन रावसा्हबेांनी केले आ्ह.े

“मागवी अस्ा मी शवचारसषृ्टी् मगन झालो. भाईचंी व माझी नकु्ीच भिे झाली, ्ेव्हा जया 
जया गोष्टी शनघा्या तया तया सव्ल माझया पढेु उभया राश्ह्या.” भाई म्हणाले, ‘्मु्ही अतयािा 
करू नका. कारण शनरािा झा्यास आिएेवढाच खदे उतपनन ्होईल.’ आ्ा असा शवचार करूया. 
मला मश्हना िभंर रुपये शमळ्ा् व ९० रुपये भत्ा शमळ्ो. ्ेच दसुऱयांक्ेड पा्ूह. तयांची शसथ्ी 
माझया शसथ्ी्ूहन वाईि आ्ह.े मला इ्स््ः वषा्लनवुष्ल ्हलेकावे खावे लाग् आ्हे् . थो्डीिी निर 
शचरप्वासी िनांक्ेड शदली पाश्हिे. ्े िास्ताभयासाकर्ा पथृवीच ेपाठीवर सव्ल्ः श्ह्ंड् अस्ा्, 
इगंलं्डा्ूहन शनघनू कलोनझ गाठ्ा्, आसटे्शलया दिेा् िा्ा्. ‘पढुची आिा’ तयांना समाधान 
्हे्  ू्हो्े. बाकी तयांची शसथ्ी माझया शसथ्ी्ूहन वाईि आ्ह.े मग मी शचं् ा का करावी! कधी करू 
नये. मला िनमास घालनू शपतयाप्माण ेमाझवेर दृष्टी ठेवनू िो परमशे्वर माझ ेरक्षण कर्ो ्ोच मला 
पैल थ्डीला नेईल. तयाचया दयाळूपणावर मला श्द्धा ठेशवली पाश्हिे व ्ी श्द्धा तयाच ेगणुानवुाद 
गाऊन गाऊन शनपिशवली पाश्हिे. मी आ्ा भाईना शलश्ह्ो की ्होईल ्े ्होवो माझी ्यारी आ्ह.े” 
(११.२.१८५७ चा रो. इ.ं भा.) यानं्र रावसा्हबे ३-४ मश्हनयांवर सवसथ बसले ना्ही्. माझी 
पढेु किी काय बढ्ी ्होईल अिी तयांनी शम.्हनेस िाळा खातयां्ील इनसपकेिर यांचयािवळ गोष्ट 
काढली व एका शठकाणी रा्ूहन काम करणयाची नोकरी माशग्ली व ्ी दणेयाच ेशम. ्हनेस यांनी वचन 
शदले.

१८५७चया िलैु मश्हनयां् रावसा्हबेानी धळेु शि्हां्ील ्ेडपयिुी कलेकिरचया िागेकर्ा 
्डायरेकिरांचया परवानगीने अि्ल केला ्हो्ा. परवानगी दे् ाना शम. ्हाव्ड्ल यांनी खाली शद्याप्माण े
पत्र शलश्हले.

पणु,े १० िलैु १८५७. 

शप्यकर म्हाराि,
कालचया ्ारखचेया ्मुचया पत्रास उत्र शलश्ह्ाना शवज्शप्तपवू्लक असे शलश्ह्ो की 

कोणतया्ही प्काराने ्मुची बढ्ी ्हो् असेल ्र श्चया आ्ड येणयाची माझी इचछिा ना्ही 
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व मला ्हकक ना्ही. सोतसा्हवयग््ा व नैपणुय यांनी समरणा्ह्ल झाले्या ्मुचया नोकरीस मी 
मकुणार म्हणनू मला वाईि वािेल. 

्मु्हाला िर धळेु येथील ्ेडपयिुी कलेकिरची िागा शमळाली ्र ्मुचया सवभावां् 
शवनयिील्ा व पे्मळपणा ्ह ेगणु िे माझया अनभुवास आले ्ेच शम. मनॅशसफ््ड यांचया 
अनभुवास ये्ील याबद्दल मला िकंा ना्ही. 

्मुचयाशवषयी पराकाषे्ठची िभुचेछिा धरणारा सानरुाग
इ. ्हाव्ड्ल,

्डॉ. आफॅ पशबलक इनसट्किन, 

शवश्वनाथ नारायण यांना पण ्ही िागा रावसा्हबेांना दणेया् आली ना्ही. कारण काय? ्र 
रावसा्हबे वयाने ल्हान  !

रावसा्हबेांच ेवय या वेळेस समुारे २४ वषाहंच े्हो्े. शमत्राच ेनातयाने तयांनी ्ही गोष्ट मिेर िेकब 
यांना कळवली. “्ेडपयिुी कलेकिरचया िागेच े काम करणयास आ्ा मी वयाने ल्हान म्हणनू 
नालायक आ्ह.े पण पढेु कदाशच् िागा शमळावयाची वेळ आली म्हणिे मी फार वदृ्ध म्हणनू 
नालायक ्होईन!” तयावर तयांनी १७.१.१८५८ ्ारखचे े उत्र पाठशवले. “्मु्ही इ्र सव्ल प्कारे 
्ेडपयिुी कलेकिरचया िागेला चांगले लायक आ्हा् ्री मला अद्ाशप तया िागेला ्मु्ही ल्हानच 
वाि्ा. पोक्त मनषुयाचया ्हा्ी शदले्या सत्चे ेविन ब्ुहिन समािावर िसे प्ड्े ्से ्रुणाचया 
्हा्ी शदले्या सत्चे ेप्ड् ना्ही.”

“्ी िागा आपणास शमळावी ्हा ्मुचा ्हे्  ूवािवी आ्ह.े ्ो लवकरच सफल ्होईल या् मला 
सिंय वाि् ना्ही व ् ी िागा शमळा्यावर आपली लायकी्ही शसद्ध कराल असा माझा गाढ शवश्वास 
आ्ह.े” नं्र १४.५.१८५८ ला बोिीने शनघनू मरुू्डास िाऊन १८.५.१८५८ रोिी रावसा्हबे पर् 
मुबंईस आले.

पनु्हा एकदा, मलुकी खातयां् रावसा्हबेांनी िागा शमळशवणयाची खिपि १८५७ चया नोव्हेंबर 
मश्हनयामधये केली ्हो्ी. तया वेळेस शम. ्हनेस अ.ॅ एजयकेुिनल इनसपकेिर यांनी प्िसंापत्र दऊेन 
ठेशवले आ्ह.े तया् ्े म्हण्ा्, “मी िाळा खातया् इनसपकेिर अस्ा शम. शवश्वनाथ नारायण 
यांनी आठ मश्हने माझया ्हा्ाखाली काढले तया अवधी् िे काम तयांचवेर प्डले ्े कर्ाना 
तयांनी िी शवलक्षण काय्लक्षम्ा दाखशवली श्ची साक्ष पिवनू दणेयास मला फार आनंद ्हो् आ्ह.े 
बदु्धीची कुिाग््ा, उदार शिक्षण, उचच नैश्क गणु, या गणुांस शवनयिील अकृशत्रम सवभावाची 
िो्ड शमळा्यामळेु ्ह ेया शिक्षण खातयाइ्कयाच लायकीचया दसुऱया कोणतया्ही कामावर गेले 
्री जयांचयािी यांचा स्हवास घ्ेडल, तयांचया शवश्वासास व आदरास पात्र ्होणयावाचनू ्ह ेरा्हणार 
ना्ही्.” रावसा्हबेांचया मनोदयाप्माण ेतयांना एके शठकाणी बसनू काम करणयाची नोकरी शमळाली; 
्ी वसई मकुकामची मनुसफी ्होय.

“मी शम. अशसक्ल न यांना भिेलो. तयांनी मनुसफीशवषयी शवचारले. तयांना सांशग्ले की िर 
नकुसान न ्हो्ा शमळेल ्र करणयाची खषुी आ्ह.े तयांचा अशभप्ाय प्डला की िरी प्थम नकुसान 
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झाले ्री आप्यास तया खातया् िाणचे ्र काम थो्ेडच अस्े ्ेथे शिकणयास चांगले आशण 
्ुहिारी समि्यावर मग मोठी िागा दणेयास ्हरक् ना्ही. याचा शवचार केला पाश्हिे. आिपयहं् 
झाले ्े नीिच झाले. आ्ा ईश्वराची प्ाथ्लना करून चांगली शसथर बदु्धी मागनू या कामाचा शवचार 
केला पाश्हिे. उगाच घाई कामाची ना्ही.” (२.९.१८५७ ची रो. इ.ं)

शव्हशििर अस्ाना रावसा्हबेांना ज्ान वाढवावयास वेळ शमळ् नसे. ् री तयांनी ् सले वयवसाय 
सो्डले नव्ह्े. एकदा ठाणयाच ेपशश्म बािलूा राना् वनसप्ीच ेिोधाथ्ल गेले ्हो्े. पण फार लाभ 
झाला ना्ही. “वनसप्ीिास्त व भगूभ्लिास्त या् का्ही िोध लावणयाची खिपि माझयाने ्हो् ना्ही 
म्हणनू वाईि वाि्े. पशय्लन व संसकृ् यांची ्हळेसां्ड करून उपयोग ना्ही. िास्ती ठेवावा असे मना् 
आ्ह.े” (१८.१२.१८५५ ची रोिशनिी)

पशय्लनचा अभयास रावसा्हबेांनी शसंधमधये अस्ाना थो्डासा केला ्हो्ा. आ्ा ्ो पढेु 
चालशवणयाची आवशयक्ा तयांना वािली कारण, “पढेु मागे पशय्लन शिक्षण जया् शदले िा्े अिा 
िाळा (माझा ्ुहद्दाच ्सा अस्यामळेु) ्पासावया लाग्ील. ्ेव्हा िी भाषा मला शविषे समि् 
ना्ही, तया भाषे्  परीक्षा घणे ेमला िोभणार ना्ही.”

याप्माण े ्े अमरकोि धा्रुूपावली यांची संथा नारायण िास्ती व शवठ्ठलवा्डी्ील 
्ळुसीबागकर परुाशणक यांचयावळ घे्  अस्. तयांचयािी वाचनू शनघणिाची आवतृ्ी परुी करून 
शिक्षा, जयोश्ष व छंिद यांची आवतृ्ी रावसा्हबेांनी परुी केली. भागव्ाच ेश्ोक रोि ५ प्माण े
वाची् अस्. याशिवाय तयांच े इगं्िी वाचन सरुू ्हो्ेच. बेकन, सपेकिेिर,चेंबस्ल शमससलेनी, 
गरुुतवाकष्लण व तयाच ्त्वावर बनवलेले खळे, श्हदंसुथान व तयाचा कारभार, कीिकृ् ईसि इशं्डया 
कंपनीचा कारभार, िेरेििचया शनबंधां्ील शसवफि, पेपीझ, रेिशरिक धी ग्ेि यांचया चररत्रांवरील 
शनबंध, रिें च राजयक्रां्ी, िरेर्डनची भाषण ेइ. इ. पसु्के नेमाने रावसा्हबे वाची् अस्. शिवाय 
शिऑग्ॉशफकल सोसायिीचया वयाखयानास िा् अस्.

ग्ंथलेखन्ही चालचू ्हो्े. ‘सवयी आशण अभयास’ ्ह ेपसु्क शव्हशििर अस्ाच छिापावयास 
शदले व एश्फनसिनकृ् श्हदंसुथानचया इश््हासाच ेभाषां्र करणयाच ेठरवले.

शव्हशििरचया कामाशिवाय रावसा्हबेांना कलासबकु कशमिीच ेसभासद नेमले ्हो्े. या कशमिीच े
काम शनरशनराळया इयत्ां्नू पसु्के कोण्ी नेमावयाची ्े ठरशवणयाच े्हो्े.

“कलासबकु कशमिीची सभा ्डायरेकिरचया बंग्यावर भरली ्हो्ी. ्डाॅकिर वइु्सन, ्डाॅकिर 
्हाक्ल नेस, शम. गलॅसगो, शम. ्हाव्ड्ल, रा. गोशवंद नारायणिी, रा. भासकर दामोदर व मी ्हिर ्हो्ो. 
पोकळ गपपांचा सकुाळ ्हो्ा. ि्हाणपणाची म्े प्श्पादनाथ्ल शनघाली ्हो्ी; परं् ु्हा्ा् लेखणी 
घऊेन दौ्ी् ब्ुडशवली ्ेव्हा कागदावर शलश्हणयासारख ेफार ना्ही असे आढळले.” (१०.३.१८५७ 
ची रोिशनिी) जया शदविी शफर्ीवर िावयाच ेनसे तया शदविी रावसा्हबे का्ही ्ालीम करी् 
अथवा घो््डयावर बसनू एक ् ास शफरून ये्. गंशिफांनी बापसूा्हबे शबनीवाले आले अस्ा एकदाच 
खळेले ्हो्े.
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याशिवाय साव्लिशनक कामा् लक्ष घाली् अस्. ठाण ेयेथील लायरिरीचा कॅिलाॅग करावयाचा 
्हो्ा तयाकर्ा सव्ल पसु्कांच ेवगवीकरण तयांनी केले.

पां्ुडरंग मोरेश्वर न्हावेरकर ठाणयाच े शप्शनसपल सदर अमीन यांनी ४० वषते नोकरी के्यावर 
पेनिन घे् ले ्े समयी लोकांनी िा्हीर सभे्  तयांचा सनमान केला. सरकारमाफ्ल ् यांना िाल अप्लण 
करणया् आली. इगं्िी मानपत्र िजजयांनी वाचले व मराठी मानपत्र रावसा्हबेांनी वाचले. दोन्ही 
मानपत्रांच ेमसदु ेरावसा्हबेांचया ्हा्च ेआ्हे् . व दसुरे शदविी रावसा्हबेांनी तयांना घरी मिेवानी 
शदली. रावसा्हबेांची व यांची दोस्ी आमरणां् ्हो्ी. पढेु रावसा्हबे मुबंईस कायमच ेरा्हावयास 
आ्यावर ्ह ेशनयमाने तयांना भिेावयास ये् अस्.

m

संदभ्ल शिपा -

१. ्थाशप अणणासा्हबे म्ेहदंळे यांनी द्रवय द्ावयाच ेकबलू केले ्े खा्रके वास्े असावे असे  
 रावसा्हबेांना वािले.

२. ्ही गोष्ट कै. गोपाळराव शभ्ेड यांनी प्स्ु्  लेखकास म्हाबळेश्वरी एका भिेीचया प्संगी मोठ्या  
 पे्माने सांशग्ली.

३. ्ह ेमुबंई्ील मा्डगांवकर घराणयां्ील िे या नावाच ेग्ृहसथ ्होऊन गेले ्े असावे्.

४. नागाच ेरोिशनिी् एक शचत्र रेखलेले आ्ह.े

mmm
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नं्र सनुदररिना ्तस्ती नेत्रां् आणनुी पाणी । 
बंदीकृ् नगरांश्ल ्हाल िनांच ेशनवेशद्े राणी ॥ १ ॥ 

प्थम नरांचें क ््लन, मागनु अगनी् भसम नगराचें े। 
शवस्ृ् रिनांचया मग नारींच े्हरण ्ेशवं बालांच े॥ २ ॥ 

(ित्रनेू वेढा शदले्या एका नगराच े्होमरकृ् वण्लनाच ेभाषां्र, सवकृ्.)

श्हदंसुथानां् इ्रत्र, शविषे्: उत्र श्हदंसुथाना् बं्डाचा वणवा पसरला अस्ा या प्ां्ावर 
तयाची एक शठणगी सदु्धा उ्डाली नव्ह्ी व येथे िां््ा शक्ी ्हो्ी ्ह ेमागील एका प्करणा् वण्लन 
के्याप्माण ेसाक्षर्ा प्साराच ेकाम शक्ी सरुळी् री्ीने चालले ्हो्े ्े वाचनू कळेल.

रतनाशगरी येथे एक शिपायांची ्कु्डी ्हो्ी. श्ची चया्ल िरा बदललेली शदस्यामळेु श्ला 
शनःिस्त करणया् आले. तया समारंभास गारु््डयाचा खळे अगर ्मािा पा्हणयास िसे लोक 
िम्ा् ्से लोक पषुकळ िमले ्हो्े.१

धळेु येथे सव्ल लोकांनी िमनू अशखल श्हदंसुथान दिेास भी्ीने ग्ासनू िाकणाऱया या 
िोकपय्लवसायी संकिाच ेिमन व्हावे म्हणनू सव्ल िशक्तमान परमशे्वराची प्ाथ्लना केली.२

 ्ह े बं्ड लवकर मो्ेडल याबद्दल िकंा नव्ह्ी; परं् ु शिक्षण वगैरे बाबीस बराच धोका येईल 
अिी शकतयेकांस सा्हशिक धास्ी वाि् ्हो्ी. शम. पीि३ यांनी ५.८.१८५७ ्ारखचे ेरावसा्हबेांना 
शवलाय्े्ूहन पत्र शलश्हले ्हो्े तया् ्े म्हण्ा्, “++बं्डखोर शिपायांचया अमानषु क्रौया्लबद्दल 
माझया मनाला बसलेला धकका अशधक आ्ह ेकी तयांचया मखू्लपणाबद्दल वािलेले आश्य्ल अशधक 
आ्ह े्ह ेिरी मला खात्रीने सांग्ा ये् ना्ही, ्री असे सांग्ा ये्े की इगं्ि शिपाई ्ह ेबं्ड लवकरच 
मो्ड्ील. या बं्डाचा प्ादभुा्लव आमचया इलाखया् झाला ना्ही याबद्दल मला आनंद ्हो् आ्ह;े पण 
थो्डी अिी भी्ी वाि्े की आमचया शिक्षणकाया्लला का्ही काल प्श्बंध ्होईल.”

१८५७ साल

प्करण ९
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या पत्राला उत्र म्हणनू खालील पत्र ९.९.१८५७ रोिी रावसा्हबेांनी शलश्हले ्े असे- “++ 
बंगाल सरकारचया शवरुद्ध शिपायांनी बं्ड के्यापासनू प्तयेकाला िबर धकका बसला आ्ह.े याचा 
प्ादभुा्लव कसा झाला याची कारण ेमला अिनू कळून आली ना्ही्. कारण आमची ्ू् ्ल मदार 
व ््लमानपत्रावर आ्ह ेव ्ी ्र कधी कधी अिा त्रोिक बा्मया पसरशव्ा् की तयापासनू का्ही 
एक अनमुान मी काढू िक् ना्ही. ्े का्ही्ही असो. ्हा मश्भ्ममलूक िो सफोि झाला आ्ह े
्े एक आमचया राषट्ावर मोठे अररष्टच आले आ्ह ेअसे मान्याशिवाय माझयाने रा्हव् ना्ही. 
श्हदंसुथानवाशसिनांचया प्ग्ीला ्ेणकेरून अनं्कालपयहं् प्श्बंध ्होणार अिी मला भी्ी 
प्डली आ्ह.े हृदयां् उद्गे उतपनन करणारी कृतये-िी घ्ूडन आ्याची बा्मी पसरली आ्ह े्ी-
रानिी पिचूीच कृतये आ्हे् . असले प्ाणी श्हदंसुथाना् अद्ापी का्ही्री अस्ील अिी माझी 
क्पनाच नव्ह्ी. याशवषयी माझयाने अशधक शल्हव् ना्ही. व ््लमानपत्रां्नू परेुिी ्होऊन उरेल 
इ्की ्हशकग् ्मु्हाला शमळेल.

मला वाि्े सव्लथा पररपणू्ल अिी राजयवयवसथा सव्ल िगा् कोठे्ही अस ूिकणार ना्ही. ्मुच े
इगंलं्डच घया ना? पाल्लमनेि सभे्  िो सारखा झग्डा सरुू आ्ह े्ो असे सांग्ो की मानवी संसथा 
तया अखरे मानवीच! सव्ंत्र्ेचा गव्ल वा्हणारे असे िे अगदी अग्ेसर अमरेरकन लोक तयांची पषुकळ 
शवषयांवरील म्े अिनू अपकक आ्हे् . सव्ंत्र्ा, सम्ा व शवश्वबनधु् ा ्ह ेिे मनषुयाच े्ीन ्हकक 
आ्हे्  तयांचया शवषयींचया जया क्पना या यानकी४ लोकांचया झाले्या आ्हे्  तयांवर या संयकु्त 
संसथानां् गलुामशगरीच े अशस्तव५ ्ह े उत्म िीका करी् आ्ह.े नं्र आपण िगा्ील (माझया 
म्ाप्माण)े श्सऱया राषट्ाक्ेड म्हणिे रिें च राषट्ाक्ेड वळू. बादि्हाची गद्लन उ्डवणयाकर्ा वारंवार 
केलेले प्यतन काय दाखव्ा्? दाखव्ा् की मानवी संसथा अपणू्लच आ्हे् .

िे स्ु् ीला पात्र ना्ही तयाची स्ु् ी मी केव्हा्ही करणार ना्ही असे ्मु्हाला माझया पषुकळ 
पररचयामळेु ठाऊक आ्हचे. श्हदंसुथाना्ील कंपनीचया राजयाची शिफारस मी शकंवा दसुरा कोणी्ही 
समिंस माणसू (असे मी ्मुचया परवानगीने म्हण्) अगदी शबनि ््ल करू िकणार ना्ही. ्थाशप 
मला वाि्े की ्े प्स्ु्  पररशसथ्ीचया मानाने उत्म आ्ह े तयां् कंपनीचया राजया् सधुारणा 
करणयाची, चकुा दरुुस् करणयाची, पाश्हिे असेल तयाला नयाय शमळेल असे करणयाची इचछिा आ्ह े
असा माझा भरवसा आ्ह.े ्ह्ली ्ह्ली इगंलं्ड दिेािी दळणवळण लवकर लवकर वाढ्याने व 
रे्वेचया प्साराने पषुकळ प्ग्ी ्होणयाची आिा उतपनन झालेली ्हो्ी; परं् ुआ्ा या शिपायांचया 
उनमत्ावसथोशच् बं्डामळेु आमची शक्ी पीछेि्हाि ्होईल ्े मला कळ् ना्ही.”

पढेु सव्ल दिेभर सामसमू झ्यावर १.११.१८५८ रोिी, “राणीच े राजय झाले ये शवषयी 
िाश्हरनामा वाचणया् येऊन तया शदविी व दसुऱया शदविी सव्ल सरकारी ऑशफसमधये  रिा शमळाली 
्हो्ी. पश्ह्या शदविी सव्ल गावा् रोषनाई रय्ेने व सरकारने केली. अिी रोषनाई मुबंई् आिपयहं् 
कधीच झाली ना्ही व पढेु ्होणयाची आिा ना्ही. ्हिारो रुपये खच्ल करून लोकांनी नाना ्ऱ्हचेी 
आरास केली. दसुऱया शदविी मोठा दरबार भरला ्हो्ा. व रात्री दारूकाम झाले.६ 
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इगंलं्डमधील लोकांचया ्हककांची सनद म्हणिे मगॅनाचािवी आ्ह.े तयाप्माण े १८५८ चा 
राणीसा्हबेांचा िाश्हरनामा श्हदंसुथाना्ील लोकांचया ्हककांची मोठी सनद आ्ह ेअसे रावसा्हबे 
म्हण्. (१९.१२.१८५८ च ेिेकब यांना पत्र) ्ही ्हककाची सनद ला्ड्ल सिॅनले यांचया सरस लेखणी्नू 
उ्रली आ्ह ेव प्िेचया धमा्ल् त्रयसथ रा्हणयाशवषयी शवश्वासवचन खदु्द राणीसा्हबेांचया सचुनेवरून 
घा्लेले आ्ह ेअसे म्हण्ा्.

वरील सनदलेा िेकबसा्हबे श्हदंसुथाना्ील ‘कोश्हनरू’ म्हण्, ्े खरे आ्ह.े या सयमं् क. 
मणयावर श्हदंसुथानची भामा फार शफदा ्होऊन राश्हली आ्ह.े

m

संदभ्ल शिपा -

१. माधवराव बवते यांच े१६.८.१८५७ च ेपत्र.

२. नानासा्हबे शलमये यांच े२.१०.१८५७ च ेपत्र.

३. ्ह ेशिक्षणखातया् मोठे अममलदार ्हो्े व अधयापकांच ेकाम कसे करावे याशवषयी इगंलं्डां्ील
 प्शसद्ध संसथां्नू यांना शिक्षण शमळाले ्हो्े. यांचया ्हा्ाखाली रावसा्हबे शव्हशििर या 
 नातयाने ठाण ेशि्हा् कामावर ्हो्े.

४. ्ह ेअमरेरकन लोकांच ेिोपणनाव आ्ह.े

५. १८७४ मधये िवेिले यदु्ध संयकु्त संसथाना् आपआपसां् झाले. ्ेथपयहं् गलुामशगरी ्ेथनू
 ना्हीिी झाली नव्ह्ी.

६. ्हरी बाळकृषण शलमये यांची १२ नोव्हेंबर १८५८ ची पत्रे.

mmm
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पश्पतनी एकम्े करुनी संसार नांद्ा् घरी । 
उतकृष्ठ वस् ु्ही िशगं ्हीसम नच अनय लभय, िोध करीं ॥ 

ित्रसू खदे ्हो्ो मोद श्ह्ेचछंुिस ्ेशव शमत्रांस ।
आशण शविष ेकळ े्ं तयांचें तयांनाच सौखय दोघांस ॥ २॥ 

  (्होमरकृ् आदसेी नामक कावयां्ील उ्ाऱयाच ेभाषां्र, सवकृ्)

शबऱ्हा्ड करून स्तीस्हवासा् रा्हणयाची संधी रावसा्हबे कराचीस नोकरीवर गेले अस्ा एकदा 
अ्पकाळ आली ्हो्ी. ्ी शिवाय सव्ंत्रपण े शबऱ्हा्ड करून मोकळेपण े स्ती सखुाचा अनभुव 
घणेयास ठाण े येथील नोकरी कायम ्होई्ो दसुरी संधी शमळाली ना्ही, ्ोपयहं् तयांचया वयाची 
२०-२१ वषते सरली. येथपयहं् रावसा्हबेांच े लक्ष पतनीचया शिक्षणाक्ेड नव्ह्े असे ना्ही. मात्र 
आप्या मा्ोश्ीमळेु पतनीचया शिक्षणास शवरोध ्हो्ो असे रावसा्हबेास वाि् अस्याच ेतयांचया 
रोिशनिी् साप्ड्े.

म्ंडशलक घराणया्ील का्ही शस्तयांस शलश्ह्ा वाच्ा ये् असे तयाप्माण े रावसा्हबेांचया 
पतनीस्ही ये् असे, परं् ु प्ी व पतनी यांचा पत्रवयव्हार उघ्डपण े ्होणयास तयावेळची शिस् 
आ्ड ये् असे. पतनीचया नावावर घरी पत्र पाठशवणयास चोरीच ्हो्ी. स्हानभुू् ी असणाऱया 
बालशमत्रामाफ्ल ्च परसपरांस पत्रवयव्हार करावा लागे असे मोरो कािीनाथ यांचया १९.९.१८५५ 
चया पढुील पत्रावरून शदस्े. “आपले वामांगीने शलश्हलेले पत्र पाठशवले आ्ह.े िदु्ध अिदु्ध करून 
पा्हावे. नू् न अभयास आ्ह.े”

१८५५ चया आगॅसि मश्हनया् रावसा्हबे कुलाबा शि्हाच ेशव्हशििर अस्ा ठाण ेमकुकामी  
शबऱ्हा्ड करून पतनीस रोिगारावर आणले ्हो्े. घरा् व्डील माणसे कोणी नव्ह्ी. ्हो्ी ्ी, 
शचरपररशच् नोकर माणसेच ्हो्ी. ्ेव्हा रावसा्हबेांनी आप्या पतनीस चांगले वाचावयास 
शल्हावयास व श्हिोब ठेवण ेवगैरे आवशयक बाबींच ेशिक्षण शदले ्हो्े. स्तीशिक्षणाशवषयी तयांच े

सौ. अननपणूा्लबाई म्ंडशलक

प्करण १० 
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धयेय उचच ्हो्े. “फॅमलेी ्हरे््ड मधये एक लेख वाचला. शक्ी सुंदर आ्ह!े आमचया समािा्ील 
चालीरी्ी अशनष्ट आ्हे् . ल्हान वया्-अगदी बालपणीच-लगन झा्यामळेु श्हदंूनंा प्ी्ीच ेज्ान कसे 
्होऊ िकणार! श्हदंूनंा फक्त अपतयोतप्ी करणयाच े्हे् नेू लगन िळुवावयाच ेअस्े. बायको म्हणिे 
शदवसा घरां् काम करणारी व रात्री िययासमागम ठेवणारी दासी ्होय. ्ही बरोबरीची शप्य सखी, 
आनंद व दःुख यांची वािेकरीण ्ही क्पना तयांचया ्डोकया््ही कधी शिर् ना्ही. बौशद्धक-गणु-
संपत्ीक्ेड कोणी लक्ष दे्  ना्ही. आ्ा आप्याला काय पाश्हिे व पढेु काय लागेल तया सवाहंची 
्िवीि करणयाचा अशधकार श्ला आ्ह ेअसे िबदांनी अथवा कृ्ीने श्ची समिू्  श्ला श्चा 
प्ी कधी्ही ्होऊ दे्  ना्ही.” (३०.१.१८५७ रो. इ.ं उ.) एवढे शवचार मना् आ्यावर रावसा्हबेांच े
शवचार स्हिच आप्या स्तीक्ेड वळले. “माइया बायकोची मू् वी मना् आली की, मला आनंद 
्हो्ो. ्ी गणुांनी इ्र शस्तयांपेक्षा फार श्षे्ठ आ्ह.े अिनू श्चया बदु्धीची वाढ ्होणयास शिक्षणाची 
िरूर आ्ह.े व आणखी शिकणयाची श्ची इचछिा आ्ह.े कारण श्ला मा्ही् आ्ह ेकी, मला एखादा 
प्ाणी केवळ तयाच े्डोळे सुंदर आ्हे्  म्हणनू आव्डावयाचा ना्ही. श्च ेव ््लन ्र मला िसे पाश्हिे 
्से आ्ह.े एकमकेांस िसे एकमकेांच ेहृद ्ग् कळ् िाईल ्िी आम्ही अशधक सखुी ्हो् िाऊ ्ह े
आमच ेसौखय परमशे्वर पराकाषे्ठला पचवो! ्थास्.ु” (३०.१.१८५७ रो.इ.ंउ.) शिक्षण म्हणिे काय 
्ही वाचकांची शिज्ासा ्पृ्त ्होईल असा उ्लेख दसुऱयाच शदविी रावसा्हबेांनी रोिशनिी् नमदू 
करून ठेशवला आ्ह.े

“दवेाशवषयी, सव्:शवषयी व मनषुयिा्ीशवषयी आपली क ््लवये काय आ्हे् . सव्ल एशे्हक-
संपत्ी, ज्ान-संपत्ीपढेु किी ्चुछि आ्ह ेइ. शवषयांवर स्तीस पत्र शलश्हले.” सवस्तीची योगय्ा तयांना 
शक्ी कळून आली ्हो्ी ्ह ेदाखशवणारा एक उ्ारा रोिशनिी्नू शदला म्हणिे परेु ्होईल “मला 
ब्ुह्ेक असे वाि् आ्ह ेकी, माझ ेसव्:च ेचररत्र म्हिले म्हणिे एक उत्म कादबंरीचा शवषय ्होईल. 
तयाचा िवेि काय ्होईल ् े परमशे्वराला ठाऊक. मी इ्के खात्रीने म्हण्ो की मी अद्ापपयहं् समिनू 
उमिनू शमथया भाषण केले ना्ही अथवा अनयायमलूक कृ्ी केली ना्ही, ्थाशप शवशवध पररशसथ्ीच े
का्ूहर िे माझया वािोळे मािनू राश्हले आ्ह ेतया योगाने माझया चररत्रास इ्के शवशचत्र सवरूप प्ाप्त 
झाले आ्ह ेकी, तयावर एक कादबंरी रच्ा येईल व ् ी् माझी बायको एका उपकथेचा शवषय ्होईल. 
आमची िो्ड नौका परमशे्वर पैल्ीराला सरुशक्ष् लावो.” (२.२.१८५७ रो. इ.ं उ.)

याप्माण ेसवस्तीला समान दिा्ल दऊेन श्चयािी ् सेच व ््लन रावसा्हबे ठेवी् अस्. वश्डलांचया 
किा्लमळेु रावसा्हबेास ने्हमी कािकसर करावी लागे. म्हणनू पावसाळया् शफर्ी बंद ्होऊन 
िागयावर ये्ाच एक ग्डी व एक रिाह्मण कमी करणयाच ेतयांनी ठरशवले व याप्माण ेपावसा््ही स्ेड 
राश्ह्यास आणखी खच्ल वाच्ा पण ्से तयांनी केले ना्ही. तयाच ेकारण स्तीला शदलेले वचन ्होय. 
“बायकोस पावसाळया् कोकणा्नू आणावी की न आणावी ्हा प्श्न आ्ह;े परं् ुआणीन म्हणनू 
श्ला वचन शदले आ्ह.े वचन पाळलेच पाश्हिे. श्ला आशणलेच पाश्हिे.” (१४.२.१८५७ रो.इ.ं)

पढेु ठाण ेसो्ूडन मुबंईस आ्यावर शबऱ्हा्ड मो्डणयाचा स्हसा प्संग ये् नसे तयामळेु रावसा्हबेांना 
आढळले की, “शमळेल ्ेवढे खच्ल करून िाक्ो, या बे्ाची रा्हणी ने्हमीच चाल ू ठेवण ेिकय 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 75

ना्ही. माझ ेसव्ंत्रपण ेरा्हण,े दवेऋण, शप्ऋृण व मनषुयिा्ीच ेऋण या शवषयीच ेिे माझ ेशवचार 
आ्हे्  तयाप्माण ेआचरण करणयास िो खच्ल लागेल ् ो संभाळावयाचा म्हिले म्हणिे पढेु मागे माझ े
असे सवतवाच ेका्हीच उरणार ना्ही व मला लोकांचया दयेचा प्संगशविषे आश्य घयावा लागेल.” 
म्हणनू रावसा्हबेांनी कािकसर करणयाच ेकाम स्तीवर सोपशवले ्हो्े. दोन दोन मश्हनयांची सामग्ी 
शिनसांची करी् िावे असे उभय्ांनी प्थम ठरवले. (२०.२.१८६१ रो. इ.ं उ.)

अिा री्ीने संसार िापशिपीने करणयास उभय्ां पश्पतनी शमळून आरंभ केला. सौ. अननपणूा्लबाई 
यांची प्शसद्धी याच गणुाबद्दल पश्ह्याने झाली. सणा सिुीच ेशदविी रावसा्हबेांच ेबालशमत्र शकंवा 
स्हाधयायी आले म्हणिे भोिनास र्हा् अस्.

सासरे नानासा्हबे म्ंडशलक व दीर राविी म्ंडशलक ्ह ेकामासंबंध ेमुबंईस ये्. तयांचा मानमरा्ब 
सौ. अननपणूा्लबाई उत्म ठेवी् अस्. रावसा्हबे शफर्ीवर असले ्री पा्ुहणयांचा आदरसतकार नीि 
करी् अस्.

सौ. अननपणूा्लबाईचा कल धाशम्लक कृतयांक्ेड शविषे असे. भागव् सांगणयास तयांचया कर्ा 
रावसा्हबेांनी िास्ती ठेशवला ्हो्ा. ्े ऐकणयास रावसा्हबे सदु्धा कधी कधी बस्. बा्हरेील ज्ान 
्होणयास रावसा्हबे आप्या पतनीस ऐश््हाशसक शचत्रपिांच े खळे दाखशवणयास ने् व शव्हारचा 
्लाव वगैरे सथळे दाखवनू आणी्.

असा पश्हला काळ उभय्ांचा सखुा् गेला. पढेु आधी वयाधी पाठीस लागनू सौ. अननपणूा्लबाईच े
प्कृश्सवासथय नष्ट झाले ्री तयांनी संसारयात्रा किी केली ्े वतृ् पढेु येईल.

mmm
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िास्तज्ः कपिानसुारकुिलो वक्ता नच क्रोधन । 
स्ु् यो शमत्रपरसवकेष ुचरर्ं दृषटे्व दत्ोत्रः ॥

कलीबान ्पालशय्ा िठान ्वयथशय्ा धमयबो  लोभाशनव्ो । 
शद्भा्लवे पर्तवबद्धहृदयो राज्श् कोपाप्हः ॥ १ ॥

(मचृछिकशिकम) 

मनुसफ ्होणयाची रावसा्हबेांची इचछिा ्हो्ी; परं् ुवयाचया २५ वषाहंपवूवी मनुसफीच ेपरीक्षेला 
बसणयाची परवानगी नस्यामळेु तयांना श्क्ेड इ्के शदवस ढंुकून्ही पा्हा्ा आले ना्ही. पण २५ वषते 
वयाला झा्यावर तयांनी मनुसफीची परीक्षा शदली ना्ही. ्ी फार कठीण ्हो्ी असे ना्ही. ्ह्लीच े
मोठमोठाले कायद े अशस्तवा् नव्ह्े. तयावेळी अमला् असलेली रेगयलेुिने वाचावी लाग्. 
परीक्षेस बस्ाना रेगयलेुिनची पसु्के शवक् घे् ्याचा अश्म्हत्वाचा दाखला लाग् असे. बरोबर 
आ्ह.े पसु्केच नसली ्र अभयास ्री कसा ्होणार! रावसा्हबेांना तयांचया मनोदयाप्माण े१८५८ 
साली मनुसफ ्होणयाचा योग आला व ्ो्ही परीक्षा शद्याशिवाय. वसई मकुकामी नारो सखाराम 
शबनीवाले या नावाच ेएक मनुसफ ्हो्े. ्े स्हा मश्हनयाच ेरिेवर गे्यामळेु सदर्ूह कोि्ल बंद राश्हले. 
सबब तया िागेवर रावसा्हबेांची बदलीवर नेमणकू झाली व तयांना ्सा ्ुहकूम (३.८.१८५८) चा 
कोकण शसशव्हल कोि्ल (शदवाणी अदाल् प्ां् कोकण सन १८३०) याची सनद मो्होर बंद आली व 
तयांना वश्हवािीप्माण ेिपथ घणेयास शि््हा कोिा्लच ेबोलावण ेआले.

रावसा्हबेांनी ९.८.१८५८ रोिी सर अशसक्ल न यांचया पढेु िपथ घे् ली व १३.८.१८५८ रोिी 
सदर िागेचा चाि्ल घे् ला. ्ी िागा सवीकारणयापवूवी तयांना अगोदर िाळा खातयाची परवानगी 
घयावी लागली. साव्लिशनक कामा्ील अ्डचणीचा परर्हार करणयाकर्ा ्ही िागा पतकरणयाचा 
सर अशसक्ल न पेरी यांना आग््ह के्यावरून रावसा्हबे या िागेवर नारायण भाई दां्ेडकर यांना 
शव्हशििरचया िागेचा चाि्ल दऊेन वसईस गेले. (१३.८.१८५८ च ेभाईस पत्र)

नोकरी (मनुसफीची)

प्करण ११ 
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कोिा्लच ेकाम मराठी् चाले. कोिा्लचा ्ुहकूम व ् ो करणयाची कारण े्ही मराठी्च (मो्डी शलपी्) 
शलश्हली िा्. अिा ्ुहकुमांचया व ठरावांचया नकला रावसा्हबेांचया दप्तरा् साप्ड्ा्. रावसा्हबे 
मनुसफीचया िागेवर अस्ाना तयांच ेव ््लन नमनेुदार ्हो्े. आपण नयाय दणेयाचया पशवत्र काया्लचा 
अगंीकार िपथपवू्लक केला आ्ह ेयाची समृ् ी तयांनी सदवै बाळगली ्हो्ी. कोण कसा आ्ह े्ह ेसदवै 
धयाना् ठेवी्. “आि कचरेी् xxxx याने मला पवूवी एखादा दाखशवलेला एक कागद दाखशवला 
व बरेचसे खो्डसाळ बोलला. मी तयास फार रागे भरलो. पश्हलाच प्संग म्हणनू ररपोि्ल केला ना्ही. 
फार कठोरपणा पदरा् आला अस्ा. तयाला क्षमा केली; परं् ु तयाने एकदांचा िो वाईिपणा 
शमळशवला ्ो मी केव्हा्ही शवसरणार ना्ही. ्ो खोिा मनषुय आ्ह,े शदस्ाना बावळा शदस ूद्ा!” 
(९.२.१८५९ रो. इ.ं) सरकारी कामासंबंधाने का्ही एक पत्र शल्ूह नये असे वश्डलांस तयांनी शल्ूहन 
ठेशवले. आप्या प्श्पक्षाशवरुद्ध नयायाशधिाच े मन कलशुष् करणयाकरर्ा पाप्डी मकुकामचया 
एका पक्षकाराने भ्डोच्ूहन एका इसमाच ेआप्या नंबराबद्दल पत्र आणनू रावसा्हबेांक्ेड पाठवनू 
शदले. तयाची भाषा फार खबुीदार ्हो्ी. ्री तया्ील म्लब कळणयासारखा ्हो्ा. शिफारसपत्र 
दणेाऱयाचा१ रावसा्हबेांनी चांगलाच शपचछिा परुवला. “नयायाशधिाच ेिे मळूभषूण शन:पक्षपा्ीपणा 
म्हणिे खरेपणा तयाचया आ्ड येऊन नयायाच ेकामा् अिी घालमले करणारे लोकांस योगय िासन 
व्हावे.” असा अशभप्ाय दऊेन वररष्ठांक्ेड ्े प्करण १९.८.१८५८ रोिी रावसा्हबेांनी पाठवनू शदले. 
दसुऱया दोन पक्षकारांस खोि्या साक्षीबद्दल सेिनकशमि केले.

शकतयेक वेळा साक्षीदारास समनस म्हणिे ्हिर रा्हणयाचा ्ुहकूम शमळाला असनू्ही ्ुहकमाची 
अवज्ा ्हो् आ्ह ेअसे आढळे. तया्नू का्ही वेळा िाणनूबिुनू ्ुहकूम मो्डला अिी खात्री ्हो्ाच 
दोघा श्घांस तयांनी द्ंड केला. 

आिारी मनषुयाची साक्ष घयावयास तयाचया घरी मनुसफास िावे लागे. कजिाची िागा 
पा्हावयास िावे लागे. अिा एका प्संगी रावसा्हबेांना वाघोबाने भिे शदली. श्च ेवण्लन तयांनी एका 
इगं्िी पत्रा् केले आ्ह-े

“वसई ् ालकुयां् एक वेळ मी ् ंि्याची िमीन ् पासणयाकरर्ा सव्: एका ख््ेडया् गेलो ्हो्ो. 
तया िशमनीचा नकािा काढून िागचया िागी साक्षी ्पासावयाच े्हो्े. मामलेदारांचया वश्हवािी 
शवरुद्ध मी अप्या कचरेी्ील लोकांस्ह गावाबा्हरेच ्ळ दऊेन ्हो्ो. माझया सोईकरर्ा आप्या 
खचा्लनेच एक ्ातपरु्ा मां्डव घा्ला ्हो्ा. एका रात्री वाघ आमचवेर चाल करून ये् आ्ह ेअिी 
ओर्ड झाली व आमचयापैकी का्हीस माझया शनिावयाच ेिागेपासनू ५० या्डा्लवर आलेला वाघ 
शदसला. आमचया िवळ बंदकू नव्ह्ी, तयामळेु अगदी पवू्ल यगुां्ील उपाय, म्हणिे भयंकर आरोळी 
मारण,े िकेोि्या पेिवण ेयांच ेअवलंबन करून वाघोबास शपिाळावे लागले.” 

कोिा्लच ेकामाशवषयी कोणा्ही ग्ृहसथास घरी बोलण ेकाढून दे्  नस्. “समुारे सा्ेडस्हा वाि्ा 
xxx अमकू मकुकामच ेभाऊसा्हबे आले ्हो्े. तयािवळ बोल् ्हो्ो. तयांनी प्थम गोष्ट काढली 
व ्े म्हणाले की, मला समनस लागले आ्ह.े ्े १४ वीच ेआशण मला कामास िावयाच ेआ्ह.े” मी 
म्हिले, “भाऊसा्हबे ्ेवढे आपण बोल ूनये कारण ्ह ेकोिा्ल्ले काम आ्ह.े ्ेव्हा मग ्े उमिले 
आशण म्हणाले- मी बोल् ना्ही.” (११.२.१८५९ ची रोिशनिी) 
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शफर्ीवर अस्ा लोकांक्ूडन शिधापाणी घे्  नस् व दवेालया्, धम्लिाळे् शकंवा वेळ 
प्ड्यास झा्डाखाली सदु्धा भोिनाचा बे् करी्. जया मनषुयांचा लौशकक चांगला ना्ही तयांचयािी 
संबंध ठेव् नस्.

घो््डयावरून िा् अस्ा बाळू xx याने पढेु येऊन धीिाईने ्हाक माररली. “सरकारी कामाकरर्ा 
शनघालो आ्ह ेमला वेळ ना्ही’ असे उत्र शदले. ‘्र मग पर् ये्ाना घर पा्हावयास येईन असे वचन 
द्ा.’ असे ् ो म्हणाला. मी उत्र शदले. ‘असे का्ही वचन दे् ा यावयाच ेना्ही.’ ् ो म्हणाला, ‘्रीपण 
पर् ये्ाना आपण यालच अिी क्पना करणयास ्हरक् ना्ही. क्पनाच करावयाची ्र ्हवी ्ी 
क्पना करून मना् सखुी ्होणयास कोणाला केव्हा्ही ्हरक् ना्ही.’ असे म्हणनू मी पढेु गेलो. या 
लचुचया मनषुयाक्ेड मला िावयाच ेना्ही.” (२४.२.१८५९ रो. उ.) दसुऱयाक्ेड िाण ेयेण ेअगदीच 
वजय्ल नसे. “धमा्लिी श्हरािी भ्ंडारी याच ेघर पा्हावयास गेला ्हो्ाे.” (३.१०.१८५८ रो. उ.) वकील 
शकंवा इ्र कचरेी्ील ्हा्ाखालच ेलोक शकंवा गावा्ील म्ंडळी यांना भी्डभा्ड घालनू तयांच े
ओिाळे ्होऊन बस् नस्.

“नं्र एक परुाशणक आले. ्े सांग ूलागले, मी परुाण सांगणार. तयांना सांशग्ले- फार चांगले. 
सांगावे. मला काय द्ावयाच े्े दईेन. दसुऱयास दणेयास का्ही सांगणार ना्ही.” (११.२.१८५९ ची 
रोिशनिी)

येणपे्माण ेिनांचया मो्हसागरा् उतपनन झाले्या ल्हरींनी नयायाचा ्राि ूझकेुल या भी्ीने 
रावसा्हबे िनांचया चळवळीपासनू मनुसफ अस्ाना कसे अशलप्त र्हा् अस् तयाच े उदा्हरण 
२३.५.१८५८ चया रोिशनिी् एक आढळले ्े असे. “उदशयक नारळी पौशण्लमलेा लोक शमरवणकू 
काढ्ा्. शमरवणकुी् पढुाकार घणेयास याल काय? अग्ेसर व्हाल काय? अिी शवनं्ी वशकलांनी 
शमळून केली ्ेव्हा मी तयांना सांशग्ले की मनुसफ या नातयाने मी सव्ः येणार ना्ही व दसुऱयास 
िा म्हणणार ना्ही; परं् ुखासगी नातयाने येणयास िर मला आमतं्रण शदले् ्र येईन; व लोक काय 
काय कर्ील ्े िसा कथा-की ््लनप्संगी ्सा मी पे्क्षक ्होऊन सवसथपण ेपा्हीन, या्ूहन िनांपासनू 
अशलप्त रा्हणारे एक सर मथॅय ूसॉस२ या नावाच े्हायकोिा्ल् िजि ्होऊन गेले ्े कोणास कधी भिे् 
नस्. सभलेा िा् नस्. वतृ्पत्रे वाची् नस्. शरिस्ानयुायी म्हणनू दर रशववारी प्ाथ्लनालया् 
सकाळी िा्, परं् ु्ेथनू व कोिा्ल् िा्ा ये्ा मणेयाची३ दारे लावनू घे्  अस्. न िाणो िनाचया 
संपका्लने का्ही वतृ् कळून आप्यापढेु येणाऱया खि्यासंबंध ेपवू्लम् ्होऊन िाईल!”

रावसा्हबे वसईस अस्ा पतनीस आणनू शबऱ्हा्ड करणयाचा योग आला ना्ही. कारण तयांचया 
पतनीस याच वेळेला आमवा्ाचा शवकार ्होऊन उपचाराथ्ल मुबंईस र्हावे लागले. औषधोपचार 
्डॉ. भाऊंच ेचाल ू्हो्े. उभय्ांनी एकत्र रा्ूह नये असे पथय ्डॉ. भाऊनी सांशग्ले. तयामळेु िरा 
गणु प्ड्यावर रावसा्हबेांनी पतनीस कोकणा् पाठशवणयाच ेठरवले. कमरे् कळ उठून पाठीचया 
कणयाक्ेड वरवर िा् असे. ्ी वेळीच बरी झाली ना्ही ्र ि्ड िाईल असे भाऊंच ेम्हणण े्हो्े. 
का्ही औषध तयांनी कमरेवर लावावयास शदले ्हो्े तयाने परुीळ उठून फार त्रास ्होई. याप्माण े
अगदी स्ेड अस्यामळेु व एका िागेची नोकरी शमळा्यामळेु शवश्ां्ी शमळून रावसा्हबेांची प्कृ्ी 
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चांगली राश्हली. तयामळेु तयांचा काळ फार उत्म गेला. रोिशनिा ्पासनू पाश्ह्या अस्ा ७ ्ास 
झोप, ३-४ ्ास सनानसंधया, घो््डयावर बसनू शफरण,े भोिन, पत्रलेखन, शमत्रांचया भिेी व संभाषण 
या् िाऊन बाकीचा वेळ कचरेी्ील काम व संसकृ्ाचा व कायद्ाचा अभयास यामधये िा् असे. 
कचरेी्ील काम४ भरपरू असे. एखाद ेवेळी फार असे. “६॥ वाि्ा उठलो. एक ्ास सनानसंधया 
भोिन या् खच्ल करून रात्री ७ वाि्ा सरकारी काम केले. भोिनोत्र अगदी थकून गेलो सबब 
शनिलो.” (१.९.१८५८ ची रोिशनिी) संसकृ्ाचया अभयासशवषया् अमरकोिाचया आवतृ्ीपासनू 
अष्टाधयायी, शनघिं, माघ, रघ ुव भागव् यांचा समाविे ्हो् असे. संसकृ् भाषे् ील स्हाधयायी 
माधवराव शदवेकर ्ह े्हो्े.  शिक्षकाच ेकाम बाळंभििी मराठे यांचयाक्ेड ्हो्े. कािीनाथपं् व ््लक 
यांचयाबरोबर वेदां्ग्ंथ पा्हा्; पण पढेु या्ूहन्ही िोराने संसकृ्ाचा अभयास करणयाकरर्ा खालील 
गं्थ मागवले ्हो्े. शकरा्, नैषध, वेणीसं्हार, ग््हलाघव, अनेकाथ्लमिंरी, जयोश्षसंग््ह (व्ही), मशेदनी 
कोि, शत्रकां्ड कोि, वतृ्रतनाकर, रामायण व आया्लरामायण. का्ही िनेु गं्थ छिापनू शनघाले नव्ह्े 
म्हणनू ्े ्हा्ी प्ड्ा तयांचया ्हस्शलशख् प््ी करून संग््ह करणयाचा नाद रावसा्हबेांना प्थम 
येथेच लागला असे शदस्े. सहाद्री ख्ंडाची प्् तयांनी पाप्डीकर भििीक्ूडन करून घे् ली. इगं्िी 
कायद्ाचया अभयासा् परुावयाचया कायद्ावर शविषे भर ्हो्ा. मानिेसशकवरसकृ् कायद्ाच ेर्हसय 
या पसु्काची तयांना फार आव्ड ्हो्ी. “हा पसु्काने मला अगदी भारून िाकले आ्ह.े या्ील 
्त्वज्ान फार ग्हन आ्ह.े याचा समळू अभयास केला पाश्हिे. या पसु्काच ेभाग म्हणिे कायद्ाचया 
ज्ानाची शकंब्ुहना सव्लसाधारण ज्ानाचीसदु्धा मळूाक्षरेच ्हो् असे म्हण्ा येईल.” (२३.१.१८५९ 
ची रोिशनिी) शिवाय नाि्लनकृ् परुावयाचा कायदा वाच् अस्.

रावसा्हबे कायद्ाचा अभयास करी् आ्हे्  असे तयांच ेबंध ूराविी यांना कळले ्ेव्हा तयांनी 
असे शलश्हले की, कायद्ाचा अभयास करणयाकर्ा श्म करू नये. फक्त कचरेीच ेकाम करून सवसथ 
बसावे, तयावर रावसा्हबेांनी उत्र शदले की मला िनमभर नोकरी करी् र्हावयाच ेना्ही. 

याशिवाय रािकीय शवषयासंबंधाने पसु्के वाची्. ‘श्हदंी वसा्ह्ी’ शवषयी एक पाल्लमेंिचया 
सभासदांची कशमिी बसनू श्चयापढेु साक्षीपरुावा झाला ्हो्ा, तयाच े वाचन रावसा्हबेांनी लक्ष 
लावनू केले ्हो्े. ‘३००० वषाहंपवूवीच ेश्हदंसुथान’ हा ऐश््हाशसक पसु्काच ेअवलोकन केले. सव्ल 
री्ीने सरुळी्पण े काम चालले ्हो्े. ्े आप्या बदु्धीला सािेल अिी िागा शमळा्याबद्दल 
शमत्रांक्ूडन अशभनंदनपर पत्रे्ही येऊ लागली. मरुू्डकर बालशमत्र म्हादवे सोमल, बाळ बागलु, 
शवठ्ठलभि वैिपंायन इ. मदु्दाम भिेीस येऊ लागले. ् ोच यांचया बदलीची मदु् सरली व ३.३.१८५९ 
रोिी नारायण सखाराम यांना पर् चाि्ल दऊेन मोकळे झाले. रावसा्हबेास पश्ह्या िागयावर म्हणिे 
िाळाखातया्ील इनसपेकिरचया िागेवर िावे लागले ना्ही. कारण मुबंई येथील बकु ्ेडपोच ेकयरेुिर, 
भासकर दामोदर पाळंद ेयांची बदली पणुयास एशलअनेिन खातया् झा्यामळेु व िाळाखातया् 
रावसा्हबे नोकरीने सवाहं् वररष्ठ अस्यामळेु सरकारी बकु ्ेडपोचया कयरेुिरचया िागी तयांचीच 
नेमणकू ४ माच्ल १८५९ रोिी झाली. येथे यांचा दसुरा ्ुहद्दा मुबंई येथील मराठी िाळांचया ्ेडपयिुी 
इनसपेकिरचा ्हो्ा. येथे बदली झाली ्ह ेचांगले झाले. कारण याचया अगोदर रावसा्हबेांची प्कृ्ी रेच 
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झा्याने नादरुुस् झाली ्हो्ी. ्ेव्हा नानांनी ्र सपष्ट शलश्हले की, “वारंवार शलश्हण ेइ्केच आ्ह े
की सधया ईश्वराने पोिापरु्ी संसथा केली आ्ह े्थाशप चाकरी लौशककाकरर्ा, ्ो्ही आिपयहं् 
संपादन झाला. यास्व रिा घयावी व न शद्यास रािी द्ावी. ्हमालांचया ्डो्या करून (घरी) यावे. 
खच्ल फार येईल ्ो ईश्वराने शदला आ्ह.े” (१७.३.१८५९)

पनु्हा एक वषा्लने भासकर दामोदर पर् आ्यावर मनुसफी करणयाचा प्संग येणार ्हो्ा, असा 
रावसा्हबेांचा ् क्ल  ्हो्ा व तयाकर्ा ्ेडपोमधये कयरेुिर अस्ा सव्ल मोकळा वेळ कायद्ाच ेअभयासा् 
घालशवणयाचा तयांनी शनश्य केला ्हो्ा. ्ो शम. ्हाव्ड्ल, ्डायरेकिर, यांना कळ्यावरून तयांनी तयास 
थो्डा उपदिे केला ् ो असा, “कायद्ाचया अभयासाकरर्ा मुबंईस का्ही शदवस काढणयाचा आपला 
बे् असेल ्र ्ो ठीक आ्ह ेपरं् ुइगं्िी कायद्ाचया नसुतया पररभाषवेर फार वेळ घालव ूनका.”

“रोमन लोकांचया कायद्ां् शदसनू येणारी वयव्हाराला धरून िी मलू्त्वे आ्हे्  ्ी व 
परुावयाचया कायद्ां्ील ्त्वे या्च सव्ल कायद्ाच े ज्ानाची मखखी आ्ह.े म्हणनू या दो्होचा 
अभयास आपण करावा. ्साच कॉनटॅ्किचया कायद्ाचया अभयास करावा.”

तयांच े शमत्र ि. िेकब यांच े म् रावसा्हबेांनी नयाय खातयां् शिरावे असे ्हो्े. तयांनी 
को््हापरुा्ूहन यांना असे शलश्हले की, “्मु्ही पनु्हा नयायखातया् शिराल अिी आिा कर्ो. ्मु्ही 
तयाच खातया्ील नोकरीस सव्ल प्कारे लायक आ्हा्.” परं् ु्सा योग पढेु आला ना्ही.

m

संदभ्ल शिपा -

१. ्ो सरकारी नोकर ्हो्ा, तयाला कमी पगारावर नोकरी करणयाची शिक्षा झाली.

२. नया. िोसेफ आनबो््ड ्ह्ेही ्हायकोिा्ल् नयायाधीि ्हो्े. ्े १८६९ साली शवलाय्ेस पेनिन
 घऊेन गेले. तयांना लोकांनी तयांचया उत्म सवभावाबद्दल, शवद्त्बेद्दल व क ््लवयदक्ष्ेबद्दल
 मानपत्र शदले तया समयी तयांनी भाषण केले, तया् ्े म्हणाले, “मला एकां्वािाला लोकांपढेु
 किाला आणले? मी एक क ््लवयवयग् प्ाणी ्हो्ो. क ््लवय केले तया पलीक्ेड का्ही केले ना्ही.
 साव्लिाशनक चळवळीचा शवचार मला शिवला ना्ही. यशुनवशस्लिीचया चनॅसेलरच ेकाम केले
 पण ्े साव्लिशनक काम करावयाच े्हो्े म्हणनू नव्ह े्र सरकारने नेमले म्हणनू! शमस
 कापतेनिरचया भाषणांनी मला भलुवनू सवमाग्लचयु्  केले ना्ही, समाििास्ताने मला मो्ह पा्डला
 ना्ही. श्हदंी स्तीसमािाला शिक्षण दणेयाचया भानग्डी् प्डलो ना्ही व श्हदंी शवधवांची लगने
 लावली ना्ही्! (्हिंा!) ्थाशप माझया मना् ्मुचयाशवषयी स्हानभुू् ी ्हो्ी व घरी िा्ाना
 ्मु्हाला सो्ूडन िा्ाना ्मु्ही कोणतया्ही दिेां्ील लोकांमधये चांगले आ्हा् अिी समृ् ी
 माउनि सि्यअुि्ल एश्फनसिन म्हणले तयाप्माण ेमना् सदवै बाळगीन.”

३. या काळा् श्ीमं्  लोक मणेया्नू शफर् अस्.
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४. मनुसफीच ेकामाशिवाय रावसा्हबेांक्ेड मामलेदार व फौिदार यांची शि्लक, व सामानसमुान
 यांचया ्पासणीच ेकाम असे. तयाचप्माण ेपणु ेयेथील कॉलेिा्ील शवद्ाथयाहंस शिषयवतृ्ी
 दणेयापवूवी परीक्षा द्ावी लागे. तया परीक्षचे ेरावसा्हबेास परीक्षक नेम् अस्. येथे अस्ा
 रावसा्हबे शनतय घो््डयावर बसनू शफरावयास िा्.

mmm
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्शद्दवयमवययं धाम सारसव्मपुासम्ह े।
यतप्सादातप्लीयन्े मो्हानध्मसशछििाः ॥ १ ॥

ज्ानाचा प्सार वाढशवणयास लागणारी िी मखुय सामग्ी म्हणिे चांगले ग्ंथ ्े सरकार शवद्ान 
लोकांक्ूडन शल्ूहन घयावी व तयांना मोबदला दऊेन छिापवी. शिवाय शवलाय्े्ूहन शिक्षणशवषयक 
पसु्के मागवी व तयांचा परुवठा, मुबंई्ील मधयव्वी ्ेडपोचया िाखा पणुयासारखया ि्हरी ्होतया 
तयांना करी व ्ेथनू सव्ल िाळास पसु्के परुशवणया् ये्. या सव्ल कामाच ेवयवसथा ठेवण े्ह ेकयरेुिरच े
काम ्हो्े. तयावर रुि ूझा्यावर रावसा्हबेास असे आढळून आले की ्ेडपाच ेकाम फार वाढ् आ्ह.े 
१८५७ ् े १८५९ साली मुबंई् पसु्के छिापशवली शक्ी, शवलाय्े्ूहन आणशवली शक्ी, येथे रोखीने 
व उधारीने शवक्री झाली शक्ी व ्ेडपोचया शभनन शभनन िाखांस परुवठा केला शक्ी, याचा आढावा 
काढून ्ह्ली असले्या कचरेी्ील म्ंडळीस इ्के काम ्होणार ना्ही असे दाखवनू, “कचरेीच े
काम बरोबर चाल् ना्ही म्हणनू िो कोणी सवाहं् नाराि असेल ्ो मीच.” असे शल्ूहन माणसे 
िास् कामावर ठेवावी असा प्यतन रावसा्हबेांनी लागलीच केला. “्ेडपोची संसथा िाळाखातयाच े
एक मोठे उपयोगी व अावशयक अगं आ्ह े व फायदिेीर आ्ह े असे शसद्ध कर्ा येईल. श्हिोब 
ठेवणयाची पद्ध्ी सधुारून ्ो रोिचया रोि परुा करणयाची वश्हवाि पा्ूडन कयरेुिरने िास् पररश्म 
घे् ले म्हणिे झाले. पाव्ी बकुापासनू सधुारणा करी् आ्ह.े ्ही संसथा िर शिक्षणखातयाच ेएक 
अवशय अगं असेल ्र केवळ वयापारी दृष्टीने श्क्ेड बघ्ा कामा नये,” असे रावसा्हबेांच ेम् ्हो्े. 
आणखी मश्हनयाच ेआ् रावसा्हबेांना ५० रुपये बढ्ी दऊेन मुबंई्ील मराठी िाळांच ेइनसपेकिर 
नेमणया् आले. िाळांची ्पासणी करणया् कधी कधी रावसा्हबे आपण शिकवनू दाखवी् व 
गरुुिी कसे शिकशव्ा् ्े पा्हा् बस्. एकदा िगननाथ िकंरििे यांचया िाळे् एका पं्ोिीने 
प्श्नोत्ररूपाने ल्हान अभ्लकांिी बालशववा्हाची चचा्ल चालशवली ्हो्ी ्ी रावसा्हबेांना मखू्लपणाची 
वािली. एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये २९.३.१८६० रोिी बक्षीस समारंभ ्हो्ा. तयावेळी शम. मलेॅि 

नोकरी

प्करण १२ 

सरकारी बकु्ेडपोच ेकयरेुिर
(िालोपयोगी पसु्कालयाच)े
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्ह े अधयक्ष ्हो्े. तयांनी िमले्या श्हदंी लोकांस ‘शरिस्ी धमा्लचा ्हकक’ यावर वयाखयान शदले 
्े रािकारणी परुुषाला व शविषे्ः सरकारी नोकराला अगदी अनशुच् आ्ह ेअसे रावसा्हबेांना 
वािले. मुबंई येथील वररष्ठ वगा्ल्ील शिषयवतृ्ी दणेयाकरर्ा िी परीक्षा घे्  अस् ्ी् रावसा्हबे 
येथे अस्ा परीक्षक अस्े.

रावसा्हबे मुबंईस ये्ाच तयांचया िनुया स्हकारी शमत्रांस आनंद वािला. रोि अनेक िण भिेीस 
येऊ लागले व इ्कया शदवस शकतयेक बे् मना््या मना् शिरून गेले ्हो्े ्े पनु्हा वर आले 
असे तयांना वािे. शवनायकराव भागव्, रा.गो. भां्डारकर (आ्ा ्डाॅकिर भां्डारकर), शवषण ूबािी 
गो्डबोले, शवनायकपं् बेर्ेड, गणिेपं् वैद्, भासकर दामोदर, भाऊ म्हािन, म्हादािी पेंढरकर, 
िनाद्लन नारायण अभयंकर, गंगादास शकिोरदास इतयादी सरसव्ीच ेभक्त िमनू एक नवा छिापखाना, 
एक मराठी वतृ्पत्र व शदगदि्लनासारख ेमाशसक इ्कया गोष्टी सरुू करणयाच ेशवचार रोि करू लागले. 
तया्नू फारसे शनषपनन झाले ना्ही ्थाशप; ज्ानप्सारक व बशुद्धवध्लक सभा या् रावसा्हबे पनु्हा 
शनबंधलेखनाच ेव शनबंधवाचनाच ेकाम करू लागले.

एका शठकाणची नोकरी शमळा्याने प्वासाच े्हाल वाचले, परं् ुप्कृ्ी अगदी शनकोप राश्हली 
असे ना्ही. “कचछि येथील जवर व संग््हणी ्ह े दोन्ही वयाधी माझवेर शफदा आ्हे्  असे शदस्े. 
शनय्काली मला भिे दऊेन िा्ा्!” (१२.९.१८५९ च ेि. िेकब यांना इ.ं पत्र) पतनीची प्कृ्ी 
साधारणपण ेबरी ्हो्ी. रोि रोि नवया औषधाची योिना ्डॉ. भाऊ करी् अस्. म्हणनू तयांनी 
का्ही शदवस गोकुळदास ्ेिपाळ यांचया बंग्या्१ शबऱ्हा्ड केले ्हो्े व का्ही शदवस वाळकेश्वरी 
केले ्हो्े, तयामळेु तयांची प्कृ्ी सधुारली. रावसा्हबेांना मात्र एकदा अं् ग्लळाची वयथा झाली ्हो्ी 
्ी ्डाॅ. भाऊंनी िस्तप्योगाने दरुुस् केली.

रावसा्हबेांच ेकाम सरकारी पसु्के छिापशवणयाच ेअसे. गणप् कृषणािी यांचया छिापखानया् 
मराठी पसु्के छिापली िा् व नानाभाई राशणना यांचया यशुनअन पे्समधये शम. ्हाव्ड्ल यांची इगं्िी 
पसु्के छिापली िा्. ्ेथे तयांना िावे लागे. तयावेळी रावसा्हबेांच ेसरळ व प्ामाशणकपणाच ेव ््लन 
या छिापखानयांचया मालकांना पसं् प्ूडन तयांची आमरणां् मतै्री झाली. गणप् कृषणािीचया 
छिापखानयाचया मालकांनी रावसा्हबेांना आप्या इसिेिीच ेट्सिी नेशमले ्हो्े व नेशिव ओशपशनयन 
पत्र काढणयास यशुनयन पे्सची मद् पषुकळ झाली ्े वतृ् पढेु येईल.

अनेक शवद्ान गं्थकार आपली पसु्के सरकारचया आश्याकरर्ा सादर करी्. तयाचा शनकाल 
करणयाकरर्ा एक म्ंडळी नेमलेली ्हो्ी. ्ी् ्डॉ. ्हाक्ल नेस, ्डाॅ. वइु्सन, मिेर कॅन्डी, शम. िाॅन 
पीि, शवनायक वासदुवे, भासकर दामोदर, गोशवंद शवठ्ठल म्हािन, बाळािी पां्ुडरंग, गोशवंद नारायण, 
नारायण शवश्वनाथ िास्ती, दादोबा पां्ुडरंग, इ. ्हो्े.

केरूनाना छित्रे, कृषणिास्ती शचपळूणकर२, गंगाधरपं् शिळक, दादोबा पां्ुडरंग इतयादी म्ंडळी 
गं्थ शल्ूहन आश्यास पाठवी् अस्. दादोबांच ेवयाकरण याच वेळेला आश्यास सादर झाले ्हो्े. 
्तसंबंधी आठ कलमी सचूना रावसा्हबेांनी सादर के्या ्होतया तया सव्ल सभासदांक्ेड व का्ही 
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िास्तीपंश्ड्ांक्ेड पाठवणया् आ्या ्होतया, तया शवषयी भासकर दामोदर यांनी दादोबांना असे पत्र 
शलश्हले ्हो्े.

“मशतप्य दादासा्हबे,
रावसा्हबे शवश्वनाथ यांनी केले्या सचूना मला पसं् आ्हे्  व ्मु्हास्ही पसं् प्ड्ील असे 

धरून चाल्ो.” (५.६.१८५९) तयावर रावसा्हबेांच ेव माझ ेशवचार िळु्ा् म्हणनू दादोबांनी आनंद 
प्दशि््ल  केला. ्डाॅकिर रामकृषण गोपाळ यांचया मना्नू बाप ू छित्र े यांचया बाळशमत्राची आवतृ्ी 
छिापणयाची ्हो्ी. ्े ने्हमी तयाशवषयी रावसा्हबेांना भिूेन वािाघाि करी्.

िव्हरेीलाल याशज्क यांच ेसा्हायय घऊेन रावसा्हबेांनी गिुरा्ी कशव्ांच ेवेच ेक्रशमक पसु्का् 
घालणयास ्यार केले ्हो्े.

रावसा्हबेांचया मना् कायद्ाचा अभयास करावयाचा ्हो्ा ् ो ्हे्  ूआ्ा साधय झाला. सरकाराने 
संधयाकाळी कायद्ाचया शिक्षणाचा वग्ल काढला ्हो्ा. तयाला रावसा्हबे िाऊ लागले. ्डाॅ. री्ड 
सारखया शवद्ान प्ोफेसरांचया शिकवणीचा लाभ झाला. शिवाय कायद्ाचया मलू्त्वांचा अभयास 
रावसा्हबेांनी घरी चालशवला ्हो्ा, ्ो कसा काय झाला आ्ह े्े पा्हणयास शवषणपुं्  केळकर यांना 
‘मला प्श्न शवचारा’ असा एकदा आग््ह धरला ्हो्ा.

मुबंई् अस्ा शवठ्ठलिास्ती शभ्ेड, पनवेलकर नारायण िास्ती परुाशणक, अपपािास्ती नाशिककर, 
थोरा् िास्ती, पां्ुडरंग गोपाळ गिु्लर इ. प्मखु शवद्जिनांचा रावसा्हबेांना स्हवास घ्डला. नारायण 
िास्ती द्रशव्ड या नावाच े शवद्ान िास्ती रावसा्हबेांनी वाळकेश्वरी रोि संसकृ्ाचा अभयास 
करणयाकरर्ा आणनू ठेवले ्हो्े. तयांचयािवळ कौमदुी व भागव् या ग्ंथांच ेवाचन रोि रावसा्हबे 
करी् अस्. ्ह ेिास्ती क्डक ्हो्े. ्े एक शदवस म्हणाले, “संधयेप्माण ेिर संसकृ्ाचया वेळी 
बोलण ेबंद ्होईल ्र बरे.” तयावर उद्ापासनू प्यतन करीन असे रावसा्हबे म्हणाले. (२८.८.१८६० 
ची रोिशनिी)

संसकृ्ाचया अभयासाशिवाय पषुकळ म्हत्वाची इगं्िी पसु्के तयांनी वाचली. वॉरन वे 
बलॅकसिन, कयमूरेानकृ् श्हदंसुथान शवषयक इगंलं्डची क ््लवये, शम्िनकृ् पॅरे्डाईस लॉसि व 
पश्हला आलशसबायश्डझ ्ही पसु्के पेंढरकरांबरोबर वाचली, िाश्भदेावर आयरशव्हगं यांच ेशनबंध, 
पलेिो, कोलबकुकृ् शनबंध, ्हॉलकृ् सांखयज्ान इ. पसु्के वाचली. एश्फनसिनकृ् श्हदंसुथानचया 
इश््हासाच ेभाषां्र परेु केले. रोि पा्हािेस उठ्याबरोबर व शनिावयाचयापवूवी का्ही्री भाषां्राच े
काम नेमाने करी्च अस्. याशिवाय तयांनी आपली ‘कायद्ाची चशूण्लका’ दरुुस् केली. असा रोिचा 
अभयासक्रम पा्ूहन एक शदवस संसकृ्कावय म्हणणार ्ोच िास्ती बवुा म्हणाले, ‘िरीररक्षणाक्ेड 
लक्ष न दे् ा अश्िय अभयासाचा मी शनषधे कर्ो.’ (१३.१.१८६० ची रोिशनिी) रावसा्हबे का्ही 
बोलले ना्ही्.

याशिवाय ्डाॅकिर ्हाक्ल नेस, शम. शसंकलेअर, ्डॉ. री्ड; सर अशसक्ल न, शम. ्हाव्ड्ल यांचयािी 
कामासंबंधी यांचया ने्हमी भिेी ्हो् तयावेळी तयांचया संभाषणाचा फायदा शमळे. तयावेळी रावसा्हबेांच े
वय २६ वषाहंच े्हो्े. तयांनी पषुकळ शवद्त्ा संपादन केली ्हो्ी व करी् ्हो्े. ज्ानकली चांगली फुल ू
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लागली ्हो्ी. िेथे शवद्जिन िम् ्ेथे शवशवध शवषयांवर चचा्ल सरुू असे. श्हदंलूोकां्ील एक पतनी 
शिवं् अस्ा दसुरी करण ेयाशवषयी नारायण दािी यांचयास्ह वादशववाद (१३.१.१८५९ चया रो. 
उ.) “आि बापसुा्हबे काशनिकर यांच ेघरी बाळोबा पाधये, राघोबा पाधये, शवनायकपं् बेर्ेड वगैरे 
आले ्हो्े. ्ेथे ईश्वराचया अशस्तवाशवषयी वगैरे सरस शवषय शनघाले ्हो्े.” (१७.४.१८५९ ची 
रोिशनिी) “िगननाथ िकंरििे यांच ेिामा् बाबािी घरी आले व मला िकंरििे यांचया बागे्ील 
बंग्या् घऊेन गेले ्ेथे शवधवाशववा्ह व नीश्भ्िंक नाच याशवषयी बोलण ेझाले. (१५.५.१८५९ 
ची रोिशनिी) आि नारायणिास्ती यांचयाबरोबर “मतृय ूसवरूप व लोकां्र करणयाच ेसवाहंस येणारे 
आमतं्रण याशवषयी संभाषण झाले. यावर मी पषुकळ शवचार केला आ्ह.े तयाची शदिा मी सपष्टपण े
ठरशवली आ्ह,े ्थाशप ्हा प्श्न मला गढू वाि्ो व ्ो सो्डशवण ेमनषुयाचया ्क्ल बा्हरे आ्ह ेअसे 
वाि्े.” (८.७.१८६०ची रोिशनिी) ‘आमच ेलोक दररद्री का झाले याशवषयी पाधये यांचयािवळ 
बोल् ्हो्ो.’ (२०.७.१८६० ची रोिशनिी) याप्माण ेरावसा्हबेांचा बराच काळ शवद्द ्गाेष्टी् गेला.

याशिवाय साव्लिशनक कामा् रावसा्हबे लक्ष घाली् अस्. कन्लल िेकब यांच े समारक 
(्डॉकिर भाऊ व नारायण दीनानाथिी यांचया सा्हाययाने), साव्लिशनक वयायामिाळा (करसनदास 
यांचया सा्हाययाने), ्ाम्रपिाच ेवाचन (्डाॅकिर भाऊकरर्ा) इतयादी काम ेकरी्च अस्. कोठे गेले 
्री िवळपासची दि्लनीय सथळे पाश्ह्याशिवाय ्ेथनू िा् नस्. पणुयास परीक्षक या नातयाने 
गेले अस्ा माणकेश्वराच े वा््डया्ील आरसेम्हाल व वािे् ख्ंडाळयाच े बोगद े पा्ूहन आले. 
एकदा घारापरुीची लेणी व शव्हा्डचा ्लाव पाश्हला. १६.२.६० रोिी लखमीदास यांचयाबरोबर 
एका सने्हाचया घरी गिुरा्ी म्हारािांस तयांच े भक्त झोपाळयावर झलुवी् अस्ा, “पषुकळ 
बायकापरुुषांचा एकत्र क््होळ पा्हणयाचा प्संग आला.” पण पढेु, ‘म्हारािा लायबलचया 
खि्या्’ तयांना साक्ष द्ावी लागली. ्हररकी ््लनाला वगैरे िाणयास यां्नू वेळ काढी् अस्. 
अद्ाप तयांची ििी शिकणयाची ्िी शिकशवणयाची ्हौस परुी झाली नव्ह्ी. ्हररपं् ्ातया शलमये 
यांचयाक्डील मलुांस (दािी व बाप)ू व प्स्ु्  लेखकाचया वश्डलांस इगं्िी शनबंध व भाषां्र 
शिकवी् अस् व दादािी खत्री (गावा्ील रावसा्हबेांच ेििेारी) यांचया मलुास (आतमारामास) 
इगं्िी इश््हास शिकवी्. एवढ्या उद्ोगपरंपरे् आप्या सव्ःचया करमणकुीखा्र २-४ ्ासच 
१८६० साला् वेळ खच्ल केला असेल. रामबाळकृषणांक्ेड bagatelle नावाचा खळे एक दोन वेळा 
खळेले. बापसूा्हबे शबनीवाले व शवषणपुं् भपुिकर यांचयाबरोबर एक गशंिफांचा ्डाव खळेले व 
गोवध्लनपं् छितयांबरोबर करमणकुीकरर्ा एकदा गायन व इ्र गोष्टी झा्या. या िागेवर अस्ा 
एकदा शप्दृि्लन लाभ झाला व तयानं्र नानासा्हबेांनी कोि ्ळुसी वाश्ह्या तयाच ेसं्प्लणाथ्ल रिा 
घऊेन रावसा्हबे कोकणा् िाऊन आले. याच साली नानांची आई ‘बया’ यांचा वदृ्धापकाळी अं्  
झाला. िवेिी वेळेवर मरुू्डास िाऊन आिीबाईस भिूे िकलो ना्ही म्हणनू रावसा्हबेांना वाईि 
वािले ‘व ईश्वराची मिवी’ असे म्हणनू तयांना सवसथ बसावे लागले; परं् ुखरा दःुखाचा प्संग ्ो 
पढेुच ्हो्ा. ‘धाकि्या व आव्डतया बश्हणीचा (आतयाबाईचा) नवरा रतनाशगरी मकुकामी आिाराने 
वारला’ असे दःुखकारक व ््लमान ्हररपं् ्ातयांचा कागद आ्यावरून समिले. ्ीथ्लरुप व मा्ोश्ी 
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यांच ेसांतवन करणयास लागलेच रावसा्हबेांनी पत्र शलश्हले व ‘रिह्मदवेाचया चकुीस कोणी प्ायशश्त् 
सांगावे’ असे म्हणनू १८.८.१८६० ची रोिशनिी परुी केली.

काया वाचा मने करून रावसा्हबे आप्या िागेच े काम करी् अस्ा एके शदविी खाली 
शदलेला प्कार झाला. “शम. कोक अशॅकिंग इनसपेकिर यांनी मला शम. ्हाव्ड्ल ्डायरेकिर यांचा ्ुहकूम 
दाखशवला. तया् तयांनी शम. कोक यांना ्ेडपोची एकंदर वयवसथा काय आ्ह ेतयाची बारीक ्पासणी 
करावयास सांशग्लेले आ्ह.े शम. कोक बोल्ाना म्हणाले, मी बारा वाि्ा कचरेी् येईन पण आले 
मात्र दोन वाि्ा शिवाय ्े म्हणाले, प्तयेक िण ्मु्हाला शिवया दे्  आ्ह.े ्ह ेिाणनू रावसा्हबेांना 
फार अचबंा वािला. “अिा री्ीच ेशिफारसपत्र शमळणयास मी काय केले आ्ह े्े मला समि् 
ना्ही. मला नोकरी करावयाची आ्ह े्ोपयहं् मौन सवीकारले पाश्हिे. माझया काय अ्डचणी आ्हे्  
तया मी प्थमच शम. ्हाव्ड्ल यांना कळशव्या आ्हे् . शम. कोक यांना येथे पाठशवणया् शम. ्हाव्ड्ल 
यांचा मला स्वावे याशिवाय काय ्हे्  ूअसावा?” (१८.१.१८६० ची रोिशनिी)

रावसा्हबेांना ्ही गोष्ट िरा लागली. खरी शसथ्ी वण्लन केली म्हणनू मी सदोष कसा ्ह ेतयांना 
समिेना. मी सतय ्ेच शल्ही् िाणार व सतयमागा्लने िावयास परमशे्वर मला िक्ती दवेो असे म्हणनू 
्े घरी आले. िास्तीबवुांिी सतयमागा्लवलंबनाशवषयी थो्ेड भाषण रावसा्हबेांनी केले. िास्तीबवुा 
म्हणाले, “कधी कधी असतयाश्य करावा लाग्ो ्ेव्हा ्ो अदषूयच आ्ह.े” तयावर रावसा्हबेांनी 
म्हिले, “असे व्हावयाच ेना्ही, शनदान असे अस ूनये. सतयाशवरुद्ध कोण्ी्ही गोष्ट मी ऐकून घणेार 
ना्ही.” (१८.१.१८६० ची रोिशनिी) सेवाधम्ल ्हा आ्ा रावसा्हबेांना थो्डासा कठीण वािला 
असे शदस्े. सव्ंत्र धदंा करावा की काय याशवषयी लागलीच ्डॉ. भाऊंिी वाद केला. भाऊंनी 
शवरुद्ध म् शद्यावर गोष्ट शवचारावर रावसा्हबेांनी िाकली. “परं् ुमकंुुदराव भासकर यांना माझा 
सव्ंत्र धदंा करणयाचा शवचार आव्डला, ्री गोष्ट आणखी शवचारावर िाशकली पाश्हिे असे 
ठरशवले.” (२२.३.१८६० ची रोिशनिी) पढेु चार शदविी मगंळदास भिेले. ्ेथे ्डाॅ. भाऊ्ही ्हो्े. 
एक शिकवणी रावसा्हबेांनी पतकरावी, अिी सोय ्डाॅ. भाऊंनी काढली. ्ी शमळा्यास नोकरी 
सो्डणयाचा बे् केला. मकंुुदराव भासकर यांच े्सेच म् प्डले. पढेु पा्ह्ा् ्ो िे काम करावयाच े
्हो्े ्े मगंळदास यांचया यनुायिे्ड शसपशनंग शमलचया सेके्रिरीच ेकाम ्हो्े. शगरणया चालवणाऱया 
कंपनयांचया सेके्रिरीच ेकाम म्हणिे दिुपपी अस्े असे का्ही रावसा्हबेांच ेमनाने घऊेन ्े काम 
तयांनी पतकरणयाच ेनाकाररले. शिवाय ्ही गोष्ट गशुप् ठेवणयाचा संके् अस्ा िापरूिीच ेकानावर 
गेली, ्ेथनू शवनायकरावाचया कानावर गेली म्हणिे ्ी ‘गॅझिेे््ड’ झाली इ. प्कारावरून ्ी िागा 
रावसा्हबेांनी शविषे ेकरून नाकारली. व एक शदवस शम. ्हाव्ड्ल यांनी तयांना शम. शगबस, प्ाप्तीवरील 
कराच े कशमिनर, यांच े पत्र ३.१२.१८६० रोिच े दाखवले. तया् तयांनी रावसा्हबेांना आप्या 
अशससिंिचया िागेवर मागनू घे् ले ्हो्े व शम. ्हाव्ड्ल यांचया परवानगीने तया िागेवर रावसा्हबे 
लागलेच रुि ूझाले. या िागेचा पगार ३५० रु. ्हो्ा. प्ाप्तीवरील कर कोणी शक्ी द्ावा ्ह ेठरशवणयाचा 
अशधकार तयांचयाक्ेड ्हो्ा. तयावेळेस १५.११.१८६० रोिी एक पत्र शल्ूहन म्ेहरेबान ्हाव्ड्ल सा्हबे 
यांनी तयांच ेअशभनंदन करून पढेु प्िसंापर मिकूर असा शलश्हला, “शिचया चांगलुपणाची कबलुी 
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मी ्मु्हाला आनंद ्होईल अिाप्कारे शदली आ्ह ेतया ्मुचया नोकरीला मी मकुणार म्हणनू मला 
फार वाईि वाि् आ्ह.े ्थाशप लायक माणसे वेचनू तयांना िबाबदारीच ेकामावर कोणी योशिले ्र 
मला आनंद वाि्ो. ्मु्ही आप्या नवया िागेवर गेला ्री जया िनुया खातयाने ्मुचया भरभरािीस 
आरंभ करून शदला तयाला ्मु्ही शवसरणार ना्ही अिी मी आिा कर्ो.” रावसा्हबेांची नेमणकू 
िरी येथे झाली ्हो्ी ्री तयांचा ्हकक पश्ह्या कयरेुिरचया िागेवर ठेवलेला ्हो्ा व ्ेवढ्याकर्ा 
कयरेुिरचया िागेवर जयांचया नेमणकुा करावयाचया तया पककया करू नये असा सरकारी ठराव शम. 
शगबस यांचया शलश्हणयावरून झाला ्हो्ा, तया योगाने रावसा्हबेांचा ्हकक तया िागेवर राश्हला ्हो्ा.

m

संदभ्ल शिपा -

१. गावामधये अस्ा ढोलके, िाळ इ. कठोर वाद्ांचया योगाने तयांचया अभयासा् वयतयय येई.
 एक शदवस घराचया गचचीवर वाणी लोकांनी नाच केला ्ेव्हा खाली आप्या खोली् गपप
 रावसा्हबेांना शनिावे लागले.

२. गंगाधरपं् शिळक यांनी लघवुयाकरण शलश्हले ्हो्े व ्े छिापणयाचा ्हकक सरकाराने शवक्
 घे् ला ्हो्ा. शिवाय तयांनी गोलशत्रकोणशम्ी शल्ूहन आश्याथ्ल पाठशवली ्हो्ी.

mmm
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्ावदाश्ीय्े लक्मया ्ावदसय शसथरंयिः ।
परुुषस्ावदवेासौ यावदमानानन ्हीय्े ॥ १ ॥ 

या कचरेी् रावसा्हबेांच ेकाम म्हणिे प्ाप्तीवर कर कायद्ाप्माण ेकोणी शक्ी द्ावा ्ह ेठरशवण े
्हो्े. ्े काम सोपे नव्ह्े. ्े रावसा्हबेांना कसे गेले तयाच ेवण्लन िनरल िेकब यांना शलश्हले्या 
एका पत्रा् तयांनी शदले आ्ह.े “प्ाप्तीवरील कराचा वसलू कर्ाना आम्हाला फार त्रास प्डला. परं् ु
माझ ेवररष्ठ अशधकारी शम. शगबस यांनी वापरलेले वयव्हारज्ान व धरलेले सामोपचाराच ेव ््लन व 
कोणाची प्ाप्ती शक्ी आ्ह ेव कोणास शक्ी कर द्ावा लाग्ो याशवषयी का्ही्ही बा्मी कोणास 
कळू न दणेयाची आम्ही घे् लेली खबरदारी, यांचया योगाने आमची नौका आम्ही आरंभीच उठले्या 
वादळा्नू ््डीस लावली.” रावसा्हबेांवर शम. शगबस यांचा इ्का शवश्वास ्हो्ा की कामाचा सव्ल 
बोिा रावसा्हबेांवर तयांनी िाकला ्हो्ा. वरील कराचया आकारणीशवषयी गपु्तपणा र्हावा म्हणनू 
श्हिोब ठेवणयाची एक नवीन पद्ध् रावसा्हबेांनी िोधनू काढली ्हो्ी. लोकांचया नावाबद्दल का्ही 
सांकेश्क खणुा अथवा अक्षरे यांचया सा्हाययाने सव्ल श्हिबे ्े ठेवी्. ्ही अक्षरे अथवा खणुा यांची 
िळुणी करून नेमकी नावे किी ओळखावी याची लेखी मो्डणी मात्र रावसा्हबेांचया खासगी पिेी् 
कुलपा् ठेवलेली ्हो्ी. श्हदंी लोकांवर िबाबदारी िाशकली म्हणिे काम करणयाची तयांची योगय्ा 
केवढी आ्ह े्ह ेया गोष्टीवरून समि्े. 

शम. िेमस शगबस, कराच े प्ाप्तीसबंधी मुबंई व मुबंई बेि या भागांकरर्ा मदु्दाम नेमलेले 
कशमिनर. यांनी सरकारा् एक ररपोि्ल १८६१ साली सादर केला. तया् तयांनी खाली शद्याप्माण े
रावसा्हबेांशवषयी उ्लेख केला ्हो्ा. 

“रावसा्हबे शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक यांची कामशगरी नेकनामदार गव्हन्लर सा्हबेांचया निरेस 
आण्याशिवाय मला या ररपोि्लची समाप्ती कर्ा ये् ना्ही. सर बाि्लल शरियर यांचया खासग् 
कारकुनीचया िागी अप्काशय सवभावाच ेकाम करी् अस्ाना या ग्ृहसथांिी माझी ओळख झाली, 

नोकरी

प्करण १३ 

(प्ाप्तीवरील कराचया कशमिनर सा्हबेांचया कचरेी्ील)
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्ेव्हाच मी िाणले की यांचया अगंी प्चरु बशुद्ध सामथय्ल असनू ्ह े पणू्ल शवश्भंपात्र आ्हे् . यांना 
श्हदंसूमाि व तयाच े वयव्हार यांच ेिे सव्ः शमळशवलेले ज्ान आ्ह ेवे अस्या बाब्ी् कोठून 
कोठून माश्ह्ी शमळवावी तयाच ेिे माग्ल यास ठाऊक आ्हे् , तयांचया योगाने यांनी मला शि्के 
सा्हायय केले श््के ्ह ेकरू िक्ील असे प्थम्ः म्हणणयाची माझी ् यारी नव्ह्ी. जयांचा जयांचा 
या कामािी संबंध येईल तया तया सवाहंचया शवश्वासास पात्र ्हो्ा येईल अिा री्ीने यांना करावे 
लागलेले काम जयांना कर्ा येईल असे मला फारच थो्ेड. इसम ठाऊक आ्हे् .” 

- िेमस शगबस.

थो्डकयाच शदवसांनी या खातयामधये पवूवी का्ही पैिाची अफरा्फर झा्याच े रावसा्हबेांना 
आढळून आले. रावसा्हबेांनी सव्ल चौकिी करून एक ररपोि्ल वररष्ठांस सादर केला. तया् आरोपीवर 
फौिदारी करावी असा अशभप्ाय शदला ्हो्ा. “खिला केला अस्ा शिक्षा ्होईल इ्का भरपरू 
परुावा अस्याशिवाय सरकारने या भानग्डी् प्ूड नये.” असे शम. शगबस यांच ेम् ्हो्े. याचा िवेि 
एक दोन माणसे कामावरून दरू करणया् झाला. केलेला खिािोप वयथ्ल गेला या गोष्टीने दसुऱयाचया 
्हा्ाखाली काम करणयाने म्सवा्ंतयास बाधा ये्े म्हणनू रावसा्हबेांचया मनास थो्डा िांच झाला.

प्ाप्तीवरील कराचया सपेिल कशमिनरचया कचरेी् अिा री्ीने काम करी् अस्ा रावसा्हबेांची 
व पषुकळ वयापाऱयांची ओळख झाली. तया् लखमीदास शखमिी ्ह ेप्मखु ्हो्े.

या िागेवर अस्ा रावसा्हबेांना आपले काम सांभाळून, िनुया म्हणिे कयरेुिरचया िागेच ेकाम 
तया िागेवर आले्या मनषुयास ्ो नवीन अस्यामळेु का्ही शदवस शिकवावे लागे. ्े्ही करून 
तयांनी आपले ज्ानाि्लनाच ेकाम पढेु चालशवलेच ्हो्े.

मुबंईस नामांशक् िास्ती ्हो्े तयांचया भिेी ्हो्. रामगी्ा, शसद्धान्र्हसय, (गोकुलनाथिींचया 
िीकेस्ह) ऋगवेद इ. संसकृ् गं्थांच े रावसा्हबे पठण करी्. प्ो. मकॅस मु् लर यांचया शनबंधांच े
वाचन करी्. मशू ््लपिूा व कम्लमाग्ल इ. शवषयांवर वे॥ बाळोपाधयाय गिु्लर यांचयािी चचा्ल 
करी्. शवनायकिास्ती शदवेकर (जयांना उत्रपक्षाची आव्ड पषुकळ ्हो्ी, ्े) व पां्ुडरंग िास्ती 
व ्ळुिारामिास्ती यांचया सारखयांिवळ सयू्लवंि व चदं्रवंि यांच े उननश्कारक सवरूप व 
वेदांचा अशधकार इ. शवषयांवर संभाषण करी्. (२१.४.१८६१ रो.) िाश्भदे व वेद यांवर भाऊ 
सामलांसारखया बाळबोध ग्ृहसथांिवळ बोल्. आशण लखमीदास शखमिी, गोकुळदास ्ेिपाळ, 
मगंळदास नथभूाई, ्डॉकिर भाऊ, राम बाळकृषण, गोशवंद नारायण इ. सनेहांिी शवदे्पासनू ्ह्लीचया 
शिकले्या लोकांनी काय काय केले पाश्हिे इतयादी शवषयांवर चचा्ल करी्. शम. ए्डव्ड्ल शऱ्हयॉि्सेक 
(िे शवशवध शवषय संभाषण कुिल शवद्नमणी ्हो्े ्े) भिे्यावर ‘आ्डनावे’ यासारखया का्ही 
सवैर पण बोधप्द शवषयावर वादशववाद करी्. शिवाय सिु्डनि शलिररी सोसायिीचया िाळांच े
काम व मराठी ज्ानप्सारकां् लेख शलश्हण ेइ. वयवसाय्ही चाल ूठेवी्. वेळा् वेळ काढून ्डाॅकिर 
भाऊंबरोबर घारापरुीसारखी सथळे्ही पा्हावयास िा्. इ्के सव्ल वयासंग चालले अस्ा, आपला 
आणखी अभयदुय कसा ्होईल याचा शवचार तयांचया मना्नू नष्ट झाला नव्ह्ा, अ्पसं्ोष तयांना 
ठाऊक नव्ह्ा. नोकरीवर अस्ा मागे सांशग््याप्माण ेमन कष्टी ्होणयाला एखाद ेकारण उपशसथ् 
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्होई. ्ही शसथ्ी इ्रत्र सदु्धा ्हो्ी. एकसारखी नोकरी करण,े याने बदु्धीला मांद् ये्े असे शकतयेकांच े
म्हणण ेयांचया कानावर ये् असे. उदा्हरणाथ्ल, कृषणािीपं् नलूकर यांनी २२.७.१८६१ रोिी एक 
इगं्िी् पत्र शलश्हले ्हो्े तया् ् े म्हण्ा्, “आधीच खालावलेला कारकुनांचा धदंा शदवसानशुदवस 
अशधकाशधक खालाव् आ्ह.े पेनिन घणेयाची खरी इचछिा ्हो्े. िो ्िुपुंिा संग््ह केला आ्ह े
्ेवढ्यावर ््हान भकू भागवावी असे वाि्े. पण ्ह ेरा्हो. मला समािा्नू उठून गे्याप्माण ेवाि्े. 
उनन्ीच ेनाव ना्ही. आमचया आयषुयाचा दसुरा उपयोग ्हो् ना्ही. शनराकांक्षेने शचत्ास गलानी ये्े 
व पढुील सव्ल चररत्र सनमखु उभ ेरा्ूहन माझके्ेड िक लावनू पा्ह्ाच ‘शवचार कर' म्हणनूच मला 
सांग् आ्ह ेकी काय असा मला भास ्हो्ो व माझया आयषुया्ील उत्म भाग अगदी िषुक री्ीने 
गे्याबद्दल माझा मलाच श्रसकार वािू लाग्ो.”

अिाच ्ऱ्हचेी खळबळ रावसा्हबेांचया्ही मना् सरुू झाली ्हो्ी. तयांनी सव्:च ेपव्ल्प्ाय 
गणु परमाणपू्माण ेवण्लन करून एवंगणुशवशिष्ट एक मनषुय आ्ह ेतयाने अिा अिा शववशक्ष् शसथ्ी् 
काय करावे ्े कृपा करून सांगा असे एका इगं्ि सनेहास इगं्िी् पत्र शलश्हले ्हो्े. तयाचया सथल 
प््ी् याला उद्दिेनू ्ह ेपत्र शलश्हले ्हो्े तयाच ेनाव ना्ही. “मशतप्यकर- आपला म्हामू् य वेळ माझ े
कर्ा अ्प प्माणा् खच्ल करावा अिी शवनं्ी करणयाच ेधा्डस आप्या परवानगीने करी् आ्ह.े 
पढुील िनमकथा सदय अं् ःकरणाने ऐकून घया; व या पत्राचया अशं्म ख्ंडा् वण्लन केले्या प्संगां् 
साप्डले्या एका मनषुयास आप्याक्ूडन का्ही सा्हायय शमळेल शकंवा ना्ही ्े कळवा व ्से 
करण ेआप्यास रुचले की ना्ही ्े्ही सांगा. शमथयानाम दऊेन तया मनषुयाची िनमकथा आपणापढेु 
ठेव्याबद्दल मला क्षमा करा. खरा परुुष मागे ठेवणयाकर्ा तयाला शमथयाःनाम बदुध्या शदले आ्ह.े 
तयाच ेखरे नाम शवशद् केले अस्ा, मला वाि्े, आपले मन तयाशवषयी पक्षपा्ी ्होईल अथवा 
न िाणो वेळेला शवरुद्ध भावनायकु्त्ही ्होईल, ्थाशप आग््ह धर्यास तयाच ेखरे नाव आपणास 
कळेल. समक्ष भिे न घे् ा पत्राद्ारे भिे घणेयाचा उपक्रम केला आ्ह ेतयाचा ्हे्  ूएवढाच आ्ह ेकी, 
शवचारले्या प्श्नाला उत्र असे द्ावे की ्से यावे याचा अगोदर शवचार करणयास आपणाला वेळ 
शमळावा.”

येथे एक वयक्ती आ्ह े श्ला आपण घिकाभर ‘अ’ ्ह े नाव दऊे. ्ो सरासरी २९ वषाहंचया 
उमरीचा, सामानय बदु्धीचा, काॅलेिा् शमळाले्या बे्ाबा्ाचया शिक्षणाचा असनू्ही का्ही मोठ्या 
सरकारी आशॅफसरांचया आदरास पात्र झालेला व िीवनयात्रा करावयास शनघाले्या बरोबरचया 
स्हचरांिी ्ोलनू पा्ह्ा उतकष्लपथाने शि्के दरू िाण ेश्हदंी मनषुयाचया वाि्यास ये्े श््का दरू ्ो 
गेलेला आ्ह.े या बाब्ी् दवैास दोष दणेयास ‘अ’ला कारण ना्ही, ्ो अद्ाशप नोकरी करी् आ्ह.े 
तया् रा्ूहन तयाला अिनू उत्रोत्र का्हीिी लाभवदृ्धी ्होणयाची व अं् ी पवूवी केले्या सेवेबद्दल घरी 
ररकाम ेबसनू वे्न शमळणयाची अपेक्षा आ्ह.े ्ह ेअथा्ल्च तयाचया सद् ््लनावरच अवलंबनू रा्हील.

लोकां् सनमानय पदवी प्ाप्त झाली असनू्ही ‘अ’ला असे कळून आले आ्ह ेकी, गे्या द्हा वषाहं् 
तयास का्ही एक द्रवयसंचय कर्ा आला ना्ही. ्हा्ाने शमळवावे व ्ों्डाने खावे असा रोिचा क्रम 
आ्ह.े िर का्ही ददुदैवाने अपघा् ्होऊन ्हा्पाय मो्डणयाचा प्संग आला ्र पोिाकर्ा दसुऱयाचा 
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आश्य घयावा लागेल अिी तयास भी्ी वाि् आ्ह.े श्हदंी लोकांचया (जयांचया नशिबी दसुऱयाचया 
्हा्ाखालीच काम करावे लाग्े तयांचया) मागा्ल् अ्डचणी ्री शक्ी आ्हे् ! शदवसां्ील अमकु 
्हा वेळ आपला, असे तयांना म्हण्ा ये् ना्ही. नोकरीशिवाय दसुरा धदंा तयांना कायदिेीर री्ीने 
कर्ाच ये् ना्ही व लोकांपढेु असले्या प्चशल् शवषयावर िर भावी क्याणाची आिा असेल 
्र तयास ्ों्ड्ही उघ्ड्ा यावयाच े ना्ही. नव्ह,े तयानी उघ्ड्ाच कामा नये! ्ही िी मानशसक 
गलुामशगरी आ्ह े्ी फार शवघा्क ्होईल असे ‘अ’स वाि् आ्ह,े म्हणनू एक वयापारी तयाला 
्हा्ाखाली काम दणेयास म्ेहरबानीने रािी झाला आ्ह.े तयाच ेअं् ेवाशसतव प्करावे असे ‘अ’च े
मना् आ्ह.े तयाचया आणखी काय काय आकांक्षा आ्हे्  तया मला आपले िवळ सांग्ा ये् 
ना्ही्. मला िे का्ही आणखी कळशवणयाचा तयाने अशधकार शदला आ्ह,े ्े एवढेच की ्ो कष्टाळू 
आ्ह,े इगं्िी बरे शलश्ह्ो, श्हिोबाच ेकाम िाण्ो, आणखी अगंी काय काय गणु आ्हे्  तयांची 
ओळख दणे े्ह ेकाम प्तयक्ष अनभुवावर िाकण ेतयाला आव्ड्े. सव्:च ेभां्डवल आ्ह े्ेवढे सव्ल 
्ो बरोबर घऊेन येईल व ्े कोण्े म्हणाल ्र तयाच ेएक ्डोके व दोन ्हा्!

या मनषुयाकर्ा आपण का्ही करू िकाल असे आपणास वाि्े काय? ् ो म्हण्ो १० वषाहंपवूवी 
असले सा्हस तयाचयाने स्हि झाले अस्े; तयाची ्ह्ली समािा् योगय्ा वाढली आ्ह ेव श्चा 
दिा्ल तयाला राखण ेभाग आ्ह,े ्ेव्हा चाकरीच ेशनयशम् काळा्ले शनयशम् व ठरीव उतपनन सो्ूडन 
दणे ेव्ेेडपणाच ेआ्ह;े व जया रसतयाने नसु्े िावयाला सदु्धा ि्हाण ेलोक शभ्ील ् ेथे धाव् िाणयाच े
धा्डस करण े्हा मखू्लपणा आ्ह.े व तयाचया शवनं्ीवरून मी एवढे शलश्हलेले लांबलचक भारू्ड 
सवेचछेिनेच आप्याला त्रास दणेयाकर्ा आपलेक्ेड पाठशवले आ्ह ेव आप्या वेळाचा वयय करू 
पा्हा् आ्ह ेतयाबद्दल क्षमा मागनू पत्र परेु कर्ो.

या प्श्नाच ेउत्र आले ना्ही. आले अस्यास उपलबध ना्ही.

रावसा्हबे िरी नोकरीचा एक वयवसाय करी् ्हो्े ्री नोकरी शिवाय आणखी दोन वयवसाय 
आपण करावे असे तयांना वाि् ्हो्े. ् े, एक वयापार व दसुरा वशकलीचा अभयास. घरा्ूहन वश्डलांच े
एकदा पिैांच ेमागण ेआले ् ेव्हा रावसा्हबेांनी उत्र पाठशवले की मला सव्ड ना्ही. वयापार करणयाच े
मना् आ्ह.े तयावर वश्डलांनी शलश्हले, “मागे रतनाशगरीस ग्ंथ छिापला असाच (म्हणिे ग्ंथ शल्ूहन 
आप्या श्हम्ीवर ् ो छिापनू मागा्ूहन शवक् बसण े्हा) वयापार असेल ् र ् ो करावा असे आमचया 
शवचारा् ये् ना्ही.” (१.९.१८५७ च ेपत्र)

या वेळी नानासा्हबे शलमये यांनीसदु्धा वयापारां् प्ूड नये असाच उपदिे केला ्हो्ा. कृषणािीपं् 
नलूकर यांना वयापाराची क्पना रुचली ना्ही. तयांनी रावसा्हबेांना शलश्हले, “एकादी ्मुचया 
गणुास योगय अिी-सरेुखिी सरकारी नोकरी शमळाली ्र ्मु्हाला बरी. पण वयापारा् प्डण ेबरे 
ना्ही, असे मला साधारणपण ेवाि्े. कोण्ा वयापार करणार ्े कळ्याशिवाय मला इ्केसदु्धा 
शलश्ह्ा यावयाच ेना्ही. पश्ह्या वगा्लचया मनुसफीचया िागेवर आरंभ करावयास ना्ही का ्मु्हाला 
साप्डणार!” (३.७.१८६० च े इ.ं प.) करसनदास, रावसा्हबेांना वयापारा् ओढी् आ्हे्  असे 
समिनू ्हरी बाळकृषण शलमये यांनी एक पत्र शलश्हले ्े, “करसनदास ्ह े्री नवीन वयापार करणार, 
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अनभुव घे् लेला ना्ही. भागीदार शमळवनू ्े आपले एकि्याच ेनावावर सव्ड साप्ेडल ्सा वयापार 
चीन व शवलाय् या दिेांिी करणार. परं् ुअनभुविीर कोणी तया् सामील असेल ्र फार चांगले. 
मी एशप्ल मश्हनया् येईन ्ेव्हा समक्ष याचा शवचार के्यानं्र आपला भाग ठेवणचे ्र ठेवावा; 
पवूवी ठेव ूनये.”

्ह ेआप्तेष्टांच ेशभत्रे बाेध रावसा्हबेांना मानवले ना्ही्. प्ाप्तीवरील कराची आकारणी वसलू करी् 
अस्ा वयापाऱयांच ेश्हिोब पा्हाणयाच ेप्संग फार ये्. लखमीदास शखमिी, मगंळदास नथभूाई व 
करसनदास माधवदास इ. फार धू् ्ल धा्डसी व सचोिीचया वयापाऱयांचा रोि स्हवास घ्ूड लागला. 
तयामळेु वयापारा् ्हाेणाऱया फायद्ाच ेवम्ल रावसा्हबेांना कळू लागले व वयापार करून पा्हावा म्हणनू 
११.७.१८६१ रोिी लखमीदास शखमिी यांना रावसा्हबेांनी गिुरा्ी् पत्र शलश्हले ्े, “शवनं्ी िे 
्हाल एकसो रुपयांनी नोि मोकली छेि ्े मारे खा्े िमा करिो.” इ. ्हा रावसा्हबेांचा वयापारा्ील 
‘ओनामा’ ्होय. पढुील ध्ेड शिकणयाचा तयांचा शवचार चाल ू्हो्ाच. “चांगली संधी आली अस्ा 
मी वयापारा् शिरणार आ्ह.े पण ्से घ्डण े ्ह े बरेचसे पररशसथ्ीवर अवलंबनू रा्हील.” असे 
रावसा्हबेांनी ्डाॅ. ्हाक्ल नेस यांना ११.९.१८६२ चया इ.ं पत्रा् कळवले ्हो्े.

कायद्ाचा अभयास करावा ्ह्ेही रावसा्हबेांचया मना् पषुकळ शदवसांपासनू ्हो्े. १८५३ 
साला्च रेगयलेूिनची पसु्के घऊेन तयांच े वाचन रावसा्हबेांनी चाल ू केले ्हो्े. ्े कळ्ाच 
नानासा्हबे शलमये यांनी रावसा्हबेांना शलश्हले, “रात्री िागरण करू नये अिी माझी शवनं्ी आ्ह.े 
कॉलेिा् अस्ाना ्मु्ही कसे श्म घे् ा तयाचा मला पणू्ल अनभुव आ्ह ेम्हणनू मी ्मु्हास शल्ही् 
आ्ह.े” (१८५३ चया िनू मश्हनयां्ील इ. पत्र) तयाप्माणचे घरा्ूहन वश्डलांनी शलश्हले, “्मु्ही 
्ह्लीच ेपत्र शलश्ह्ा की ऑशफसमधये िा्ो, काम ्होईल श््के कर्ो, दसुरे अशधक करी् ना्ही. 
परं् ुफारसीचा अभयास चालशवला आ्ह ेव कायद्ाची बकेु नेली आ्हे् . तयास आमच ेसांगण े
इ्केच आ्ह ेकी, आ्ह े शवद्ा इ्शकयाने शनवा्ल्ह आ्ह.े आशण यद्शप दसुरी करण े्र िेथे िरीर 
सवसथ व ्हवा चांगली ्ेथे करावयास येईल इ्शकयां् न साध े असे ्होणार ना्ही व सा्हबेांची 
कृपा आ्ह े ्री तयांनाच करुणा येऊन ्मुची िक्ती पा्ूहन बदली्ही चांगले शठकाणी कर्ील. 
सरकारी काम मागील ्ुंबले असेल ्े म्ेहन् घऊेन चालतये ्ारखवेर आण ूपा्हाल ्र ्से ्ही 
्हवा अगंी चांगली प्ेड्ो करू नये.” मागे एकदा रावसा्हबेांनी एकापत्री ‘न िरीरं पनुः पनुः’ या 
चरणाधा्लचा पवूा्लध्ल काय म्हणनू वश्डलांस शवचारले ्हो्े व ्ो तयांना वश्डलांनी कळशवला ्हो्ा, 
तयानं्र लागलेच नानासा्हबे म्ंडशलक यांना कळले की, रावसा्हबे अभयास करी् आ्हे् . ्ेव्हा 
नानासा्हबेांनी शनक्डीच ेपत्र शलश्हले, “मनुसफीचया कामास श्म फार. ्ह्लीचे१ कामास श्म कमी. 
आ्ा ्ही िागा कायम ना्ही ्ेव्हा पनु्हा पवूवीची िागा करण ेम्हणिे, शफरण े्हो् ना्ही, सबब रिा 
शकंवा रािी, घयावी, द्ावी लागेल, वेळ येईल ् से करावं लागेल व ‘न िरीरं पनुः२ पनुः’ याचा पवूा्लध्ल 
शवचारला ्हो्ा तयाच ेसमरण दे् ो. मणेा अथवा ्डोली करून यावे. इक्ेड बरे वािेल. शदवस कळवा 
म्हणिे राविीस पढेु पाठव्ो.”
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सारांि, सेवासखुासनावर बसलेले तयांच ेमन एकाबािसू वयापार व दसुरे बािसू वशकली याक्ेड 
झोके खाऊ लागले. परं् ु्हळू्हळू झोका वशकलीचया अभयासाक्ेडच झकूु लागला. रास्गोफ्ार-
मधये लेख शल्ही् अस् ् े काम रावसा्हबेांनी बंद केले. परं् ुअमकुच शदवसा् अभयास करावयाचा 
असा तयांचा संके् झाला नव्ह्ा.

अभयासाकर्ा रिा घयावी असा शनश्य करून एक वषा्लचया शबन पगारी रिेचा अि्ल रावसा्हबेांनी 
केला. ्ो पा्ूहन वररष्ठांनी रिा दे्  ना्ही असे म्हिले; ना्ही म्हिले ्र म्हिले, पण ना्ही म्हण्ाना 
अपमानकारक िबदांची योिना केली ्ी रावसा्हबेांना स्हन न ्होऊन लागलीच तयांनी रािीनामा 
शदला. याच े वाचकांना आश्य्ल वािेल; परं् ु ्े काम पणू्ल शवचाराच े ्हो्े, अशवचाराचया ल्हरी् 
का्ही्री केलेले मागा्ूहन पश्ात्ापास कारण ्होणारे चचंल व ््लन नव्ह्े असे पढुील प्करणावरून 
समिेल.

m

संदभ्ल शिपा -

१. कयरेुिरचया

२. ्हा सव्लचरण असा आ्ह.े॥ पनुदा्लरा पनुशव्लत् ंन िरीरं पनुः पनुः॥

mmm
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स्हसा शवदधी् न शक्रयाम ्। 
अशववेकः परमापदां पदम ्॥ 
वणृ्े श्ह शवमशृयकाररणम ्।

गणुलबुधाः सवयमवे संपदः ॥ १ ॥
 (शकरा्) 

रावसा्हबेांचया पायां् सेवािृखंला किी दृढ ्हो् गेली तयाचा पररचय वाचकांस झालाच आ्ह.े 
आ्ा या प्करणा् श्च ेदवुे ्हळू्हळू शढले ्होऊन ्िकन कसे ्ो्डले गेले तयाच ेवतृ् संक्षेपाने 
शदले आ्ह.े “बगी्नू बसनू शम. अशसक्ल न याक्ेड गेलो. बोल्ा बोल्ा सरकारी िाळांना मद् 
करणयाशवषयी बोलण ेशनघाले. लोकांक्ूडन शल्ूहन घयावयाचया करारनामयाशवषयी बोलण ेशनघाले. 
‘माझया अमकू ्ारखचेया मला वाि्े गे्या श्डसेंबर मश्हनयां््या - पत्राची नककल ्मु्हािवळ 
आ्ह े काय?’ असे शम. अशसक्ल न यांनी मला शवचारले. मी म्हिले, ‘माझयािवळ ना्ही पण शम. 
्हाक्ल नेस यांचयािवळ आ्ह.े’ ् र मग शम. अशसक्ल न म्हणाले, ‘शम. ्हाक्ल नेस यांचयािवळून घया. ्ह ेवतृ् 
शम. ्हाक्ल नेस यांना कळशव्ा तयांना राग आला असे शदसले. आशण मग शम. ्हाक्ल नेस म्हणाले, ्मु्ही 
शम. शसकन यांचयािवळ बोलले्च आ्हा् तयांचया कचरेी्नूच घया.’ एवढे झा्यावर मी पत्रांची 
फाईल ् िीच ठेशवली. शम. अशसक्ल न यांनी वांद्र ेयेथील िाळांशवषयी शम. ्हाक्ल नेस यांचयािवळ का्ही 
गोष्ट काढावयास सांशग्ली ्हो्ी. परं् ु शम. ्हाक्ल नेस िरा शच्डलेले शदस्यामळेु िबदांचा उगाच 
वयय करावा असे वािले ना्ही. मी तयांना मद् केली ना्ही असे तयांनी आप्या भाषणा् सचुशवले! 
वा्हवा! माझया श्मांचा चांगलाच मोबदला शमळाला म्हणावयाचा!” (२३.६.१८५६ ची रो. इ.ं)

रातं्रशदवस कायावाचामनेकरून काम करणाऱया रावसा्हबेांना ्हा मोबदला शनरािािनक वािला 
असला ्र काय नवल!

नोकरीचा रािीनामा

प्करण १४ 
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“शम. बासवेल यांना भिेणयास घो््डयावर बसनू गेलो. ्े म्हणाले. ‘मला काम आ्ह.े िर का्ही 
म्हत्वाच ेकाम असेल ्रच भिे ्होईल.’ ्सले का्ही काम नस्यामळेु मी घो्डा शफरवनू गावाक्ेड 
धाव्डवी् आलो. अस्या लोकांना भिेण ेमला आव्ड् ना्ही. याचयापढेु मी शम. बासवेल यांना 
ब्ुहधा भिेणार ना्ही. परं् ु शव्हशििर या नातयाने माझ े काम मला उत्म करावयाच े अस्यास, 
जया लोकांचा मी द्षे कर्ो- अथा्ल् ्हा द्षे राषट्शभननतवापासनू स्हिी उतपनन ्होणारा नव्ह,े पण 
अस्या वयक्ती गशव्लष्ठ व कोपप्कृ्ी अस्ा् म्हणनू उतपनन झालेला आ्ह-े तया लोकांिी मला 
सने्ह ठेशवला पाश्हिे. प्तयेक इगं्ि कन्लल िेकब असला पाश्हिे अिी आिा कर्ा कामा नये. 
परं् ुअशधक सव्ंत्र शसथ्ीची प्ाप्ती करून घयावी, असे मला वाि्े.” (१८५६ ची राे. इ.ं) वररष्ठ 
अशधकाऱयांपासनू अपमान व जयांचा प्तयक्ष संबंध ना्ही अिा इ्र अशधकाऱयांपासनू्ही झालेला 
अपमान पा्ूहन सवा्ंतयाची जयो् रावसा्हबेांच ेमना् उतपनन झाली असावी; परं् ु्ी एकदम प्दीप्त 
न ्होणयास वश्डलांचया किा्लच े्ीवर झाकण प्डलेले ्हो्े.

“नाणीझ या गावासंबंधाचा अि्ल शल्ूहन वश्डलांक्ेड पाठशवला. गाव िप्ती् अस्यावेळचया 
उतपननाची सव्ल बाकी सरकारा्नू पर् शमळेल अिी खात्री आ्ह.े मग माझ ेव्डील रिह्मसवा्नू मकु्त 
्हो्ील व नोकरी लवकर सो्ूडन दणेयाच ेमाझ ेबे् परेु कर्ा ये्ील; परं् ु्ू् ्ल ्ह ेबे् मनोराजया्ील 
आ्हे् . वे्ेडपणाची आिा करावयास लावनू वंचना करणारे आ्हे् ! परमशे्वरावर भरवसा ठेशव्ो 
म्हणिे सव्ल नीि िळूुन येईल. परमशे्वर दयाळू आ्ह.े जयाने आम्हास िनमाला घा्ले आ्ह ेिो शनतय 
आम्हाक्ेड वातस्याने पा्ह्ो, ्ोच आम्हाला स््चा आधार आ्ह.े” ( १०.२.१८५७ रो. इ.ं)

“सरकार माझ ेव्डीलांस नाणीझच ेदरमयानच ेउतपनन दईेल. मग मी ठरशवला आ्ह ेश््का पैसा 
िमवीन आशण आिपासनू ७ वषाहंनी सरकारी नोकरी सो्डीन. खािगी मनषुयाप्माण े सव्ंत्र रा्ूह 
लागेन. आनंदाने परमशे्वराच ेआभार मानीन.” (२०.२.१८५७ रो. इ.ं)

“चेंबरचया पसु्का् धयेय या शवषयावर एक सफुि वाचले. माझया पढेु का्ही धयेय आ्ह ेका? 
याचा शवचार करू. ्होय. माझयापढेु एक धयेय ठेवलेले आ्ह;े पण ्े फार दरू आ्ह.े ्े कोण्े ्र 
प्ामाशणकपण े उद्ोग करून शनदान ६० ्हिार रुपये शमळवावयाच े व मग सव्ंत्रपण े रा्हावयाच.े 
्ह ेकाम सोपे ना्ही. प्थम कामाचा वीि सो्डला पाश्हिे व उद्ोग स्् करणयाची सवय िो्डली 
पाश्हिे. १८५२ साली मी कचछिमधये अस्ाना कन्लल िेकब म्हण् अस् की, नयायखा्े साऱया् 
उत्म, पण माझया वयाची अद्ाशप २५ वषते परुी झाली नस्यामळेु मला तया बािनेू का्हीच कर्ा 
आले ना्ही. सदर कोिा्लने मला परीक्षलेा बसनूच दे्  ना्ही्. येतया माच्लमधये माझया वयाची २५ 
वषते परुी ्हो्ा्; मग मला परीक्षेला बसनू उत्ीण्ल ्होणयाचा प्यतन केला पाश्हिे.” (१८.५.१८५७ 
रो. इ.ं उ.)

पढुील मश्हनया् रेगयलेुिने वाचणयास रावसा्हबेांनी आरंभ केला.

रावसा्हबे सवश्ह्ाकरर्ा नोकरी् शिरले ्हो्े ्ह ेखरे आ्ह;े परं् ुनोकरी् अस्ा लोकश्ह्ाची 
शचं् ा तयास वािून लोकश्ह् करणयाच ेसाधन ना्ही यामळेु तयांना खदे ्होई.
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“लायरिरी् िाऊन वाचनू आलो. मधये अगदी कंिाळा आला. का ्े समि् ना्ही. परं् ुमन 
शवरस झा्यासारख ेवािले. आप्या ्ह्लीचया ्ुहद्ापासनू लोकांस शविषे उपयोग ्हो् ना्ही असे 
वािले. आशण शकंशच् वाईि वािले. परं् ु्ह ेनीि ना्ही. परमशे्वराचया इचछेिने सव्ल नीि ्हो्े, तयापेक्षा 
्ह ेनीिच आ्ह.े” (१६.९.१८५७ रो.)

कयरेुिर अस्ाना शम. ्हॉव्ड्ल यांनी रावसा्हबेांचया ररपोिा्लवरून तयांच ेकाम ् पासणयास शम. कोक 
यांना पाठवनू शदले व तयांनी रावसा्हबेांना म्हिले की िो ्ो ्मु्हांस शिवया दे्  आ्ह.े ्ह ेिबद ऐकून 
रावसा्हबे संत्रस् झाले ्हो्े वगैरे ्हशकग् मागे आलीच आ्ह.े ्हा प्कार नोकरीचा वीि आणणयास 
अिं्ः कारण कसा झाला ्े वतृ् मागे आले आ्ह.े

प्ाप्तीवरील कराचया कलेकिरचया कचरेी् मोठ्या अशधकाराची ्हौस बाळगणारे एक अशधकारी 
्हो्े. रावसा्हबेांना आप्या ्हा्ाखाली मागनू घणेयाचा यांचा मानस ्हो्ा. शम. शगबस म्हणाले, 
“शमसिर अमकु अमकु यांनी येऊन मला शवचारले की ्मुच े काम संपले अस्यास रावसा्हबे 
म्ंडशलक यास माझया मद्ीस ्मुची अ्डचण के्याशिवाय पाठव ूिकाल की ना्ही? मी तयास 
ना्ही म्हणनू सांशग्ले आ्ह.े” पढेु शम. शगबस यांनी रावसा्हबेांना सांशग्ले, “मी ्मु्हाला तयांचया 
्हा्ाखाली केव्हा्ही िाऊ दणेार ना्ही. शमसिर अमकु अमकु ्ह ेमाझ ेकेव्हापासनू ओळखीच ेआ्हे् . 
आप्या ्हा्ाखाली उगाच पषुकळ लोक िमवावे एवढीच तयांची ्हौस आ्ह.े” (१४.१.१८६० रो.) 
येथेच प्संग आ्यास वरील वयक्तीच ेव रावसा्हबेांच ेपिणार ना्ही अिी प्स्ावना शम. शगबस यांनी 
करून ठेवली म्हणावयाची! व पढेु रावसा्हबेांना असे कळले की १८६१ चया अॉकिोबर मश्हनया् 
शम. शगबस ्ह ेरिा घऊेन शवलाय्ेस िाणार व ्ीन वषते पर् येणार ना्ही्. “आ्ा मला िरा इक्ेड 
श्क्ेड पाश्हले पाश्हिे. शम. शगबस यांचया िागेवर अमकु  येणार! xx आप्या ्हा्ाखालचया श्हदंी 
मनषुयाचा सव्ंत्र व सरळ बाणा तयांना आव्ेडल की ना्ही याचा वानवाच आ्ह.े श्हदंी नोकर झिला 
की साधारणपण ेतयाला सव्ंत्र अशस्तवच ना्ही व मी एक शदवस शम. शगबस यांना सांशग्ले तयाप्माण े
काम कर्ाना आपला सारासार शवचार वापरून एकादी गोष्ट करणयाची तयाला फक्त एका अिीवर 
परवानगी अस्े. ् ी कोण्ी ् र केलेली गोष्ट वररष्ठांस पसं् न प्ड्यास तयाच ेप्ायशश्त् भोगावयास 
तयाने सजि असले पाश्हिे ्ही ्होय! इगं्िी संसथां्ले वम्ल आम्हास कसे कळ् ना्ही असे कन्लल 
िेकब शवचारी्, तयाच ेउत्र माझ ेिवळ आ्ह.े ्े ्ह ेकी आमचया पढेु रोिची उदा्हरण ेअस्यावर 
नसु्ा ्ों्डचा उपदिे आम्हाला काय करायचा! इगं्िी संसथांचा िेवढा चांगलुपणा आ्ह,े ्ेवढा 
प्थम कबलू कर्ो (कारण या संसथांचया इ्कया उत्म संसथा ्ाशक्ल क दृष्टीने पा्ह्ा- वयाव्हाररक 
दृष्टीने नव्ह े्हाे!- कोठे्ही ना्ही्.) व शवचार्ो की इगं्ि आप्या वणा्लबद्दल शि्के िबाबदार आ्हे्  
श््केच िबाबदार आम्ही आप्या वणा्लबद्दल अस्ा, असा वण्लभदे का?” (१५.२.१८६१ रो. इ.)

शम. शगबस यांचया मागे तयांच े िागी येणाऱया अशधकाऱयािी आपले पिणार ना्ही ्ह े तयांना 
कळून आलेच ्हो्े व ्से घ्ूडन्ही आले. “नवे सपेिल कशमिनर यांनी एका वयापाऱयाचया संव् ्
१९१६ चया िमा खचा्लचया वहा ्पास्या व १९१७ सालचया ्पास्या ना्ही् व िे कि्ल 
वसलू ्होणयाचा मळुीच संभव ना्ही ्े बाद केले ना्ही. या प्करणाचा शनकाल लाग्यावर दसुऱया 



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 1 / 98

वयापाऱयाचया वहा ्पास्ाना कशमिनरनी १९१७ सालचया वहा ्पास्या व १९१६ सालचया 
्पास्या ना्ही्. ्ही गोष्ट तयांचया मी निरेस आणली, तयाचा तयांना राग आला. कारण यांची 
शवसंग््ा दाखवनू शदली ्े तयांना रुचले ना्ही. व ‘मी १९१६ चया ्पास्या,’ असे म्हणाले. माझी 
खात्री आ्ह ेकी तयांनी या वहा ्पास्या ना्ही्. या वयापाऱयाने वहा आण्या ्होतया; परं् ुतया 
्पासणयाच ेनाकारून कायद्ाशवरुद्ध व ््लन केले. मी तयांना कायदा काढून दाखशवला व तयांची चकू 
आ्ह ेअसे सांशग्ले. ्री ्े माझ ेऐकेना् व १९१७ सालचया मात्र वहा ्पास्या. तयाच ेकारण 
मला वाि्े तया वहांवरून िी तयासाठी शि्लक शनघ् ्हो्ी ्ी १९१६ सालचया वहां्ील 
शिलकी्ूहन अशधक असावी असे वाि्े.” ्ह े्त्वाला सो्ूडन व ््लन आले असे रावसा्हबेांना वािले. 
पणू्ल शवश्वासाने सव्ल काम रावसा्हबेांवर सोपशवलेले ्हो्े व आ्ा तया् शवनाकारण फरक नवया 
कशमिनरने केला असे वािले. पढेु का्ही शदवसांनी रावसा्हबेांनी सर बाि्लल शरियर, मुबंईच ेगव्हन्लर, 
यांची परेळचया बंग्या् भिे घे् ली. तयांनी रावसा्हबेांना कायद्ाचा अभयास करणयाशवषयी 
उपदिे केला. रावसा्हबेांनी साॅलीशसिरची परीक्षा द्ावी असे शकतयेकांचया मना् ्हो्े. “करसनदास 
माधवदास यांनी मला अिॅनवीचया (साॅलीशसिर ्होणयाबद्दल िी आगाऊ द्ावा लाग्े तया) फी ची 
रककम उसनी दणेयाच ेअशभवचन शदले; पण ्ी घणेयाच ेमी नाकारले. मधयं्री मी खावे काय?” 
िवेिी २१.११.१८६२ रोिी कायद्ाचया अभयासास आरंभ करून शदवाण काम चालशवणयाचा 
कायदा रावसा्हबेांनी वाचावयास घे् ला. ६० पासनू १०० कलम ेरोि वाच् अस्. १८६३ चया 
िानेवारी मश्हनया् रावसा्हबेांनी रिा माशग्ली. ्ो अि्ल वाचनू शम. राॅबि्लसन चीफ सेके्रिरी यांनी 
तयांना बोलाशवले व रावसा्हबे िवळ िा्ाच म्हणाले ्मु्हाला रिा मी दणेार ना्ही. सरकारी नोकरी 
म्हणिे आपली, इ्र काम ेकरणयाची एक सोय झाली असे ्मु्ही समि्ा!” (३.१.१८६३ रो. इ.ं) ्ह े
िबद रावसा्हबेांना स्हन ्होणयासारख ेनव्ह्े. तयांनी लागलीच िागेचा रािीनामा शदला.

क्षदु्र कारणावरून अथवा कारणावांचनू वररष्ठांनी शच्डण,े िो ग्ृहसथ स्हवास ठेवणयास अनशुच् 
आ्ह े तयािी नोकर म्हणनू स्हवास ठेवणयाची आवशयक्ा, सव्ंत्रपण े रा्हणयाची मोठी आव्ड, 
सरकारी ्ुहद्ावर अस्ा लोकश्ह् शनयशम् प्माणानेच ्हा्नू ्होणयाची िकय्ा, सरळभावाने काम 
करी् अस्ा वररष्ठांचया मना् सिंयास थारा शमळण े व काम कर्ाना रावसा्हबेांचया इ्कया 
क्ृ्लत्ववान परुुषाला्ही सव्ंत्र अशस्तव नसण,े इतयादी सेवेच ेअनभुव ये् गे्यावर, इमाने इ्बारे 
नोकरी के्याची कन्लल िेकबपासनू शम. शगब ्स यांचयापयहं् सव्ल अशधकारी जयांची वा्हवाच करी् 
आले तयांना उद्दिेनू रिा दणेयाच ेनाकार्ाना असले अपमानकारक िबद वररष्ठांनी उचचारले म्हणिे 
रावसा्हबेांचया म्हारंभरचनायकु्त सेवामंशदराचया खाली स्हानभुू् ीिनूय अशधकाऱयांनी सरंुुग भरून 
ठेवला ्हो्ा, तयावर शठणगीच लावली म्हणावयाची!

रावसा्हबेांनी ्ाब्ड्ोब एक अि्ल शलश्हला, तया् रिा न शद्यास सव्ल सरकारी नोकरीचा 
(म्हणिे प्ाप्तीवरील कराचया कचरेी्ील िागेचा व िाळा खातया्ील कयरेुिरचया िागेचा) ्हाच 
रािीनामा समिावा, असे शलश्हले व आप्याक्ूडन मोकळे झाले! 
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रावसा्हबेांनी नोकरी सो्डली; परं् ु तयापासनू तयांना का्ही फायद े झाले. ‘जयांना उत्म 
धनी व्हावयाच े असेल तयांनी प्थम उत्म नोकर व्हावे’ अिी म्हण आ्ह.े इगं्ि सरकारचया 
राजयकारभारा्ील शिस् म्हणनू िो गणु आ्ह,े िी शिस् पाळली िा्े म्हणनू सव्ल खातया्ील 
काम ेयंत्राप्माण ेसरुळी् चाल्ा्, ्ी रावसा्हबेांच ेअगंा् पणू्ल ि्डली. वशकलीची काम,े नेशिव्ह 
ओशपशनयन पत्राच ेकाम, का्ही सनेहांच े रावसा्हबे ट्सिी ्हो्े तयांची काम,े घरचया व मुबंईचया 
प्पंचांची व काउशनसलची काम ेइ. काम े शनरशनराळया सरकारी खातयाप्माण े तयावर मनषुये नेमनू 
आपण सव्: तयांचयावर दखेरेख ठेवनू सरुळी्पण ेरावसा्हबे िनमभर चालव ूिकले.

सरकार पषुकळ लोकांची म्े मागवनू तयांचा खल करून नवा कायदा कर्े अथवा िनुया् 
दरुुस्ी कर्े तयाचप्माण ेएकाद्ा कायद ेकानसूंबंधी रावसा्हबेांना म् द्ावयाच ेझा्यास सव्ः 
्जज्ाक्ूडन म्े मागवनू आपली खात्री करून घे्  व मग म् दे् , ्ही सरकारी पद्ध्ी तयांनी उचलली 
्हो्ी.

रावसा्हबेांचया ्हा्नू राजयकारभाराची का्ही काम ेझाली तयामळेु राजयकारभारां् काय काय 
अ्डचणी ये्ा् तया तयांना कळून आ्या म्हणनू जयावेळेस सरकार एकादा कायदा करावयास शनघ े
तया वेळेस तयाची अावशयक्ा शदस्यास तयास पाशठंबा रावसा्हबे दे्  अस्. ि्हरा्ील मलुांना 
सक्तीने दवेी िोचशवणयाचया कायद्ास गोस्नदवेींची लस वापरणयाचया अिीवर रावसा्हबेांनी संम्ी 
शदली. नोकरी् अस्ाच तयांना कन्लल िेकबसारखया, शम. शगबससारखया इगं्ि ग्ृहसथांचा पररचय 
झा्यामळेु िरी, “प्तयेक इगं्ि ग्ृहसथ िेकब ना्ही असे तयांना आढळले ्री ्ो नयायमू् वी फोबस्ल 
आ्ह,े नामदार व्ेडरबन्ल आ्ह,े ्डॉब्ड्लव्ुड आ्ह ेअसे आढळून आले.

या्ूहन मोठा फायदा व ्ो सवाहं् मोठा ्हो्ा, ्ो ्हा की रावसा्हबेांची वयापकबदु्धी नयनू्र 
बदु्धीचया मनषुयास लायक असे काम एकावेळी एकच करी् बसनू संकोच पाव् ्हो्ी ्ी, श्ला 
अमया्लद अवसर प्ाप्त झा्यामळेु, नयायाच ेकोिा्ल्, मयशुनशसपाशलिी्, शवश्वशवद्ालया्, कायदकेान ू
करणाऱया रािसभे्  आप्या प्भावाने सव्ंत्रपण ेलोकश्ह्ाथ्ल संचार करू लागली!

mmm
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यो म गभ्लग्सयादौ वशृ्ं कश्प्वान ्प्भःु ॥ 
िषेवशृत्शवधानाय स वै सपु्तोऽथवा मृ् ः ॥ १ ॥ 

रािीनामा शद्याबद्दल रावसा्हबेांना मळुीच वाईि वािले ना्ही. उलि शम. राबि्लसन यांनी का्ही 
शदवस रािीनामा बािलूा ठेवनू शदला ्हो्ा, ् ो लवकर सवीकारावा, माझी फार गैरसोय ्हो् आ्ह ेअसे 
तयाचा सवीकार ्होणयापवूवी रावसा्हबेांना शल्हावे लागले. ्ेव्हा ११ नोव्हेंबर १८६२ रोिी शदलेला 
रािीनामा मिंरू करावयाचा शदवस १८६३ ् फेरिवुारीचया २४ ्ारखसे उिा्डला. याच ेकारण असे 
शदस्े की, रावसा्हबेांचया सनेहांनी मधयसथी केली तया् खदु्द गव्हन्लर सर बाि्लल शरियर ्ह ेएक ्हो्े 
असे रावसा्हबेांचया एका पत्रावरून शदस्े. ्ेव्हा िवेिी अिी िककल शनघाली की रावसा्हबेांचा 
रािीनामा कशमिनरचया कचरेी्ील नोकरीचा ् ेवढा घयावा. म्हणिे ् े आप्या कयरेुिरचया िागेवर 
(तयांचा ्ीवर ्हकक ठेवला अस्यामळेु) पर् स्हिीच िा्ा् व रिा दणे े्ी तया िागेवर ्े आ्हे्  
असे समिनू द्ावी. ्िी वषा्लची रिा तयांना दणेया् आली. ३१ िानेवारी १८६३ रोिी नामदार 
गव्हन्लर सा्हबे (सर बाि्लल शरियर) यांना रावसा्हबे भिेावयास गेले व “पकका रािीनामा दणेयाच ेप्तयक्ष 
कारण झाले ् े शनवेदन केले. ‘्मु्ही आपले ने्हमीच ेि्हाणपण येथे वापरले ना्ही’ असे गव्हन्लरसा्हबे 
पश्ह्याने म्हणाले. नं्र मी एकंदर पररशसथ्ीच ेसपष्टीकरण के्यावर ‘्मु्हाला काय पाश्हिे असेल 
्ी मद् मी करीन’ असे मागा्ूहन म्हणाले.” रावसा्हबेांचया वश्डलांना रािीनामा शदला ्ह ेआव्डले 
ना्ही. तयांनी शलश्हले, “चाकरी सो्डणयाचा अशभप्ाय कसा ्ो कळवावा. ्ो, वयापार अगर सवसथ 
घरी बसण;े तयास चाकरीच े ऐश्वय्ल ना्ही असे माझ े बदु्धीने. मग बे्ास येईल ्से करावे.” ििे 
करसनदास माधवदास यांची भिे ८.१.१८६३ रोिी झाली. “्ू् ्ल ्मु्ही मला मद्गार म्हणनू माझया 
वयापाराचया धदं्ा् ये्ा काय?” असे रावसा्हबेांना तयांनी शवचारले. रावसा्हबेांनी तयांच ेआभार 
माननू सांशग्ले की, एशप्ल मश्हनया् वशकलीचया परीक्षेस बसणार आ्ह,े ्ेथपयहं् उत्र दणेयास 
वेळ पाश्हिे. परीक्षेला अवकाि अवघा ्ीन सा्ेड्ीन मश्हनयांचा ्हो्ा; ्रीसदु्धा रावसा्हबे नसु्ी 

वशकलीचा अभयास

प्करण १५
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परीक्षेची पसु्के घऊेन एकां्ा् बसले नव्ह्े. शलिलगोची परीक्षा चालली ्हो्ी ्ेव्हा फेरिवुारी 
मश्हनया् उमदेवारांवर दखेरेख करी् ्हो्े. बी. ए. चया परीक्षे् मराठी शवषया् म.े कॅन्डीबरोबर 
लेखी व ्ों्डी परीक्षा घे्  ्हो्े. शसंधी भाषे्  याच वेळेस ्ह ेपरीक्षक ्हो्े. एकदा पश्ह्या बी. ए. चया 
परीक्षेसंबंधाने कशमिी ्हो्ी. श्चया कामाला आरंभ व्हावयाचा ्हो्ा. कारण, प्ो. व्ड्लसवथ्ल, नामदार 
वेसि ्ह ेकागद ्पास् ्हो्े. दरमयान, अवकाि साप्डला म्हणनू रावसा्हबे, शम. शपन्ह ेयांना भिूेन 
आले. शिवाय शनतय संधयाकाळी बाळ मगंेि वागळे, नलूकर व भागव् इ. शमत्रांबरोबर समदु्रावर 
शफरावयास िा् अस्. िगननाथ िकंरििे यांचया ना्ीचया लगनसमारंभासारखया ब््डया समारंभास 
्हिर अस्. सिु्डनि शलिररी सोसायिीच ेकाम बघ् अस्. एश्फनसिनचया इश््हासाच ेगिुरा्ी 
भाषां्र छिापणयाच ेकाम चालवले ्हो्े ्े पा्हणयास छिापखानया् िा् अस्. ्ेथे एखाद्ा शदविी 
्ीन-्ीन ्ास बस्. यशुनव्हशस्लिीचया परीक्षेचया कशमि्या भर् ्ेव्हा िा् अस्. म्हादवे गोशवंद 
रान्ेड यांचया सारखयांच ेज्ानप्सारक सभे्  वयाखयान झाले ्र ्े चकुवी् नस्. अभयासाची वेळ 
थो्डी सकाळी, थो्डी मध्या वेळी व थो्डी रात्री अिी योशिली ्हो्ी. पश्ह्याने एकिेच अभयास 
करी्. मग मग िां्ाराम नारायण व गणप्राव भासकर ्ह ेये् अस्. कधी कधी शवषणपुं् केळकर 
ये् अस् व वामनराव पिवध्लन यांबरोबर वशकलाची (गाई्ड) माग्लदि्लक वाची् अस्. कधी कधी 
(िागा कोठे व वेळ केव्हा?) ्र “शिव येथील शक््या् मिेर कॅन्डी यांच े येथे परीक्षेच ेकागद 
्पास् अस्ा वेळ शमळाला ्ेव्हा.” अभयास करी्. (२०.१३.१८६३ रो. इ.ं उ.)

वशकलीचा अभयास चालला अस्ाच बाळ मगंेि वागळे यांनी एका बनारिी शवद्ाथया्लचया 
आईची दःुखकारक क्हाणी सांशग्ली. श्ची सोय के्याशिवाय रावसा्हबेांना चनै प्ेडना. लगेच 
दसुऱया शदविी आपले सने्ही लखमीदास, गोकलदास ् ेिपाल व खिाव मकनिी यांचयाक्ूडन १२५ 
रु. आणनू शदले. (२४.३.१८६३ रो.इ.ं) कायद्ाच ेचांगले ज्ान ्होणयाकरर्ा रामप्साद रॉय यांचया 
सारखयांची िीका (शदवाणी काम चालशवणयाचया कायद्ावरची) वाची् अस् व श्हदंधुम्लिास्तांची 
चचा्ल का्ही मदु्ांवर शवनायकिासतयांबरोबर करी् अस्.

असे कर्ा एशप्ल मश्हना उिा्डला. परीक्षेला बसणाऱया उमदेवारांची नावे ्हायकोिा्ल् दाखल 
करणयाची वेळ आली. रावसा्हबेांची इ्रांबरोबर १० ्े ५-३० पयहं् रख्डपट्टी झाली. ्ह ेरशिसट्ार 
शम. शपन्ह ेयांना समि्ाच आ्ा ्मु्ही िा उद्ा आले् ्री चालेल असे म्हणाले, दसुऱया शदविी 
नाव दाखल झाले ्ेव्हा शम. समस्ल यांनी रावसा्हबेांचया िवळच ेप्िसंापर दाखले पाश्हले. ्ेव्हा ्े 
उपदिे करू लागले व म्हणाले, “अस्या उत्म उत्म नेमणकुा शमळा्या अस्ा तया सो्ूडन का 
िा्ा ्े समि् ना्ही!” तयांना गपप बसशवणयाकर्ा ‘नामदार गव्हन्लर यांचया उपदिेावरून’ असे 
रावसा्हबेांनी सांशग्ले. एशप्लची श्सरी ्ारीख उिा्डली. आ्ा िेव्हा परीक्षेला ३ ्ीन शदवस 
उरले, ्ेव्हा मात्र आप्या रुगणाई् स्तीला पणुयास औषधोपचाराथ्ल पाठवनू शदले. चौथया ्ारखलेा 
रावसा्हबेांनी सा् ्ास अभयास केला ्साच पाचवीला; परं् ुरात्री गणिेिास्ती व नारायण िास्ती 
यांचयािी गपपा सांग् बसले.
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स्हावीला परीक्षलेा प्ारंभ झाला. ्ी पांचवािे्ो चाल ू ्हो्ी म्हणनू यशुनव्हशस्लिीचया 
कॉनव्होकेिनला (पदवीदानाचया समारंभास) िावयास शमळाले ना्ही. (६.४.१८६३ रो.इ.ंउ.)
रावसा्हबेांना या काळी संग््हणीचा शवकार ि्डला ्हो्ा. तयामळेु परीक्षेचया शदविी एक शदवस 
प्श्नांचा कागद दऊेन लवकर उठून यावे लागले! ्े पा्ूहन रावसा्हबेांना परीक्षे् यि येणार ना्ही 
अिी काळिी तयांचया शमत्रांना वािली. ्ेव्हा मी माझया कामापरु्ी उत्रे शद्याशिवाय उठलो 
ना्ही! असे रावसा्हबेांनी तयांना सांशग्ले ्ेव्हा तयांची मने सवसथ झाली. लेखी परीक्षा संपनू ्ों्डी 
परीक्षेला अवकाि ्हो्ा श््कयां् रावसा्हबे एक शदवस िगननाथ िकंरििे यांचयाक्ेड ले्डी शरियर 
यांना मिेवानी ्हो्ी ्ेथे गेले ्हो्े. दसुऱया शदविी परेळ येथे सरकारवा््डया् ्हो्ी ्ेथे गेले ्हो्े व 
श्सऱया शदविी रॉयल एशियाशिक सोसायिीची सभा ्हो्ी श्ला गेले ्हो्े.

एके शदविी परीक्षे् एका शवषयां् फार खबुीदार प्श्न शवचारला ्हो्ा. एका का्पशनक 
खि्या्ील कागदपत्र उमदेवारांना वाचनू दाखशवणया् आले व तयांचा सारांि तयांना शिपनू 
घणेयास सांगनू तयावरूनच ्ुहकूमनामा काय दणे े्ो शल्हावयास सांशग्ला. १३ वया ्ारखसे दपुारी 
्ों्डी परीक्षा ्हो्ी. ्री रावसा्हबे ले्डी शरियर शवलाय्ेस िावयाचया ्होतया तयांना पोचशवणयास 
अपोलो बंदरावर गेले ्हो्े. दपुारी ्ों्डी परीक्षा झाली. “्ों्डी प्श्नांची उत्रे फार चांगली शदली. 
उत्ीण्ल ्होणयाची मला आिा आ्ह”े (१३.४.१८६३ रो.) दसुऱया शदविी १४ वया ्ारखसे परीक्षेचा 
शनकाल लागला. गणप्राव भासकर, िां्ाराम नारायण व रावसा्हबे उत्ीण्ल झाले.

mmm



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 1 / 104



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 105

वयापार

प्करण १६ 

॥ पशय कोशिद्योपे्ं लक्षाय प्ण्ं धनःु ॥

रावसा्हबेांची परीक्षा उ्र्यावर सनद आप्या ्फते  काढून घणेयाकर्ा िां्ाराम नारायण 
यांना वकील पत्र दऊेन रावसा्हवे प्थम पणुयास गेले. ्ेथे मागे सांशग््याप्माण ेतयांचया पतनीस 
औषधोपचाराथ्ल ठेशवले ्हो्े तयांना भिेावयाच े ्हो्े. ्ेथे िाऊन पा्हा्ा् ्ो औषधपाणयाची 
वयवसथा नीि झाली नव्ह्ी ्ी तयांनी प्थम केली. मग शमत्र नारायणभाई दां्ेडकर, केरोपं् , नाना 
बवते व शवषणपुं् भपूिकर इ. म्ंडळीस भिेले. नं्र लखमीदास शखमिी यांचया बरोबर कराचीस 
िाणयास २२ एशप्ल रोिी शनघाले. ्ेथे वयापाराशनशमत् का्ही इमार्ी बांधावयाचया ्होतया तयांची 
िागा पा्हण,े नकाि े ्यार करण,े कंत्रािदाराक्ेड काम सोपवनू दणे.े इ. गोष्टी लखमीदास यांना 
करावयाचया ्होतया. “मी परीक्षेनं्र सवचछंिदपण े पय्लिन करून आलो.” असे रावसा्हबेांनी शम. 
शगबस यांना शलश्हले ्हो्े.

लखमीदास व रावसा्हबे यांनी कराचीचया आसपास बऱयाच शठकाणी प्वास केला. बळवं्राव 
दप्तरदार, कृषणािीपं्  बाळ, म्हादवेिास्ती परुाशणक, मनुिी नंदराम, िमसदु्दीन ्ययबिी, इ. पषुकळ 
सने्ही भिेले. तया्च वसई येथे मनुसफ अस्ा जयाचया शवरुद्ध रावसा्हबेांनी ररपोि्ल केला ्हो्ा ्ो्ही 
उत्मराम ...... भिेला! येथे आ्यावर रावसा्हबेांनी कराची येथील श्हदं ू शक्रकेि कलबक्ूडन एक 
आपआपसां् खळेांचा सामना करशवला व सव्: खळेावयास गेले! “अगदी अनभयस् अस्यामळेु 
माझ ेदां्ूड एकदम शनरस् करणया् आ्यामळेु माझा ्डाव गेला.” “प्तयेकाने दाखशवलेले सौिनय 
व शमत्रभाव ्साच प्तयेकास झालेला आनंद पा्ूहन रावसा्हबेांना फारच सौखय झाले. दसुरे शदविी 
तया म्ंडळीस आभार प्दि्लक पत्र शल्ूहन का्ही रककम लखमीदास शखमिी व आपण शमळून बक्षीस 
शदली. व तया रकमे् नू ्ंब ूशकंवा शबचोवा घणेयास शलश्हले.

पढेु एक शदवस सरु्शसंगाच ेगाण ेऐकून मुबंईस येणयास शनघाले.
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नं्र पनु्हा पणुयास पतनीला भिेणयास गेले. प्कृ्ी् सधुारणा शदसली. ्ेथे नाना शभ्ेड, मोरो 
रघनुाथ ढमढेरे, मोरोबा कानोबा, आबासा्हबे पिवध्लन, दादा काशनिकर व कृषण िास्ती यांना भिेले 
व मुबंईस आले. का्ही शदवसांनी तयांना पनु्हा पणुयास िाऊन पतनीस मुबंईस पर् आणावे लागले; 
कारण ्ेथे रा्ूहन प्कृ्ी पनु्हा शबघ्ूड लागली. मुबंईस आले, परं् ुवशकलीक्ेडच तयांच ेसव्ल लक्ष 
नव्ह्े. १८५५ साली शसंधमधये अस्ाच तयांना कंपनी्ले भाग शवक् घणेयाचा नाद लागला ्हो्ा. 
तयांनी शसंध रे्वे कंपनी् ् ीन भाग घे् ले ्हो्े. ् े वयापाराकर्ा ्हो्े की नसु्े पैसे फायदिेीर री्ीने 
अ्डकवनू ठेवणयाकर्ा ्हो्े ्े समि् ना्ही.

कराची्ूहन पर् आ्यावर कपािीचया भावाचया ्ारा तयांचयाक्ेड रोि खळूे लाग्या ्होतया 
आशण १८६३ साली ्र लखमीदास शखमिी यांची व रावसा्हबेांची भागी झाली ्हो्ी. याचवेळेला 
रावसा्हबे लखमीदास यांना इगं्िी शिकवी् अस्. १८६३ साली वयापाराच ेक्षेत्र वाढू लागले. 
कावसिी एदलिी हा ्ुहिार पािवी वयापाऱयाची व यांची गट्टी झाली. व चीन दिेां् अफूचया पि्ेया 
रावसा्हबे पाठव ूलागले. अफूची ने-आण, िमििेिी व नसरवानिी मथेा आशण म्ंडळी करी् असे, 
“्ेिी असेल ्र ५ पािणाचया पेि्या पाठवा.” असा ्ुहकूम शद्याचा उ्लेख १८.३.१८६३ चया 
रोिशनिी् साप्ड्ो. नोिीचा वयापार थो्डा थो्डा चाल ूअसे. “संत्राल बँकच ेिअेर वीस, श्ावणाच े
वायद्ाच,े काल रोिी शवकले आ्हे् . दर िके्डा ्ीस रुपये प्माण.े बािार ्ेिीवर खरा; परं् ु
बँकेचा श्हिोब ्यार झाला. तया् पंचवीस ्हिारांची खोि गे्या श्डसेंबरपयहं् बाकी राश्हली आ्ह.े 
्ो श्हिोब उदईक व ््लमानपत्रां्नू बा्हरे प्ेडल नं्र भाव घिेल शकंवा कसे नकळे.” (२९.६.१८६३ 
च े्हरी बाळकृषण शलमये यांच ेपत्र)

यानं्र रावसा्हबेांचया मना् वयापार करावा की न करावा अिी चलशबचल चाल ूझाली. श्चा 
्ातपरु्ा पररणाम म्हणनूच की काय तयांनी आपली लखमीदास शखमिी यांबरोबर असलेली भागी 
्ो्ूडन िाशकली. तयासंबंधी रावसा्हबेांचया २६.१०.१८६३ चया रोिशनिी् उ्लेख आढळ्ो. 

“माझी ्मुचयािी असलेली भागी येतया शदवाळीपासनू ्ो्ूडन िाका, असे िेव्हा रावसा्हबेांनी 
लखमीदास शखमिी यांना सांशग्ले ्ेव्हा ्ही शदिा चांगली आ्ह,े सो्ूड नका असे तयांनी आग््हाने 
सांशग्ले. “मी तयांचया मो्हक वचनाला भलुलो ना्ही व मी माझ ेबे् वारंवार इ्के बदली् आलो 
आ्ह ेकी याचयापढेु एकदा्ही बदल्ा कामा नये. िरी लखमीदास यांनी घालनू शदले्या मागा्लने 
गे्यास द्रवयाची अशधक प्ाप्ती ्होईल ्री ्ेणकेरून समािा्ील प्श्ष्ठे् िास्ी भर प्डणार ना्ही 
व इ्के म्हिले ्र पैसा म्हणिे काय पदाथ्ल आ्ह?े पैसा असनू क्याण करणयाची सत्ा पाश्हिे व 
लोक ्मुच ेऐक्ील एवढे समािा् विन पाश्हिे.” (२६.१०.१८६३ रो. इ.ं उ.)

गोशवंद आपपा वाळेकर यांना, “चांगली संधी पा्ूहन कापसू गलब्ा् माझ ेकर्ा भरावा.” असे 
रावसा्हबे १८६४ साली सांग् अस्.

कोणी बळगी आपपा नावाच ेग्ृहसथ दिेावरील ्ेल, ्पू, गळू इ. शकराणा मालाच ेभाव वारंवार 
रावसा्हबेांना कळशव् अस्. तयांनी एकदा रावसा्हबेांना शलश्हले की, फार दरूदिेा्ूहन ्ह ेयरुोशपयन 
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लोक थो््डयािा भां्डवलावर वयापार कर्ा् व आम्ही श्हदंी लोक तयांचया्ूहन फार श्ीमं्  असनू 
तयांचयाच नोकरीस रा्ूहन आपले पैसे कुलपां् ठेवणयां्च सखु माशन्ो! (२६.८.१८६५ च ेपत्र)

बमा्ल टे्श्ंडग कंपनी, शरिकस कंपनी इ. नवया धा्डिी कंपनया मुबंईस याच समुारास शनघा्या 
्होतया, तयांच ेभाग रावसा्हबे घे्  अस्.

दादाभाई नवरोिी यांनी एक लं्डन बँक नावाची पेढी शवलाय्ेस सथापन केली ्हो्ी. ् ी यिसवी 
झाली ना्ही. ् ी ब्ूुड लाग्यावर श्ने दसुऱया एका ब्ुडतया कंपनीचा आधार घे् ला म्हणिे श्चयािी 
आपला शमलाफ केला व दोघी्ही कंपनया ब्ुडा्या. या् रावसा्हबेांच ेफार नकुसान झाले. रावसा्हबे 
व धीरिलाल यांनी या शमलाफासंबंधी शफया्लदी के्या ्होतया तयांचा उपयोग झाला ना्ही. या बँकेच े
भाग रावसा्हबेांनी नफा शमळवणयाकर्ाच घे् ले ्हो्े असे ना्ही. श्हदंी लोकांनी काढले्या धदं्ास 
उत्िेन दणेयाकरर्ांच तयांनी ्े घे् ले ्हो्े व दसुऱयांक्ूडन्ही घवेशवले ्हो्े. या बँकेचा मुबंईचा 
वयव्हार सदानंद बाळकृषण ्ह ेचालवी् अस्. 

श्क्ेड वशकलीचा बे् चांगला बसला ्हो्ा ् री वयापाराच ेअद्ाशप मना्ील बे् ढासळले नव्ह्े, 
्े अशधक बद्धमलूच ्होऊ लागले. िअेर घणेयाचा मो्ह अशधकच सिु् ्हो्ा व आप्यािवळ पैसे 
नसले ्री दसुऱया िवळच ेआणनू्ही िअेर खरेदी करावे असे रावसा्हबेांना वािले म्हणनू तयांनी 
का्ही शदवसांपरु्ी का्ही रककम एका शमत्रािवळ माशग्ली. रावसा्हबेांसारखया कुळास केव्हा्ही 
पैसे दणेयास ्हरक् नस्ा ्ो ना्ही म्हणाला व आपण नखशिखां् कसे वायद्ांचया नादी लागनू 
किा्ल् ब्ूुडन गेलो आ्हो् ्े खदेकारक वतृ् तयाने उघ्ड करून सांशग्ले. ्े ऐकून रावसा्हबे चशक् 
झाले व तयांनी मथेािीला ्ुहकूम शदला की बाबारे! माझ ेपैसे िर शिलकी् नस्ील ्र दसुऱयाच े
घऊेन केव्हा्ही िअेर घयावयाच ेना्ही्. (१०.९.१८६४ रो. इ.ं उ.)

करसनदासने इपंीररयल बँकेच े िअेर घे् ले. करसनदास म्हण् अस्, “सव्ल शिकले्या 
लोकांनी वयापारा् प्डावे. सधुारा वगैरे सव्ल सो्डॉ.” वैिाखाचया वायद्ांचा श्हिोब मथेािींनी शदला 
ना्ही; सबब गोपाळ बळवं् यांना रावसा्हबेांनी १३.११.१८६४ रोिी भागी बंद करणयास शलश्हले. 
सदर्ूह गोपाळ बळवं् यांनी रोिचया रोि नीि श्हिोब ठेवला ना्ही म्हणनू रावसा्हबेांना झाले्या 
नकुसानीपके्षा वाईि वािले. “मला रोिचया रोि चोख श्हिोब ठेवणारा मनषुय पाश्हिे. ्ोिा झाला 
्री मी पवा्ल करणार ना्ही असे करसनदास यांना तयांनी कळशवले.” (१४.११.६४ रो.)

अमरेरकेचया उत्र व दशक्षण या दोन भागां्ील संसथानांची गलुामांचया वयापाराशनशमत् आपसा् 
लढाई सरुू झा्यामळेु तया दिेा् कपािीची लागव्ड अगदी बंद झा्यामळेु श्हदंसुथाना्ील 
कपािीला मागणी फार आली व श्चा दर सारखा वाढ् िाऊन थो्डकया् ब्ुहलाभाची अपके्षा 
करणाऱया म्ंडळाला का्ही सारासार शवचार सचुनेासा ्होऊन सट््टयांचा प्कार परकाषे्ठला पोचला. 
्ेव्हा लांबनू पा्हणारे शवचारी लोक आ्ा पढेु काय ्होणार ्े आधीच भशवषय करू लागले ्हो्े; 
तयांपैकी ्डॉ. ्हाक्ल नेस ्ह े्हो्े. १७.४.१८६५ चया एका पत्रा् रावसा्हबेांना ्डाॅकिर सा्हबेांनी असे 
कळशवले, “गे् या का्ही थो््डया वषा्लपयहं् मुबंापरुीने ऐश्वय्लपथाने शि्की धाव मारली आ्ह ेश््की 
मारणयाच ेदसुऱया एखाद्ा ि्हराचया शकंवा प्ां्ाचया वाि्यास आलेले शवरळा. ्ह ेअसेच पढेु स्् 
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चालेल असे समि ूनये व सावध ्होऊन माझ ेशमत्र, पढेु येणाऱया संकिापासनू आपले रक्षण कर्ील 
अिी आिा कर्ो. संसथानांची सामग्ी आ्ा सर् आली आ्ह.े का्ही ना का्ही्री अिींवर ््ह 
झालाच पाश्हिे असे ब्ुह्ेकअिंी ठरलेलेच आ्ह ेम्हणनू सटे्ट कर्ाना वयापारीवगा्लने पणू्ल सारासार 
शवचार केला पाश्हिे.”

िेथे रावसा्हबे िा् ्ेथे िअेरांची गोष्ट शनघ.े ििे करििेिी नसरवानिी कामा यांचयाक्ेड 
का्ही कामाशनशमत् गेले ्हो्े. ्ेथे तयांनी शवचाररले, “का्ही िअेरांची दवेघवे शकंवा वयापार कर्ा 
की ना्ही?” रावसा्हबे म्हणाले, “माझ ेिवळ ्ू् ्ल २५ बँकेच ेिअेर आ्हे् .” मग कामािी म्हणाले, 
“आम्ही ्मुच ेकर्ा का्ही कामशगरी करू.” रावसा्हबेांनी कामशगरी करावयास सांशग्ले ना्ही; 
परं् ुअसे शदस्े की १८६५ मधये रावसा्हबेांच ेनकुसान फार झाले. तयांनी एक शदवस करसनदास 
माधवदास यांना सांशग्ले की हा माझया श्हिोबांचया वहा घया व श्हिोब परुा करा. मला फार सट्टा 
बसला आ्ह.े ्ही अफवा लवकरच सव्लत्र झाली असे पढुील पत्रावरून शदस्े.

“लोक म्हण्ा् ्मु्ही पंचवीस ्हिार रुपयांना खाली आला.” (२२.५.१८६६ च े रामभाऊ 
उदास यांच ेपत्र)

रावसा्हबेांच ेसमकालीन दशक्षणी सने्ही या वयापारापासनू दरू र्हा् व म्हण्, सरकारी नोिांचा 
वयापार ्ेवढा ्मुचया कामाचा आ्ह.े फार ्र प्शसद्ध वयापारी ख्ंडापपा गळुवे यांचा मुबंईकर मनुीम 
्मुचा मनुीम ्होऊ िकेल व ्मु्हास लागेल ्ो माल, ्ो दलाली घऊेन परुवील व ्मु्ही तयास 
परुवावा. इ्के म्हणणयाइ्के ्े पढेु िाऊन सरकारी नोकरांनी वयापार करू नये असा शनबहंध ना्ही 
का असे शवचारून लागलेच मागे िा् म्हणनू ब्ुडाले ना्ही्.

याचया पढेु रावसा्हबेांनी सव्ल वयापार सो्डला. बारीक सारीक बफ्ल  ्यार करणाऱया कंपनया, 
जयांना भां्डवल थो्ेड लाग्े व बफा्लचा खप स्् अस्ो म्हणनू फायदिेीर्ही ्हो्ा्, तयां््ही 
आग््हास्व सदु्धा िअेर घे्  नस्. यापढेु वयापाराशवषयी कोठे्ही उ्लेख तयांनी केलेला आढळ् 
ना्ही. मात्र एखादा पाररभाशषक िबद पवूवी केले्या वयापाराचया समृ् ीचा अविषे म्हणनू तयांचया 
पत्रवयव्हारा् ये् असे. “मी चालेपयहं् ्मु्हावर वरा् करणार ना्ही.” असे एका पत्रा् कोकण 
येथील तयांचा वयव्हार पा्हाणारे शवषणपुं् िोगळेकर यांना पत्र शलश्हले ्हो्े. वरा् या िबदाचा 
अथ्ल कळाला ना्ही, असे िोगळेकर यांनी भी्भी् शवचार्यावर तयांना रावसा्हबेांनी शलश्हले की, 
“वरा् म्हणिे रुपये दणेयाची शचट्ी, ्ी ्ह्ली मुबंई् करी् ना्ही्.”

mmm
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सकृदकु्तग्ृही्ाथथों लघ्ुहस्ो शि े्ंशद्रयः ।
िबदिास्तपररज्ा्ा एव लेखक इषय्े ॥ १ ॥ 

रावसा्हबे वशकली करू लागले ्ेव्हा तयांचया आयषुयाचया अश्म्हत्वाचया भागास आरंभ 
झाला. तयाचया वण्लनास प्ारंभ करणयापवूवी शवद्ापीठा् अस्ाना व नोकरी् अस्ाना रावसा्हबेांनी 
िी साश्हतयसेवा केली श्च ेसंशक्षप्त वण्लन या प्करणा् शदले आ्ह.े रावसा्हबेांचा पश्हला शनबंध 
उपयकु्त ज्ानप्सारक सभपेढेु वाचला गेला. ्ही संसथा मुबंई एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये १.९.१८४८ 
रोिी सथाशप् झाली ्हो्ी. श्चा उद्दिे वयाखयाने दऊेन व शनबंध वाचनू ज्ानाचा प्सार करण े्हा 
्हो्ा. पढेु लवकरच सभासदांनी सभे्  शदलेली वयाखयाने व वाचलेले शनबंध छिापनू काढणयाकरर्ा 
संसथेने ज्ानप्सारक नावाच े माशसक पसु्क काशढले. तयाचया दर अकंाची शकंम् अगदी अ्प 
म्हणिे ४ आण ेठेशवली ्हो्ी. संसथेच ेकामदार खाली शद्याप्माण े्हो्े.

दादोबा पां्ुडरंग     अधयक्ष
म्हादवे गोशवंदिास्ती    उपाधयक्ष व शचिणीस
शवनायक ्हररशं्द्रिी    खिीनदार

वयवसथापक म्ंडळीच ेसभासद 
वरील ्ीन ग्ृहसथांशिवाय आणखी नारायण दीनानाथिी, लक्मण नशृसं्ह िोिी, नारायण शवषण ू 

व दािी परिरुाम ्ह े्हो्े.
सभा दर गरुुवारी भर् असे. या सभचेया सभासदां्ील का्ही लेखक व तयांच े शवषय खाली 

शदले आ्हे् . 
लेखक   शवषय 
प्ा. केरो लक्मण छित्रे  - भर्ी व ओ्होिी, कालसाधन, ्हवा इ. यांचे
    शनबंध सशचत्र व सकोष्टक अस्. 

प्थम ग्ंथलेखन

प्करण १७
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बाळ भासकर  - श्हदंलूोकांची शसथ्ी-बाळािी शवश्वनाथ
    कारकुनाचा पेिवा झाला. म्हादािी शिदं े
    शखिम्गाराचा रािा झाला. ्हररपं् फ्डके 
    पाणकयाचा मतं्री झाला. कु्बुशुद्दन गलुामाचा 
    बादि्हा झाला. अिी आठवण दऊेन ‘मनावर 
    घया व उद्ोग करा.’ असा उपदिे लेखकाने
    या शनबंधां् केला आ्ह.े 
शवश्वनाथ नारायण -  वयव्हारिास्ताच ेउद्दिे व लाभ. 
िनाद्लन ्हरी आठ्ये - शवद्ा. 
्हरी केिविी  - शिक्षे पासनू लाभ 

(िांकी घाय सा्ह े। पाषाण दवे झाला आ्ह े॥)

भासकर दामोदर पाळंद े - सशृष्टसौंदय्ल
    मुगंीचया संसाराच ेवण्लन. 
लक्मण िास्ती ्हळबे -

अथ्ल ज्ानाशवणं ेश्शु् नसे थोर। वैशदक ्ह ेभार व्हाश् वथृा ॥

इ्के उपयकु्त शवषय तया्ील एका सभासदाने म्हि्याप्माण,े “लेकरांनी चालशवले्या संसथे् 
ये् अस्. या लेकरांनी चालशवले्या संसथे् सव्लच लेखक अथवा वयाखया्े लेकरे नस्ील, पण 
रावसा्हबे मात्र लेकरूच ्हो्े; कारण वयव्हारिास्तावर तयानी शनबंध शलश्हला तयावेळेस तयांचया 
वयाला १५ परुी ्होऊन सोळावे वष्ल लागणयाचा समुार ्हो्ा. ्ेव्हा यांचया कोवळया लेखणीच े
उष्टावण झाले तया प्संगी वर वण्लन केले्या षरिस पकवाननांचा आसवाद श्ला शमळाला. तयामळेु 
पढेु ्ीच लेखणी िनुी झा्यावर रसपषु्ट लेख शल्ूह लागली.”

यानं्र द्ू् शनषधे ्ही कश्प् गोष्ट शल्ूहन याच माशसका् तयांनी छिापशवली. ्ी् 
द्ू् ाशदवयसनांपासनू अपाय कोण्े ्हो्ा् ्े दाखवनू कष्टाने शमळशवलेले द्रवय यिास ये्े असे 
्ातपय्ल शदले आ्ह.े१

सवयी आशण अभयास 
रावसा्हबेांचा पश्हला गं्थ म्हणिे ‘सवयी आशण अभयास’ ्हा ्होय. ्हा आकृ्ीने ल्हान आ्ह े

पण म्हत्वाने थोर आ्ह.े रावसा्हबेांनी एवढी शवद्त्ा व एवढा मोठेपणा कसा शमळशवला या प्श्नाच े
उत्र ्हा ग्ंथ दे्  आ्ह.े अमरेरका ख्ंडा्ील ्डाॅकिर िॉन िा््ड यांनी केले्या ‘शवद्ाथयाहंचा माग्लदि्लक’ 
या पसु्काचया सकं्षेपावरून का्ही व का्ही अनय सथली संपाशदले्या ज्ानावरून रावसा्हबे, 
‘सवक्याणाचा एक उपाय’ म्हणनू एक ग्ंथ शल्ही् ्हो्े. तयाच ेदोन भाग ्हो्े. १. सवयी व २. 
अभयास. या भागांस ‘वयाखयाशनक’ सवरूप दऊेन रावसा्हबेांनी प्थम पथृक् पण ेज्ानप्सारक सभपेढेु 
वाचले व नं्र १४.१०.१८५७ रोिी ्े एकत्र करून छिाशपले ्ेव्हा, “्हा ग्ंथ शनदान एका परुुषास 
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िर चांग्या सवयी लागणयास कारणीभू्  ्होईल ्र सव्ल श्म ्हर्ील.” अिी इचछिा रावसा्हबेांनी 
प्स्ावने् प्दशि््ल  केली आ्ह.े

्हा गं्थ तयांनी आपले मानलेले गरुू व शमत्र कन्लल ली. िेकब यांना ‘लोक सधुारणचेा ल्हानसा 
उपाय’ म्हणनू कृ्ज््ापवू्लक अप्लण केला आ्ह.े या ग्ंथाचा सारांि असा आ्ह.े-

आप्या लोकांस उ्र्ी कळा प्ाप्त ्होणयास सतय व उद्ोग यांचा अनादर ्हो् गेला ्ह ेकारण 
्होय. आ्हार, शनद्रा इ. पिसुाधारण शक्रयांमधये आमचया लोकांचया उद्ोगाच ेपय्लवसान ्हो्े. आशण 
्ो उद्ोग्ही मनसवी ्हो्ो ्ेण ेकरून प्वतृ्ी मागा्लची शसद्धी ्हो् ना्ही. मनषुयाचया उतपत्ीचा ्हे्  ू
काय? क ््लवय अक ््लवय काय? मनषुयासारखया उचच शसथ्ीचया प्ाणयाने ईश्वराचया अगाध करणीचा 
िोध लावणयाचा प्यतन केला पाश्हिे. असंखय सष्ृ्टयं्ग्ल् वयापारांचया शनयमांच े उद ्घािन केले 
पाश्हिे; व तयापासनू लोकोपकार करणयास प्वतृ् झाले पाश्हिे. असा उद्ोग करणयाची प्वतृ्ी 
्होणयास आमचया लोकांचया सवयी बदल्या पाश्हिे्.

सवयी स्हि लागनू िा्ा्; तया्नू जया वाईि तया ्र लवकरच ि्ड्ा्. तयांची बंधने ्ो्डण े
पायां्ील बे््डया ्ो्डणया्ूहन दघु्लि आ्ह.े

एवढ्याकर्ा जयापासनू म्ूुह्ा्ल म्ूुह्ा्लस ्मुच ेसौखय व उपयकु्त्ा, वदृ्धी पाव्ील अिा सवयी 
पा्ूडन घया. तया येणपे्माण.े

१. प्तयेक शदविी काय करावयाच ेतयाचा पवूवी संके् करून ठेवणयाची.

२. स्् श्म करणयाची. 

 शनरुद्ोगयाचया ्ों्डी िी म्हण आ्ह े ्ी अिी “धावणयापेक्षा चालण े बरे, चालणयापके्षा 
शनश्ल उभ ेरा्हण ेबरे, उभ ेरा्हणयापेक्षा बसण ेबरे व बसणयापेक्षा प्ूडन रा्हण ेबरे!” असा 
शनरुद्ोगी दयेस पात्र आ्ह.े

 आमच ेलोक कालसंपत्ी शक्ी बेसावधपण ेउधळून िाकी् आ्हे्  ! ्ही संपत्ी िोवर वयथ्ल 
िा् आ्ह े्ोवर ्हा दिे संपत्ीमान ्होऊन आप्या योगय्ेनसुार उचच शसथ्ीप्् पावेल ्ही 
अपेक्षा करण ेमौखय्ल आ्ह.े 

३.  स्् उद्ोग चालवण े भलतयाचयाने ्होणार ना्ही याकर्ा श्सरी सवय ि्डवनू घे् ली 
पाश्हिे ्ी मनोशनग््ह करणयाची.

 शवचार करून उ्ावीळपणा सो्डॉ. का्ही उद्ोग काढला अस्ा आमचया लोकां् ्हा प्श्न 
पढेु ये्ो “यापासनू ्ू् ्ल फायदा काय ्ो सांगा!” शििे ्ंव जयास धीर ना्ही तयांना मग शपके 
्ंव कोठचा! दरू लाभावर दृष्टी ठेवा.

४.  कालशनयमाची
 अ्हो! िे केवळ पोिाथवी, जयांचा केवळ पराननावर शनवा्ल्ह, ्े्ही कोणी अतयादरे आमतं्रण 

केले अस्ा कालाश्क्रम के्यावाचनू र्हा् ना्ही्, मग इ्रांक्ेड पा्हाणयासच नको; फार 
काय! या ज्ानप्सारक सभे् ्ही सभासदांचा वरील दोषाशवषयी शनषधे करणयाच ेप्संग मागे 
आले ्हो्े.
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५.  प्ा्ःकाळी लवकर उठणयाची. लवकर उठ्ा यावे म्हणनू लवकर शनिण ेअवशय आ्ह.े

६.  िो परुुष भिेेल तयापासनू का्ही उपदिे घणेयाची. या िगा् सदोशद् ्डोळे उघ्ेड ठेवले 
पाश्हिे् ्से कान्ही ठेशवले पाश्हिे्.

 ज्ान िे संपादन करावयाच ेतयाला सथैय्ल पाश्हिे म्हणनू आणखी एक सवय पाश्हिे ्ी-

७. आप्या वतृ्ींशवषयी व कृ्ीशवषयी दृढ शवचार करणयाची.

 िो शवषय पा्हावयाचा असेल ्ो वर वर पा्ूह नका. परु्ेपणी पा्हावयास अवकाि नसेल 
्र अवकाि शमळे ्ो थांबा व मनन करून शवचारांना सथैय्ल आणा.

८. िरीर व पोषाख, साधी, सवचछि व नीि ठेवणयाची. िरीर ्ह े आतमयाच े घर आ्ह े तयाची 
अं् ःसवचछि्ा ठेवा व बा्हरेून पोषाखाची ठेवा.

९. िे काय्ल करण े्े चांगले करणयाची. उदा्हरणाथ्ल, का्ही लोक घाईघाईने अिी शिपण ेकरून 
ठेव्ा् शकंवा पत्रे शलश्ह्ा् की का्ही शदवसानी तयांची तयांनाच वाच् ना्हीिी ्हो्ा्. 

१०.  आप्या मनोवतृ्ी सवाधीन ठेवणयाची. 

११. ्ार्मय शवचारिक्ती दृढ करणयाची. 

१२.  आईबाप, शमत्र आशण सोब्ी यांचयािी योगय री्ीने वागणयाची. 
 शमत्र िो्डावे ्े शनव्डक व शनसप्ृह असावे. िनुयांिी संघिन ठेवावे व नवीन पा्डावे. कारण 

या नाशिवं् िगा् सथलां्राने व मरणाने इ्के फेरफार ्हो्ा् की िो सांप््चया काळा् 
नवीन सने्ह िो्डी् ना्ही तयास लवकरच शमत्र ना्हीसा ्हो्ो.

अभयास
कोणतया्ही दिेाचया मोठेपणाची इमार् सतय व उद्ोग या दोन मिबू्  शचऱयावर उभारावी 

लाग्े. या दो्होंस्ही अभयासाची िो्ड लाग्े. पोिापरु्े शमळवनू सवसथ बस ू नये. िाळां्ील 
अभयास ्हा माग्ल दाखशवणयाकर्ा आ्ह.े पश्हली िाळा सो्ड्यावरच वास्शवक अभयासास दसुरी 
िाळा िे िग तया् सरुवा् ्हो्े. शवद्ा म्हणिे ज्ान ्े शमळशवण,े ्ह ेकाम िवेिपयहं् चालणारच 
आ्ह.े पररशम् आयषुया् अपररशम् ज्ानसागर काय आपण उ्लंघणार आ्हो? म्हणनू आपण सव्ल 
आमरणां् शवद्ाथवी आ्हो असे समिनू अभयास कसा करावा याशवषयी सचूना.

१. शनतयाभयासाच ेकालमान
 ब्ुहधा शदवसास स्हा ् ास याप्माण ेअगदी मनाचा ्होईल श््का शनग््ह करून वयासंग केला 

अस्ा परेु. एकाद्ा िा्ड काचपेासनू अगनी पा्डावयाचा असला ्र तया कांचवेर सयूा्लच े
शकरण पा्ूडन तया शकरणांच ेसव्ल ्ेि एका मधयव्वी शबंदवूर आपण आण्ो ्से सव्ल मन तया 
शवषयां् गुं्शवले पाश्हिे.

२. अभयासाच ेवेळी िरीराची वयवसथा नीि ठेवण.े नीच मेिािी बसनू अभयास करणयापेक्षा 
उभ ेरा्ूहन करण ेबरे. ्ेण ेकरून पढेु कमर अिक्त ्हो् ना्ही व पोक ये् ना्ही. अभयास 
िेवढा शदवसा ्होईल ्ेवढा पार पा्डावा. प्कािाची जयो्ी ्डोळयांवर प्ूड दऊे नये. िरीर 
शनश्ल ठेवावे पण शनद्रारीिी गाठ प्ेडल इ्के नसावे.
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३. अभयास करण े्ो परु्ेपणी करण.े 
 अभयास करी् अस्ा िी िी प्करण ेये्ील तयांचा शनण्लय न करण ेआशण मनाची पू् ्ल्ा न 

करून घणे े्ह ेअध्ल बोब््डया शवचारांचा बाप आ्ह;े याची प्िा गोंधळ, आशण तयांचयािी िो 
संघट्टण ठेवील, ्ो पोकळ भारथी! पंश्ड् नव्ह.े

४. कठीण अभयासाची सवय ठेवण.े

५. पनुः अवलोकन (पनुरावतृ्ी) करणयाची.

६.  अभयास करी् अस्ा थक्यामळेु शवश्ां्ी शमळणयाकर्ा अभयास िाकून न दे् ा, दसुऱया 
्ऱ्हचेा अभयास करून मनोरंिन करणयाची. 

या शनबंधां् अभयासाशवषयी का्ही शवचार सांगणयाचा प्यतन केला आ्ह.े तयाच े फळ शसद्ध 
्होणयास ्दनसुार आचार झाला पाश्हिे. 

‘बोले ्ैसा चाले तयाची वंदावी पाऊले.’

शमत्र्हो! आप्यामधये सवसथ बसनू गोष्टी सांगणयाची आशण शनरथ्लक वेळ घालशवणयाची दषु्ट 
सवय प्ूडन गेली आ्ह.े ्ही िरी वयशभचारादी दषु्ट चालीपेक्षा वरून पाश्हले अस्ा शनरुपद्रवी चाल 
शदसतये ्री ्ही सव्ल दगुु्लणांची मा्ा आ्ह.े श्हचा आळसािी समागम ्होऊन िी प्िा उतपनन झाली 
आ्ह,े श्ने आपला दिे उदध्वस् करून िाकला आ्ह.े आ्ा उद्ोग व अभयासरूप ख्डग धरून िर 
्मु्ही श्चा शिरचछेिद न कराल ्र ्ी ्मुचा सव्लसवापा्हार करील.

(यासाठी सवाहंनी शनरं्र अभयास करून आप्या दिेाच ेक्याण करावे अिी आिा िवेिी 
केलेली आ्ह.े)

्हा गं्थ वाच्यावर कृषणािीपं्  नलूकरांनी रावसा्हबेास शल्ूहन कळशवले की ्मु्ही असले ग्ंथ 
शलश्हणया् गुं्लेले पा्ूहन िो आनंद ्हो् आ्ह े्ो वयक्त कर्ा ये् ना्ही. माझया आळसाला व 
अधययनाला शधककार असो! (९.१.१८५८)

“सवयी आशण अभयास ्ह ेग्ंथ झणिे ्मुचया भावी गं्थलेखनाचया उद्ोगाचा ओनामा आ्ह े
असे समि्ो. यापढेु ्मु्ही आप्या बदु्धीचा व ज्ानाचा फायदा आप्या दिेबांधवांस असेच ग्ंथ 
शल्ूहन द्ाल, तयाचप्माण ेब्ुहिनसमािाला, न समिणारे अिा मोठमोठ्या संसकृ् िबदांचा वारंवार 
उपयोग न करणयाची खबरदारी घयाल अिी आिा कर्ो. प्ाकृ्ा् िबदसंग््हाची मोठी धनत्र 
शव्हीर आ्ह.े संकृ्ां्ील नदीक्ेड सारखया धावा घे् ्याशिवाय श्चया्नू ्हवा ्ेवढा परुवठा 
्होणयासारखा आ्ह.े”

ग्ंथकाराने प्श्कूल िीका ऐकून उमदे व ग्ंथ लेखनाच ेप्यतन सो्ूड नये. चांग्या ग्ंथाची शकंम् 
लोकांना कळू लागणयास तयावर बरेच शदवस िावे लाग्ा्. कधी कधी ्र गं्थकाराची ्हया् संपनू 
िावी लाग्े.” (३१.१.१८५८ च.े िेकब यांच ेपत्र)
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पेिवयांचया राजयपद्ध्ीवर रावसा्हबेांनी शलश्हलेला शनबंध सिु्डनि शलिररी आशण सायशनिशफक 
म्ंडळीने छिापला ्हो्ा असे २.१०.१८५७ चया शलमये यांनी शलश्हले्या पत्रावरून शदस्े. मा्ॅडन्ल 
श्हसिरी या ग्ंथाच ेभाषां्र करणयाचा रावसा्हबेांचा बे् ्हो्ा ्ो शसद्धीस गेला नसावा.

बोधसार
्हा पद्ातमक ग्ंथ नावाप्माण ेउपदिेपर व सारभू्  अिा कशव्ांचा संग््ह ्हो्ा. या् ज्ानेश्वर, 

्कुाराम, रामदास व मोरोपं् यांचया कशव्ां्ील वेच े शदलेले ्हो्े. तया् रावसा्हबेांचया एका 
आप्ताने (नाव कळले ना्ही) रचले्या का्ही कशव्ा ्होतया. ्ह ेसव्ल वेच ेसंग्वार लावनू आरंभी 
समप्लक प्स्ावना व नं्र शवषयानकु्रमशणका अिी शदलेली ्हो्ी. पद्ग्ंथमाले्ील ्ह ेपश्हले पषुप 
्होय. ्हा ग्ंथ िनाद्लन ्हरी आठ्ये यांनी आप्या िगशनमत्र छिापखानयां् शिळापे्सवर १८५७ 
मधये छिापला. शकंम् आठ आण े्हो्ी व प््ी ्हिार काढशव्या ्होतया. दसुऱया आवतृ्ीचया प््ी 
्ीन ्हिार काढ्या ्होतया. बऱयाच प््ी घऊेन आश्य दणेयाच ेम्ेहरबान ्हाव्ड्ल सा्हबे तयावेळेच े
्डायरेकिर यांनी कबलू केले ्हो्े.

शसंधी भाषचे ेलघवुयाकरण
रावसा्हबे शसंधमधये अस्ा तया भाषचेा अभयास करून श्च ेचांगले ज्ान तयांनी संपादन केले 

्हो्े. िाळाखातयाकर्ा तयांनी एक ‘शसंधी भाषचे ेलघवुयाकरण’ नावाचा ग्ंथ शलश्हला ्हो्ा. ्ो 
रावसा्हबे ठाणयास आ्यावर छिापनू प्शसद्ध झाला.

यंग सा्हबेांचया बीिगशण्ाच ेभाषां्र 
कराचीस अस्ा यंगकृ् बीिगशण्ाच ेशसंधी् भाषां्र कािी अबदलु व रावसा्हबे या दोघांनी 

शमळून केले ्हो्े. तयाची पषृ्ठसंखया ५०० ्हो्ी. ठाणयास बदली झा्यामळेु छिापणयाच ेकाम ्ेथील 
िाळाखातयाक्ेड सोपवनू शदलेले ्हो्े व परेु करणयाकर्ा तया खातयास बरेच वेळा शनक्ड करावी 
लागली. ्हा ग्ंथ शिळापे्सवर छिापवला ्हो्ा.

या कामाबद्दल रावसा्हबेांना म्ेहन्ाना म्हणनू ५०० रुपये शमळाले. “शनयमाप्माण ेम्हिले म्हणिे 
मळू इगं्िी दर एक छिापील पानाबद्दल एक रुपया या श्हिोबाने द्ावयाच ेपण शसंधी् बीिगशण् 
करणयास शवश्वनाथ याने इ्के पररश्म घे् ले आ्हे्  व इ्कया काळिीने ्े काम केले आ्ह ेकी दर 
शसंधीपानाबद्दल एक रुपया दणेयाच ेठरशवले आ्ह.े” (सरकारी ठराव नं. १५४. १४.७.५९)

लक्मीिास्त
कराचीस िाणयापवूवी रावसा्हबेांनी लक्मीिास्तासंबंधी एका चांग्या इगं्िी पसु्काच ेभाषां्र 

केले ्हो्े. तयाबद्दल तयांना ३०० रुपयांच े्ेडककन व्हनॅा्लकयलुर ट्ानसलेिन सोसायिीने बक्षीस शदले 
्हो्े. मळू ग्ंथ शमसेस मासतेिबाईचा प्श्नोत्र रूपाने शलश्हलेला ्हो्ा. तयाच ेभाषां्र करणयाच ेकाम 
प्ोफेसर ग्ीन यांचया दखेरेखीखाली ्हरी केिविी व रावसा्हबे या दोघांनी केले. ् े वरील सोसायिीने 
१८५४ मधये छिापशवले ्हो्े असे म्हण्ा्.
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शदवाणी कायद्ांची चशूण्लका
१८५९ साली मुबंई इलाखया्ील शदवाणी कोिा्ल् चाल ू असले्या १८३४ पासनू १८५७ 

पयहं् झाले्या सव्ल कायद्ांची चशूण्लका रावसा्हबेांनी प्शसद्ध केली ्हो्ी. श्ची शकंम् १ रु. ्हो्ी. 
सरकारचा आश्य शमळाला ्हो्ा.

श्हदं ूलोकांचया मधयं्रीय अवसथेशवषयी शवचार
वरील शवषयावर रावसा्हबेांनी ज्ानप्सारक सभपेढेु एक शनबंध वाचला. ्ोच १८६२ मधये 

छिापनू प्शसद्ध केला. 

“शसकंदर पादिा्हाचया पवूवीच,े तयाचया वेळच ेआशण शवक्रमापयहं्च ेलोक व चाळीसपननास 
वषाहंअलीक्डील लोक, यांचया शसथ्ी्ील का्ही गोष्टींमधील अं् र दाखशवण े्हा या शनबंधाचा ्हे्  ू
्हो्ा.”

“सांप््च ेलोक xxx साधारणरीतया शनःसत्व व नामद्ल झाले आ्हे् . प्ाचीन ग्ंथामधये पा्ूह गेले 
्र तयावेळच ेलोक शवरक्त व फार बेपवा्ल ्हो्े.”

“श्हदंसुथाना्ील लोक आप्या रािाच ेक्याण ्होवो असे ईश्वरािवळ माग् अस्; परं् ु
इराणी लोकांप्माण ेतयापढेु साष्टांग नमसकार घाली् नस्.”

“्त्वशवचारिास्त प्करणा् पा्ूह गेले अस्ा सव्ल उत्म ग्ंथ (ष््डदि्लनादी) प्ाचीन आ्हे् . 
नामदवे, ्कुाराम व रामदास ्ह े पे्मळ भक्त ्होऊन गेले खरे; परं् ुपढेु पणुयश्थींची शभक्षा मागनू 
तया्नू आप्या संसाराची बेगमी करणयाच ेसंप्दाय राश्हले आ्हे् . दसुरी परंपरा राश्हली ना्ही. जया 
वस्चूया िोधाथ्ल ्े झि् ्हो्े श्िशवषयी अनासथा करून लोक िबदच घऊेन कुिी् बस ूलागले. 
आ्ील दधू िाऊन फुिकी श्ीफलमा्ा ्हा्ा् ये् चालली आ्ह ेअसा समुार शदस्ो.”

“जयोश्ष व भगूोल शवद्ा या िास्तांशवषयी पा्हा्ा असाच ्ह्ा्लळ माि् चालला आ्ह.े 
भासकराचायाहंचया अलीक्ेड प्खया् शसद्धां्कार कोणी झालेला आढळ् ना्ही परं् ुिर कोणी 
गशण्ाने चकुा काढून शद्या आशण तयाचया पाठपरुावयास नशलकाबंध करून आकािा्ील ्ारे 
दाखशवले ्र ्ही सधुारणा कुलाबयाचया केरोपं्ांनी शकंवा गोवध्लनपं् ांनी इगं्िी जयोश्षावरून 
केली, म्हणनू उपयोगी ना्ही असे उद ्गार ये्ा्.”

“भगूोल वण्लनाशवषयी म्हणावे ्र आमच े लोक मळुी परदिेा् िाणयाचयाच आ्ड ये्ा्. 
आम्ही कृपकूम्ल झालो!”

“कालगणनशवद्ा व इश््हास ्ही ्र आम्ही सो्ूडनच शदली आ्हे् . पाछ्हा व शबरबल यांचया 
गोष्टी लोक सांग ूलागले आ्हे्  व ्ह ेअव्ारी परुुष ्हो्े असा लोकांचा ग््ह ्होऊन गेला आ्ह.े 
लोकांचया मनाची शसथ्ी अिी झा्यामळेु िकुब्हात्री व म्हाभार् आशण वे्ाळ पंचशविी व 
रामायण यांची योगय्ा साधारण लोकांचया दृष्टीने एकच ्होऊन गेली आ्ह.े”
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“वैद्किास्तामधये वागभिानं्र वदै्काच े संग्वार शववेचन करणयाचा प्यतन शकंवा नवीन 
िोध करून कोणी िास्ताची मया्लदा वाढशवली ना्ही. सांप्् ्र वैद् म्हिले म्हणिे श्हगं, शिरे, शमरे, 
मसालेवाले अस्ा्. तयांना तयांचया शवषयांची उपपत्ी माश्ह् नस्े. पथयापथय शवचार तयांचयापासनू 
दोन कोस लांब र्हा्ो. रोगाच े शनदान पसु्का् अस्े. शचशकतसा म्हिली म्हणिे, वदृ्ध शस्तयांचा 
स््याने िभुािभु ग््ह पा्ूहन, ग्ामदवेाचा कौल घऊेन व वैद्बवुांक्ेड िो शनरोपया गेला असेल 
तयाच ेव तयावेळची सशुचन्ह ेदशुश्न्ह ेपा्ूहन नं्र ्हो् असतये. मग या क्रमाप्माणचे औषधाची योिना 
झा्यावर तया ददुदैवी आिाऱयास प्सथान ठेवणयाचा समय ये्ो. शकतयेक िनुया री्ीने शिकलेले 
वदै् चांगले शवद्ान व शवचारिील आ्हे्  ्ह ेमला मा्ही् आ्ह.े प्ाचीन वैद् िास्तास खचची करून 
इशंगलि वैद्काच ेपरुण भरले अस्ा या दिेाच ेक्याण ्होईल.” (याच प्माण ेशि्पिास्ताशवषयी 
रावसा्हबेांनी उद्ार काढले आ्हे् .)

“सभचेया शनयमाप्माण े धमा्लशवषयी का्ही शल्हावयाच े ना्ही ्थाशप धमा्लच े सोंग घऊेन िी 
पषुकळ वंचके या दिेां् पसरली आ्हे्  तयाशवषयी लोकांनी िोध करावा. राजयरी्ीशवषयी ्ही 
वािाघाि करणयास प्श्बंध आ्ह े्थाशप िेथे श्हदंूचंया सव्ल शसथ्ीचा शवचार चालला आ्ह े्ेथे-

सवाहंनी कायद्ास मान द्ावा, आपआपली शववशक्ष् काम े इ्रांचया ्हककांवर पाय न दे् ा 
बिावावी, िे-िे अशधकार सरकार आपणास दईेल ्े-्े इमानाने व धयैा्लने बिावनू तया्ूहन 
अशधकांचा उपभोग घणेयास योगय व्हावे या सव्ल गोष्टी उशच् आ्हे् . इ्के सांगण ेअवशय शदस्े 
आशण ्ह ेसांगणयास सभचेया शनयमास का्ही बाध आ्ह ेअसे वाि् ना्ही.” 

(१८६२ साली शदलेले वरील म् फार म्हतवाच ेआ्ह,े व ६० वषते ्होऊन गे्यावर्ही रािकारणाची 
कोण्ी शदिा ्होईल ्े अगदी शबनचकू दाखवी् आ्ह.े या् रावसा्हबेांची शदवयादृष्टी शदसनू ये् 
आ्ह.े)

“प्तयेक शवषयाचा िोध लावावयाला पाश्हिे. या दिेाचया इश््हासास प्ारंभ केव्हा झाला 
्े मा्ही् ना्ही. जया शवद्ा पा्हावया तया्नू का्ही इदं्राने सांशग््या; का्ही सयूा्लने उपदशेि्या; 
का्हीची प्वतृ्ी गंधववीपासनू झाली. असा ब्ुह्ेक या शवषयांचा प्कार आ्ह.े या शवषयां् लाक्षशणक 
भाग शक्ी व वास्शवक शक्ी आ्हे्  याचा शवचार प्श्पदी झाला पाश्हिे. आम्ही इ्के ि्डबदु्धी 
झालो आ्हो की, आकािा् ढग पाश्हला अस्ा कोठे्री लढाया चाल्या आ्हे् . प्न ् ारे दृष्टीस 
प्डले अस्ा कोणी शवखया् परुुष िनमास ये् आ्ह.े भाकरीस फुगारा आला अस्ा व शवस्व 
फुरफुरला अस्ा पा्ुहणा ये् आ्ह,े इतयादी क्षदु्र क्पनांनी आम्ही गुंग ्होऊन गेलो आ्हो.”

“चांगला शकत्ा प्थम समथाहंनी घालनू शदला पाश्हिे.”

“समदु्रास भर्ी आली, म्हणिे पाणी भरून पनुः ओ्होि्े; परं् ु्े ओ्होि् िा्ा िा्ा तयाची 
मागे िाणयाची सीमा ्होऊन पनुः्े वाढू लाग्े तयाचप्माण ेकोणतया्ही लोकांच ेउतकषा्लपकष्ल ्हो्ा् 
असे शदस्े. अलीक्ेड दोन ्हिार वषाहंपयहं् या दिेाचा सव्लप्कारे अपकष्ल ्हो्ा ्हो्ा पाणी संथ 
्होऊन भर्ी लागणयाचा समय आला आ्ह.े या दिेाचया नशिबाच े्ारू आिवर इक्ूडन श्क्ेड 
अ्डखळ् ्हो्े ्े सांप्् जया दिेास लागले आ्ह े्ो दिे शवदे्च ेव सव्ंत्र्ेच ेआद्सथान आ्ह.े 
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म्हणनू आ्ा ्री भर्ी येईल; ्ेव्हा शवद्ा, कला, कुिल्ा व िौय्ल इ्कया शिनसांनी ्े श्क्ूडन 
भरून येईल अिी आिा आ्ह.े सवाहंनी सावध ्होऊन द्रवयद्ारा व िरीरद्ारा सवदिेक्याणाथ्ल प्यतन 
करावा.

मुबंई इलाखयाचा इश््हास व भगूोल
 याची रूपरेषा रावसा्हबेांनी ्हा्ी घे् लेली ्हो्ी व तयासंबंधाने सर अशसक्ल न यांचया संग््ही 

असलेली का्ही कोष्टकांक प्माणशसद्ध माश्ह्ी (१८५६ साली) मागवली ्हो्ी, व ्ही बा्मी 
सव्ल्ोमखुी झाली ्हो्ी. या ग्ंथां् तयांचया मना्नू काठेवा्डां्ील संसथाने, कचछि भावनगर, 
िनुाग्ड, पालनपरू, रेवाकांठा, म्हीकांठा वगैरे या शवषयींची सव्:ची माश्ह्ी द्ावयाची ्हो्ी. 
ब्डोद्ाबद्दल एक सव्ंत्र भाग शलश्हणार ्हो्े. तयाचप्माण े िंशिरा येथील ्हबिांच े वसा्ह्ीची 
माश्ह्ी वे िव्हार, सावं्वा्डी, को््हापरू व साध्यास दशक्षणे् ील सव्ल संसथाने यांची संशक्षप्त 
माश्ह्ी दणेार ्हो्े. ्हा यतन अपरुा राश्हला असे शदस्े.

श्हदंसुथानचा इश््हास

्हा गं्थ रावसा्हबेांनी नामदार माउंि सि्यअुि्ल एश्फनसिन सा्हबे यांचया मळू ग्ंथावरून 
भाषां्ररूपाने ्यार केला. या कामास तयांनी १८५४ मधये प्ारंभ केला; परं् ुसरकारी नोकरीच े
काम संभाळून ्ह ेकाम करावयाच े ्हो्े ्े ्ीन वषाहंनीसदु्धा परेु झाले ना्ही असे पा्ूहन तयांनी ्े 
तवरर् संपशवणयाचा शनश्य केला. “१८५४ मधये आरंभ करून अिनू ्हा गं्थ माझयाने ््डीस गेला 
ना्ही ्ही गोष्ट मोठी लाशिरवाणी आ्ह े्र आ्ा याची पाठ घऊेन सिुले पाश्हिे. ना्ही ्र ्ो परुा 
्होणार ना्ही. कृ्शनश्य करून बाकीच ेअगदी अवशय श््केच पाश्हिे.” (७.९.१८५७ ची. रो.) 
एवंच शपपीशलकेचया चालीने ्ह ेकाम परेु ्होऊन १८६१ मधये याच ेपश्हले दोन भाग प्शसद्ध झाले. 
तया्ील पश्हला भाग एश्फनसिन कॉलेिच ेमखुयाधयापक िॉन ्हाक्ल नेस यांना शिषयतवाच ेनातयाने 
कृ्ज््ापवू्लक अप्लण केला आ्ह.े “या् िबदास िबद न उ्र्ा सरळ मराठी भाषे् ग्ंथकाराचा 
आिय कळशवणयाचा यतन केलेला आ्ह.े” सरकारी कामाचा वेळ खरेीिकरून फाव्या वेळा् 
शलश्हलेला ्हा भाग म्ेहरबान ्हाव्ड्ल ्डायरेकिर आफॅ पशबलक इनसट्किन व दशक्षण भाषे् पसु्के 
प्शसद्ध करणारी म्ंडळी यांचया उदार आश्याने छिापनू बा्हरे प्डला.

दसुरा भाग शम. ्हाव्ड्ल, ्डायरेकिर आफॅ पशबलक इनसट्किन यांना, “तयांनी एकंदर दिेी 
सारसव्ाला उदार आश्य शद्याबद्दल तयांच ेउपकार प्शसद्धपण ेकबलू करणयाचया उद्दिेाने, अप्लण 
केलेला आ्ह.े”

या भागांचा उपोद्ा् १८६२ मधये छिापला गेला व ्ो, “मिेर िनरल ली ग्ँ्ड िेकब यांना 
श्हदंी लोकांचया क्याणाथ्ल सवश्ह्शनरपेक्ष प्यतन के्याबद्दल गाढ कृ्ज््ेची दि्लक खणू म्हणनू 
अप्लण केलेला आ्ह.े” पश्ह्या दोन भागां् श्ी रामाचया उत्र श्हदंसुथानां्नू लंकेवर केले्या 
सवारीचया वण्लनापासनू ्ो मोगल बादि्हांचया समाप्तीपयहं् वण्लन आ्ह.े उपोद्ा् म्हणनू िो श्सरा 
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भाग आ्ह,े ्ोच फार म्हतवाचा आ्ह.े “या दिेा्ील धम्ल, कायद,े चाली इतयादीशवषयी यरुोपा्ील 
एका बशुद्धमान व शवचारी परुुषाचा शन:पक्षपा्ी अशभप्ाय कसा ्हो्ा ्ह ेसमिणयाची संधी मराठी 
वाचणाऱयांस या भागाने प्ाप्त झाली.” श्हदंूचंा धम्ल तयांचया रीश्भा्ी, सवभाव, तयांची ्त्वदि्लने, 
िासे्त, शवद्ा, िमीनधानयाची शिस्, रािे व प्िा यांच ेपरसपरांिी संबंध या प्करणांशवषयी तयाच े
शवचार, िोध व ज्ान अप्श्म आ्हे् . बाळिास्ती िांभकेर यांना एश्फनसिन सा्हबेांचा ्हा ग्ंथ 
आव्ूडन तयांनी हाच ेसंशक्षप्त सार काढले ्हो्े.

रावसा्हबेांनी केले्या संपणू्ल गं्थाची िरूर कॉलेिां्ील वरचया वगा्ल्ील शवद्ाथयाहंस ्हो्ी 
्िीच दिेी भाषां्ील िाळांचया शवद्ाथयाहंस ्हो्ी, तयामळेु यांचया ग्ंथास भरपरू आश्य शमळाला. 
्ेड. व्ह. भाषां्र म्ंडळीने सदु्धा आश्य शदला ्हो्ा. “सरकारी िाळे् शिकशवणयास ्हा ग्ंथ उतकृष्ट 
प््ीचा आ्ह.े” असे म् नारायणभाई दां्ेडकर यांनी शदले आ्ह.े

श्सऱया भागावर म्हणिे उपोद ्घा्ावर केरो लक्मण यांनी असे म् शदले, “माझया म्े ्हा भाग 
श्न्ही भागां् उत्म आ्ह.े आमचया दिेा्ील धम्ल, नी्ी, चाली व री्ी यावर एका शवद्ान व 
सकू्मदृष्टीने अवलोकन करणाऱया इगं्िाने शदलेले शवचार या भागा् ये्ा्. आमचया दिेाकर्ा 
्ह ेशवदिेी लोक िे करी् व शल्ही् आ्हे्  तयापैकी एक्ही गोष्ट नीि िोधपवू्लक शनरीक्षण करून, 
आम्हांपैकी २० कोिी् अथवा तया्ूहन अशधक िनसंखये्नू एकिण पढेु येऊन शल्ूह िक् ना्ही 
्ही गोष्ट आम्हा सवाहंस फार लजिासपद आ्ह.े का्ही प्कारे ्डाॅ. भाऊ, ्मु्ही सव्: व दसुरी का्ही 
बंगा्या्ील पिुम्ी ्रुण म्ंडळी ्ही कदाशच् अपवाद म्हणनू िनमला आ्हा्. म्हणनू ्मुचया 
प्यतनास यि येवो.” 

“जया शदविी मी अशखल पथृवी्ील प्मखु शवद्ान लोकांचया यादीवर दृष्टी िाशकली अस्ा 
तया् ्मुच ेनाव माझया दिेबांधवांचया नावा्नू शचरकाल रा्हणयाकर्ा प्ामखुयाने गं्शथ् केलेले 
पा्हीन तया शदविी मला फारच अशभमान वािू लागेल.” (१०.२.१८६२ च ेइ.ं पत्र)

१८६२चया िानेवारीला पररशिष्टाच े भाषां्र संपले. १८६२ मधये याच ग्ंथाच े गिुराथी् 
भाषां्र रावसा्हबेांनी केले व भाषां्र करणयाचा ्हे्  ू काय ्हो्ा ्ो रावसा्हबेांनी सर बाि्लल 
शरियर मुबंईच े गव्हन्लर यांना १४.७.१८६२ चया पत्रा् कळशवला ्हो्ा ्ो असा- “एश्फनसिन 
सा्हबेांसारखया उचच दिा्लचया रािकारणी व ्त्वज् परुुषाची म्े जयां् गं्शथ् झाली आ्हे्  अिा 
गं्थाच ेभाषां्र नेमस्ांस माग्ल दाखवील, भया्डांस धीर दईेल व अतयाचाऱयांस आवरून धरील व 
मोठे काय्ल करील.”२

्हा िो येथे भाषां्र करणयाचा म्हणनू ्हे्  ू दाखशवला आ्ह े ्ोच रावसा्हबेांचया एकंदर 
चळवळींचा ्हे्  ू ्हो्ा असे धरणयास ्हरक् ना्ही. मोठ्या परुुषांचया मखुा्नू प्संगोपात् तवरेने 
शनग्ल् झालेली वाणी गवु्लथ्ल असनू शसद्धादिे कथन कर्े.

उपयकु्त इगं्िी पसु्काच ेभाषां्र करण ेअथवा अिा इगं्िी पसु्का् जया शवषयांच ेप्श्पादन 
केलेले आ्ह ेतयांचा चांगला अभयास करून तयावर मनन करून अगदी सव्ंत्रपण ेसंशक्षप्त अथवा 
शवस्ृ्  री्ीने आप्या अज् दिेबांधवांस पाश्ात्य ज्ानाचा लाभ करून दणे े्ही िी िबाबदारी जया 
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आमचया लोकांस पश्ह्याने पाश्ातय ज्ान प्ाप्त झाले तयांचयावर येऊन प्डली, श्ची िाणीव आपणास 
आ्ह ेअसे रावसा्हबेांनी एश्फनसिनकृ् श्हदंसुथानचया इश््हासाच ेभाषां्र करून शसद्ध केले. तयांची 
प्िसंा झाली. पसु्कास आश्य शमळाला. कॉलेिमधील वरचया दोन परीक्षे्ील अभयासक्रमा् 
तयाचा प्वेि झाला. पंधरा वषते लोिली. नं्र या पसु्कावर िस्त उचलणारे शनघाले. ्े शवषणिुास्ती 
्हो्. तयांनी भाषापद्ध्ीवर का्ही शनबंध आप्या माले् शलश्हले आ्हे् . तया् मराठी भाषा का्ही 
परकीय लोकांनी दशूष् केली व का्ही सवकीयांनी असे म्हणनू वरील भाषां्राचया १५०० पानांचया 
गं्थां्नू दशूष् भाषापद्ध्ीच े४१५ मास्याकर्ा उ्ारे दऊेन िास्तीबवुा म्हण्ा्, “वरचयासारख े
भाषचे ेप्कार प्स्ु्  भाषां्रा् येथनू ्ेथनू आ्हे् .”

यावर कोणी चांगले उ्ारे दाखवनू दऊेन यांच ेम्हणण ेखोिे पा्डणयास प्श्पक्षी उभा रा्हील ‘्र 
आम्ही चांगले भाग ना्ही् असे कोठे म्हण् ्हो्ो’ अिी सबब सांगनू तयास गपप बसशवणयाकर्ा 
िास्तीबवुा पढेु म्हण्ा्, “मधनू मधनू भाषां्र चांगले आ्ह े खरे व कोठे कोठे िबद्ही चांगले 
शनव्ूडन घणेयासारख ेघा्ले आ्हे् , पण जयाकरर्ा ्ह ेभाषां्र ग्ंथकाराने केले तयांना याचा का्डी 
इ्का उपयोग ्होणयासारखी ना्ही असे म्हि्यास ्हरक् ना्ही” व पढेु म्हण्ा्, “असे इश््हासग्ंथ 
अस्यावर एकंदर लोकांच ेठायी इश््हासाच ेएवढे अज्ान अस्यास नवल काय!”

मराठी भाषवेर िास्तीबवुांच ेवश्डलाशि्ल् पे्म ्हो्े. शप्ापतु्रांक्ेड मराठी भाषा पाणी भरी् ्हो्ी. 
श्ला कोणी दशूष् करील ्र िास्तीबवुांस केव्हा्ही रुचणार ना्ही. परं्,ु श्ला िदु्ध ठेवणयाचया 
औतसकुयभरां्, श्लाच पषुकळ शठकाणी अलंकृ् करी् अस्ा कश्पय प्संगी कोणी श्ला 
दशूष् करून गालबोि लाशव्यास तया तयाचया यतनांचा का्डीइ्का उपयोग ना्ही असे म्हणनू िी 
रावसा्हबेांची शनंदा िास्तीबवुांनी केली ्ी खशच् वथृापषु्ट झाली असे शदस्े.

्ह े भाषां्र ‘का्डीभर उपयोगी प्डणयासारख े आ्ह े की ना्ही’ ्ह े पा्हणयाचया दृष्टीने प्स्ु्  
लेखकाने वाचले. ्ो तयास पषुकळ भाग उपयकु्त असा आढळला. म्हणनू रावसा्हबेांचया शवरुद्ध 
लोकांचा िास्तीबवुांनी करून शदलेला समि अथवा गैरसमि दरू व्हावा या बदु्धीने का्ही उ्ारे खाली 
शदले आ्हे् .

“कासीम याण े शसंधमधये जया पषुकळ शस्तयांस बंदी् घा्ले, तयांमधये रािा दाश्हर याचया 
दोन मलुी ्होतया. तया रूपलावणयाने यकु्त असनू मोठ्या घराणयां््या असे समिनू तया आपला 
अमीररल मो ्मनीम ् यास (खलीफास) निर करावया असा तयाण ेशवचार केला. तयाप्माण ेतया दोघींस 
दरबारा् नेऊन िनानखानया् प्शवष्ट के्या. तयां्ील व्डील कनयेचया सौंदया्लशवषयी खलीफाने 
गोष्टी ऐक्यावरून, श्ला पा्हणयाची अतयं् उतसकु्ा तयास प्ाप्त झाली ्हो्ी. नं्र श्ला िेव्हा 
खलीफासमोर आशणली, ्ेव्हा श्ने र्ूडन आसवांचा परू सोश्डला आशण िवेिी सांशग्ले ‘मला 
सवदिेा्ूहन इक्ेड पाठशवणयाच े पवूवीच काशसमाने मिवर िलुमू केला, हाकरर्ा मी आप्या 
निरेसमोर उभी र्हाणयास योगय ना्ही!’ श्च ेसौंदय्ल पा्ूहन खलीफास दया आली, आशण आप्या 
चाकराने आपला असा अपमान केला म्हणनू क्रोधायमान ्होऊन तयाचा स्ूड घयावा अिी तया 
सं् ापाचया पश्ह्या ल्हरी् तयाची वतृ्ी शफरून काशसमास कचचया का्््डयाचया पोतयां् शिवनू 
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्साच इमाइकस येथे पाठवनू द्ावा; असा तयाने ्ुहकूम केला. ्ो ्ुहकूम बिावनू काशसमाच ेिव 
आ्यावर ्े तयाने रािकनयेस दाखशवले. ्े पा्ूहन श्ला परमानंद झाला. नं्र श्ने खलीफास 
सांशग्ले की काशसमाने का्ही मिवर िलुमू केला नव्ह्ा. ्ो शनदबोषी ्हो्ा! परं् ुतयाण ेमाझा बाप 
मारला, व आमचा वंिचछेिद केला, तयाचा स्ूड उगवावयाचा ्हो्ा म्हणनू मी असे केले! ्े ऐकून 
खलीफ चशक् झाला.” (भाग १, प.ृ ६१-६२)

“इराकनामक इराणी प्ां्ाचा अशधप्ी मरण पावला ्ेव्हा आपले काम साधनू घयावे असे 
म्हमंदुाने कसे मना् आशणले व ‘माझा भ््ार शिवं् ्हो्ा ्ेव्हा मी ्लुा भयाले’ असतये, परं् ु
आ्ा अनाथ बायकांवर ्हा् िाकणयाकर्ा ्झु ेउदार मन पढेु ्होणार ना्ही आशण जया कल्हापासनू 
्झुया की्वीची वशृद्ध ्होणार ना्ही तया कल्हां् गुं्नू ् ूआपले नाव िोखमां् घालणार ना्हीस, 
कारण ् ूज्ा्ा आ्हसे. म्हणनू मी सवसथ आ्ह.े” इतयादी इराकचया शवधवेच ेपत्र वाचनू श्हदंसुथानावर 
११ वेळा सवाऱया करणारा म्हमदू ्ह्वीय्ल कसा झाला तयाच े्ह ेवण्लन हृदयंगम आ्ह.े (भाग १, प.ृ 
११८)

पषुकळ वेळा मळू अश्भार वाकयांच ेभाषां्र कर्ाना रावसा्हबे ्िीच वाकयरचना अथा्लचा 
सबुोधपणा राखनू करी्; उदा्हरणाथ्ल, “्ह े (रिपू् ) आळिी ्हो्े शकंवा ना्ही ्ह े इश््हासा् 
शलश्हलेले ना्ही xxx परं् ुिर वर शलश्हले्या सद ्गणुांस (वीरश्ी, कुलाशभमान, दाशक्षणय इतयादींस) 
आळस आणखी शमळशवला आशण मसुलमानांचा पषुकळ शदवस िलुमू चाल्यामळेु िे दोष उप्तनन 
झाले आ्हे् , ्े वरील सद ्गणुां्नू विा करून िाकले, ्र बाकी राश्हलेले गणु सांप््चया रिपू्  
लोकांमधये पा्ूह गेले अस्ा शमळ् आ्हे् .” (भाग १, प.ृ १८३)

“्ह े (मोगल) कोणाला धमबोपदिे करी् नस्, कारण यांनाच धम्ल नव्ह्ा; कोठे सधुारणचे े
आरोपण करावे, ् र यािवळ मळुी बीिच नव्ह्े” इ. मोगल लोकांचया संशक्षप्त वण्लनापेक्षा भाषां्रा् 
सशंक्षप्त पद्ध्ी चांगली उ्रली आ्ह.े (भाग १, प.ृ १८३)

“नासरुद्दीन बादि्हाचया भलेपणाशवषयी एक गोष्ट सांग्ा्, ्ी अिी की, एके शदविी बादि्हा 
याण ेआपण शलश्हलेला एक गं्थ आप्या दरबारां्ील एका मानकऱयास दाखशवला. तया् तयाने 
पषुकळ चकुया काढून दाखशव्या. तया बादि्हाने नीि के्यानं्र िेव्हा ् ो अमीर शनघनू गेला, ् ेव्हा 
याण े्े िोध खरव्ूडन िाकून पनुः गं्थ िसा ्हो्ा ्सा केला. ्ह ेपा्ूहन यास कोणी असे करणयाच े
कारण शवचाररले. ्ेव्हा याने सांशग्ले की ्ी प्् पवूवीचीच िदु्ध ्हो्ी, असे मला मा्ही् ्हो्े; परं् ु
आप्याम्े चांगली बदु्धी सांगणारा असा िो अमीर तयाच ेमन दखुशवणयापेक्षा ्े िोध घालावे ्ह े
मला बरे वािले.” (भाग १, प.ृ १९८)

्ातपरु्े चछंिदानवु ््लन दाखशवणाऱया बादि्हाचया सचछिीलाचया वण्लनाच ेसवारसय कायम ठेवनू 
भाषां्र चांगले साधले आ्ह.े

“तयावेळी या (म्हममद ्घलखा) एवढा वक्ता व कुिल बादिा्हा कोणी नव्ह्ा. xx कोणास 
का्ही चमतकाररक रोग झाला अस्ा तयाची लक्षण ेकिी पालि्ा् ्ह ेपा्हाणयाकर्ा ्हा आिारी 
लोकांिवळ िाऊन सवसथ बस् असे. ्हा आपले शनमाि शनयशम्वेळी पढ् असे. दारूस शिव् 
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नसे. आशण आपले आचरण आप्या धमा्ल्ील नीश्वचनांप्माण े ठेव् असे. लढाईमधये िौय्ल 
व चपल्ा याशवषयीची याची प्खया्ी असे. या सव्ल गणुांवरून ्हा कोणी अदु्् परुुष आ्ह ेअसे 
तयावेळच ेसव्ल रािे मानी्.” (भाग १, प.ृ २४९) या्ील िबदरचना सरळ व साधी आ्ह.े

“पाच शदवसपयहं् ि्हरां् लिू चालली ्हो्ी व आग लागली ्हो्ी; ्ह ै् ैमरूलंग सवसथपण ेपा्ह् 
्हो्ा व आपला िय झाला म्हणनू उतसा्ह करी् ्हो्ा. िवेिी िेव्हा लोकांच ेप्ाण घे् ा घे् ा याच े
लषकर थकले आशण लिुावयास ि्हरा् का्ही राश्हले ना्ही, ्ेव्हा याने पर् िाणयास शनघणयाचा 
्ुहकूम शदला, आशण िाणयाचया शदविी यमनुा्ीरी शफरूिि्हा याण े बांशधले्या संगमरवरी 
दग्डाचया मिीदी् मनःपरुसर व नम्र्ेने प्ाथ्लना करून ईश्वराच ेआभार माशनले” (भाग १, प.ृ २७५) 
यां् मनाचा घट्टपणा ्ं्ो्ं् उ्रला आ्ह.े

“्ेथे (दरबारा्) आपणावर सांप्् प्संग कसा आला आ्ह,े अथवा लिू शक्ी शमळवावयाची 
आ्ह ेअथवा शक्ी दिे साधय करावयाचा आ्ह ेया ने्हमीचया शवषयांपैकी का्ही बोलण ेकाशढले 
ना्ही. ्सेच धमा्लशवषयी्ही का्ही सांगावयासाररख े्हा बोलला ना्ही; परं् ुसांप्् आपणावर िी 
वेळ गिुरली आ्ह े्ी् सवाहंनी आपले सतव राखावे यांशवषयी ्हा तयांना बोलला; आशण परािय 
झा्यास मतृयचू येईल, परं् ुिय झा्यास की्वी शमळेल! असे संधान आ्ह,े ्ह ेतयांना समिावले.” 
(भाग १, प.ृ ३११) बाबराच ेसरळ वकृ्ततव वाचकांस पिेल असे ्ह ेभाषां्र आले आ्ह.े 

“या दिेा्ील ्हवा सुंदर असनू सभोवारचया पव्ल्ावर बफ्ल  प्डले अस्ा्ही या दिेां् सव्लकाळ 
वनसप्ी श्हरवयाचार अस्ा् व येथे एकसारखा वसं्ऋ्चू आ्ह ेअसा भास ्हो्ो. शनरशनराळया 
दिेां् ्होणारे वकृ्ष या प्दिेां् पसरले आ्हे् . नाना प्कारची फळे व अपररशम् िा्ीची फुले 
्ही पव्ल्ां्नू व खालचया ्ळविां्नू आपसखुाने वषा्लव करी् आ्हे् . खालचया सपाि दिेा् 
शख्ंडी्नू झरे उतपनन ्होऊन अथवा पव्ल्ां्नू धोध ेशनघनू शिक्ेड श्क्ेड उदकाचा प्सर झाला आ्ह े
आशण ्े पषुकळ शठकाणी साचनू ्लाव झाले आ्हे् . तयां्नू दोन ्लावांचया शकनाऱयांची िोभा 
व ्ेथील बागाई्ाची िोभा वण्लनीय आ्ह ेइ.” (भाग १, प.ृ ४७४) ्ह ेकाशमीर वण्लन चांगले साधले 
आ्ह.े

“इ्कया् चांदबीबी भरशचलख् अगंावर चढवनू ्ों्डावर पदर व ्हा्ा् नागवी ्लवार घऊेन 
धाव् आली आशण तया लोकांस थांबवनू आशण मोंगलांचा पश्हला ्ह्ला ्हिवनू िो िो इलाि 
तया शठकाणी ्होणयािोगा ्हो्ा ्ो ्ो करून, तयांिबरोबर लढ् राश्हली. ्िाखालचया खदंकां् िी 
लोकांची गदवी झाली ्हो्ी श्िवर श्ण ेबाण, दारू व दसुरे जवालाग्ा्ही पदाथ्ल यांचा परू सो्डला, 
्ोफा लाग ूके्या, गोळया व ् ीर यांचा पाऊस पा्डला. ++ िवेिी मोंगलास ्ह््याच ेकाम दसुऱया 
शदवसावर िाकून आपले लषकर पर् घऊेन िावे लागले.”

्ह ेभाषां्र मनोरंिक आ्ह.े (भाग १, प.ृ ४९४)

“जया खोली् अकबर शनिलेला ्हो्ा, ्ेथे सव्ल उमराव लोकांस बोलावनू आणणयाची मला 
(शसलीमला) तयाण ेआज्ा केली. तयावेळी अकबर म्हणाला की, जया लोकांनी मिबराबर इ्की वषते 
श्म केले आशण मला की्वी शमळवनू शदली, तयांिी ्झु ेवाक्ेड असावे ्ह ेमला स्हन ्हो् ना्ही. पढेु 
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्े सव्ल िम्यानं्र तयांिवळ तयाण ेसयुकु्त संभाषण केले, आशण आिाभरर् दृष्टीने तयांक्ेड पा्ूहन 
मी कोणाचा अपराध केला असेल ्र क्षमा करावी’ असे मागण ेमाशग्ले.” (भाग १, प.ृ ५०८)

“श्चया (नरूि्हानचया) रशसक्ेने पादि्हाचया दरबाराची िोभा वाढली, आशण श्चया चांग्या 
वयवसथेने ्ेथील खच्ल कमी केला. श्ण ेक्पना चालवनू रािम्हाला्ील सामाना् फेरफार केले. 
पवूवीचया पेक्षा बायकास साि् असे शस्तयांच ेपोषाग सरुू केले. xx ्ी िीघ्र कवी असे. तयामळेु 
व दसुऱया गणुांनी श्ने ि्हानगीरास मोश्ह् केले ्हो्े.” (भाग २, प.ृ ४९) “ि्हानगीराने नरूि्हान 
श्हचया शिकवणीने तयावेळचया तयाचया शसथ्ी्ील िेवढ्या गोष्टी तयास अनकूुल ्होतया तयांपासनू 
झाले श््के आपले काय्ल करून घे् ले. आप्या ने्हमीचया शि्ाफीने मो्हब्खान याच ेबोलण े
कबलू केलेसे ढोंग दाखवले. असफखानाचा मिवर शविषे िलुमू ्हो्ा तयां्नू आ्ा सिु्यामळेु 
मला आनंद झाला असे ्ो सांग ूलागला आशण मो्हब्खानास इ्के्ही कपि करून सावध केला, 
की िसे माझ े्िुशवषयी चांगले मन आ्ह े्सेच नरूि्हान इच्ेही आ्ह ेअसे ्े समि ूनको; आशण 
प्संगविा् ् झु ेबे् मो्ूडन िाकणयाकर्ा ल्हान ल्हान बं्ेड ्हो्ील तयांशवषयी खबरदारी राख अिी 
तयाण ेमो्हब्ास कपिाने सचूना केली. या कपिांनी मो्हब्ाचया ्डोळयांस प्डद ेबांधले. आशण 
आप्या िवळ बादि्हा खऱया री्ीने चालेल असे तयास वािून लोकांचया मसल्ीशवषयी तयाने 
श््की काळिी वाश्हली ना्ही.” (भाग २, प.ृ ८२)

“याने (ि्हाि्हानने) एक मयरूासन करशवले. ्े याचया ्डाम्डौलाच ेव उधळेपणाच ेशवलक्षण 
प््ीक ्होय. तयाच ेनाव मयरूासन प्डणयाच ेकारण, ्े पषुकळ श्हरे व िवाश्हराच ेमोठे अव्ंडबर रचनू 
तयां् मखुय मोराची िोभा असे; ्ो मोर सव्ल िवाश्हराचा केलेला असनू तयाचा शपसारा पसरलेला 
असे. आशण िसे सवाभाशवक शपसाच ेरंग अस्ा्, तयाप्माण ेनीळ, पाच व माणके ्ही व दसुरी योगय 
रतने यांच ेकाम करून ्से रंग उठशवलेले ्हो्े. ्े शसं्हासन िो पा्ही, ्ो दीपावनू िा् असे.” (भाग 
२, प.ृ १४४)

“तयावेळी शिवािी म्हाराि ्ेथे (प््ापग्ड येथे) रा्ह् ्हो्े. ्ेव्हा िर ्मु्ही बराेबर लोक 
आणले ्र मी शभऊन िाईन या कर्ा ्मु्ही एकिे मला भिेावयास याल ्र मी ्मुची प्तयक्ष भिे 
घऊेन ्मुचया ्ों्ूडन माझया अपराधांची क्षमा झा्याच े ऐकेन असे तया मराठ्याने (शिवािीने) 
कबलू केले. (भाग २, प.ृ १८६)

शिवािी म्हारािांचया ्ों्डी घा्ले्या या वाकयाचया प्तयेक कान्हामात्रां्नू तयाच े मो्हक 
वाक् चा्यु्ल बा्हरे प्ड् आ्ह.े

“िवेिी आप्या बा्हरेील दोस्ांिी बरोबर बंदोबस् झा्यावर एके शदविी सायंकाळी ् ो सव्ः 
एका पेिाऱयां् लपनू बसला, आशण तयाचा मलुगा दसुऱया् बसला. आशण पा्हरेकरीलोकांमधनू 
शनघनू गेला; परं् ुतयाशवषयी कोणाचया मना् संिय आला ना्ही. तयाचया शबछिानयावर एक चाकर 
शनिनू राश्हला ्हो्ा. ्ो पळून गे्याचा वश्हमा पषुकळ वेळपयहं् आला ना्ही. इ्कया् इक्ेड ्ो 
एका आ्ड िागी गेला, आशण ्ेथे घो्डा ्यार करून ठेवला ्हो्ा तयावर सवार ्होऊन आप्या 
मलुास मागे बसवनू ्हर्ऱ्हा करून मथरेुस चाल्ा झाला इ.” (्ह ेवण्लन साध ेव सरळ आ्ह.े) (भाग 
२, प.ृ २००)
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“प्श्शनधी ्हा तयाचा (बािीरावाचा) मोठा प्श्सपधवी ्हो्ा व या दोन्ही कारभाऱयांच ेअशभप्ाय 
अगदी एकमकेांशवरुद्ध असनू तयांचा काय्लभाग्ही शवरुद्ध ्हो्ा. मराठे लोकांची सत्ा आणखी 
प्सृ्  झाली अस्ा वाईि पररणाम ्होईल अिी तया प्श्शनधीस मनापासनू भी्ी ्हो्ी. म्हणनू 
िा्ूहरािाच ेसांप््च ेराजय बंदोबस्ाने मिबू्  करावे, आ््या आ् ्ंिे आ्हे्  ्े मो्डावे आशण 
उत्र श्हदंसुथानां्ील दिे शिंकणयापवूवी दशक्षणे् ील मलुखां् आपली सत्ा दृढ्र बसवावी असा ्ो 
सक्त भां्ड् असे. बािीरावाचा शवचार या्ूहन ि्हाणपणाचा व धयैा्लचा ्हो्ा. तयाने असे पाश्हले की 
आपले िे लिुारू घो्ेडसवारांच ेलषकर आ्ह े्ह ेित्रचूया मलुखां् फार उपयोगी प्ड्े; परं् ु्े घरी 
ठेवले अस्ा अगदी बेकैद ्होईल ++ या ्हे् नेू एकदम उत्रेक्डील प्ा्ां् एकदम सवारी करावी 
असा तयाने उपदिे केला आशण मोगलांच ेराजय ्ह ेमधयावर ् र अगदीच खराब झाले असनू एरव्ही्ही 
आ्नू दबु्लल झाले आ्ह.े xxx ्ो म्हणाला ‘्ह ेपोखरलेले खो्ड आपण ्ो्ूड या, म्हणिे तयाचया 
खांद्ा आपोआप प्ड्ील’ तयाने ्हा शवचार मोठ्या वकृ्ततवाने व औतसकुयाने रािास समिाशवला; 
्ेणकेरून तयाच ेसव्ल संिय दरू झाले. आशण आपला झें्डा नम्लदचेया पशलक्ेड नेऊन लावणयास 
मला परवानगी द्ावी असा िेव्हा बािीरावाने आग््ह केला ्ेव्हा िा्ूहरािास मोठे सफुरण चढून ्ो 
म्हणाला की ्मु्ही ्ो श्हमालयावर लावा!” (भाग २, प.ृ ३४८)

या वीर पररषदे् ील वकृ्ततवपणू्ल मतं्राच ेवण्लन फार उतसा्हकारक आ्ह.े

“मराठे लोक ्ह ेघांस दाणा शमळशवणयाचया कामां् फार ्ुहिार आ्हे् . तयांचया छिावणयां्नू 
प्तय्ही सयूबोदयी ल्हान ल्हान घो्ेड व ्टू्ट यांवर बसनू लांबचया लांब रांगा शनघाले्या शदस्ा् 
आशण ्े लोक चो्हीक्ेड िाऊन गरुांस वैरण, घरांची ओढून आणलेली िळवणाकर्ा लांक्ेड, 
आशण िेथे गांवढेकरी लोकांनी पेवां्नू दाणा लपशवलेला असेल तयां्नू उकरून काढलेला दाणा 
या सवाहंची ओझीचया ओझी घऊेन रात्र प्डावयाचया पवूवी पर् ये्ा्. इ.” (्ह ेवण्लन सवाभाशवक 
आ्ह.े) (भाग २, प.ृ ४५०)

 “शिंकून घे् ले्या दिेाची वयवसथा्ही ्िीच उदारपणाचया री्ींनी केली आ्ह.े कोणी रािाने 
एक दिे घे् ला म्हणिे प्थम लागलीच दवं्डी शपिून सवाहंस अभय द्ावे. तया दिेां्ील धम्ल व िास्ते 
(म्ह. कायद)े ्ही ्िीच राखनू तयांना मान द्ावा, आशण का्ही वेळ िाऊन तया नवीन घे् ले्या 
दिेां्ील लोक भरवसा ठेवणयािोगे झाले असे समिले म्हणिे ् ेथील िनुया रािवंिां्ील एक परुुष 
गादीवर बसवावा. आशण तयाण ेतया रािाचा कारभार शिंकून घणेाऱया रािाचया ्ंत्राने चालवावा.” 
या्ील रािकारण स्हि समिणयासारख ेआ्ह.े (उपोद ्घा्, प.ृ ३१, रािधम्ल)

“प्तयेक गावकी आप आपले आ्ील कारभार चालशवतये. िो म्हसलू सरकारास द्ावयाचा ्ो 
गावा्ील लोकांपासनू वसलू कररतये. आशण परुी रककम भरणा करणयाच ेिोखम एकंदर गांवकीवर 
अस्े. गांवचया ्हद्दी्ील गनु्हगेार लोकांचा बंदोबस् गांवकीक्ूडन ठेवला िा्ो व श््कया िागया् 
का्ही माल चोरीस गे् यास तयाची िबाबदारी गावकीवर असतये. ्हलकया गनुहांबद्दल शिक्षा करण े
व कोणतया्ही कजिांचा प्थम्ः शनवा्डा ठरवण े एवढ्या बाब्ी् गावां्ील लोकांचा इनसाफ 
गांवकीक्ूडन ्हो्ो. गावच े्ंिे व दवेालये दरुुस् करण,े गावकीक्डील ्होमांचा व धमा्लदायांचा खच्ल 
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चालशवण ेव ्साच उतसा्हांचया वेळी का्ही धम्लसंबंधी शक्रया करणयास व का्ही खळे करणयास खच्ल 
लागेल ्ो करण े्ह ेगावा्ील सव्ल खच्ल करणयास पैकी िमशवणयाकर्ा गावकीक्ूडन लोकांवर पट्टी 
बसतये.” 

“प्तयेक गावचया लोकांच ेिे समदुाय ्ी ल्हानिी लोकसत्ातमक राजयेच ्हो्; ++ िेथे दसुरा 
कोण्ाच बंदोबस् शिक् ना्ही ् ेथे ्ह ेसमदुाय शिक्ा् असे शदस्े. वंिामागनू विं धळुीस शमळाले; 
घालमलेीमागनू घालमलेी झा्या, श्हदं,ू पठाण माेगल मराठे, सीक व इशंगलि ्ह ेसव्ल एकामागनू एक 
सत्ाधीि झाले; परं् ु्ह ेगावकीच ेसमदुाय ्सेच राश्हले आ्हे् .” (उपोद ्घा्, प.ृ ११२)

्ह ेगावकीच ेसवरूप यथाथ्ल आ्ह.े

“आधानकाली प्तयेक आतमयास एक सकू्म द्ेह व तयावरून एक सथलू द्ेह असे प्ाप्त ्हो्ा्. 
याप्माण ेआतमा व प्कृ्ी यांचा संबंध झाला म्हणिे बाह प्कृ्ीपासनू िे आभास उतपनन ्हो्ा् ्े 
इशंद्रये नेऊन आ् पोचशव्ा्. मन ्ह ेतया सवाहंस एकत्र करर्े; ्े अमकु शवभू् ीपासनू उतपनन झाले 
असा तयांचा पत्ा अ्हकंार लावनू दे् ो. मग बदु्धी तयांपासनू अनमुान करून िे ज्ान इशंद्रयास प्ाप्त 
्हो् ना्ही ्े संपादन कररतये. इक्ेड आतमा ्हा अक्ा्ल असनू ्ह ेसव्ल पा्ह् ्िसथ अस्ो. ्ो सव्ल 
पा्ह्ो परं् ुिसा आरसा सव्ल रूपांचया प्श्मा घे् ो, परं् ुतयाच ेरूप अगदी बदल् ना्ही तयाप्माण े
आतमा ्हा किापासनू्ही शवकार पाव् ना्ही. आतमयाने प्कृ्ीच ेसवरूप परेु पा्ूहन िाणले म्हणिे 
तयाचा काय्लभाग संपला. मग ्ो मकु्त ्हो्ो व प्कृ्ी आशण ्ो आतमा यांचा संबंध ना्हीसा ्हो्ो. 
याशवषयीं मळू गं्थां् असा दृष्टां् शदला आ्ह ेकी प्कृश् ्ही न ््लकीसारखी आपले सवरूप दाखशवतये; 
श्च ेसवरूप आतमयाने पाश्हले म्हणिे ्ी पढेु ये् ना्ही आशण मग आतमयाचा िो मखुय उद्दिे मोक्ष 
्ो तयास प्ाप्त ्हो्ो.” (उपाेद ्घा्, प.ृ २१४) िास्तीय शवषयां् सदु्धा सबुोधरचना साधलेली आ्ह.े

असो िास्तीबवुांचयाशवरुद्ध साक्ष दणेारे इ्के उ्ारे िास्तीबवुांनी रावसा्हबेांवर आशणलेला 
आरोप खोिा आ्ह ेइ्के ठरशवणयास परेु आ्हे् .

धीरतव 
मा ्े कम्लफल्हे् भुू्लः। मा ्े संगोसतवकम्लशण ॥ 

      (भगवद ्गी्ा) 

रावसा्हबेांचया कागदपत्रां् एका वयाखयानाच े िाचण केलेले आ्ह.े अक्षर तयांचचे आ्ह.े 
तयां्ील शवषय फार म्हत्वाचा आ्ह.े रावसा्हबेांच ेिे उद्ोग स्् चाल ूअस् ्े करणयास तयांची 
प्वतृ्ी स्् किी ्हो् असे ्े यावरून शदसनू ये् आ्ह ेव तयांचया यिाच ेसाधन काय ्हो्े ्े 
तयावरून शदसनू ये्े; म्हणनू तया आधीच संशक्षप्त िाचणास आणखी संक्षेप दऊेन तयास अश् संशक्षप्त 
सवरूप दऊेन खाली शदले आ्ह.े
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श्हदंसुथाना्ील लोकांस धीरतवाची आवशयक्ा
धीरतव ्हा गणु जयाचया अगंी अस्ो ्ो धीर परुुष समिावा. ्ो सदोदी् आनंशद् अस्ो. 

तयाला दःुख कधीच ्हो् ना्ही, असा धीरतव ्हा तयाचा गणु एक शकमया आ्ह.े
कोणतया्ही प्संगी जयाच ेमन, (अं् रंग व बश्हरंग) उपाधींनी शवकार पाव् ना्ही असा परुुष धीर 

समिावा. असे ्होण ेम्हणिे पाषाणव् ्होण ेनव्ह.े पाषाणव् आशण धीर परुुष या् म्हदं् र आ्ह.े 
्े ‘मा कम्लफल्हे् भु्लः मा ्े संगोऽसतवकम्लशण’ या गी्ावाकयाचया आधाराने दाखशव्ो. गी्ा ्ह ेएक 
उतकृष्ट वयव्हारोपयोगी उपशनषद ्आ्ह.े तया्ील वरील वाकयाचा अक्षरिः अथ्ल असा आ्ह ेकी, 
कम्लफले ्हे्  ूम्हणिे कारण जयास, असा ् ू्होऊ नकोस; ्झुा संबंध कम्ललोपािी ठेव ूनको. ्ातपय्ल 
अमकू कमा्लच ेफल अमकू ्होईल अिा आिेने कम्ल करू नको व असे कम्ल करणया् अथ्ल ना्ही 
म्हणनू कमा्लचा मळुीच तयाग करू नको. उद्ोग कर पण फलाचया लोभाने नको.

असा उद्ोग करण े्ो ज्ान्: केला पाश्हिे; कारण मनषुय ्हा ज्ानवान ्प्ाणी आ्ह.े तयास आनंद 
पाश्हिे अस्ो, द:ुखप्ाप्ती ्ो िाळी् अस्ो. मनषुयाचया िनमाचा उपयोग काय? ्र ‘िीवसय 
्त्वशिज्ासा.’ ‘्त्वशिज्ासा’ ्ही ज्ानप्ाप्तीने ्हो् अस्े. अज्ान व द:ुख ्ही दोन्ही एकच आ्हे्  व 
ज्ान व आनंद ्ही एकच आ्हे् . ्हा आनंद कसा शमळेल ्र स्् उद्ोगाने व कमा्लने. आनंद प्ाप्त 
्होणयास का्ही उद्दीपक लाग्े. मादक पदाथ्ल सेवन ्ह ेउद्दीपक नव्ह.े कारण मागा्ूहन गलानी ये्े. द:ुख 
्हो्े.

स्् उद्ोग व स्् आनंद स्् शनरपेक्ष अथवा शवरक्तकम्ल करणयाने ्हो्ो. या गणुास धीरतव 
म्हणावे. 

रावसा्हबे सव्ल काम ेयाच शनरपेक्ष्ेचया ्त्वावर करी् अस्. तयांच ेस्हकारी शमत्र खरसेििी 
नसरवानिी कामा सवग्लवासी झाले ् ेव्हा तयांनी दखुवि्याची ् ार केली. ‘यांचया शनधनाने मुबंईकरांची 
्हानी झाली’ असे म्हणनू यांची िागा कोण घईेल? ‘क्ष’ का असे शवचारून जया काया्लच ेफळ शमळ् 
ना्ही तया आमचया काया्ल् प्ड्ो कोण अिी पचृछिा रावसा्हबेांनी केली आ्ह.े

या शनबंधां् कम्लमाग्ल व ज्ानमाग्ल यांची सांग्ड ज्ान्ः कम स्् करावे असे सांगनू रावसा्हबेांनी 
केली आ्ह.े म्हणनू रावसा्हबे ्ह ेज्ानी कम्लवीर ्हो्े. ्हा शनबंध १८६० चया समुारास शलश्हला आ्ह.े 
्ेव्हा गी्ेचा अथ्ल प्वतृ्ीपर लावणयाचा उपक्रम फार िनुा आ्ह,े असे शदसनू ये्े.

m

संदभ्ल शिपा -
१. रावसा्हबेांचा या वयसनावर किाक्ष ्हो्ा. मुबंई्नू आगगा्डी सिुली म्हणिे कु्या्लचया पढेु
 िगुार शक्ी चाल्ो ्े सांगनू का्ही उपाय योिणयास सव्ंत्र रर्ीने पोलीस कशमिनरक्ेड
 तयांनी एक अि्ल केला ्हो्ा.
२. It will guide the moderate, encourage the timid and check the violent & c.

mmm
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॥ अगाधहृदया भपूाः कूपा इव दरुासदाः ॥ 
॥ घिका गशुणनो नोचतेकथं लभये् िीवनम ्॥ १॥ 

रावसा्हबेांची परीक्षा उ्रली ् ेव्हा आप्या पतनीस पणुयास औषधोपचाराथ्ल नेऊन ठेशवले ्हो्े. 
तयांना भिेावयास म ेमश्हनया् गेले ्हो्े. ्ेव्हा तयांना एक वकीलपत्र एका कामां् शमळाले ्े तयांच े
पश्हले काम असावे. नं्र सोळावया प्करणा् सांशग््याप्माण े ्े कराचीस िाऊन आ्यावर 
सनद घणेयाकरर्ा ्हायकोिा्ल् २७.५.१८६३ रोिी गेले ्हो्े. ्ेथे शम. शपन्ह,े िास्तीबवुा, पां्ुडरंग 
बळीभद्र, वासदुवे िगननाथ व िां्ाराम नारायण यांना भिेले व उत्म उत्म कायद्ांचया पसु्कांची 
यादी करून आणली.

१८६२ साली ्हायकोिा्लची नवीन वयवसथा अमला् आली. ्ेव्हा इगं्िी न िाणणारे िनेु 
वकील ्ेथे वशकली करी् ्हो्े. तयांना रेगयलेुिन २) खाली सनदा शमळाले्या ्होतया, तया तयांचया 
गैरव ््लनाशिवाय काढून घे् ा ये् नस्. तयांची काम े दिेी भाषा िाणणाऱया नयायाधीिांपढेुच 
शनकालास ठेवावी असा शनयम केलेला ्हो्ा. ्हा ्हकक बिावनू घणेया् माधवराव खारकर व 
्हररपं् पिवध्लन ्ह ेप्मखु ्हो्े. ्री ्ही शपढी सर् आली ्हो्ी व कुळाच ेनकुसान ्होऊ नये म्हणनू 
अनेक वेळा आपली काम े नवीन इगं्िी िाणणाचया ्र्री् वकीलासच आणनू दे् . ्ही वेळ 
रावसा्हबेांसारखयास ्र पढेु येणयास फारच अनकूुल ्हो्ी.

िनू मश्हनया् उन्हाळयाची सिुी संप्ाच कोि्ल उघ्डले व रावसा्हबेांच े काम सरुू झाले. 
रावसा्हबेांची वशकलीची परीक्षा उ्रली ्ह ेवाचनू िेकब सा्हबे यांनी एक अशभनंदनपर पत्र शलश्हले, 
“्मुची ्हायकोि्ल वशकलीची परीक्षा पास झाली म्हणनू ्मुच ेअशभनंदन कर्ो. आ्ा पढेु केव्हा्री 
्मु्ही ्हायकोिा्ल् नयायासनावर नयायाधीि म्हणनू शवरािमान व्हाल. पण मी ्े ऐकणयास शिवं्  
रा्हणार ना्ही.” (२.९.१८६३ च ेपत्र) “यावेळेस, आ्ा काय ् मु्ही शवद्ावान, वयापारी व नयायशनपणु 
वकील झाला्” असे कौ्कु तयांच ेशमत्र करू लागले. (२५.११.१८६३ च ेनलूकर यांच ेपत्र)

वशकली

प्करण १८ 
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रावसा्हबेांचा आरंभापासनू बे् चांगला बसला. “मी १८६३ चया एशप्लमधये पास ्होऊन 
िनूमधये ्हायकोिा्लचया अपील िाखके्ेड वशकली करू लागलो. नोकरी् अस्ा मला िो पगार 
शमळे तयाचया्ूहन अशधक प्ाप्ती मला पश्ह्या मश्हनयापासनू ्होऊ लागली आ्ह.े” (२२.९.१८६३ च े
सर अशसक्ल न पेरी यांना पत्र)

“मला माझा नवीन धदंा आव्ड्ो व मी श्म्ही पषुकळ करी् आ्ह.े मराठी शि्हा्नू मला 
काम्ही पषुकळ शमळ् आ्ह.े” (शम. सि्यअुि्ल यांना २०.११.१८६३ च ेपत्र) “मुबंई ्हायकोिा्लचया 
्ह्लीचया नयायाधीिांना कायद्ाच ेव लोकांचया री्ीभा्ीच ेज्ान चांगले आ्ह.े मखुय नयायाधीि 
पश्ह्या प््ीच ेआ्हे्  व बाकीच ेबशुद्धमान आ्हे्  असे मला वाि्े, यामळेु काम करणयास ्ुहरूप 
आली आ्ह.े” (२८.९.६३ च ेिेकब सा्हबेांना पत्र)

“माझा धदंा चांगला चालेल अिी लक्षण ेशदस् आ्हे् . मी थो्डकयाच शदवसां् थो्ेडसे ्हिार 
रुपये सगं््ही िाक्ो व शवलाय्ेस बॅररसिर ्होणयाकरर्ा ये्ो; परं् ु असे ्ू् ्लच म्हणण े म्हणिे 
आकािा् गंधव्ल नगरांची रचना करणयासारख ेआ्ह.े” (िेकब सा्हबे यांना २४.७.१८६३ च ेपत्र)

रावसा्हबेांच े कुळािवळ मागण े फार बे्वार असे. अगदी पश्ह्याने यांनाच कोणी स्ला 
शवचारी् ्ेव्हा सांग् की मी नवीन आ्ह,े माझ े पेक्षा ्ुहषार वकील पाश्हिे असेल ्र पां्ुडरंग 
बशळभद्र शकंवा िां्ाराम नारायण ्ह ेआ्हे् . (२८.५.१८६३ च ेकुळास पत्र)

धीरे धीरे अिा री्ीने काम करी् अस्ा लवकरच काम इ्के वाढले की, “माझयाने आ्ा 
उरक् ना्ही.” असे गोपाळपं् शवधवांस (रावसा्हबेांचया बंधचू ेवया्ही) यांना रावसा्हबेांनी कळशवले.

प्थम शलश्ह्याप्माण े शवलाय्ेस िाणयाचा मानस रावसा्हबेांचा ्हो्ा. तयांना सर बाि्लल 
शफयर मुबंईच ेगव्हन्लर यांनी उपदिे केला ्हो्ा. पण वश्डलांची मिंरुी शमळेना. तयांनी ८.१२.१८६३ 
चया पत्रा् रावसा्हबेांना शलश्हले, “्मु्हास नामदार सा्हबेांचा स्ला शवलाय्ेस िाऊन बॅररसिर 
्होणयाची परीक्षा द्ावी असा आ्ह ेम्हणनू आम्हास कळवनू आमचा रुकार शवचारर्ा ्र सदर्ूह 
प्माण ेकरावयाच,े ऐसीयास आमचा रुकार ना्ही. कारण आिपयहं् िी अबरू ्मु्ही शमळवनू िो 
लौशकक संपादन केला् ् ो सव्ल वयथ्ल ्होणार आशण ्ही ् री दऊेन द्रवय संपादन करावयाच,े ् र येरव्ही 
िे शमळ् आ्ह े्हचे लक्ष कोिी समि्ो, या्नू अशधकाची आिा नको. आशण सा्हबे म्हसबू्ही 
माझ ेबदु्धीने ् मुची परीक्षा पा्हाणचे ेबदु्धीने रुकार दे्  अस्ील एरव्ही आप्या धमा्लस तया दिेी िोर 
येण े्ह ेकसे घ्ेडल? ्ह ेतयांच ेलक्षा् असेलच आशण तयांची पणू्ल कृपा ्री या दिेी मोठ्या पगाराचया 
िागा ब्ुह् आ्हे्  व मुबंई ि्हरा् ्मु्हास पाश्हिे् ्र ्ेथे अस्ील. श्ीमं्  रािश्ी दिेमखु यांना 
िागा नामदार सा्हबेांनीच यरुोशपयन लोक नवे दऊे असे म्हण् अस्ानाच शदली. सारांि तयांची 
मिवी म्हणिे पाश्हिे ्से करू िक्ा्. म्हणोन आमचा रुकार ्मु्ही िावे असा ना्ही. या उपरी 
बे्ास येईल ्से करावे.” रावसा्हबेांनी शपत्राज्ा पाळावयाच ेठरशवले असे तयांचया पढुील पत्रावरून 
शदस्े.
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“मी नवयानेच वशकलीला सरुवा् केली असे पाश्हले, म्हणिे माझ ेकाम फार चांगले चालले 
आ्ह.े मला नोकरीपासनू िी प्ाप्ती ्हो्ी ्ी्ूहन आ्ा अशधक ्हो् आ्ह.े आ्ा यापढेु द्हा वषते ्री 
सरकारी नोकरी पतकरणार ना्ही. माझया मागा्ल् का्ही ग्ृहग् गोष्टी आ्ड ये् आ्हे् . तया िर मला 
दरू कर्ा आ्या ्र इगंलं्डमधये येऊन ्ेथे बॅररसिरचया परीक्षेचा अभयास करावा असा मानस 
आ्ह.े ्ह ेअवशय आ्ह े्ह ेमला समिनू आले आ्ह.े परं् ु ्े घ्डवनू कसे आणावे याशवषयी माझ े
पकके बस्ान बसले ना्ही. मा्ाशप्रांच ेव पतनीच ेमन दखुशवले पाश्हिे. पशश्म श्हदंसुथाना्ील 
सव्ल रिाह्मिक्तीबरोबर झग्डावे लागेल! व आधीची सव्ल समािबंधने तयांचया िागा भरणयास िवळ 
साधन नसनू्ही ्ो्डावी लाग्ील.”

x   x   x  x

काळ ्हा पषुकळ गोष्टी घ्डवनू आण्ो, ्ाे पढुील माग्ल सलुभ करून िाकील. (२८.९.१८६३ 
च ेि. िेकब यांना पत्र)

वशकली सरुू के्यावर ्ीन, चार वषाहंनींच रावसा्हबेांच ेबस्ान उत्म बसले. तयास उद्दिेनू 
तयांच ेशमत्र शवनायकराव भागव् यांनी तयांना २६.२.१८६७ रोिी एक पत्र शलश्हले. “्मु्हाला आ्ा 
बाि्लल शरियर यांचया आश्याची गरि ना्ही. ् मु्ही आप्या पायावर आ्ा उभ ेरा्ूह लागले् ्ह ेपा्ूहन 
आनंद ्हो् आ्ह.े सरकारी नोकरी् का्ही काळ घालशवणयाने ्मु्हाला कामाची शिस् लागली 
आ्ह.े शविषे ्डोके खच्ल करून काम करणयाची अशभरुची प्ाप्त झाली आ्ह.े शवशवध शवषयांच ेज्ान 
व दीघ्लदृष्टी ्मुचया वेळचया लोकांस शकश्कास आ्ह!े या गणुां् वयव्हार नैपणुयाची भर प्डलेली 
आ्ह!े”

अिा री्ीने आरंभीच काम चांगले िमले ्री रावसा्हबेांच ेश्ह्ेचछि सने्ही तयांनी नोकरी् र्हावे 
अिी इचछिा करी् व पनु्हा रिा संप्ाच नोकरीवर येणार की ना्ही अिी पचृछिा करी्. ् िा ् ऱ्हचेया 
पचृछेिला रावसा्हबेांनी खालीलप्माण ेउत्र शदले ्हो्े.

“मी पनु्हा िाळाखातया् नोकरीवर रुि ू्होणार ना्ही व नेक नामदार गव्हन्लर सा्हबे (सर बाि्लल 
शरियर) यांचया इचछेिस मान दऊेन मी वष्लभर तया खातया्नू रिा घऊेन शनघालो. मुबंईस गव्हन्लर 
सा्हबेांची सवारी ये्ाच रािीनामा दणेयाचा माझा मानस आ्ह.े मी वाईि काम घे्  नस्यामळेु 
शि्की काम ेमाझके्ेड िमली अस्ी श््की िम् ना्ही्. ्री्ही प्ाप्तीवरील कराचया ऑशफसा् 
कर आकारणीच ेकामावर अस्ा िो मला पगार प्ेड तया्ूहन अशधक शकफाय् ्ह्लीचया धदं्ा् 
्हो् आ्ह.े ईश्वरेचछेिने मला याच सरळ मागा्लपासनू चयु्  न ्होणयाच ेसामथय्ल येईल, ्र अं् ी ्हा 
धदंा मला यिोदायक झालाच पाश्हिे याशवषयी मला िकंासदु्धा वाि् ना्ही. मी कायद्ाच ेज्ान 
वाढशवणयाकरर्ा आणखी अभयास करी् आ्ह.े लॅशिन समि् ना्ही म्हणनू थो्डी अ्डचण भास्े 
्ी दरू ्होणयास तया भाषचेा अभयास करी् आ्ह.े” (्डॉकिर ्हाक्ल नेस यांना पत्र)

्डॉकिर ्हाक्ल नेस यांच्ेही म् ् सेच प्डले. तयांनी १८.१२.१८६३ रोिी पत्र शलश्हले “बशुद्धसामथय्ल 
व सचोिी यांचा संयोग ने्हमीच साऱया धदं्ा् आढळून ये् ना्ही; पण सदुवैाने िेथे ् ो ्हो्ो ् ेथे तया 
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धदं्ाच ेम्हत्व लोकां् वाढ्े.” प्शसद्ध बॅररसिर अनॅसिी यांनी एका सनेहािवळ सांशग्ले की, शम. 
म्ंडशलक ्ह ेआ्ा इगं्िी बॅररसिराप्माण ेकाम चालव्ा्.

काम वाढ्यामळेु रावसा्हबेांचा वेळ तयाची वािणी शक्ी्ही कािकसरीने केली ्री ्ो 
पक्षकारास परु् ना्हीसा झाला. तया् तयांच े इ्र वयवसाय अस्यामळेु सवाहंस तयांची गाठ 
प्डणयाची मारामार प्ूड लागली. श्च ेवण्लन तयांच े शमत्र कृषणराव भावे यांनी १९.४.१८६५ चया 
पत्रा् चांग्या री्ीने केले आ्ह े्े असे -

“आपला धदंा वशकलीचा फार उत्म चालला आ्ह ेअिी की्वी ऐशक्ो. तया्च अपकी्वी्ही लोक 
सांग्ा्, की आमची गाठ पाच पाच ्ास मालकािी प्ड् ना्ही. इगं्ि लोकांस भिूेन येण ेशि्के 
सोपे आ्ह ेतया्ूहन आपली भिे ्होण ेफार कठीण, यामळेु आप्याक्ेड कामाशनशमत् िाणाऱयांची मने 
खटू्ट ्हो्ा्. आप्या धदं्ास म्हिले म्हणिे सदर्ूह री् योगय ना्ही. ्ो धदंा अथ्लसंपादन करणयाचा 
आ्ह.े ्े कारसथान, या वतृ्ीने चांगले सफल ्होणार ना्ही, असे मिला्ही वाि्े. आपला्ही उद्ोग 
मखुय ्हाच आ्ह ेअसे ना्ही. आप्या मना् शवचार शनराळाच असेल. वशकली ्ह ेएक उगीच तया 
शवचारां्ोन मन शनघा्यावर करमणकुीच ेसाधन आ्ह ेअसा माझा अशभप्ाय आ्ह.े ्थाशप मिला 
असे वाि्े की धदं्ा् करमणकुीचया का्ही वेळा नेमनू सव्लत्रांस भिेणयाचा नेम ठेवनू श््कया््या 
श््कया् थो्ेड ब्ुह् भाषण करून तयास लावनू शदले अस्ा विन चांगले ्होईल.”

लोक पा््हाळ लाव्ा् म्हणनू तयांचयािी फार बोलावयाच ेना्ही असा रावसा्हबेांचा शनश्य 
्हो्ा.

शमरि येथील ्हररपं् परांिपे ्ह े कजिाच े कागद खांकोिीस लावनू पायवािेने पणुयास प्थम 
आले. कारण तयावेळेस दशक्षण म्हाराषट्ा् आगगा्डीचा रस्ा नव्ह्ा. पढेु मुबंईस आले. गावा् 
कोठे िेवणखाण न कर्ा आधी रावसा्हबेांना भिेणयास आले. रावसा्हबे बा्हरे िावयास शनघाले 
्हो्े. दारा् यांना पा्हा्ाच रावसा्हबे म्हणाले, “्मुच े काम काय आ्ह े ्े थो्डकया् सांगा.” 
रावसा्हबेांना वेळ नस्ो ्ह ेयांना ठाऊक ्हो्े. ् िा् बा्हरे िावयास शनघालेले; मग काय काम आ्ह े
्े थो्डकया् कसे सांगावे याची पंचाई् इ्रांस प्डली अस्ी. ्हररपं्ास प्डली ना्ही. ्ह ेग्ृहसथ 
प्डले संसथानां्ील ्हिरिबाबी! तयांनी ्हा् िो्ूडन उत्र शदले. “खालचया कोिा्ल् माझ े शवरुद्ध 
शनवा्डा झाला आ्ह े्ो शफरवनू माझ े्फते  शनकाल व्हावा म्हणनू अपील करणयास आप्याक्ेड धाव 
घे् ली आ्ह.े” रावसा्हबे ्हिर िबाब ऐकून ्हसले व तयांना उदशयक भिेणयाची वेळ नेमनू बा्हरे गेले.

रावसा्हबेांच े पश्हले काम पणु े येथील गंगाधर केिव शभ्ेड यांच े ्हो्े. तयाचा शनकाल 
रावसा्हबेांचया ्फते  झाला. (७.८.१८६३ रो.) पश्ह्याने सिंापाचया व शकरकोळ खचा्लचयाशिवाय 
फी १५ रुपये घे्  अस्. ७-८ वषाहंनं्र १५ रुपये कागद वाचणावळ घे् . ्हांिील असेल ्र काम 
चालशवणयाच ेकबलू करून आणखी १५ रुपये खचा्लशिवाय घे् . (१४.५.१८७० च ेप्भाकर िोिी 
यांना पत्र) कागद वाचणयास अधा्ल ्ास परुला ना्ही ्र पढेु पढेु ३० रुपये घऊे लागले. बळवं्राव 
रान्ेड यांनी फीचया दरा् वाढ के्याच ेकारण शवचारले. तयांना उत्र शलश्हले की मला िनमभर 
वशकली करी् बसावयाच ेना्ही. (७.१०.१८७२ च ेपत्र)
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कागद पषुकळ नसले पण दावा मोठा आ्ह े ्री ३० रुपये घे्  अस् व पक्षकार अशकंचन 
अस्यास समयी का्ही घे्  नस्. “पाचि ेरुपये अदंािाचा कजिा असला म्हणिे फी बयाणा 
शमळून ्ीस रुपये घणेयाचा माझा शिरस्ा आ्ह.े नादार अस्यास समयी फुकि्ही काम घे् ो.” 
(बाबासा्हबे शबवलकर यांना पत्र ३.१.१८७४) १८८४ चया समुारास ्हाच बयाणा साठ रुपये केला. 
तया् काम कमी करणयाचा ्हे्  ू ्हो्ा. “िे येईल ्े काम घयावयाच े ना्ही म्हणनू बयाणा साठ 
केला आ्ह.े” (२५.६.१८८६ च ेबळवं्राव रान्ेड यांना पत्र) म्हत्वाचया खि्यामधये बशक्षसासंबंधी 
शविषे ठराव करी् अस्. असे ठराव कजिा ्हा्ा् घे् ेवेळी केले अस्ा कायदिेीर आ्हे् . 
कजिा ्हा्ा् घे् ्यावर मागा्ूहन मात्र कर्ा ये् ना्ही्. पषुकळ सावधपणा ठेवनू्ही कधी कधी 
ब्ूड ये् असे.

को््हापरू येथील गोपाळ ्हणमं्  सरलषकर ब्हादू्दर अज्ान ्फते  पालन करणार तयांचया मा्ोश्ी 
कमळिाबाई सा्हबे यांच े वकीलपत्र रावसा्हबेांना बाईच े मकुतयार यांनी शदले ्हो्े. तयावेळेस 
फीबद्दल शविषे प्कारचा ठराव केलेला ्हो्ा. म्हणिे ्ो अशिलाचया ्होणाऱया फायद्ाचया 
रकमचेया प्माणा् ्हो्ा. ठरावाप्माण ेकाम फत् ेझाले. बशक्षसाचया पैिांबद्दल पोशलशिकल एिनि 
यांचा खलुासा आणनू पढेु पत्रवयव्हार करण े म्हणिे लेखणीस िीण दणे े आ्ह े असे ठर्यावर 
रावसा्हबेांनी ्हायकोिा्ल् शफया्लद आणली. अववल कजिां् तयांना यि आले; परं् ु अशपलां् 
मखुतयाराला शविषेप्कारचा ठराव करणयास तयाला शदले्या मखुतयारपत्राचया भाषवेरून अशधकार 
्हो्ा असे शदस् ना्ही असे ठरले व कजिा ब्ुडाला.

कामा् ्हाशिल असले ्र काम घयावयाच े्हा रावसा्हबेांचा शनयम अस्यामळेु का्ही ्हिवादी 
पक्षकारांशिवाय बरेच लोक रावसा्हबेांचा अगोदर अशभप्ाय घणे ेि्हाणपणाच ेमानी्. कजिाच े
म्हत्वाच ेमानाने ३० मो्हरा अशभप्ायाकर्ा माग् अस्. ्रीसदु्धा अशभप्ायाथ्ल काम ेबरीच ये्. 
अशभप्ाय मागणारे ्री कधी कधी प्श्न शवचारणया् फार शचशकतसकपणा दाखवी् व कजिाच े
सवरूप शवलक्षण री्ीने वण्लन करी् ्े रावसा्हबेांना आव्ड् नसे असे खालील पत्रावरून शदस्े.

“शव. शव. आपले स्हा शमन्ूहच े पत्र आले ्े पावले xxx आपण नाव गाव वगैरे न शलश्ह्ा 
परीक्षेच ेप्श्नांसारखा अशभप्ाय शवचाररला आ्ह े्सा दणेयाची माझी वश्हवाि ना्ही. नाव गावसदु्धा 
िसा प्कार घ्डला असेल तयाप्माण ेकचची ्हशकग् दऊेन अशभप्ायाच ेप्श्न री्ीप्माण ेपाठवावे, 
म्हणिे शवचार करणयास ठीक प्ेडल.” (वामनराव बापि यांना पत्र)

वशकली कर्ाना साव्लिशनक म्हत्वाच ेखिले वेळ प्ड्यास फुकि्ही चालवणयास रावसा्हबे 
्यार अस्. धारेकरी व िप्ती या संबंधाचा म्हत्वाचा प्श्न एक बवते या नावाचया मनषुयाचया कजिां् 
उपशसथ् झाला ्हो्ा. ्ो कजिा रावसा्हबेांनी फुकि चालशवला व ‘भगवतसत्नेे’ शिशंकला, व जया 
इसमांनी ्ो कजिा यांचके्ेड पाठशवला ्हो्ा तयास शलश्हले की, “कबलू के्याप्माण ेया कजिा् 
मी का्ही घे् ले ना्ही xxx आ्ा इ्के सांग्ो की असले धारेकरी शक्ी आ्हे्  व िपतया शक्ी 
झा्या व तयांनी सरकारास अि्ल शक्ी केले ्ही माश्ह्ी व केले्या अिा्लचया नकला शमळ्ील 
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्ेवढ्या व तयाचप्माण ेिबाबाचया नकला पाठवावया. साव्लिशनक कामाकर्ां पाश्हिे आ्हे् .” 
(शिवरामपं् काण ेयांना ८.१०.१८७१च ेपत्र)

रावसा्हबेांक्ेड पषुकळ रािेरिवा्ेड व ि्हागीरदार, यांची काम ेिी लवकरच येऊ लागली ्ी 
िवेिपयहं् ये् ्हो्ी.

प्शसद्ध बाळािी िनाद्लन ऊफ्ल  नाना फ्डणवीस, श्ीमं्  पिेवे यांच ेमखुय मतं्री, ्ह ेशनव ््ल्यावर, 
तयांचया शिवबूाई१ नावाचया पतनीने एक मलुगा दत्क घऊेन तयाच ेनाव माधवराव असे ठेशवले ्हो्े. 
आप्या ्ुहकम्ीशिवाय कोणी्ही ि्हागीरदाराने दत्क घऊे नये असा ठराव कोि्ल ऑफ ्डायरेकिरने 
१८५३ साली केला. तयाचया पवूवी ्ह ेदत्शवधान झाले ्हो्े.

परं् ु १८५४ साली सदर्ूह शिवबूाई यांचया शनधनानं्र १२००० रुपयांच े व्न, अमबाईपरू 
येथील गायरान व मणेवली गाव या सवाहंचा प्तया्हार करून बेलबागे् ील श्ीरामाचया दवेळाच े
व्न ्ेवढे सरकारने ठेशवले. तया योगाने “एक वेळ धनरािीवर लोि् असले्या, पेिवयांचया 
मखुय प्धानाचया पदाचा उपभोग घणेाऱया, अशखल भर्ख्ंडां्ील रािेरिवा््डयां् अशद््ीय प्श्ष्ठा 
पावले्या प्तयक्ष नाना फ्डणवीसांचया मलुाला आ्ासदु्धा पश्ह्या वगा्ल्ील सरदाराला एकदम 
नसुतया शनवा्ल्हाचया साधनाभावे साधारण शसथ्ी्ील ग्ृहसथाप्माण ेलोका् रा्ह्ा येऊ नये इ्के 
एका लेखणीचया झिकाऱयासरसे दनैय यावे ्ह ेअनशुच् आ्ह ेम्हणनू तयाचा प्श्कार व्हावा,” असा 
अि्ल साव्लभौम म्हाराणी सरकाराक्ेड करणयाच े काम रावसा्हबेांक्ेडच आले ्हो्े. तया् तयांनी 
पणुया्ील नाना फ्डणवीस यांचा वा्डा शमळावा अिीसदु्धा मागणी केली ्हो्ी. या अिा्लवरून 
मणेवली गाव पर् शमळणयाचा ठराव शवलाय् सरकारने १८६६ मधये केला. (५.१२.१८६६ च े
सखाराम बाप ूिोिी शन॥ फ्डणीस यांच ेपत्र)

रावसा्हबेांक्ेड याप्माण े संसथाशनकांची काम े येऊ लागली. करवीरसथ श्ीमं्  म्हाराि 
अश्ह्याबाईसा्हबे यांनी एक काम रावसा्हबेांक्ेड पाठशवले ्हो्े व सदर्ूह राणीसा्हबे आपले काम 
रावसा्हबेांक्ेड पाठशव्ाना आप्या ७.७.१८६७ चया पत्रा् म्हण्ा्, “शवद्त्ा, प्ामाशणकपणा, 
आशण धरले्या कामास मनःपवू्लक झिणयाची उतसकु्ा ्ह ेसव्ल गणु आप्या अगंी अस्याच ेऐकून 
आपण या कामी लवकर आशण खशच् यि शमळवाल अिी इक्डील इचछिा आ्ह.े” १९.७.१८६७ 
चया पत्रा् पनु्हा म्हण्ा्, “आप्यासारखया सवराजयाशभमानी लोकांनी (आमचया कामाकर्ा) 
झिले पाश्हिे.”

राणी अश्ह्याबाईसा्हबे या विोदरसथ श्ीमं्  म्हाराि गणप्राव गायकवा्ड यांचया कनया 
्हो्. १८५४ साली यांच ेलगन झाले ्ेव्हा लाखो रुपये शप्ािींनी खच्ल केले. ४.८.१८६६ रोिी 
यांचया प्ीचा कैलासवास झाला. यांनी पढेु कै. श्ीमं्  म्हाराि रािाराम म्हाराि यांना दत्क घे् ले. 
यांचया अज्ानपणा्ील रािधानीचया कारभारासंबंधी ्ह े द्हाकलमी काम ्हो्े; परं् ु प्कृ्ीचया 
असवासथयामळेु ्ह ेकाम घणेयाच ेरावसा्हबेांनी नाकारले.

संसथाशनकांचया कामा् सा्ारकर श्ीमं्  आबासा्हबे म्हाराि भोसले यांचया प्करणा् 
रावसा्हबेांनी मोठी कामशगरी मोठी कळकळ बाळगनू केली. मराठी साम्राजयाच े संसथापक 
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पणुयप््ापी श्ीछित्रप्ी शिवािी म्हाराि यांच े ्ह े वंिि ्हो्े. १८४९ साली ला्ड्ल ्डल्हौसीचया 
ठरावाप्माण ेसा्ारच े राजय कंपनीसरकारच े राजयास िो्डणया् आले. तयावेळेस श्ीमं्  छित्रप्ी 
ि्हािीराव म्हाराि यांचया मागे राश्हले्या राणीसा्हबे श्ीमं्  सगणुाबाईसा्हबे ऊफ्ल  आईसा्हबे 
म्हाराि यांनी १८६५ साली श्ी. आबासा्हबे यांना दत्क घे् ले. श्ी. सगणुाबाई सा्हबे यांनी 
राजय खालसा करणाऱया ्ुहकमा शवरुद्ध दयाळू म्हाराणी शव्हकिोररया यांचयाक्ेड योगयद्ारा अि्ल 
केलाच ्हो्ा. परं् ुतयाचा शनकाल ्होणयापवूवीच १८७४ साली श्ीमं्  सगणुाबाई सा्हबे यांना शनघृ्लण 
काळाने श्हरावनू नेले. तयावर फार शदवस गेले ना्ही ्ोच आबासा्हबे म्हारािांना इगं्िसरकारा्नू 
यादी शल्ूहन आली; ्ी् श्ी. आईसा्हबे म्हाराि यांना शमळ् ्हो्ी ्ी नेमणकू बंद के्याच ेवतृ् 
कळवनू तयांचया पदरी असलेले १६७ ग्डकरी व २६ संरक्षक शिपाई कमी के्याचा ्ुहकूम दऊेन 
म्हारािांचया वश्हवािीस असलेले रािवा्ेड खाली करून द्ावे अिी मागणी केली ्हो्ी.

म्हारािांचया पदरी बश्हरराव शपंगळे२ म्हणनू कारभारी ्हो्े. तयांचयामाफ्ल ् ्ह ेकाम रावसा्हबेांक्ेड 
आले ्हो्े.

काम का्ही परकयाच ेनव्ह्े, आगं्कुाच ेनव्ह्े, नवोदय भागयवं्ाच ेनव्ह्े, “म्हाराषट्ीयास 
प्कष्लचछिायागणुाने आश्यभू्  अिा म्हाराषट् भमूी् दृढमलू झाले्या सतकुलवकृ्षाचया अकुंराच े
आ्ह.े ्मु्हासारखया सजु् व प्शसद्ध परुुषाची शविषे प्शसद्ध ्होणयाचा ्हा समय आ्ह.े वारंवार असा 
समय ये् ना्ही,” असे २.५.१८७४ च े खदु्द आबासा्हबे म्हारािांचया ्हा्च े पत्र रावसा्हबेांना 
ये्ाच १८७४ साली िे काम रावसा्हबेांनी ्हा्ा् घे् ले ्े तयाचा िवेि लागेपयहं् म्हणिे १८८४ 
सालापयहं् सो्डले ना्ही.

तयांनी एक छिापील अि्ल श्हदंसुथान सरकारक्ेड पाठशवला. तया अिा्लमधये खचा्लस नेमणकू, 
र्हावयास इमार्ी व सनमानास उचच विंाला िोभले अिी पदवी, ग्डकरी व संरक्षक शिपाई 
इ्की शमळावी अिा मखुय मागणया ्होतया. ्ह ेकाम पढेु म्हाराणी सरकारापयहं् नयावयाच े्हो्े. 
्ेथे काम चालशवणयास पािणा येथील प्शसद्ध बॅररसिर शम. िेलर यांची योिना रावसा्हबेांनी केली 
व तयांना एक ्ार केली ्ी, “मुबंई सरकार वषा्लसन चालशवणयाच ेनाकार्े. वा्ेड सवाधीन करा 
म्हण्े. कुलक्रमाग् शक्ाबाचा उपयोग करू दणेयाच ेनाकार्े. सेवकांस दरू करा म्हण्े. ‘छित्रप्ी’ 
्ही रािशचन्हांशक् पदवी आम्ही ना्ही माग्. फक्त कुलाशभधान ‘म्हाराि’ एवढीच. सा्ारकरांच े
कुल दशक्षण श्हदंसुथाना् पजूय, सव्ल लोक ्हळ्हळ् आ्हे् . कठोर शनकाल. शव्हकिोररया राणीसा्हबे 
नयायी. ्डल्हौसीच े्ुहकमाची बिावणी सथाशनक सरकार करू पा्हा्े. तया शवरुद्ध लॉ्ड्ल संशलसबरी 
यांचयाक्ूडन ् ्हकुबी शमळवा. परुा्न कुिंुबाचा लोप लांबणीवर िाका. पाल्लमेंि सभे्  प्श्न शवचारवा. 
अिा्लच ेकागद पाठशवले. राणी सा्हबेांचा अि्ल्ही (िपाल मागते) पाठवला.”

काम सरुू कर्ाना रावसा्हबेांना फारिी आिा कोणी दाखशवली ना्ही ्री प्यतन करणयाचा 
तयांचा शनश्य कायम ्हो्ा. “या म्हत्वाचया प्श्नाचा शनकाल ्मु्ही म्हण्ा ्साच ्होणार असला 
्री मृ्  मनषुयाशवषयीच ेक ््लवय मला परेु करावयाच ेआ्ह ेव सवाहं् वररष्ठ अशधकाऱयांपयहं् ्ह ेकाम 
पो्हचवायच ेआ्ह.े” (एका शमत्रास पत्र)
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रावसा्हबेांनी असा िो शनश्य केला ्हो्ा तयाला मखुय कारण असे ्हो्े की, का्ही्री दाद 
लागेल अिी तयांना सव्:ला खात्री वाि् ्हो्ी. “रािवा््डया्नू िर राणीसा्हबेांचया (आईसा्हबे 
म्हारािांचया) दत्क मलुास काढून लावणया् आले ्र ्ी एक राषट्ीय आपत्ीच ्होईल. अद्ाशप 
्ही गोष्ट किी िाळ्ा येईल ्े सचुवावे. इश््हास समळू पसुनू िाक्ा यावयाचा ना्ही व सरकार िर 
शवचार करील ् र असे करणयाची तयास बदु्धी खशच् ्होणार ना्ही असे मला वाि्े.” (११.९.१८७४ 
च ेशम. िेलर यांना पत्र)

्ह ेकाम मोठ्या खचा्लच े्हो्े व खचा्लच ेपैसे मागे पढेु पोचले ्री रावसा्हबे काम अ्ूडन दे्  नस्. 
“सा्ारकरांचया मकुतयाराने परेुसा पैसा मला शदला ना्ही ् री मी आपणास ्ुह्ंडी पाठवी् आ्ह.े” (शम. 
िेलर यांना २५.९.१८७४ च ेपत्र)

सा्ारकर म्हारािांचा खिला समिावनू दऊेन येथील व शवलाय्े्ील व ््लमानपत्रांची व 
माशसकांची स्हानभुू् ी शमळशवणयाचा प्यतन करणयाचा रावसा्हबेांचा बे् ्हो्ा. तयाकरर्ा लघ ु
आकाराची का्ही पसु्के वािणयास ्े शलश्हणार ्हो्े. रावसा्हबे मुबंईस व शम. िेलर शवलाय्ेस, 
म्हणनू तयांना कजिा समिावनू दणेयास ्मु्हास वेळ शमळेल काय म्हणनू दादाभाईस रावसा्हबेांनी 
२५.९.१८७४ चया पत्राने शवचाररले ्हो्े. “समािा् प्श्ष्ठा येईल अिी ल्हानिी पदवी व श्चा 
मान राख्ा येईल अिी शनवा्ल्हाची साधने म्हणिे सवल्ीचा ्नखा, दणेया् आला ्र म्हारािांना 
व सरकारास िम्लप्द ्होईल व ्हा िनुा झालेला व्रण बरा ्होईल.”

“्ही िवेिली पण क्षु् लक नव्ह ेअिी बाब (म्हारािांना वा््डया्नू काढणयाची-समािा् िरा 
तयांना कमीपणा आणणारी) ्मु्ही दरुुस् करू िकाल काय?” अिी उत्िेनपर पत्रे मधनू मधनू 
रावसा्हबे शम. िेलर यांना पाठवी्च अस्.

्ह ेकाम का्ही साेपे नव्ह्े, फार कठीण ्हो्े, सरळ नव्ह्े, फार भानग्डीच े्हो्े, फार शवचाराच े
्हो्े, तवरर् ्होणयासारख ेनव्ह्े म्हणनू कालावधी लागला या् आश्य्ल ना्ही. श््कया अवधी् 
कलेकिर बदलले. मुबंईच े गव्हन्लर बदलले. कलकत्याच े गव्हन्लर बदलले. अशवचारी औदाय्ल व 
शवचारी कृपणपणा या दोन िोकांचया मधये सरकारचया धोरणाचया लंबकाने झोके अनेक घे् ले 
अस्ील! पण खालनू वर व वरून खाली असे कागदी घो्ेड नाचशव्ा नाचशव्ा सरकारने उदारपण े
म्हारािांची शसथ्ी सधुारणयास का्ही्री चांगली वयवसथा करणयाच ेठरशवले. ्ी वयवसथा पषुकळ 
समाधानकारक ्हो्ी. शनदान ्से रावसा्हबेांना वािले ्हो्े. व म्हारािांच ेकायमच ेश्ह् के्याच े
शे्य सरकारास शमळणार ्हो्े.

सरकारने केलेला ठराव अमला् आणणयाचया कामी रावसा्हबेांनी सा्हायय करणयाच ेकबलू 
केले व रावसा्हबे एकंदर वयवसथा किी करावी याशवषयी उपाय सचुव्ील असे म्हारािांना शल्ूहन 
गेले. म्हारािांची मानय्ा ये्ाच रावसा्हबेांना या कामी सा्हायय करणयास पोशलशिकल एिंि्ही 
शसद्ध ्हो्ेच. ्थाशप परमशे्वराची योिना ्िी नव्ह्ी. म्हारािांस सरकारी ठरावा्ील का्ही अिी 
अमानय ्होऊन प्करण ्ेथेच थांबले व सरकारने्ही “या कामासंबंधी ्मु्ही केले्या प्यतनास यि 
आले ना्ही.” असा सखदे उ्लेख रावसा्हबेांस शलश्हले्या एका पत्रा् केला, तयाशिवाय पढेु या 
प्करणाच ेकाय झाले ्े कळणयास रावसा्हबेांचया पत्रा् माग्ल ना्ही. 
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एवढ्या िोखमाच ेकाम रावसा्हबेांनी आप्या शिरावर घऊेन एकंदर कागदपत्र वाचन, अि्ल 
्यार करणयापासनू ्ो मधयं्री लागणारी माश्ह्ी वेळोवेळी सरकारास परुवनू केवढे पररश्म 
घे् ले ्हो्े व ने्हमीप्माण े केवढी कळकळ दाखशवली याची क्पना तयाकामा्ील कागदपत्र 
वाच्याशिवाय व आ्ील वािाघािी कळ्याशिवाय ्होणार ना्ही.

िवेिी रावसा्हबे एका शमत्रास म्हणाले. “एकंदर वयवसथा इ्कया चांग्या पंथाला येऊन ् ी सव्ल 
फुकि िावी म्हणनू वाईि वाि्े. मी ्ह ेकाम ्हा्ी घे् ले ्ेव्हा या कामाचा िवेि का्ही सनमानाथ्ल 
बक्षीस घे् ्याशिवाय-सनमान शमळशव्याशिवाय नव्ह े्हो! ््डीस नेईन असे वाि् ्हो्े.”

अिा री्ीने िरी सा्ारकर रािे यांचया कामां्नू रावसा्हबे शनघाले ्री तयांचया शवषयींची 
कळकळ व अशभमान तयांचया मना्नू केव्हा्ही ना्हीिी झाली नव्ह्ी, याच े एक उदा्हरण 
शव्हकिोररया म्हाराणीसा्हबेांचया जयशुबलीचया वेळी घ्ूडन आले. रावसा्हबेांनी आप्या एका इगं्ि 
शमत्रास २३.२.१८८७ च ेपत्र शलश्हले तया् तयांनी शलश्हले, “माझया िनुया सा्ारकर पक्षकाराकरर्ा 
या जयशुबली म्होतसवा् का्ही्री कर्ा येईल ्र इचछिा ्हो्ी. कोल ्रिकुकृ् एश्फनसिनच ेचररत्र 
नकु्ेच वाचले ्ेव्हा तयाचया पवू्लशसथ्ीच ेमला समरण झाले.” 

काठेवा्डा्ील संसथानांची सदु्धा कामशगरी रावसा्हबेांक्ेड ये् असे. येथील का्ही संसथानां् 
भायादांच,े म्हणिे भाऊबंदांच,े मोठे प्सथ मािलेले ्हो्े. कधी कधी तयांची का्ही शविषे वयवसथा 
करावी लागे. तयांची दौल् एकत्र करून राजयकारभार करणाऱया म्ंडळा् तयांनी शनव्डलेले का्ही 
सभासद घयावे अिाशवषयी का्ही ्ंिा ्हो्ा. तयांना सव्ंत्र ्होणयाची्ही फार ्हौस असे. शरिशिि 
सरकारािी झाले्या ््हनामयावरून प्ाप्त झाले्या कचछिचया रावांचया ्हककास का्ही बाध येईल 
अिी का्ही वयवसथा करणयाचा ्हट्ट १८६९ मधये भायाद धरून बसले. ्े प्करण शवलाय्ेस नेऊन 
शनकाल लावनू घयावयाचा ्हो्ा. तया कामी रावसा्हबे रावांच ेवकील ्हो्े. मुबंईस आणखी एक 
साशॅलशसिर मद्ीस ्हो्े. ्े साॅशलशसिर, रावसा्हबे व कचछिच े राव३ ्ह ेएकत्र बसनू बरेच मश्हने 
खि्याचा खल करी् ्हो्े.

िनुाग्ड संसथानापासनू आम्ही रािकीय खा्े व नयायाच ेखा्े या दोन्ही बाब्ीं् सव्ंत्र आ्हो 
असे मगं्ोळ दरबारच ेम्हणण े्हो्े. ्े काम १८७६-७७ साली रावसा्हबेांनी १४ मश्हने केले.

दशक्षणे् ील सरदारांची काम ेरावसा्हबेांक्ेड ये् अस्. व्नदार घराणयां्ील दत्काची प्करण े
ये् अस्. तया् दत्क मलुगा घयावयाचा अस्ा रािास अि घाल्ा ये्े की ना्ही असले शबकि 
कायद्ाच ेप्श्न अस्.

श्ीमं्  गायकवा्ड सरकार यांची पािीलकी, शकत्रू प्करण इ. संबंधी का्ही कामाची ्हशकग् 
रावसा्हबेांचया कागदां् साप्ड्े. तया् त्रोिक ऐश््हाशसक माश्ह्ी आ्ह.े दसुरी अनेक संसथाशनकांची 
प्करण ेरावसा्हबेांक्ेड आलेली शदस्ा्; पण तया सवाहंसंबंधी रावसा्हबेांनी पढेु काम चालवलेले 
शदस् ना्ही म्हणनू अशधक शवस्ार करणयाच ेप्योिन ना्ही, ्थाशप या संबंधी क. िेकब यांनी 
शलश्हलेले पढुील पत्र वाचणयासारख ेआ्ह.े
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बाह्ः दृशयमान ्होणारे संसथाशनकांशवषयींच े अनयाय बघनू अथवा सव्लत्र दरूवर पसरले्या 
असंखय सरदारांचया ददुदैवी क्हाणया ऐकून भल्ीक्ेड मन वा्ूह दऊे नका. कारण बऱयाचिा आपत्ी 
आप्याच कुलंग््डयानी तयांनी आप्यावर ओढून आणले्या अस्ा्. ्ह े ्र श्हदंसुथानां्ील 
अशिशक्ष् सरदारांच ेमोठे पाप आ्ह!े कपिप्बंधाचा कसा काय पररणाम ्होईल ्ह ेसमिणयाइ्के 
्ह्लीचया यगुां् वस्शुसथ्ीच ेज्ान ्े ्होऊ दे्  ना्ही. एक गोष्ट मात्र खरी शदस्े. पढेु आणलेला 
परुावा शवश्वसनीय वाि्ो व सांशग्लेली गोष्ट संभवनीय शदस्े; परं् ुउलि ्पासणी कसनू केली 
म्हणिे सव्लच वय्ूह कसा घ्डघ्ड्ो ्े ्मु्ही िाण्च आ्हा्. (१२.११.१८६७)

रावसा्हबेांनी रािेरिवा््डयांची काम ेमोठ्या श्हम्ीने केली; परं् ुअनेक वेळा तयांचा म्ेहन्ाना 
ब्ुडालेला आ्ह.े रािेलोक दसुऱयाचया पायांनी चाल्ा्. का्ही शदवसांनी िर एक रािे िाऊन दसुरे 
आले शकंवा मधयसथ मिवी्नू उ्रले म्हणिे नवे रािे म्हण्, “िनुा वयव्हार आम्हाला उलग्डणयास 
ि्ड िा्ो.” मधयसथ म्हण्, “आमच ेआ्ा चाल् ना्ही. आम्ही काय करावे ्थाशप लौशकक 
वाढ्यामळेु पैिाच ेनकुसान रावसा्हबेांनी फारसे गण्ी् धरलेले ना्ही.”

m

संदभ्ल शिपा -

१. नाना फ्डणीस यांचया शवधवेने लो्हग्ड शक्ला कसा झुिंशवला व सर ए. वेलसली (मागा्ूहन  
 ््डयकू आफ वेशलंगिन) यांनी काय यकु्ती केली; नं्र श्ने शक्ला कसा सवाधीन केला व   
 पनवेलीस येऊन प्थम किी राश्हली व नं्र ्ी मणेवलीस किी गेली; व दसुरे वािेल ्े श्ला
 शमळणयाचा संभव अस्ा दत्क घणेयाचचे श्ने कसे पतकरले इ. ्हशकग् थोर इगं्िांचया
 ्ों्ूडन ऐक्याचा उ्लेख १८६५ चया रावसा्हबेांचया रोिशनिी् आ्ह.े

२. श्ी शिवािी म्हारािांनी मराठी साम्राजयाची संघशि् रचना केली तयावेळी १६७४ साली पेिवे
 पदावर नेमले गेलेले प्शसद्ध िे शपंगळे म्हणनू ्हो्े तयांच े्ह ेवंिि ्हो्े.

३. कचछिच ेराव आप्या भायादांिी भां्ूड लागले ्े ऐकून रावसा्हबेांना िेकब सा्हबे म्हणाले
 “िा, िाऊन राव भिेले म्हणिे तयांना सांगा जया खांदीवर ्मु्ही उभ ेआ्हा् ्ीच ्मु्ही ्ो्डी्
 आ्हा्.”

mmm
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रावसा्हबेांचया वशकलीच ेर्हसय 

प्करण १९ 

॥ परं भयूःप्वक्याशम ज्ानानां ज्ानमतु्मम ्॥ 
      (भगवद ्गी्ा)

रावसा्हबेांनी वशकली् िे अपवू्ल यि संपादन केले, तयाच े र्हसय लोकांस कळावे व तयाचा 
फायदा नवीन ्हो्करू वशकलांना व्हावा म्हणनू ्े र्हसयकथन या प्करणा् केले आ्ह.े

वशकलीचया परीक्षेला नसलेली परं् ुकायद्ाच ेज्ान वाढशवणारी इ्र पसु्के सदोशद् रावसा्हबे 
वाची् अस्.

वशकलीला आरंभ ्हो्ाच पक्षकारांनी नेम्या वेळीच भिेले पाश्हिे असा रावसा्हबेांनी शनयम 
केला व तयाची अमंलबिावणी ्े सक्तपण ेकरू लागले.

“अगदी सकाळी येणयाच ेठरले अस्ा उशिरा आ्यामळेु पक्षकारास १० वािेपयहं्  ्ो माझी 
भिे ्होणयास थांबावे लागले.” (२३.६.१८६३ रो.इ.ं)

जया कजिां् का्हीच ्हिील ना्ही ्ो घयावयाचा ना्ही असा रावसा्हबेांचा ठराव असे. 
्ेवढ्यावरून पेण यथील एक अपील१ रावसा्हबेांनी घणेयाच ेनाकारलेे.

“खालचया कोिा्लने एका मदु्ाचा शनकाल परुावयाचा नीि शवचार करून केला ्हो्ा. दसुरा एकच 
प्श्न उरला ्हो्ा ्ो म्हमंदी कायद्ाचा ्हो्ा. पश्ह्या मदु्ाचया शनकालावर अवलंबनू ्हो्ा. ्ो 
शवरुद्ध झा्याने आ्ा तया् अथ्ल उरला ना्ही.” (२६.९.१८६३. रो. उ.)

जया् ्हिील ना्ही ्े काम ्हा्ी न घणेयाचा िो रावसा्हबेांचा शनयम ्हो्ा तयाचया 
वािवीपणाबद्दल वाखाणणी ्होणयाचा प्संग एके शदविी आला ्ो असा -

एकदा एक पक्षकार रावसा्हबेांक्ेड कागद घऊेन आला. ्े वाचनू पा्हाणयाच े रावसा्हबेांनी 
कबलू केले. वाचनू पा्हा्ा् ् ो अपीलाच ेकामी शवचारा् घणेयािोगा एक्ही मदु्दा आ् ना्ही. म्हणनू 
तयांनी काम ्हा्ा् घणेयाच ेनाकाररले. पढेु एक शदवस तया पक्षकाराला दसुरा एक वकील अपील 
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कर्ो असे म्हणणारा भिेला व तयाने अपील ्यार करून एका इगं्िी बॅररसिराक्ेड, अपील मिंरू 
करून घणेयाकरर्ा व दरमयान अपील मदु्ीबा्हरे गेले ्ी ्हरक् माफ करून घणेयाकर्ा शदले. ्े 
काम कोिा्ल् शनघावयाचया शदविी रावसा्हबे्ही तयांचा एक शदवाणी अि्ल शनघावयाचा ्हो्ा म्हणनू 
कोिा्ल् गेले ्हो्े. ्ेव्हा तयांना सदर्ूह बॅररसिर िवळ येऊन म्हणाले, “जया पक्षकाराच े्फते  ्मु्ही 
अपील करी् ना्ही असे म्हणाले् ्ेच अपील मी आ्ा कोिा्ल् दाखल करी् आ्ह ेव शनयमाचया 
बा्हरे उिीर झाला ्ो माफ करून घणेयास मी ्हचे कारण सांगणार आ्ह.े” पढेु बॅररसिरसा्हबे व 
रावसा्हबे यांचा संवाद खाली शद्याप्माण ेझाला.

बॅ : शम. शवश्वनाथ! ्मु्ही अपील का गदुरले ना्ही? 

शव : तया् एक्ही मदु्दा घणेयासारखा नव्ह्ा. माझी सदसद ्शववेक बदु्धी ्े काम घऊे दईेना.

बॅ : ्मु्ही का्ही्री कारणांची यादी दाखल करावयाची ्हो्ी व म्हणावयाच े्हो्े मी आ्ा 
अपील चालवी् ना्ही ! असे का्ही्री केले अस्े् ्र अपील मदु्ी् ्री झाले अस्े!

शव : ्ह!ं असा कायदा आ्ह ेकाय? ्मु्ही म्हण्ा ्से करणयाचा अशधकार दणेारा एकादा कायदा 
मला मळुीच मा्ही् ना्ही! कोि्ल मला कदाशच् शवचारील ्र माझी कारण ेकाय आ्हे्  ्ी सपष्ट 
सांगेन. 

बॅ : बरं ्र! मी आ्ा अपील ्यार केले आ्ह े व या मनषुयाचा (एका मसुलमान बाईचया 
मकुतयाराचा) मदु्माफीचा अि्ल मिंरू झाला ्र ्े दाखल करणया् येईल. 

शव : फार चांगले !

यानं्र कोिा्लने अि्ल वाशचला व आ्ील सव्ल खो्डसाळ प्कार कोिा्लचया निरेस आला. 
“म्ंडशलक यांनी कागद घे् ले. ्ीस रुपये घे् ले व अपील गदुरणयाच ेकबलू केले अिी असतय 
शवधाने तया् केलेली ्हो्ी.”

खरा प्कार प्थम शदलाच आ्ह.े गोषां्ील एका स्तीचा कजिा ्हो्ा एवढेच या् शविषे ्हो्े. 
नया. वेसि म्हणाले, “रावसा्हबेांनी कजिा न घे् ाना फार ्ार्मय ज्ान दाखशवले.” नया. फोब्लस 
म्हणाले, “रावसा्हबेांनी िे व ््लन केले ्े वशकलांचया संघां्नू इ्रांचया ्हा्नू स्हसा झाले नस्े.” 

यावर रावसा्हबे म्हणाले, “्ही प्िसंा अशनवार झाली व कोिा्लच ेमाझयाशवषयी चांगले म् आ्ह े
तयाला मी योगय आ्ह ेअसे व ््लन सदवै ठेवणयाची आिा कर्ो.” ्ो अि्ल व अपील दोन्ही नामिंरू 
झाली.

हाच ्त्वाचा तयांना क. िेकब सा्हबेांनी ७.१२.१८७७ चया पत्रा् उपदिे केला ्हो्ा. “का्ही 
का्ही काम ेअिी अस्ा् की, पक्षकार शक्ी्ही बशुद्धमान असले ्री यि येणयाचा संभव नस्ो, 
अिा कामी ्मु्ही आप्या बदु्धीचा वयय करू नका, असे ्मु्हास मी ्मुचा सवाहं् िनुा शमत्र म्हणनू 
उपदिे कर्ो. अिा कामाची मां्डणी उत्म करू िकाल, दोषा् गणुतव आणणयाचा प्यतन कराल 
व तयास िकय ्ेवढी बळकिी आणाल व आपली फी शमळवाल; पण फळ काय! म्हणनू सवाहं् 
ि्हाणपणाची गोष्ट म्हिली म्हणिे खऱया कामा्च आपले बशुद्धसव्लसव खच्ल करा. आिा नसेल ्र 
््डिो्ड करावी ्हा माग्ल उत्म.
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रावसा्हबेांनी वशकलीचया कामाबरोबर अि्ल शल्ूहन दणेयाच्ेही काम सरुू केले पण तयासंबंधी 
एक तयांची शिस् असे ्ी एका पक्षकारास तयांनी अिी सपष्ट करून सांशग्ली- “्मुचया बंधकू्ूडन 
अमकू संसथानचया मखुय प्धानाचया िागेचा रािीनामा िलुमाने शदला आ्ह.े माझी फी शमळाली 
म्हणिे मी ् मु्हास शिरसतयाप्माण ेअि्ल शल्ूहन दईेन व लोकांपढेु्ही तयांच ेकाय म्हणण ेआ्ह,े ् े िकय 
अस्यास मां्डीन. व ््लमानपत्रा् प्शसद्ध करीन. परं् ुया कामां् माझ ेखासगी विन खच्ल करीन 
अिी िर ्मुची समिू्  असेल ्र मात्र ्ी फार चकुीची आ्ह.े माझया्हा्नू ्े केव्हा्ही घ्डणार 
ना्ही. मला खिपि आव्ड् ना्ही व मी िे सव्: करणार ना्ही ्े ्मु्हास करा असा उपदिे करणार 
ना्ही.” यावर पक्षकार म्हणाले, “आमच ेकायदिेीर माग्ल दाखशवणारे ्मु्ही. म्हणनू कायदिेीर माग्ल 
दाखशवणयास ्मु्हाक्ेड आम्ही काम सोपशव्ो.”

एक मसुलमान घरी भिेला व म्हणाला मी सरु्ेचया नबाबांक्ूडन आलो आ्ह.े मी तयास 
सांशग्ले, “नबाबसा्हबेांच ेपत्र मला ्मु्ही आण्याशिवाय मी ्मु्हास ओळखणार ना्ही.” तया 
सरसा ्ो शनघनू गेला. (६.११.१८६४. रो.)

पढुील उ्ारा बोधपर म्हणनू १९.१२.१८७९ चया रोिशनिी् रावसा्हबेांनी शल्ूहन ठेवला आ्ह े
्ो खाली शदला आ्ह.े

केिवराव ः पेणसे एक कजिा चालवावयाचा आ्ह.े तया् मलुगा मलुीचा असनू दत्क घे् ला 
आ्ह.े ्ो आम्हास रद्द करावयाचा आ्ह.े तयास ऐक्ो का्ही ठराव आ्हे् . ्े व िास्ताथ्ल अस्यास 
द्ावे.

उत्र : ठराव आ्ा झाला आ्ह;े पण ्ो बरा नसनू दिेररवाि उलि आ्ह.े सांगा ्मु्ही आ्ह ेकी 
ना्ही?

के. : ्होय, दिेचाल आ्ह ेपण...

उ. : ्होय पण ्मु्ही लोभाशवष्ट ्होऊन आ्ा ्ी ना्ही असे म्हणणार!

(केिवरावांनी असंप्दिे असं्ोषदि्लनाथ्ल संकुशच् केले.)

मी पढेु ्सेच म्हिले : ्र मी ग्ंथ ्यार करी् आ्ह ेतया् खरा मिकूर शल्ही् आ्ह;े तया शवरुद्ध 
मी ्मु्हास िास्ताथ्ल दणेार ना्ही.

के. : पण तयाला छिापावयास शदवस लाग्ील. इ्कया्- 

उ : इ्कया् मी का्ही खोिे कालत्रयी दणेार ना्ही.

अ्हमदनगरा्ूहन एक ग्ृहसथ वशकला्नामा घऊेन आले. वशकला्नामा दे् ाना ‘बक्षीस’ माग ू
लागले. “्मुचयािी मला का्ही क ््लवय ना्ही असे सांगनू तया बाकया चाेरास घालवनू शदला.” 
(२५.१.१८६४ रो.)

“सरकारावर शफया्लद करण े्ह ेफार पैिाच ेव म्हत्वाच ेकाम आ्ह.े यासाठी परुा शवचार केला 
पाश्हिे.” (रतनाशगरीच ेबळवं्राव रान्ेड यांना ९.३.१८७१ च ेपत्र)
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“घरगु् ी खिले (उदा्हरणाथ्ल शप्ापतु्राच)े दोन पैसे नफानकुसान सोसनू आपसा् अगर कोणी 
नेकीचा मनषुय मधयसथ घऊेन मो्डावे. वकील या नातयाने असा उपदिे करण े्ह ेिरी नकुसानीच े
असले ्री तया धदं्ाचा दिा्ल वाढशवणयासारख े अस्े. शिवाय ्हा उपदिे सवाहंस कुिंुबसवासथय 
दणेारा आ्ह.े” ( १३.३.१८७० च ेगोंधळेकर यांना पत्र)

कजिे शवक् घऊेन भां्डणयाचया शवरुद्ध रावसा्हबे अस्. “वशकली म्हणिे सराफी असली ्री 
दसुऱयाच ेकजिास पदरच ेपैसे लावण ेपसं् ना्ही. सव्:ची फी वगैरे िी प्ाप्ती व्हावयाची ्ी समयी 
मागनू झाली ्री शचं् ा ना्ही.” (४.३.१८७० च ेपां्डोबा दा्ार यांना पत्र)

अनेक वेळा कुळे शकंवा तयांच े मधयसथ चांगले करारमदार करून पढेु अगदी रावसा्हबेांना 
खचा्लसंबंधी ्ों्डघिी पा्डी्; पण रावसा्हबे काम िवेिास ने्याशिवाय िाकी् नस्. ‘क्ष’ यांनी 
अद्ाशप एक कव्डी्ही भरली ना्ही. एका्ही वशकलीची फी भरली ना्ही. ्रिमु ेकरणयास द्ावयाच े
तयांचा खच्ल ना्ही. वेळेवर पत्राचा िबाब ना्ही. नववद शदवसांची मदु् सरली. (आि सिुीनं्र सर्े) 
अद्ाशप तयांक्ूडन मनषुय ना्ही, असा प्कार आ्ह.े ्ह ेकाम न घणेयास मला िर ठाकुरद्ारी२ १५ रुपये 
भरणयास सांगाल ्र मी आनंदाने भरीन. आपणास इिा, मला त्रास व मालकाच नकुसान, इ्की 
बंद ्हो्ील. मालक भरविाच ेकूळ म्हणनू ्गाद्ाची िरािी शढलाई झाली. ‘प्ारबधसयान्गमनम’् 
या नयायाने ््डीला नेलेच पाश्हिे. (११.७.१८७३ च ेबापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र)

“क्ष यास सांगावे अवशय ्ेवढा पैसा पाठवावा. अद्ाप खचा्लकर्ा का्ही पोच झाली ना्ही. xxx 
परं् ु्ही गोष्ट कामाच ेमाप परेु घालणयाचया आ्ड ये्ा कामा नये.” (१४.१.१८८५ च ेबापसूा्हबे 
आठ्ये यांना पत्र)

“शम. िाश्ड्लन यांना ्हा्च ेसो्ूड नये. श्न्ही कजिां् तयांना गुं्वनू ठेवावे. खचा्लचया पैिाची 
्िवीि किी करावयाची ्ही गोष्ट फक्त ्ू् ्ल एक ्मु्हाला शकंवा मला ठाऊक असदू्ा. नदी ्रून 
काठािी ब्ुडणयासारख े्होईल.” (१०.३.१८८६ च ेबापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र)

काम पषुकळ येऊ लागले म्हणनू रावसा्हबे ्हा्ाखाली माणसे पषुकळ ठेवी् अस्. तयांची 
शनव्ड चांगली असे. व तयांचा्ही उत्रोत्र उतकष्लच झाला असे आढळून आले. गणप्राव भासकर 
्ह ेअगदी पश्ह्याने यांचया बरोबर काम करी् अस्. ्े समॉलकॉि कोिा्लच ेमखुय िजि झाले 
्हो्े. कृषणािी नारायण खरे यांना १८७५ साली नोकरीवर ठेशवले ्हो्े. गोशवंदराव रान्ेड बी. ए. ्ह े
आशॅफसमधये कारकुनीचया कामावर ्हो्े. पढेु ्े सेके्रिॅररअिॅ मधये मोठ्या ्ुहद्ावर चढून पेनिनमधये 
गेले.

नागोपं् शदवाण ्ह ेयांचयाक्ेड कारकून ्हो्े. पढेु मराठी वशकलीची परीक्षा दऊेन को््हापरू येथे 
वशकली करू लागले व गबर झाले.

िामराव शवठ्ठल ्ह्ेही यांचबेरोबर काम करी् अस्. पढेु ्े सव्ंत्रपण ेकाम करू लागले व फार 
प्शसद्धीस आले.

यिवं्राव ऊफ्ल  बापसूा्हबे आठ्ये ्ह ेयांचयास्ह बरीच वषते काम करी् अस्. पढेु ्े नायब 
शदवाणाचया िागेपयहं् ब्डोद्ास वाढले ्हो्े.
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दािी सा्हबे खरे ्ह ेतयाचप्माण ेयांचयाक्ेड काम पा्हावयास अस्. तयांनी वशकली् पषुकळ 
लौशकक संपादन करून वयाचया ६० वया वषवी परलोक गाठला. 

वशकलीचा धदंा ्हा फार प्श्शष्ठ् मानलेला आ्ह.े वशकलाच ेमखुय काम आप्या अशिलाचया 
पक्षाच ेम्ंडन करून नयायाचया कामा् नयायाधीिास मद् करण े्ह ेआ्ह.े ्ही दोन्ही काम ेकरणयास 
कायद्ा् वाकब असे लोक लाग्ा्; पण तयाशिवाय ्े प्ामाशणक व पापभीरू, सनुीश्मं्  असे 
असावे लाग्ा्. १८७९ साली ्हायकोिा्ल् एका मनषुयाने सनदकेर्ा अि्ल केला, तयाची पवूवीची 
व ््लणकू फार संियासपद ्हो्ी. ्ेव्हा आप्याबरोबर मां्डीला मां्डी लावनू काम करणयाची संधी 
तयांस दऊे नये अिी कुरकुर वकीलम्ंडळां् सरुू झाली. श्चा िवेि लावणयास पढेु कोणी व्हावे 
असा प्श्न ्हो्ा. रावसा्हबेांना अप्ामाशणक मनषुयाची फार ची्ड असे. तयांनी लागलेच पढेु ्होऊन 
वरील ग्ृहसथास सनद का दऊे नये याशवषयीची कारण ेिोधनू काढणयाच ेकामावर २३ वशकलांची 
कशमिी, पली्डस्ल असोशसएिनमाफ्ल ् िमशवली व श्ने का्ही काम केले. पढेु साक्षीपरुावा घऊेन पणू्ल 
चौकिी करून ररपोि्ल करणयाकर्ा आपण पढेु झाले व सरनयायाधीिांक्ेड अि्लदाराची पवू्लपीशठका 
दऊेन छिापील ररपोि्ल पाठवनू शदला. तयावरून सर नयायाधीिांनी अि्लदाराचा सनदबेद्दलचा अि्ल 
नामिंरू केला.

याकामी तयांना िां्ाराम नारायण, घनशयाम नीळकंठ ना्डकणवी, िामराव शवठ्ठल कैशकनी, 
माशणकि्हा ि्हानगीरिी यांची मद् ्हो्ी.

वशकलीचा धदंा श्षे्ठ आ्ह.े तयाची पदवी फार उचच आ्ह,े या गोष्टीचा अशभमान तयांना शक्ी 
असे तयांच ेएक उदा्हरण दऊेन ्ह ेप्करण परेु कर्ो.

औपचाररक कृतयां् दखेील वशकलांचया ्हा्नू का्ही चकु् आ्ह ेअिी तयांना िकंा आ्यास 
तयाची नीि चौकिी करून कोण्ा योगय उपचार आ्ह े्ो िोधनू काढी् व तयाप्माण ेरावसा्हबे 
वाग् अस् यास उदा्हरण असे झाले. नयायमू् वी वसेट्ाफ ्ह े१८८२ चया एशप्ल मश्हनयां् पेनिन 
घऊेन सवदिेी गेले. ्ह ेफार शवद्ान ्हो्े. वशकलांच ेकैवारी ्हो्े. वशकलांचा दिा्ल िेणकेरून वाढेल 
्े करावयास ्े ्तपर अस्. यामळेु ्े वशकलांचया म्ंडळी्सदु्धा फार लोकशप्य ्हो्े. ्ेव्हा 
उतसा्हभरा् वकील म्ंडळींनी तयांना लेखी मानपत्र दणेयाचा ठराव केला. लेखी मानपत्राचा प्कार 
रावसा्हबेांना अनशुच् वािला. कारण बॅररसिरांची कधी कोणतया्ही केवढ्या्ही मोठ्या नयायाधीिास 
लेखी मानपत्र दणेयाची वश्हवाि ना्ही. कलकत्याक्डील वश्हवाि आनंद प्साद बॅनिवी यांचयाक्ूडन 
किी आ्ह े्ी माश्ह्ी ्ारेने मागशवली. श्च ेउत्र ‘लेखी मानपत्र दणेयाची’ असे आले. ्री तयांना 
्ो प्कार रुचला ना्ही. रावसा्हबेांना मोठा पेच प्डला ्हो्ा. एक ्र सव्ल बरोबरीचया वशकलांनी 
ठराव केला ्ो कसा मो्डावा; दसुरा असा की वैयशक्तक संबंधाने नया. वेसट्ॉफ ्ह ेयांच ेसने्ही ्हो्े 
्ेव्हा तयांना शमळणाऱया मानास एक औपचाररक पायरी उ्रावयास कसे लावावे! रावसा्हबेांनी ्हा 
पेच नामदार फु्िन सा्हबे यांचया माफ्ल ् खदु्द नया. वसेट्ॉफ सा्हबे यांचयाक्ूडनच पढुील पत्र शल्ूहन 
सो्डवनू घे् ला. “शवलाय्ेस अिॅनवी िनरल ्ह े अिा प्संगी आपण ्ों्डी भाषण कर्ा्. ्ीच 
वश्हवाि मला बरी वाि्े. अपील िाखचे ेआम्ही वकील बॅररसिरांपेक्षा दिा्लने का्ही कमी ना्ही. 



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 1 / 142

लेखी मानपत्र दऊेन आमचा दिा्ल कमी करून घणेयाची माझी इचछिा ना्ही. इ. मिकूर माझ ेक ््लवय 
म्हणनू नयायमू् वीचया कानावर घा््यावर शदलेला उपदिे मानण ेभाग आ्ह.े”

नयायमू् वीच े म् लेखी मानपत्र नको असे प्डले. याप्माण े पदोपदी इ्रांस उदा्हरण े घालनू 
शदले्या सत्तवांची उदा्हरण ेअनेक दे् ा ये्ील. परं् ुशवस्ारभयास्व सव्ल्ोमखुी असलेले पढुील 
माग्लदि्लक वशकलीच ेनीश््त्व वगळ्ा यावयाच ेना्ही.

सभुानराव वाघोलीकर नावाचया एका ग्ृहसथांवर फौिदारी खिला झाला ्हो्ा ्ो सेिनमधये 
पणुयास चालावयाचा ्हो्ा. तयांनी रावसा्हबेांना वकीलपत्र शदले ्हो्े. खि्याचा शदवस ्ारेने 
रावसा्हबेांना आगाऊ कळशवलेला ्हो्ा. ्ो शदवस िकु्रवार ्हो्ा. तया शदवसाची रिा घयावी 
कदाशच् िकु्रवारी सव्ल काम न संपले ्र िशनवारावर्ही िाईल म्हणनू तया शदवसाची्ही रिा घऊेन 
ठेवावी अिी शवनं्ी केलेली ्हो्ी. या्ूहन शदवस िास् लागणार ना्ही् पण न िाणो वेळ आ्ह े
वख् आ्ह.े सोमवारची्ही घे् लेली बरी अिी शविषे प्ाथ्लना केलेली ्हो्ी. रावसा्हबेांनी ्िी 
वयवसथा करून ठेशवली ्हो्ी. फी रु. स्हाि ेठरली ्हो्ी.

गरुुवारी दपुारी २ वाि्ांचया गा्डीने पणुयास िाणयाच ेठरले ्हो्े, ्े परसपर कोिा्ल्नूच काम 
आिपनू िाणार ्हो्े. परं् ु दपुारी िेवनू खाऊन कोिा्ल् िावयास शनघ्ाना आप्या कुिंुबास, 
“पणुयास िा् आ्ह,े काय ्हवे नको म्हणनू शवचारावयास गेले. कुिंुबाची प्कृ्ी इ्की नािकू 
्हो्ी की श्ला ्हवे्ला सकू्म फरक दाखशवणाऱया यंत्राची उपमा शदली ्र िोभणयासारखी ्हो्ी.” 
रावसा्हबे आप्या कुिंुबाचया िरीरास ्र त्रास ्होऊ दे्  नस्च; परं् ुमनास्ही ्होऊ न दणेयाची 
खबरदारी घे्  अस्. रावसा्हबे गरुुवारी आि िाणार व कदाशच् सोमवारवर काम गेले म्हणिे 
तयांच ेदि्लन मगंळवारपयहं् ्होणार ना्ही म्हणनू तयांचया कुिंुबास फार अवघ्ड वािून नसु्े तयांच े
कुिंुब तयांना म्हणाले, “वािले ् र िाणयापवूवी घरी नसु्े शिरून िावयाच.े” परं् ुएवढी शप्य पतनीची 
सचूना म्हणिे रावसा्हबेांना पे्माश्ियामळेु आज्ाच वािून िा्ा िा्ा घरी शिरून पतनीला कुिल 
शवचारून सिेिनवर िा्ा् ् ो गा्डीची शििी वािनू गा्डी शनघाली ्हो्ी. घ््डयाळ काढून पा्हा्ा् ् ो 
वेळ बरोबर आ्ह ेअसे समिले. रावसा्हबेांना आपली वेळ चकुली या सबबीवर मदु् मागणयाकर्ा 
सिेन िजिक्ेड ्ों्ड वेंगा्डणयाच ेिीवावर आले. श्थ्या श्थे तयांनी टै्शफक मनेैिर िेथे ्हो्े 
्ेथे ्ारा वगैरे करून सपेिल टे्न काढणयाची वयवसथा केली व पणुयास शनघनू गेले. िकु्रवारी सव्ल 
शदवसभर कजिा चालनू साक्षी परुावा संपला व वशकलांचया भाषणावर कजिा िशनवारावर ््हकूब 
अिी तयाच रात्री मुबंईस ्ार आली व िशनवारी संधयाकाळी सभुानराव दोषमकु्त झाले म्हणनू 
्ार आली. रावसा्हबेांनी या कामाकर्ा सपेिल टे्न सव्:चया खचा्लने काढून वेळेवर ्हिर रा्ूहन 
संके्पालन करणया् िी क ््लवय िागृ् ी दाखशवली श्ची स्ु् ी िी अद्ाशप्ही गाणया् ये् आ्ह े
्ी यथाथ्ल आ्ह.े

रावसा्हबे म्ंडशलक यांची खया्ी रािेरिवा्ेड, व्नदार, ि्हागीरदार व िन्ा यांचया ्हककाच े
संरक्षक म्हणनू शविषे आ्ह.े तयांचया ्हककाकर्ा भां्डणया्च तयांच ेआयषुय खच्ल झाले व ्हकक 
संरक्षणाथ्ल ्हा्ा् घे् ले्या पषुकळ कामां् तयांना यिच शमळ् गेले.



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 143

आपािी ब्लाळ दसेाई यांनी एका पत्रा् रावसा्हबेांना शलश्हले की आपण अशभिा् कुलोतपनन 
व्नदारांचया ्हककांच ेसंरक्षण करणारे या मनू् ले केवळ पराक्रमी अिु्लन अा्हा्.

रावसा्हबे फ्डणीस मणेवलीकर यांचया व्ीने काम करी् अस्ा मणेवली गाव सिु्यावर 
आणखी पढेु अिा्लद्ारे खिपि करणयाबद्दल शवनं्ी कर्ाना रावसा्हबे फ्डणवीस शलश्ह्ा्, “पनु्हा 
अि्ल करण े्ो आपले ्हा्नू व्हावा अिी इचछिा आ्ह.े कारण, आपणास इक्डील अशभमान थाेर. 
शलश्हणयाच ेकामा् आपले इ्के वाकबगार थो्ेड शनघ्ील.”

श्ीमं्  िा्ूह छित्रप्ी म्हाराि करवीर संसथानच े मािी अशधप्ी यांचया आिीबाई श्ीमं्  
म्हाराि मा्शु्ी अश्ह्याबाई यांनी आप्या का्ही कामाकर्ा रावसा्हबेांना वकीलपत्र शदले ्हो्े. 
्ेव्हा तयांनी शलश्हले, “शवद्त्ा, प्ामाशणकपणा आशण ्हा्ी धरले्या कामां् मनःपवू्लक झिणयाची 
उतसकु्ा ्ह ेसव्ल गणु आप्या अगंी अस्याच ेऐकून सदरील कामी आपली मद् घणेया् आली 
आ्ह ेइ.३” (११.६.१८६७ च ेमा्शु्ी अश्ह्याबाईराणीसा्हबे यांच ेपत्र)

्हा शलश्हणयाचया कामा् वाकबगारपणा, ्ही अिु्लनाची वेधिक्ती, रावसा्हबेांचया अगंी कोठून 
आली? उपि्च ्हो्ी? की श्माने प्ाप्त झाली? याचा शवचार केला पाश्हिे. असले अलौशकक गणु 
एकदम कोणाला्ही प्ाप्त ्हो् ना्ही्. ्ह ेपढेु शदले्या ्ेडमासथनीसचया गोष्टीवरून शसद्ध ्हो् आ्ह.े

्ेडमासथनीस ्हा सवबोतकृष्ट वक्ता ग्ीस दिेा् ्होऊन गेला. तयाने अनेक सरस भाषण ेकेली; पण 
तयाने केले्या दिेसेवेबद्दल तयास मकुुि अप्लण करून तयाचा सनमान का्ही दिेबांधवांनी करावयाच े
योशिले अस्ा, तयाचया वैऱयाने असे करणयास ्हरक् घे् ली तया वेळेस आप्या वैऱयाच ेम्हणण े
खो्ूडन िाकणयाकर्ा आतमसंरक्षणाथ्ल ्ेडमासथनीस याने िे भाषण केले ्े तयाचया सव्ल भाषणां् 
उतकृष्ठ ्होय; म्हणिे ्े िगा्ील उतकृष्ट वकतयाच ेउतकृष्ट भाषण ्होय.

्े वाचावयास कोणी लागला म्हणिे आनंदाचया ल्हरी उतपनन ्हो्ा् व अगदी ब्हारीचया 
भागास आरंभ झाला म्हणिे वाचक अगदी ््लीन ्होऊन िा्ो व तया भागाच ेवाचन समाप्त 
्हो्ाच ् े पसु्क खाली ठेवनू दे् ो. तयास वािू लाग्े की, वाचले इ्के परेु झाले. येथे वकृ्ततवकलेची 
अशं्म सीमा आपण पाश्हली. येथनू पढेु वाचण ेम्हणिे आनंदपव्ल्ाचया उचच शिखरावरून क्ेडलोि 
करून घणेयासारख ेआ्ह.े४

प्श्न असा की- एवढी वकृ्ततव कला ्ेडमासथनीससारखया प्थम्: ्ो्रे बोलणाऱया व कृि 
िरीराचया अिक्त मनषुयास किी साधय झाली! याची गोष्ट अिी आ्ह े की, ्ेडमासथनीस याचा 
शप्ा फार संपनन ग्ृहसथ ्हो्ा. दधु्लर वयाधीने शप्डी््होतसा्ा आपले मरण िवळ आले असे पा्ूहन 
पढेु आप्या ल्हान दबु्लल मलुाच ेव स्तीच ेकाय ्होईल याची शचं् ा करू लागला, ्ेव्हा मतृय ूपत्र 
करून का्ही वयवसथा करून ठेवावी असे तयाचया मना् आले. तयाप्माण ेतयाने एक मतृय ूपत्र करून 
स्तीचा व मलुाचा संभाळ करणयाची व सथावरिंगम शमळक्ीची वयवसथा करणयाची सव्ल िबाबदारी 
आप्या एका सनेहाक्ेड सोपवनू तयास का्ही म्ेहने्ाना दणेयाच ेठरवनू सखुाने सवलबोक गाशठला; 
परं् ु शपतयाचा शमत्र मतृय ूपत्राप्माण ेन वाग्ा ्ेडमासथनीस व तयाची मा्ा यांची ्हळेसां्ड करून 
मालमत्चेी अफरा्फर कर्ा झाला. पढेु सज्ान झा्यावर ग्ीस दिेाचया िके्डो प्श्शनधीपढेु उभ े
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रा्ूहन तयाचयाशवरुद्ध गाऱ्हाण ेकरणयास ्ेडमासथनीसला कोणी सा्हायय करीना, म्हणनू ्ह ेकाम सव्:च 
तयास करावे लागले. ्ेवढ्याकर्ा तयाने अचाि श्म घऊेन प्च्ंड ्यारी केली. ्ों्डा् ल्हान दग्ड 
धरून समदु्रकाठी उभ ेरा्ूहन मोठमोठ्यांनी ओर्ूडन पश्ह्याने आपला ्ो्रेपणा घालशवला व ्डोंगर 
चढून उ्रून आप्या छिा्ीला बळकिी आणली व इ्की सुंदर व वकृ्ततव कला संपादन केली 
की आपली सव्ल शमळक् ग्ीस दिेाचया ्हिारो प्श्शनधींपढेु वकृ्ततव करून तयांचया ्ुहकुमाने पर् 
शमळशवली. तयाचप्माण ेरावसा्हबेांच ेव्डील नानासा्हबे व रावसा्हबे यांना अश्िय पररश्म घऊेन 
वश्डलाशि्ल् व्न शमळवावे लागले व ्े शमळशव्ाना िे श्म करावे लागले तयां्च रावसा्हबेांचया 
संसमरणीय वशकलीची सामथया्लची शक्ली आ्ह,े असे पढुील शदले्या ्हशकग्ीवरून कळेल. 

मागे दसुऱया प्करणा् सांशग््याप्माण े१७३३-३४ साली शवसािीराम म्ंडशलक यांनी िा्ूह 
छित्रप्ी म्हाराि यांच ेआजे्वरून िगिीवन परिराम पंश्ड् यांनी नाणीि ्हा गाव िल, ्रु, पाषाण 
शनशधशनक्षपे, ्ह्ली पट्टी, पेस्र पट्टी, खरेीि ्हककदार इनाम करून शदला, तया शदवसापासनू मािी 
अमंला् व इगं्िी अमंला् ्हा गाव म्ंडशलक यांचयाक्ेड अशवशचछिननपण े इनाम चाल् अस्ा 
१८१८ साली कोणाक्ेड इनाम गाव चाल् ्हो्े ्े ्ुहकमाशिवाय चालो नये. याशवषयी ्ाकीद 
झा्यावरून म्ंडशलक यांनी आप्या शनसब् कारकून यांचयाक्ूडन सनदा रूि ूकरशव्यावरून 
म्ेहरबान री्ड सा्हबे यांनी तया सनदा पा्ूहन पवूा्लपार चाल् आ्याप्माण ेगाव चालशवणयाशवषयी 
नारो गणिे ्हवलदार यांना २४.१०.१८१८ रोिी ्हुकूम पाठशवला.

पढेु १८३४ साली कलेकिर यांनी िा्हीरनामा प्कि केला की सनदा कौल व ्हरएक कागद असेल 
्ो ्ीन मश्हनयांच ेमदु्ी् ्ालकुाशन्हाय ्हिीर न के्यास मिंरू धरला िाणार ना्ही. तयावरून नारो 
धों्डदवे म्ंडशलक यांनी सनदा ्हिर के्या तयावर रामिी कदम मामलेदार रतनाशगरी, यांनी सनदा 
खऱया ना्ही् असा आपला अशभप्ाय शद्यावरून ्ीन-चार वषते इनामाची रककम म्ंडशलक यांना 
शमळाली ना्ही. ्ी तयांनी रेशव्हनय ूकशमिनर व कौशनसल यांचयाक्ेड अि्ल करून शमळशवली.

१८३७ चया माच्ल मश्हनया् २५ ्ारखसे १८२७ च ेरेगयलेुिन १७, कलम १० प्माण ेकलेकिर 
यांनी म्ंडशलक यांना इनामाचया चौकिीस ्हिर रा्हणयाची नोिीस शदली. नारो धों्डदवे कागदपत्र 
घऊेन ्हिर राश्हले. शम. सपनूर यांनी कागदपत्रांची पा्हाणी करून २०.२१.१८३८ रोिी म्ंडशलक 
यांचयाशवरुद्ध शनकाल शदला व इनाम िप्त केले. सनदा बनाऊ आ्हे् ; परं् ुब्ुह् वषते ्होऊन गे्यामळेु 
्सा परुावा दणे ेिकय ना्ही. ्े सो्डशवणयास झालेले नकुसान भरून शमळणयास रतनाशगरी येथील 
सदर अमीन कोिा्ल् नारो धों्डदवे यांनी १०.११.१८४० रोिी ४३८-१८४० नंबरचा अववल दावा 
आणला. वादीच ेवकील कािीनाथ रामचदं्र शकबे व सरकारच ेवकील शवनायक सदाशिव ठाकूर ्ह े
्हो्े.

सरकारच े म्हणण े असे प्डले की, जया कागदावर, जया िाईने सनदा शलश्ह्या गे्या तया 
कागदाचा व िाईचा ्िेला शनराळा शदस्ो व तया सनदांच े पाठीवर मो ््लबे ्डीकवणी बंदाच े
सांधयावर असावी ्िी ना्ही. म्हणनू तया सनदा खऱया ना्ही्. म्हणनू मािी मामलेदार यांनी ररपोि्ल 
केला. मािी अमलां्ील झ्डतया पणु ेमकुकामी आ्हे्  तयांचा मकुाबला पाश्हला पाश्हिे. तयाखरेीि 
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दसुरा आधार ना्ही. तयावरून अिंनवेल ्ालकुयाचया व रतनाशगरी ्ालकुयाचया िनुया झ्डतया, 
बे्ह्ेेड, अिमास व ्ाळेबंद इ. कागदपत्रांची ्पासणी कर्ा शकतयेक शठकाणी या गावचया िमाबंदी 
शकतयेक साली वादीचया वश्डलांचया नावे, मोकािाच ेसदरा् आ्ह.े शकतयेक साली इनामाच ेसदरा् 
आ्ह.े शकतयेक शठकाणी बदल मिुाश्हरा खरेीि कबि शकंवा ्ैना् इनाम या सदरा् खच्ल शलश्हली 
आ्ह.े का्ही साली इनाम िबद न शलश्ह्ा खच्ल शलश्हला आ्ह.े ब्ुह् वषते झाली सबब सनदा बनावि 
आ्हे्  असा परुावा करण े मशुशकल आ्ह.े सनदा खऱया मान्या ्री गाव ‘बदल मिुाश्हराच’े 
सबबीने चालला ्हो्ा. म्हणिे वादीच ेवश्डलांक्ेड पेिवाई् अिंनवेलचया मिुमुदारीचा दरक ्हो्ा 
तयािमळेु चालला ्हो्ा. आ्ा इगं्िी् दरक बंद झाला सबब १८२७ चा कायदा १७ क. ३५ र. 
४ प्माण ेसरकारा् पर् घणेयास सबब परुी आ्ह.े शम. री्ड सा्हबेांची चौकिी फुरस्ीचया अभावी 
परुी नव्ह्ी. वादीचया सनदांवरील मो ््लब िगिीवन परिराम यांचया इ्र सनदांवरील मो ््लबासारख े
ना्ही्. 

सनदांचा ्शिला नवीन या प्श्वादीचया म्हणणयावर वादीचा िबाब असा ्हो्ा की आम्ही 
सनदा ि्नेने सांभाळून ठेव्या ्होतया. 

वादीने का्ही गाव मोकासा सदरा् असनू इनाम चाललेले दाखशवले व दाखव्यास मो ््लबाचया 
शचठ््ठया व इिमायली श्हिबे शदले. या कामा् वादी ्फते  पेिवे सरकारच ेमािी दप्तरदार पां्ुडरंग 
रामचदं्र दवेधर ऊफ्ल  आबासा्हबे ढमढेरे व रावसा्हबे पें्डसे व सरकार्फते  रा. ब. नरसो लक्मण 
दप्तरदार, शनसब् अिम रेशव्हनय ूकशमिनर, यांनी सवाल शल्ूहन पाठवनू िबाब शल्ूहन कोि्ल माफ्ल ् 
आणशवले ्हो्े. ्ह ेसाक्षी वाकबदार व अरिदूार म्हणनू तयांचया िबदावर िबदाथ्ल व वश्हवाि यासंबंधी 
भरवसा कोिा्लने ठेवला. िगिीवन परिराम यांचया आणखी सनदा पा्ूहन तयांच ेशिककामो ््लब एक 
प्कारच े्हो्े असे ना्ही असे कोिा्लचया निरेस आले. 

मिुमुदारी धों्डो नारायण याने १८५९ मधये शमळशवली ्ेव्हा तयाचया पवू्लिाने १८३४ मधये 
शमळशवलेला इनाम गाव मिुमुदारीचा मिुाश्हरा ्होऊ िक् ना्ही, ्ह्ेही कोिा्लस मानय झाले. 
दोन्ही ्ालकुयाचया झ्डतयां् इनाम िबद साप्ड्ो यावरून दोन्ही ्ालकुयां् भलू ्होईल अिी 
िकंा कोिा्लस आली ना्ही. सनदा खोि्या म्हण्ा ये् ना्ही्. िन्ेने ठेव्यामळेु मलैा झा्या 
ना्ही्. इगं्िी अमंल सरुू ्होणयापवूवी गाव ब्ुह् वषते भोगवि्यास अस्यामळेु ्ो ्हवा ्ेव्हा िप्त 
करणयास कलेकिर सा्हबेांस अखतयार ना्ही. सदर अमीन वासदुवे शिवराम खारकर ्हो्े. तयांनी 
२९.८.१८४३ रोिी शनकाल शदला ्ो- कोिा्ल् वादीस नकुसान दवेवी् ना्ही. सदर्ूह कागदपत्र 
वाचनू कोिा्लस शदसनू ये्े की वादीचा दावा वािवी आ्ह.े सबब वादी्फते  शनवा्ड पत्र दणेया् ये्े 
की सनदांप्माण ेवंिपरंपरेने गाव वादीक्ेड कलेकिर यांनी चालवावा वसलुाच ेरुपये पर् द्ावे व 
शदले्या दावयापरु्ा खचा्लचा ्ुहकूम केला.

याचयावर सरकारने सीशनयर अशससिंि िजि यांच ेकोिा्ल् ११-१८४४ च ेअपील केले तया् 
सरकारच ेवकील शभकािी लक्मण मसरेुकर ्हो्े. या अपीलां् एक नवीन मदु्दा ्हो्ो ्ो -
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आपण यरुोशपयन सरकारी अमलदार आशण सरकारी कामां्ील व ््लणकुीबाब् आपणास 
अववल कजिा् प्श्वादी केले ्हो्े. याि कर्ा रेगयलेुिन १८२७ का. २ कलम ३७ व ४३ व सदर 
शदवाणी अदाल्ीच ेिजिसा्हबे या्ही इनिरशप्िेिन केले ्े गव्हन्लमेंि गॅशझि ्ा. ४ मा्ह ेिानेवारी 
सन १८४४ या् छिाशपलेले आ्ह े तयाप्माण े या कजिाचा इनसाफ करणयास सदर अमीन याला 
अखतयार ना्ही या कर्ा सदर अमीन याचा शनवा्डा रद्द व्हावा.

शसशनयर अशससिंि िजि यांच ेम् िनुया ्क्रारीसंबंधी सदर अमीन यांचया म्ाप्माण ेप्डले; 
परं् ुनवीन कायद्ाचया मदु्ावर िजि सा्हबेांच ेम् सीशनयर अ. िजि यांनी अगोदर माशग्ले ् ेव्हा 
िजि सा्हबेांनी एक्फवी मिकूर ऐकून शल्ूहन कळशवले की नवीन इनिरशप्िेिनचा म्लब मागील 
कामास लावला ्र लोकांच ेनकुसान ्होईल. िसे ्मुच ेनिरेस येईल ्सा इनसाफ ्मु्ही करावा. 
या नं्र सीनीयर अ. िजि यांनी अिम शवषण ु शभकािी फ्डके, मकुादम, शत्रंबक म्हादवे पोि्ये, 
बाळािी सदाशिव फािक, बाळािी म्हादवे आगाि,े दािी नारायण लेले या पंचांक्ेड सनदांचा प्श्न 
पनु्हा ठेवला. तयांनी्ही सनदा खऱया आ्हे् . गाव इनाम आ्ह.े चाकरीबद्दल चाल् आला ना्ही असा 
अशभप्ाय शदला, मग सीशनयर अ. िजि शम. प्ाइस यांनी खचा्लस्ह २८.१०.१८४५ रोिी अपील रद्द 
केले.

याचयावर अदाल् शि््हा कोकण, िजि सा्हबे यांच ेकोिा्ल् सरकाराने अपील नंबर १७०-
१८४६ च ेलाशवले व कलेकिर शवरुद्ध कजिा चालशवणयाचा अखतयार नेशिव्ह सदर अमीनास ना्ही 
अिी नवया इनिरशप्िेिनप्माण े्क्रार केली.

कोिा्लने ठरवले की, इनिरशप्िेिनबद्दलचा अशभप्ाय या कोिा्लने एक्फवी केला ्हो्ा. आ्ा 
कोिा्लच े निरेस असे ये्े की कायद्ाचा म्लब इिंरशप्िेिनने ठरशवला तया प्माण े चालावे. 
नकुसानीवर निर दऊे नये. इिंरशप्िेिनावरून फक्त कायद्ाचया अथा्लची सफाई झाली. ्ो अथ्ल 
जया ्ारखपेासनू कायदा चाल ूझाला तया ्ारखपेासनू चाल ूझाला असे समिावे. कशनष्ठ कोिा्ल् 
्ह ेइिंरशप्िेिन झा्यावर एक अि्ल झाला अस्ा श्क्ेड तया कोिा्लने दलु्लक्ष केले. कोिा्लने खचा्लस्ह 
वादीचा दावा रद्द केला; पण कलेकिरचया पश्ह्या ्ुहकमावर िजि कोिा्ल् अपील करणयाचा रस्ा 
रेगयलेुिनांप्माण ेमोकळा ठेवला. ्हा शनकाल शम. लमस्डन यांनी १२.३.१८४७ रोिी शदला. 

या ्ुहकुमाशवरुद्ध नाना म्ंडशलक यांनी सदर शदवाणी अदाल्ी् अपील केले ्हो्े ्ेथे ९.१२.४८ 
रोिी शवरुद्ध शनकाल झाला.

नं्र कलेकिर यांचया शनव्डपत्रावर शि््हा िजि कोकण यांच ेकोिा्ल् अपील नंबर ७१-१८४९ 
च ेनानासा्हबेांनी केले. या् नवीन मदु्द ेफार नव्ह्े. कलेकिर यांच ेम्हणण ेप्डले की अपीलेनि ्ह े
पेिवयांच ेसोयरे आ्हे्  म्हणनू तयांचया साक्षीदारांनी तयांचया ्फते  साक्षी शद्या तयावर भरवसा ठेव ू
नये. िजिसा्हबेांच ेम् प्डले की अपीलेनि, पेिवे यांच ेसोयरे अस्ील; परं् ुसाक्षीदार ्ह ेइगं्ि 
सरकारच ेचाकर आ्हे् . सदर अमीन यांनी केले्या ठरावाची कारण ेिजिसा्हबे शम. रॉबि्ल कीि 
यांना मानय ्होऊन ७.३.१८५० रोिी शनकाल म्ंडशलकांचया ्फते  केला.



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 147

यानं्र सरकारने सशि्लशफकेि शमळवनू मुबंईस सदर शदवानी अदाल्ी् इसपेिल अपील 
केले. परं् ु सनदा खऱया आ्हे्  व इनामाबद्दल आ्हे् ; चाकरीबद्दल ना्ही् असे नामदार िॉन 
वाॅ्ड्लन, नामदार लेगेि व नामदार ग्ँि या शत्रमू् वीनंी ठरवनू १६.२.१८५३ रोिी अपीलाचा शनकाल 
म्ंडशलकां्फते  केला.

१८४० साली िी शफया्लद आणली श्च ेकाम १२ वषाहंनी, एका ्पाने संपले, पण श््कयाने 
म्ंडशलक यांच ेनष्टचय्ल संपले नव्ह्े. इनाम्ीच ेउतपनन घणेयास नानांनी दरखास् शदली. गाव ् ाबया् 
दणेयाला िशनवार आ्ड येऊन सरकार मदु् मागनू घईे; म्हणनू दरखास् मिंरू ्होणयास आणखी 
दोन वषते गेली व इनामांच ेउतपनन व कजिाचा खच्ल पदरा् प्डावयाची वेळ आली. म्ंडशलकांचया 
वशकलाने ११.७.१८५६ रोिी मागचया सव्ल वषाहंची इनामाचया उतपननाची बाकी शमळाली अिा 
मिकुराचया पाव्ीवर स्ही सदु्धा केली. ्ो तयाच शदविी १८२७ चया १७ वया रेगयलेुिनचया 
३८ वया कलमाप्माण ेइनाम पर् घे् ्याची नोिीस तयावर बिाशवणया् आली. नोशििीबरोबर 
्ुहकुमाची नककलसदु्धा नव्ह्ी. म्हिले आ्ह.े

। राशत्रग्लशमषयश् भशवषयश् सपु्भा्म ्। 
। भासवानदुषेयश् ्हशसषयश् पंकिश्ीः ॥ 

। इतथं शवशचं् यश् कोिग्े शद्रेफे । 
। ्हा! मलू्ः कमशलनीं गि उजि्हार ॥

अनयायरूपी रात्रीच े्म ना्हीसे ्होईल. नयायरवीचा उदय ्होऊन आनंदकारक प्काि प्ेडल, 
लक्मीच ेउगमसथान नाणीिरूपी पंकि ्हस ूलागेल असे आिाकोिां् भ्मराप्माण ेशचं् न करी् 
बसलेला शबचारा नाना म्ंडशलक १८५७ चया रेगयलेुिनरूपी गिाक्ूडन मळुापासनूच नाणीिरूपी 
कमशलनीस्ह उचचािन पाव्ा झाला!!

मरुू्डा्ूहन रतनाशगरी, ्ेथनू ठाण,े ्ेथनू मुबंई इतयादी शठकाणी शफया्लदी कर्ा, अशपलाकर्ा, 
्हलेपािे मारणया् पणुयापयहं् परुावा गोळा करणयाकर्ा फेरे करणया्, वशकलांना कजिा 
समिाव्ाना उरसफो्ड करणया् व पैिाचया रािी खच्ल करून्ही काय ्हो्े याशवषयीचया काळिी् 
रात्रीचया रात्री उशननद्रावसथे् घालशवणया् नानांची १६ वषते गेली व शनकाल असा झाला या्ूहन 
शवशचत्र दवैाची अशधक शवशचत्र करणी कोठे पा्हावयास साप्ेडल!

प्बलवयाधीने िि्लरर् झाले्या एकाद्ा रोगयास दरूदिवी व शक्रयाकुिल वैद्ाने चणूते, रस, 
कषाय इ. ि्िः उपाय करून वषाहंचया वषते िपनू अगदी िवेिीं त्रैलोकयशचं् ामणीची मात्रा 
घालनू वाचवावा, परं् ु शनघणृ काळाने बारीकसा अदृशय फास िाकून तयाचा िीव ्हरण करावा 
तयाप्माण ेनाणीिगाव िीशव्संियां् ब्ुह् वषते अस्ा सदर अदाल्ी्ील ्ीन िजयांनी आपली 
मात्रा चालवनू वाचशवला पण सरकारी नोशििीने ना्हीसा केला! बा नाशणिा! ्लुा शक्ी वेळा 
्री वाचवावा! वांशचवला ्री ् ू पनु्हा पनु्हा मर्ोस! ्री पे््गश्ग् ्हा नाणीि पनु्हा पर्ो 
म्हणनू रावसा्हबेांनी पढेु प्यतन चालशवला. तयांचा धीर खचला ना्ही. म्हणनू ‘प्ारबधमतु्मिना न 
पररतयिशन्’ या भ्ृ्ल्हरीचया म्हणणयाप्माण ेरावसा्हबेांची गणना उत्म िना् ्हो्े.
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मुबंईस कजिा येई ्ो सव्ल काम नानांनी सव्: चालशवले. मधनू मधनू कजिाची ्हशकग् 
मात्र रावसा्हबेांना कळवी्. परं् ु इसपेिल अपीलाची वयवसथा रावसा्हबेांनीच केलेली शदस्े. 
अपीलासंबंधी कागदाची िाचण ेआ्हे्  तयावर रावसा्हबेांच े्हस्ाक्षर आ्ह.े तयांना सव्ल कजिाची 
माश्ह्ी ्हो्ीच.

इगं्ि सरकारचया राजया् अनयायाशवरुद्ध दाद मागणयाचया पायऱया आ्हे् . आ्ा वरचया 
पायरीवर चढून िाणयाचया ्यारीस रावसा्हबे लागले. 

रावसा्हबेांनी १०.२.१८५७ रोिी मुबंईच ेगव्हन्लर यांचयाक्ेड एक अि्ल केला. गाव इनाम कसा 
शमळाला, मािी अमला् व इगं्िी अमला् शमळून १०० वषाहंवर भोगविा झा्यावर रतनाशगरीचया 
कलेकिरांनी गाव िप्त कसा केला, तयाचयानं्र अि्लदाराने कायदिेीर इलाि कोणकोण्े केले, बारा 
्ेरा वषते मोठ्या खचा्लने सवाहं् उचच प््ीचया नयायाचया कोिाहं् ्ीन नयायाधीिांच ेसमाधान ्होईल 
अिा री्ीने आप्या ्हककाची िाबीदी किी केली व आप्या्फते  शनवा्डा कसा शमळशवला, 
दरखास्ीच ेकाम दोन वषते कसे चालले व ११.७.१८५६ रोिी गाव ्ाबया् दणेयाचा ्ुहकूम कसा 
झाला व तयाच शदविी नामदार गव्हन्लर सा्हबेांचया ्ुहकुमावरून पनु्हा िप्त कसा करणया् आला ्े 
सांगनू अि्लदाराक्ेड शपढ्यान शपढ्या भोगवि्यास असलेला ्हा गाव अि्लदाराच ेददुदैवाने कोणतया 
सबबीवर िप्त करणया् आला ्े अि्लदारास कळशवणयाची शवनं्ी केली व १८४० पासनू १८५६ 
पयहं् गाव िप्ती् ्हो्ा तया दरमयानच ेउतपनन माशग्ले. अिा्लवर स्ही नानांची ्हो्ी.

यानं्र १५.३.१८५७ रोिी अि्लदाराच े शक्ी नकुसान झाले आ्ह े ्े कळवनू योगय शवचार 
्होणयाची शवनं्ी केली. ्हा अि्ल्ही नानांचया नावाचा ्हो्ा. पनु्हा १७.६.१८५७ रोिी श्सरा अि्ल 
केला. तया् प्तयक्ष अिा्लचा शनकाल लावणयास वेळ लागेल; परं् ुसदर अदाल्ीने दवेशवलेले 
१८४० पासनू १८५६ पयहं्च ेदरमयानच ेउतपनन समुारे ४००० दणेयाचा ्ुहकूम द्ावा. ्ही रककम 
सरकाराला क्षु् लक वािेल; पण ्ी शमळाली अस्ा या खि्याचया एकां् ददुदैवी अखरेीमळेु ्हरैाण 
झाले्या अि्लदाराची शसथ्ी सधुारेल असे शलश्हले ्हो्े.

सरकारने रेशव्हनय ूकशमिनर या माफ्ल ् आपले अशभप्ायास्ह ्ह ेप्करण रतनाशगरीच ेकलेकिर 
यांचयाक्ेड रवाना केले आ्ह े अिी समिू्  अि्लदारास िलैु मश्हनयाचया आरंभी आली व १३ 
िलैु १८५७ रोिी रतनाशगरीचया कलेकिरांक्ूडन शल्ूहन आले की, आप्याक्ेड इनाम म्हणनू 
चाल् आलेला गाव इनाम म्हणनू चालशवणयाशवषयी व मागील बाकीचा वसलू आप्यास अदा 
करणयाशवषयी अिम रतनाशगरीच े मामलेदार यांना आि रोिी ्ुहकूम दणेया् आला आ्ह;े ्री 
रतनाशगरीचया मामलेदार कचरेी् ्हिर व्हावे म्हणिे ्े सव्ल ्ुहकूम अमला् आण्ील. िवेि गो्ड 
झाला.

्हा कजिा रतनाशगरीपासनू पणुयापयहं् व रावसा्हबेांच ेशमत्र कराचीपयहं् ्हो्े तयापयहं् सव्ल्ोमखुी 
गाि् ्हो्ा व तयाक्ेड सवाहंच े्डोळे लागले ्हो्े. सव्ल लोकांस आनंद झाला. सवाहंनी अशभनंदनपर 
पत्रे पाठशवली. या कामी त्रास शक्ी प्डला असेल ् ी वाचकांनीच क्पना करावी. परं् ुया कजिाचा 
पररणाम फार उत्म झाला. रावसा्हबेांना ्हककाकर्ा िवेिपयहं् शचकािीने लढणयाची सवय 
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लागली. िसे िसे तया कामी तयांच ेपररश्म वाढ् गेले ्िी ्िी तयांची भां्डणयाची िक्ती्ही श्म 
करणाऱया पैलवानाचया िक्तीप्माण ेरोिचया रोि वाढ्च गेली. या् इगं्िी कोिा्लची खालपासनू 
वरपयहं् सव्ंत्र नयायबदु्धी शदसनू आली व तयामळेु रावसा्हबेांची तयावर फार श्द्धा बसली व वकील 
्होणयाची बदु्धी्ही याचमळेु तयांना झाली असेल ्ह ेसव्लथैव खरे नसले ्री तयांचया यिाची शक्ली 
नाणीिचया कजिा् आ्ह.े

नाणीिप्करणी यिाच ेब्ुह्ेक वािेकरी सव्: असनू नानांनी ् े सव्ल श्ये आप्या पतु्रासच शदले. 
“गाव व ऐवि सिु्याच ेसमिले. आमची सव्लप्कारे काळिी गेली. ्ह ेसव्ल करण े्मुच ेये शवषी 
्मु्ही्ही आप्या द्ेहास ब्ुह् इिा आिसमुारे १२ वषते शदली् आ्ा ्मु्ही काळिी श्ळप्ाय ठेव ू
नका.” (२२.७.५७ च ेपत्र)

रावसा्हबेांनी आपले शमत्र क. िेकब यांना शलश्हले की, १८ वषाहंचया मागील उतपननास्ह माझा 
इनाम गाव सरकारने पर् शदला ्ह ेशल्हावयास मला फारच ्हष्ल वाि् आ्ह.े ् मु्हाला खरे सांग् ् मु्ही 
म्हण्ा तयाप्माण ेशवचारिक्तीचया ‘रािी’चा शविय झाला आ्ह ेव नैश्कदृष््टया ्हा िय५ केसीचया 
लढाई् शकंवा६ एशिनकोि्लचया लढाई् शमळशवले्या िया्ूहन अशधक मोठा आ्ह.े (१.१०.१८५७ 
च े इ.ं पत्र) या वेळेस रावसा्हबेांचया शमत्रांची अशभनंदनपर पत्रे आली तया् िनकुाका आठ्ये 
यांनी शलश्हले की, “अणणासा्हबे! ्मु्ही शसं्हाचया िब््डया् ्हा् घालनू ्हररण बा्हरे काढले्!” 
(७.७.१८५७ च ेपत्र)

वाचक ्हो! या इश््हासावरून ्मु्हाला रावसा्हबेांच े अगंा् दसेाई म्हण्ा्, ्ी अिु्लनाची 
वेधिक्ती अथवा आठ्ये म्हण्ा् तयाप्माण ेशसं्हाचया िब््डया् ्हा् घालणयाची सव्लदमनाची 
िक्ती कोठून आली ्े समिेल.

m

संदभ्ल शिपा -

१. ‘अशभप्ाय दणे े्ह ेनयायाधीिाच ेकाम मी कर्ो,’ 
 ( दसुऱया अिाच कामी सा्ारच ेओक यांना ७.९.७२ च ेपत्र)

२. िीप- श्ीरामाच ेपढेु.

३. राणीसा्हबेांनी सव्ल पत्र कारकुनाक्ूडन शल्हवनू िवेिी अक्षरे ब्ुह् काय शलश्हण,े ्ही सव्हस्ाने 
 मो्डी् शल्ूहन मो्होर करशवली आ्ह.े यावरून १८६७ साली रािघराणया्ील शस्तयांस शलश्ह्ा
 वाच्ा ये् ्हो्े असे शदस्े.

४. कृषणिास्ती यांनी अनेक शवद्ामलू्त्वां् िी या वकतयाची शफशलपसचया शवरुद्ध लढाईस उभे
 रा्हणयास आप्या थं्ड दिेबांधवांस चे् शवणयाकर्ा जया झझंावा्प्बल भाषणांची भाषां्रे
 शदली आ्हे्  तया् या भाषणाचया भाषां्रास िागा शमळाली पाश्हिे ्हो्ी. 

५. इगंलं्डचा प्खया् वीरकुमार बलॅक शप्नस याने या लढाई् रिानस दिेाचा रािा शफशलपस यावर
 िय शमळशवला.
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६. इगंलं्डचा रािा पाचवा ्हनेरी याने रिानसचा रािा लईु यावर १४१५ रोिी या लढाई् िय
 शमळशवला.

mmm



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 151

नेशिव्ह ओशपशनयन

प्करण २०

। प््ह्ुहं शवत्रािीशभना्ल्ह ंरािाऽशसम शवत्वान । 
। अन्ः स्हानभुशू्मते बश्हश्सफुरश् लेखनी१ ॥ १ ॥ 

(शिपे् शदले्या सरेुनद्रनाथ बॅनिवीस रावसा्हबेांनी शलश्हले्या पत्रां्ील एका वाकयाच ेभाषां्र-
सवकृ्)

प्शसद्ध बॅररसिर अनॅसिी ्ह े म्हण् अस्, “श्हदंसुथाना् लोकम् कसे ्े ना्हीच. या् थो्डी 
दप्लयकु्त अश्ियोक्ती ्हो्ी व आ्ह े असे धररले ्री ्थयांि बराच ्हो्ा. श्हदंी लोकांच े असे 
रािकीय, सामाशिक, नैश्क इ. शवषयांवर तयांचया समिाप्माण ेम् ्हो्े. (व ्े कोणास नस्े? 
रानिी लोकांच्ेही तयांचया वयव्हारापरु्े अस्े.) परं् ुया म्ाचा प्वा्ह अगदी शनिवीव अस्यामळेु 
उगमािीच शिरून गेला की काय असे वािे. कधी िोराने वा्ह् असे; पण शनयशम्पणाने वा्ह् 
नसे व वा्ूह लागला ्र समािा्ील बख््ेडयांनी कंुशठ् ्हो् असे. तयामळेु लोकम् अशस्तवा् 
असनू्ही तयाची गणना ्हो् नसे. श्हदंी लोकांची म्हणनू म्े प्शसद्ध करणयास पषुकळ इगं्ि लेखकांनी 
केलेले प्यतन शनषफळ ्हो् अथवा शकतयेक वेळा ्हाशनकारक ्हो्. अिी शसथ्ी समुारे १८५८ पयहं् 
्हो्ी. “आपले म् काय आ्ह े्ह ेश्हदंसुथानचया लोकांना िा्हीर कर्ा ये् ना्ही इ्केच नव्ह ेपण 
कोणी उदारधी इगं्ि तयांची ्रफदारी करू लागला ्र तयास नसु्ा पाशठंबा्ही दे् ा ये् नव्ह्ा. 
याच ेकारण काय?” असे शवचार्ा रावसा्हबेांनी ९.१.१८५९ चया पत्रा् क. िेकब यांना पढुील 
उत्र शदले. “आमचयापैकी जयांना इचछिा आ्ह,े तयांचयािवळ साधन ना्ही्, जयांचया िवळ साधने 
आ्हे्  तयांना इचछिा ना्ही. माझी अिनू शनरािा झाली ना्ही. कालावधी लागेल; काळावरच माझा 
भरवसा आ्ह.े आम्ही सवाहंनी आपले क ््लवय केले ् र कालातययाने- मला शदस् आ्ह ेतयावरून एक 
शपढी गे्यावर आम्हास यि येईल. ्ू् ्ल सलाम.”

व ््लमानपत्रे ्ही संसथा मळूची यरुोशपयन लोकांची आ्ह;े परं् ु रािपक्षास दोन गोष्टी सांगनू 
आप्या श्हदंी बांधवास ने्हमी सा्हायय करणयाच ेयांचया ्हा्नू ्हो् नसे. यांचा व सरकारचा लढा 
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प्डला. (उदा्हरणाथ्ल, एकाद्ा कायद्ाने यांचया शखिास चट्टा बसला) म्हणिे, ्ह ेआकाि पा्ाळ 
एक कर्ा् व ्से नसले की ्ह ेमगू शगळून श्हदंी बांधवांस शमळेल तया् सं्षु्ट रा्हावयास सांग्ा्. 
्थाशप चळवळीने काय्लभाग ्हो्ो ्हा ध्डा शबन अशधकारी इगं्ि लोकांनीच शिकशवला म्हणनू ्े 
श्हदंी लोकांस गरंुूच ेशठकाण आ्हे् . तयापैकी प्मखु असे पढुील ग्ृहसथ ्होऊन गेले. ्डाॅ. बइुसि, शम. 
कानन, शम. राॅबि्ल नाईि, शम. मल, म.े मकॅलीन, ्डाॅ. ब्ड्लव्ुड, शम. िेमस िेलर इ. 

रावसा्हबेांना िेव्हा आपले म् प्दशि््ल  करणयाची संधी क. िेकबसारखया ग्ृहसथाने शवचार्यास 
येई, ्ेव्हा ्े शनभवी्डपण ेसवम्प्कािन करी्. पण तयाचा फायदा िन्ेस ्हो् नसे. कारण असली 
पत्रे जयाला शलश्हलेली अस्ा् तयाला शलश्हणाराच े म् कळवणारी पण खासगी सवरूपाची 
अस्ा्. ‘सवयी आशण अभयास’ यासारख ेशवशिष्ट शवषयावर शलश्हलेले शनबंध रावसा्हबे छिापनू 
प्शसद्ध करी् ्े लोकांना वाचावयास शमळ्; परं् ुसाव्लिशनक श्ह्ाच ेिे िे शवशवध शवषय लोकांपढेु 
शनतयिः ये् तयावर तयांची म्े काय आ्हे्  ्ी लोकांस प्संग प्ड्ाच कळणयाचा माग्ल नव्ह्ा.

कराची्ूहन मुबंईस आ्यावर रावसा्हबे रास्गोफ्ार पत्रा् इगं्िी लेख शल्ही् अस्; परं् ु
्ेवढ्याने तयांची ््हान भाग् ना्हीिी झाली. १८६१ पासनूच एक सव्ंत्र म्ाच ेपत्र काढावे ्हा 
शवचार तयांच ेमना् ्हो्ा. तयाशवषयी शवनायकराव भागव् यांचयािी चचा्ल केली असा १५.७.१८६१ 
चया रािेशनिी् उ्लेख साप्ड्ो.

पढेु १८६२ साली अगदी अखरेीस रावसा्हबेांच ेमना् कायद्ाचा अभयास करावयाच ेयेऊन 
सिु्ंडि्स शलिररी सोसायिीचया कामाशिवाय सव्ल काम े बंद करावयाची असा शनश्य तयांनी 
करसनदास मलूिी यांना कळशवला, पण एक अधा्ल्ासपयहं् कृषणािीपं् नलूकर, शवनायकराव 
भागव् व नानाभाई राशणना व रावसा्हबे असे शमळून दर आठव््डयास प्शसद्ध ्होणारे व सशुिशक्ष् 
श्हदंी लोकांनी चालशवलेले इगं्िी पत्र काढणयाशवषयी वािाघाि केली. 

नं्र रावसा्हबे १८६३ साला्ील माच्ल मश्हनया् वशकलीची परीक्षा पास झाले व लागलीच 
पढु्या मश्हनया् मुबंई ्हायकोिा्लच ेअपील बािसू वशकली करू लागले. ्ेव्हा पनु्हा व ््लमानपत्रा् 
शलश्हणयास ्े मोकळे झाले व सव्:च े व ््लमानपत्र काढावयाच े ठरवले. व ््लमानपत्राचा मखुय 
उपयोग सवपक्षाच े समथ्लन करणयाक्ेड ्हो्ो. म्भदेाने पक्षभदे ्हो्ो. आपआप्या पक्षाचया 
समथ्लनाथ्ल शनरशनराळी व ््लमानपत्रे लाग्ा्. ्ही गोष्ट श्हदंसुथानखरेीि इ्र दिेांची झाली; परं् ु
श्हदंसुथाना् दरएक पक्षाला एक एक व ््लमानपत्र चालशवण ेखचा्लक्ूडन झपे् ना्ही. ्ही शसथ्ी श्हदंी 
व ््लमानपत्रांचीच ्हो्ी शकंवा आ्ह ेअसे ना्ही, ्र इगं्िी पत्रांचीसदु्धा ्हो्ी व आ्ह.े येथील इगं्ि 
लोकां् पक्षभदे सांगणयासारखा ना्ही. म्हणनू एक व ््लमानपत्र िाईमससारख ेचाले व चाल् आ्ह.े 
तयाच शठकाणी एकाद ेगॅझेिसारख ेका्ही वष्ल चालले. तया दोघां् वास्शवक पक्षभदे नव्ह्ा. िो 
्हो्ा ्ो उघ्ड पोि भरणयाकर्ा सवीकारलेला नव्ह्ा. ्ो काेण्ा म्हणाल, ्र श्हदंी लोकांचा पक्ष 
कधी उचलनू धरावयाचा. ् ेवढ्याने का्ही पोि भर् नसे. या म्हणणयाची सतय्ा दाखशवणयाकर्ाच 
की काय कोण िाण ेश्हदंी लोकांची बाि ूउचलणारे ्े मुबंई गॅझिे मागेच बंद प्डले. 
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रावसा्हबेांचा पक्ष नवा ्हो्ा व तयाचया समथ्लनाथ्ल तयांना सव्ंत्र पत्र पाश्हिे ्हो्े तयाप्माण े्हा 
शवचार तयांनी दादाभाई नवरोिींस कळशव्यावरून पत्रास आश्य शमळणयास ्होईल ्ी मद् करीन 
म्हणनू तयांनी वचन शदले. (२४.१२.१८६३ रो. इ.ं) “पत्र उत्म शनघाले पाश्हिे. खचा्लक्ेड पा्ूहन 
उपयोग ना्ही असे करसनदास व आम्ही ठरशवले ्हो्े. नारायण म्हादवे यांचयािवळ ्ीन वषाहंचा 
ठराव करणयास मला अशधकार शदला ्हो्ा.” (रो.इ.ं)

१८६४ चया आरंभापासनू, रावसा्हबेांचया सव्:चया मालकीच ेपत्र, ‘नेशिव्ह ओशपशनयन’ या 
नावाच ेआठव््डया्नू एकदा इगं्िी् प्शसद्ध ्होऊ लागले. पत्राच ेनाव ‘नेशिव्ह ओशपशनयन’ शदले 
याच ेकारण तया्, “रागाने कोण आठंी घाली् आ्ह ेअथवा लोभाने कोणाचया च्ेहऱयावर ्हासयाची 
छििा शदस ूलागली आ्ह े इक्ेड लक्ष न दे् ा रािकीय, सामाशिक व नैश्क शवषयांवर नेशिव्हांनी 
सव्ंत्र म्े प्शसद्ध करावयाची ्हो्ी.” तया् चालकांचा मखुय ्हे्  ू“सरकारास सा्हायय करणयाचा 
्हो्ा.” सरकाराच ेसवरुप शवराि परुुषाचया सवरूपासारख,े “स्हस्तिीष्ल, स्हस्राक्ष व स्हस्रपाद आ्ह.े” 
्री्ही, “नेशिव्ह लोकांचया सव्ंत्र म्ांची तयाला अपके्षा आ्ह.े सरकारने ्हा्ी घे् ले्या शवषयांवर 
नेशिव्हांनी सव्ंत्रपण ेचालशवलेली चचा्ल तयास इष्टच आ्ह.े म्हणनू िी माश्ह्ी फक्त नेशिव्हांसच 
अस ूिकेल ्ी दऊेन सरकारास सा्हायय करणयाचा” तयांचा ्हे्  ू्हो्ा. याशिवाय चालकांच ेमना्, 
“नेशिव्ह लोकांस सव्ंत्रपण ेशवचार करावयास लावनू तयांचया शवचारांस उचच वळण लागणयाकर्ा”, 
“तयांचया गणुदोषांच े शववेचन करून”, “तयास सनमाग्ल दाखवनू”, “शमत्राप्माण े तयांचया श्ह्ाच े
संरक्षण करावयाच े्हो्े.” “वेदां्ी म्हण्ा् ्सा ्हा उदरशनशमत् घे् लेला वेष नव्ह्ा.” “यरुोशपयन 
व नेशिव्ह यांचयामधील गैरसमि ना्हीसा करून सखय वाढवावयाच े्हो्े.” “्ह ेसव्ल ्हे्  ूिर अिं्ः 
साध्ील ्र या काया्ल् घा्ले्या भां्डवलाचा वयापारी दृष्टीने पणू्ल नाि झाला ्री चालकांची 
्यारी ्हो्ी.” समग् इगं्िी् असे नेशिव्हांनी सवम् प्दि्लनाथ्ल चालशवलेले असे ्ह ेपत्र ्हो्े म्हणनू 
प्थम सांशग््याप्माण ेया पत्रास ‘नेशिव्ह ओशपशनयन’ ्ह ेसाथ्ल नाव चालकांनी शदले ्हो्े. 

प्थम दर आठव््डयास प्चशल् म्हत्वाचया राषट्ीय शवषयांवर शिरोभाग अग्लेख,नं्र 
आठव््डया् घ्ूडन आले्या कमी म्हत्वाचया अिा गोष्टींवर चचा्ल व िवेिी बोधप्द व मनोरंिक 
व ््लमानसार असे इष्ट ्ेच प्कार या पत्रा् ये् अस्. सारांि, पशश्म श्हदंसुथाना्ील राषट्ीय पक्षाच े
्ह ेएक पत्र ्हो्े या् संिय ना्ही.

याच ेअकं प्थम ५०० काढी् अस् व मश्हना खच्ल शनदान खाली शद्याप्माण े्हो्ा.

एश्डिर व वयवसथापक शव. भागव्  २०० रु.

१ कारकून    १५
१ शिपाई   ८
१ छिपाई   ४७४
एकूण    ६९७

 वाशष्लक वग्लणी १५२ रुपये ्हो्ी. तयाचा आकार लोकाशभरुचीप्माण े उत्म ठरलेला म्हणिे 
‘सॅिर्ेड ररवह’ूचा ्हो्ा. पढेु नारायण परमानंद यांना वयवसथापक व एश्डिर ्ेवढ्याच पगारावर नेमनू 
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भागव् यांस १०० रुपये पगारावर दयुयम एश्डिर नेमले ्हो्े. लेखक या नातयाने नारायण परमानंद 
यांची अगोदर खया्ी झालेली ्हो्ी. तयांचयािी दाेन वषाहंचा करार करणया् आला. तयाचया आ् 
्े काम सो्ूडन गेले ्र ५० रु. दरम्हा परमानंद यांनी नेशिव्ह ओशपशनयनचया मालकास द्ावे; परं् ु
मालकांनी तयांना मदु्ीचया आ् िावयास सांशग्ले ्र तयांनी परमानंद हास दरम्हा १०० रु. यावे 
असे ठरवले ्हो्े.

याच े का्ही अकं शवलाय्ेस िा् अस्. एका इगं्ि वाचकाने ५.४.१८६४ चया पत्रां् 
रावसा्हबेांना कळशवले की, ्मुच ेनेशिव्ह ओशपशनयन दिेश्ह् करील असा संभव शदस्ो. कारण 
तयां्ील वयक्ती-द्षेरश्ह् समया्लद लेख बशुद्धमान मनषुयाचया ्हा्च ेआ्हे्  असे वाि्े. ्ह ेपत्र यशुनयन 
पे्समधये छिापनू काढावे असे ठरणयापवूवी िनुया सोनापरू ग्ली् िनाद्लन बापिूी ्ह ेएक ‘इ्ंडीयन 
बॅनर नावाच’े पत्र आप्या छिापखानया् काढी् अस्. तया छिापखानया् नेशिव्ह ओशपशनयन 
छिापनू काढावे अिा शवषयीचा का्ही पत्रवयव्हार रावसा्हबेांच े शमत्र कावसिी यांनी चालशवला 
्हो्ा. एकमकेांचया अिी न िळु्यामळेु तया्नू तयाचवेळेस का्ही शनषपनन झाले ना्ही. पढेु लवकर 
परमानंद ्ह ेआपली अनयत्र सोय पा्ूह लागले; कारण तयांचया योगय्ेचया मनषुयास २०० रु. ्ह ेवे्न 
अ्प ्हो्े.

वािला ्हो्ा ्ेवढा आश्य पश्ह्या वषा्लचया अं् ी शमळाला ना्ही. पढेु रािधानीपके्षा 
बा्हरेगावचया लोकांक्ूडन आश्य शमळून पत्राची वा्हवा ्होऊ लागली व लवकरच खचा्लपरु्े उतपनन 
वाढेल असे चालकांना वािले. शभ्ेडभा्ेडने वाढशवले्या वग्लणीदारांचया पिैावर पत्र चालशवणयापके्षा 
आम्ही पत्र बंद करू असा चालकांचा बाणा ्हो्ा. 

या व ््लमानपत्राची खया्ी वाढ्च ्हो्ी. शम. काघ ्लॅम सा्हबेांनी उदास यांना शल्ूहन कळशवले, 
“िनमापासनू आिपयहं् झालेली आप्या व ््लमानपत्राची वाढ अशभनंदनीय आ्ह.े” शवनायकराव 
भागव् यांनी २६.५.१८६५ चया पत्रा् कळशवले की, “ रिें ्ड पत्राची सर नेशिव्ह ओशपशनयनला 
आली आ्ह ेअिी कृषणिास्ती व रामकृषणपं् भां्डारकर यांची सशि्लशफशकिे मििवळ आ्हे् .”

शवनायकराव भागव्, नवानगर येथे ५०० रुपयांवर सेके्रिरी म्हणनू १८६५ चया अॉकिोबर 
मश्हनया् िामसा्हबेांक्ेड नोकरीवर गेले. ्े वेळेस रामभाऊ उदास ्ह े तयांचया िागी आले व 
नारायण म्हादवे परांिपे ्ह ेनेशिव्ह ओशपशनयनचया संसथेस येऊन शमळाले. १८६६ मधये बाळकृषण 
लक्मण बापि ्ह ेशमळाले. 

कोलंबोच ेप्शसद्ध श्हदंी बॅररसिर मतु्कुुमार सवामी यांनी रावसा्हबेांना १५.११.१८६५ चया पत्री 
नेशिव्ह ओशपशनयनशवषयी आपले म् कळशवले ्े असे- श्हदंसुथानची आठवण मला िेव्हा िेव्हा 
्हो्े ्ेव्हा ्ेव्हा शवश्वनाथ ्ह ेनाव तयापासनू पथृक कर्ा ये् ना्ही. लढ्े, लढ्े, शि्े र्हो! मला 
नेशिव्ह ओशपशनयनचा अकं शमळ्ो व िाइमसचा्ही शमळ्ो. ्मुच ेपत्र आस्े आस्े शवियी ्हो् 
आ्ह.े

रावसा्हबे सव्: या पत्रा् लेख शल्ही् अस्च व तयांच े शमत्र कावसिी एदलिी खबंािा३ 
्ह्ेही शल्ही् अस्. क. िेकब सा्हबेांनी असे कळशवले की, ‘नेशिव्ह लोकांनी शलश्हले्या इगं्िी 
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लेखा् िे श्हदंी वळण शदसनू ये्े ्े ्मुचया व ््लमानपत्रां्ील लेखा् शदस् ना्ही. पनु्हा तयांनी 
१९.११.१८६६ चया पत्रा् कळशवले की, शवलाय्े्ील लोकांना असे वाि्े की, ्ह ेपत्र श्हदंसुथानां् 
राश्हले्या पण असं्षु्ट असले्या इगं्ि ग्ृहसथांनीच चालशवले आ्ह.े

पढेु २४.९.१८६७ मधये सदु्धा क. िेकब सा्हबेांनी रावसा्हबेांना कळशवले, “नेशिव्ह ओशपशनयनची 
योगय्ा मोठी आ्ह ेअसे मी मान्ो. तया्ील का्ही उत्म लेखां् ्मुच ेवळण मी ्ेव्हाच ओळख ू
िक्ो.” याच पत्रा् िेकब सा्हबेांनी व ््लमानपत्रा् कोणतया िाश्हरा्ी घयावया न घयावया याशवषयी 
असा उपदिे केला ्हो्ा- “्हालोवेचया गोळयांचया िाश्हरा्ीशिवाय ्मुच ेपत्र चालावे अिी मी 
इचछिा कर्ो. वािले ्र ्ी अगदी थो्डकया् व िरा कोना कोपरा पा्ूहन अिी छिापा. प्मखु िागेवर 
अस्या िाश्हरा्ी छिापण ेम्हणिे प्श्शष्ठ् पत्रास कमीपणा आणण ेअसे आमचया इक्ेड समि्ा्. 
मग ्मुचया श्क्ेड काय समि्ा् कोणाला ठाऊक? पश्ह्या वगा्लचया पत्राचा संबंध या सवयंशसद्ध 
वैद्ािी का्डीभर्ही उपयोगाचा ना्ही.”

१८६६ सालापासनू या् ्हायकोिा्लच े शनवा्ेड दणेयाकर्ा एका पषृ्ठाची भर घालणया् आली. 
बा्हरेगावचया वशकलास ्र ्हा बे् आव्ूडन अकं िास् खप ूलागले. या ररपोिा्लच ेउ्ारे घणेयाचा 
्हकक आपणाक्ेड पढेु राखनू ठेवणया् आला यामळेु का्ही बा्हरेगावची गिुरा्ी पत्रे या्नू उ्ारे 
घऊेन भाषां्र करी्, ्ी नाखषू झाली.

पढेु दोन वषाहंनं्र ‘्ह े पत्र घऊेन वाचावे’ अिी केवळ मराठी िाणणाऱयांस झालेली इचछिा 
परुशवणयाकरर्ा मराठी् लेख तया्च शलश्हणयाची वयवसथा वग्लणी वाढशव्याशिवाय करावी असे 
ठरले. तयाकरर्ा एका िादा पषृ्ठाची भर आकारां् घालणया् आली. वग्लणीदार वाढशवणयाचा 
तया् शिवाय ्हे्  ू ्हो्ा. १.७.१८६६ ला शमश् अकं शनघाला. का्ही मिुाश्हरा घऊेन्ही सव्ंत्र 
पत्रवयव्हाराचया कामाकरर्ा बा्हरेगावच ेचांगले लोक शमळ् नस्. का्ही वषते झा्यावर खच्ल व 
उतपनन यांचा आढावा घे् ्यावर असे शदसनू आले की १२,६०० रुपये ्ोिा आला. ्ो मालकांनी 
पदरचा लावला. तयांच ेओझ ेकमी करणयाकर्ा एका उदार ग्ृहसथाने ४००० रु. शदले व दसुऱयाने 
१००० रु. शदले. तयांची नावे दणेयाची इचछिा नव्ह्ी.

पढेु पढेु तया् ्हायकोिा्लच ेशनवा्ेड मराठी लोकांकर्ा छिापनू परुवणी म्हणनू वािले िा्. तयांच े
काम रावसा्हबे सव्: व गणप्राव भासकर ्ह ेकरी् व दरम्हा ५० रु. पगार घे्. १८६६ चया 
नोव्हेंबरमधये, एका प्संगी नामदार आनबो््ड यांनी या ररपोिा्लची ्ारीफ केली ्हो्ी.

१८६९ चया िनू मश्हनया् छिापखानया्ील एका कारकुनाने नीि श्हिोब न ठेव्याने 
छिापखानयाच ेफार नकुसान झाले असे आढळ्यामळेु छिापखाना काढून िाकून शम. नानाभाईक्ेड 
छिापणयाच े काम रावसा्हबेांनी सोपशवले, वयाव्हाररकदृष््टया िरी मोठा ्ोिा झाला असला ्री 
इ्का ्ोिा सोसणयाच ेकारण असे की, नैश्कदृष््टया आम्हास लाभच झाला असे मालकास वािले. 
मुबंईचया बा्हरेील लोकांस नेशिव्ह ओशपशनयनचा उपयोग फार झाला. तयांना िरा सवस् अिा 
इगं्िी् शनघणाऱया सव्ंत्र म्ाचया व ््लमानपत्राची िरूरी ्हो्ी. मराठी पत्रांवर तयांची ््हान भागेना. 
कारण मराठी व ््लमानपत्रा् दसुऱया पत्रा्ील लेखांची भाषां्रे समग् अथवा सारांिरूपाने थो््डयािा 
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फरकाने ये् अस्. आणखी तया् येणारे शवषय म्हणिे, “सतू्रदररद्र्ेला पावलेले दोनच अस्. एक 
शवधवापनुशव्लवा्ह व दसुरा स्तीशिक्षण.”

१८७० चया िानेवारी मश्हनयापासनू म े अखरेपयहं् रावसा्हबे आप्या कुिंुबाचया 
प्कृश्सवासथयाकर्ा म्हाबळेश्वर मकुकामी िाऊन राश्हले ्हो्े. रावसा्हबे मुबंई् अस्ा नेशिव्ह 
ओशपशनयनचया लेखां्ील प्फू लेखकांक्ूडन मिंरू ्होऊन आले म्हणिे, तयावर एकवेळ निर िाकून, 
का्ही कमी िास्ी करावयाच ेकी ना्ही ्े पा्ूहन छिापायला िवेिचा ्ुहकूम दे्  अस्. म्हाबळेश्वरास 
शवश्ां्ीकर्ा गे्यावर मात्र असे करण े िकय नव्ह्े; कारण सव्ल लेख, पत्र शनघावयाचया 
्ारखपेयहं््ही ्यार नस्. श््कया् का्ही म्हत्वाचा शवषय शनघाला ्र असा उिीर ्होण ेसा्हशिक 
्हो्े. मग तयाच ेप्फू म्हाबळेश्वरास पाठवनू रावसा्हबेांची मिंरुी घणेयास सव्ड नसे. म्हणनू ्े काम 
तयांनी आपले शमत्र गणप्राव भासकर यांचयाक्ेड सोपशवले ्हो्े. यावेळी उदास येथे नव्ह्े. तयांचया 
िागी गोशवंद कृषण रान्ेड बी. ए. ्ह े्हो्े. िरा का्ही शदवस बाळकृषण िास्ती बापि का्ही काम 
छिापखानया् बघ् अस्. शम. कावसिी यांचया ््लख लेखां्ील एखादा िबद गणप्राविी 
बदली्. शम. कावसिी यांनी रागाने एक शदवस रावसा्हबेांना शलश्हले की, “िशनवारी घ्डले्या 
प्कारावरून पा्ह्ा मला सवाशभमान धरून ्मुचयािी संबंध ठेव्ा ये् ना्ही, असे सपष्ट सांगावे 
लाग् आ्ह.े” नेशिव्ह ओशपशनयनमधले लेख ने्हमी शनभवी्डपण ेशलश्हलेले अस्. ्री कावसिींच े
समाधान ्ेवढ्याने ्हो् नसे. तयांनी मागे एकदा १०.१.१८६४ चया पत्रा्च कळशवले ्हो्े ्े असे- 
“्मुचया लेखा्ील समया्लदपणा व पोक्तपणा म्हणिे कोण्े गणु आ्हे् ? मळुमळुी्पणाशिवाय 
दसुरे ना्ही्! सथाशनक नाव शमळशवणयाच ेआलेले प्संग ्मु्ही अनेकवेळा घालशवले आ्हे् .”

एका श्हदंी मनषुयाची मोठ्या ्ुहद्ावर नेमणकू झाली. कावसिी तयावर िीका कर्ाना आप्या 
लेखा् म्हणाले, ‘यांच े कश्प् शिक्षण इ.’ गणप्रावांनी कश्प् िबद काढून िाकला. ्े 
कावसिींस आव्डले ना्ही. नानाभाई राशणना यांनी सांशग्ले की, वयशक्तशवषयक चषे्टा करणारे लेख 
कावसिी यांनी शल्ूह नये ्ह ेखरे; पण वादग्स् व िीघ्रसंक्षोभकारक लेख आम्ही आप्या पत्रा् 
ने्हमी शल्हावे.

रावसा्हबे िागयावर (मुबंईस) असले म्हणिे सव्ल लेखकांची समिू्  घालनू िो इष्ट ्ो फेरफार 
तयांचया लेखां् करून घे् . ्े का्ही अिंी ्री साधावे म्हणनू तयाची एक खबुी गणप्रावास 
रावसा्हबेांनी सांगनू ठेशवली ्हो्ी ्ी अिी, “मन शसथर व ्डोके िां्, ठेवा. सावधान रा्ूहन 
लेखां्ील अकारण ्ीव्र्ा शदसेल ्ी िरा सौमय करा.” ्थाशप दयुयम लेखकांिी िां्पण ेकरावी 
लागलेली ्ही रोिची वािाघाि पा्ूहन रावसा्हबेांनी शवनायकराव भागव् यांना शलश्हले की, एकदा 
एकाला एश्डिरचया कामावर नेमला म्हणिे तयाची लेखणी आवरून धरावयाला शक्ी कठीण िा्े 
्े एकि्या नारायणालाच ठाऊक! (८.५.१८७०)

्री एकदा एश्डिर म्हणनू रावसा्हबेांनी एखादा मनषुय नेमला म्हणिे तयाचया कामा् ्े ्हा् 
घाली् नस् याच ेएक उदा्हरण ्डायरी् शलश्हलेले साप्ड्े.
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xx मगंेि यांचा छिळ एका कॉनसिेबलने केला ्हो्ा तयाची क्हाणी सांग् ्े आले व म्हणाले, 
‘ने. ओशपशनयनचया एश्डिरला माझया गाऱ्हाणयाशवषयी शल्हावयास सांगा.’ मी म्हिले, ‘एश्डिर 
माझा नोकर ना्ही. नेशिव्ह ओशपशनयनला िर का्ही शकंम् असेल ्र तयाचया कामा् ्हा् घालण े
तयास आव्डणार ना्ही व नसेल ्र ्मु्ही भरीस प्डणया् अथ्ल ना्ही.’ ्े म्हणाले, ‘्ह ेपत्र नेशिव्हांच े
म् प्दशि््ल  करणारे आ्ह.े म्हणनू माझ ेगाऱ्हाण ेऐकले पाश्हिे ना्ही ्र मी वग्लणी दणेार ना्ही.’ मी 
सांशग्ले, ‘असला संिशय् वग्लणीदार आम्हास नको.’

शम. िककर यांनी, एकदा शम. कावसिीस शवचारले, (कारण ्ह,े ने. ओशपयनमधये लेख शलश्ह्ा् 
्ह ेतयांना मा्ही् नव्ह्े) “नेशिव्ह ओशपशनयनचया लेखकांना का्ही फायदा प्ड्ो का्हो?” तयावर 
शम. कावसिी यांनी उत्र शदले, “आम्ही सवेछिापे्रर् ्होऊन लेखकांच ेकाम कर्ो रोिंदारीवर करी् 
ना्ही. आमचया श्माचया मळुािी पे्म आ्ह.े” ्ह ेऐकून शम. िककर सा्हबेांस आनंद वािला व तयांनी 
आमचया लेखां्नू शदसनू येणाऱया सव्ंत्र बाणयाची स्ु् ी केली. (१६.४.७० च ेशम. कावसिी यांच े
रावसा्हबेांना पत्र)

इ्की प्श्ष्ठा या पत्रास यावयास का्ही उत्म म्ंडळीचया वयाची ५-६ उत्म वषते व स््ोद्ोग 
कारण झाला या् संिय ना्ही व ्ह ेपत्र इ्के लोकशप्य झाले ्हो्े की, “नेशिव्ह ओशपशनयनचा अकं 
कधी एकदा बा्हरे प्ूडन ्हा्ा् प्ड्ो” असे लोकांना ्हो् असे.

नानाभाई राशणना यांचयाक्ेड पत्र छिापावयाच ेकाम गे्यापासनू दसुरी एक गैरसोय ्होऊ लागली. 
अगदी ्ाजया प्चशल् शवषयांवर िीका करावयाची म्हणिे मखुय मिकूर अगदी िवेि्या शदविी 
छिापावयास येई. वेळेवर अकं शनघणयाकर्ा िादा माणसे  ्री ठेवावी लाग् अथवा उशिरा बसवनू 
मनषुयास सवाई द्ावी लागे. खच्ल वाढे व छिापखानयाचया इ्र वयवसाया् थो्डी अ्डचण प्ेड. 
तयामळेु तयांची थो्डी कुरकुर सरुू झाली. छिपाईकर्ा िनुा छिापखाना पनु्हा सरुू कर्ा येईल की 
काय असा शवचार सरुू झाला. तयाच ेसामान प्डलेच ्हो्े. बाळकृषणिास्ती बापि ्ह े्ो छिापखाना 
घणेयास ्यार झाले. पत्राची ्ही िबाबदारी अगंावर घे् ा येईल ्र पा्ूह लागले. मालकी, छिापखाना 
व पत्राची वयवसथा, िास्तीबवुांचया ्हवाली करणयाचा शवचार रावसा्हबेांनी १६.१.१८७० चया 
समुारास चालशवला ्हो्ा. काय्लबा्ुह्यामळेु नेशिव्ह ओशपशनयनची वयवसथा रावसा्हबेांनी १८७१ 
साली दसुऱयावर सोपशवली. “नेशिव्ह ओशपशनयनची वयवसथा माझयाक्ेड ना्ही. मी मला वािेल 
्ेव्हा थो्ेड शल्ही् अस्ो.” (१८.४.१८७४ च ेि. िेकब यांना पत्र) १८७२ मधये खप वाढावा 
म्हणनू १५रु.ची वग्लणी १२ रु.करणया् आली. १८७६ साली इदंपु्कािाच े मालक शवषणिुास्ती 
पंश्ड् ्ह ेपरलोकवासी झाले. ्ेव्हा या छिापखानयाची वयवसथा पा्हाणयास १८७६ साली इदंपु्काि 
छिापखानया्ील अनभुशवक ग्ृहसथ मोरो शवठ्ठल वाळवेकर ्ह े शमळाले. तयांना नारायण म्हादवे 
परांिपे ्ह ेयेऊन संसथेस शमळाले ्हो्े. यांना तयांच ेबंध ू्हररभाऊ परांिपे सा्हायय करू लागले. पढेु 
का्ही शदवसांनी प्शसद्ध बापसूा्हबे आठ्ये ्ह े लेखकांच ेकाम करी्. पढेु लवकरच नारायणराव 
परलोकवासी झा्यावर ्हरीभाऊ परांिपे यांचयाक्ेड छिापखानयाची व पत्राची वयवसथा आली व 
्हररभाऊ ्ह ेशनतयनेमाने लवकर उठून वयायाम घणेयास म्हालक्मीचया समदु्राक्ेड िा् अस्. ्ेव्हा 
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घरी िा्ाना रावसा्हबेांचया बंग्यावर येऊन तयांचया सशननध ऑशफसमधये बस्, वेळ झा्यास 
रावसा्हबे तयांना काम कर्ा कर्ाच एकाद ेदसुरे सफुि ्ों्डी सांग् ्ेवढे शल्ूहन घऊेन पर् ये्. 
रावसा्हबेांचया मागे ्ह ेपत्र ्हररभाऊ परांिपे यांनी बरेच शदवस चालशवले ्हो्े. लेखकाच ेकाम ्े 
सव्: व शम. ऱ्हीयाि्सेक, दामोदर कृषण करंदीकर. बीए. एलएल.बी., रामभाऊ स्हस्रबदेु्ध वगैरे 
करी् अस्. ्हररभाऊंचया मागे ्ह ेपत्र बंद झाले.

नेशिव्ह ओशपशनयन पत्राबद्दल इगंलं्डमधये प्शसद्ध झालेली का्ही म्े 
जयांच ेचालकतव शवश्वशवद्ालयाचया गॅ्िएुिक्ेड अस्े तयांच ेसवरूप इ्र कोणी चालशवले्या 

पत्रां्ूहन शभनन अस्े. बी. ए. म्ंडळी ्हलॅम, मकेाॅले व बक्ल  यांचया लेखा् अवगा्हन केलेली अस्े 
व रािपक्षावर प्िापक्षाने शमळशवलेला िय तयांना सारभू्  वािू लाग्ो व तया धोरणाने ्ह ेलोक 
लेख शल्ूह लाग्ा्. म्हणनू तयांना का्ही अगँलोइशं्डयन पत्रे ‘शवषारी सप्ल’, ‘कृषणकारसथानी’, 
‘धदं्ाने रािद्रो्ही’ इतयादी शविषेण ेदऊे लाग्ा् व थो्डकया्, सांगावयाच ेम्हणिे तयांना शरिशिि 
राजयाच ेित्र ूसमि्ा् व यांची मसुकुिदाबी करावी अिा सचूना करू लाग्ा्. असा ग्हिब 
ने. ओशपशनयन पत्रावर आला ना्ही. सर िॉि्ल ब्ड्लव्ुड यांनी लं्डनमधये एका सोसायिीपढेु, ‘श्हदंी 
व ््लमानपत्रे’ ्हा शवषय मदु्दाम वयाखयानास घऊेन सांशग्ले की, “श्हदं ूपेशट्यि, नेशिव्ह ओशपशनयन, 
रास् गोफ्ार व इदंपु्काि यांचा खप चांगला असनू यांचया लेखा् सव्ंत्र बाणा व रािभक्ती 
शदसनू ये्े.” पढेु १८७२ साला् २.११.१८७२ चया सॅिर्ेड ररवहमूधये श्हदंी व ््लमानपत्रांवर िीका 
कर्ाना एका लेखकाने खाली शद्याप्माण ेम् शदले आ्ह-े “कलकत्यास श्हदं ूपेशट्यि व बेंगाली; 
मुबंईस अधते इगं्िी् शनघणारे नेशिव्ह ओशपशनयन, शमत्रोदय व इदंपु्काि इ्की पढुारी पत्रे आ्हे् . 
तयांच ेविन िलदीने वाढ् आ्ह.े नेशिव्ह ओशपशनयनमधील लेख फार चांगले शलश्हलेले अस्ा्. 
‘शरिशिि राजयाचा सयू्ल श्हदंभमूीवर स्् प्काशि् रा्हो अिी इचछिा प्तयेक श्हदंी मनषुयाची आ्ह.े’ 
्हा नेशिव्ह ओशपशनयनमधील उ्ारा इगंलं्डची श्हदंसुथानास गरि आ्ह ेअसा ठरीव शसद्धां् प्काशि् 
करी् आ्ह.े”

१८७१ चया एशप्ल मश्हनया् ७ वषते नेशिव्ह ओशपशनयनची सेवा करून, तयाच े एश्डिर 
आप्या वाचकांस रामराम करून मोकळे झाले. तयावेळेला ्ह े पत्र चालशव्ाना, बशुद्धनैपणुय व 
सदसद ्शववेकबदु्धी दाखशवली म्हणनू इशं्डयन शमररने, फार पररश्म घऊेन चांगला शविय शमळशवला 
म्हणनू पेशट्अिने, फार काळिीपवू्लक पत्र चालशवले म्हणनू गिुरा् शमत्राने, तयांची स्ु् ी केली. या 
लेखा् रावसा्हबेांच ेनाव ना्ही. मोघमपण ेएश्डिर असा िबद वापरला आ्ह.े १८७१ चया ने. ओ. 
चया कुठ्या्ही अकंां् रावसा्हबे एश्डिरचया कामा्नू मोकळे झाले असा उ्लेख ना्ही शकंवा 
दसुरा एकादा लेखक काम सो्ूडन गेला असा्ही उ्लेख ना्ही; परं् ुसा् वषते सेवा केलेले एश्डिर 
रावसा्हबेच असावे असा ्क्ल  करणयास िागा आ्ह.े ‘मी ्ह्ली ्े काम करी् ना्ही.’ असा उ्लेख 
रावसा्हबेांचया एक-दोन पत्रां् १८७१ चया पढेु साप्ड्ो. यावरून ्ह े लेख रावसा्हबेांना उद्दिेनू 
शलश्हले असावे.
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नेशिव्ह ओशपशनयन पत्रा्ील शनव्डक लेख छिापनू प्शसद्ध करणयासारख ेआ्हे् . कारण ्े एक 
सव्ंत्र पत्र ्हो्े. कोणाचया आश्यावर अवलंबनू नव्ह्े. सव्ंत्र झऱयाचया प्वा्हा्ील पाणयाप्माण े
तया्ील लेख शनम्लळ ्हो्े.

ने. ओ. चया सव्ंत्र म्ाची िदु्धी अबाशध् रा्हणयास मखुय कारण असे ्हो्े की, या पत्राचया 
उतपननावर तयाच ेचालक पोिाकर्ा अवलंबनू नव्ह्े. फायद्ाकर्ा भलतयासलतया िाश्हरा्ीसदु्धा 
या पत्रा् ्े घे्  नस्. इ्केच नव्ह े्र सवम्प्साराथ्ल पदरास खोि लावनू घणेयास चालक ्यार 
्हो्े, तयामळेु तयांना कोणाची ्हांिी ्हांिी करावी लाग् नसे. आपले खरे म् ्ेच ्े दऊे िक्. 
व ््लमानपत्र ्हचे िर तयांच ेपोिाच ेसाधन अस्े ्र वाचकांची खिुाम् कर्ाना तयांच ेम् दशूष् 
झाले अस्े.

या पत्रा्ील सव्ल लेखांचा सारांि्ही दणे ेयेथे िकय ना्ही म्हणनू तया पत्राच ेसवरूप काय ्हो्े ्े 
सकं्षेप्ः दणेयाच ेयोिले आ्ह.े

प्थम प्चशल् शवषयावर अग्लेख, का्ही लघ ुसंपादकीय लेख, नं्र श्हदंसुथाना्ील अनेक 
व ््लमानपत्रा्ील व इगंलं्डा्ील व ््लमानपत्रां्ील का्ही शवषयावरील लेखांच ेउ्ारे ये्. ्े ब्ुहिः 
खालील पत्रा्ील अस्-

सरामपरू (श्ीरामपरू) येथील रेिन्ड आफॅ इशं्डया, अला्हाबाद येथील पायोशनयर, सॅिर्ेड 
ररवह ू (लं्डन), बेंगाली, श्हनद ू पेशट्यि, ज्ानप्काि (पणु)े, इदंपु्काि (मुबंई), ्होमनयसू (इगंलं्ड), 
वतृ्प्काि (नगर), मॉशनहंग ्हरे््ड, सतयदीपक, मद्रास िाईमस, पणू्लचदं्रोदय (इदंरू), नयाय शसंध,ू 
िामिेमिदे, इशंगलिमन (कलकत्ा), इशं्डयन शमरर, ्डाकाप्काि, शसलोन ऑबसरव्हर, िाइमस 
(मुबंई), गॅझिे (मुबंई), ऑबसरव्हर (पणु)े, शसशन्डयन, ओव्हरलन्ड मले, ्ेडली नयसू, मद्रास सिॅन्ड्ड्ल, 
बेळगावसमाचार, िगशनमत्र (रतनाशगरी), म्हाराषट्शमत्र (सा्ारा), िभुसचूक (सा्ारा), नाशिकवतृ्, 
बरारसमाचार, गिुराथी, रास्गोफ्ार, गिुराथशमत्र, चाबकू, ्हरकारू इ. इ.

इ्कया पत्रा्ील उ्ारे दणेयाचा म्लब िागा भरून काढणयाचा नव्ह्ा. शनव्डक उ्ारे िोधनू 
काढणया् शि्का वेळ लाग् असे श््कया् नवे लेख्ही शलश्ह्ा आले अस्े. परं् ुवाचकांच े
मनोरंिन ्होऊन का्ही ज्ानाचा लाभ व्हावा व लोकम् शविषे्ः श्हदंसुथाना्ील लोकांचे४ काय 
आ्ह े्े सवाहंस कळावे ्हा उ्ारे दणेयाचा म्लब ्हो्ा. उ्ारे दे् ाना तयां्ील लेखांवर अ्प िीका 
ये् असे. रिें ्ड आफ इशं्डया (श्हदंसुथानाचा शमत्र) ्ह ेनाव धारण करणारे पत्र श्ीरामपरुास शनघ् असे. 
्े श्हदंी आकांक्षांच े शवरुद्ध असे. तयावर ने. ओ. मधये शनतय िीका येई. एकदा ्र, ‘मखुपषृ्ठावर 
असलेले श्हदंसुथानचा शमत्र ्ह ेआपले नाव बदलावे’ अिी्ही सचूना ने. ओ. मधये आली ्हो्ी.

नं्र शवशवध शवषयांवर उपयकु्त माश्ह्ी दऊेन व ््लमानपत्र ्ह े नाव यथाथ्ल ्होणयापरु्े थो्ेड 
व ््लमानसार दणेया् येई.

आबालवदृ्धांस शविषे्ः ख्ेेडगावचया लोकांना शप्य असलेली सरकारी अशधकाऱयांचया 
बद्यांची व नेमणकुांची बा्मी असे. ्ी दे् ाना नेमणकुा चांग्या कोठ्या व वाईि कोठ्या ्े 
िरूर ्ेथे सांगणया् येई.
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रतनाशगरीचया ्हायसकूलमधील यरुोशपयन शप्शनसपॉल यांचया कारकीदवीवर लेख शल्ूहन नेशिव्ह 
ओशपशनयनने तयांची बदली करून घे् ली ्हो्ी. “्ह ेवेळेवर िाळे् िा् ना्ही्. दोन वषाहं् एक्ही 
मलुगा मशॅट्कयलेुिनचया परीक्षेस बस ू िकला ना्ही; ्ह े नालायक आ्हे् . यांचया पगाराचा पैसा 
श्हदंसुथाना्ील गरीब रय्ेचया पैिावर बोिाच आ्ह.े येथील उषण ्हवे् नांदणयासारखया यांना सवयी 
ना्ही्. तयांना घरची थं्ड ्हवा चांगली. आम्हास शवद्ाज्ान करून सवाथ्ल साधावयास आले्या या 
ग्ृहसथांचया शवरुद्ध शल्ूहन यांच ेनकुसान करणयाचा आमचा ्हे्  ूना्ही! भां्डारकरांसारखया बशुद्धमान 
बी. ए. ला रतनाशगरीस आण्यास लोकांचा फायदा ्होईल.” याप्माण े्डाॅ. भां्डारकर यांची नेमणकू 
झाली.

मयशुनशसपल कशमिनरचया िागेवर ्डॉ. ब्ड्लव्ुडसारखया थोर इगं्ि ग्ृहसथाची नेमणकू व्हावी 
अिी शिफारस ने. ओ. करी.

मुबंई मयशुनशसपाशलिीचया रोिचया कामावर शलश्हलेले लेख वाचनीय आ्हे् . शम. क्राफ्ड्ल ्ह े
कशमिनर अस्ा तयांचया उधळपट्टीवर या पत्रां् अनेक लेख आले ्हो्े. ्ह ेपत्र ्हा् धऊुन तयांचया 
पाठीस लागले ्हो्े.

संसथाशनकांचा पवूतेश््हास ये् असे. तयांची लोकसंखया, उतपनन व राजयवयवसथा किी आ्ह े
तयाची ्हशकग् ये् असे. कारण श्हदंी संसथाशनकांवरील लोकांच ेपे्म या समुारास िरा वाढले ्हो्े. 
्डल्हौसीने पषुकळ संसथाशनकास राजय करी् बसणयाचया दगदगी्नू वाचशवले ्हो्े व थाे्ेड उरले 
तयांना रािकीय पदाथ्लसंग््हालयां् िनुया रािांच ेनमनेु म्हणनू शिक्षणाचया रुमालाने साफसफू करून 
रक्षण करून ठेवले अस्ा िनुया काळाच ेसमारक म्हणनू ्री ्े पा्हावयास शमळावे अिी लोकांची 
िभुचेछिा असे. श्हदंी संसथाने व इगं्िांच ेराजय या शवषयावर ने. ओशपशनयनमधये लेख बरेच आले 
आ्हे् . ्े वाचनीय आ्हे् . “तया् शरिशिि राजयािी आमचा संबंध िळूुन आला आ्ह ेया् मोठे 
राषट्ीय काय्ल आ्ह.े तयाची शचन्ह ेबघणाऱयास सपष्ट शदस् आ्हे् . तयांची राजयवयवसथा प्ागश्क 
आ्ह ेव श्ची वाढ उत्रोत्र ्होणारी आ्ह,े तयामळेु आम्ही सव्: शरिशिि राजय अशधक चा्ह्ो 
असे सांगनू शरिशिि अमंलापासनू नफे-्ोिे दाखवनू संसथाना्ील अमंलाच ेनफे-्ोिे दाखवनू शदले 
आ्हे् . शरिशिि राजयाचया िमसे व खचा्लस घालणयासारख ेिे ्हो्े ् े घालनू लोकांपढेु १८६८ साली 
्हा ख्डा्ल सपष्टपण ेठेवनू, “संसथाशनकांनी नयायखा्े व अममलबिावणीच ेखा्े ्ही शनराळी करावी, 
चांगले कायद ेकरावे व श्िोरी्नू खासगी खचा्लस उचलावयाचया पिैास आळा घालावा.” असे 
सचुशवले आ्ह ेव पढेु म्हिले आ्ह ेकी, “संसथानां्ील अमंल िर म्हणणया् ये्ाे इ्का िलुमी 
अस्ा ्र इगं्िांची उत्म वयवसथा मना् आणनू या संसथाशनकांची सव्ल प्िा एक शदवस उठून 
दसुऱया शदविी संसथानांची सर्हद्द ओलां्ूडन मलुां-बाळां-ढोरा-पोरां सदु्धा इगं्िांची प्िा बनली 
अस्ी व मग श्हदंी संसथाशनकांचया वािोळे फक्त सारंगीवाले, ्बलिी व पैंिण घालनू नाचणाऱया 
वारयोशष्ाच उर्या असतया!”

“इगं्िांनी उदार शिक्षण दणेयाची व मदु्रणसवा्ंतयाची अिा जया दोन दणेगया शद्या आ्हे्  
तयांनी सवाहंच े क्याण ्होऊन इगं्िाची प्श्ष्ठा वाढेल असे सांगनू इगं्िांचया राजयपद्ध्ीचया 
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संसगा्लने संसथाशनकांनी अं् वय्लवसथा बदलावी.” असे सचुशवले आ्ह.े५  ्िी आिा करणयास िागा 
आ्ह ेअसे दाखशवणयास सर ररच्ड्ल िेंपल मुबंईच ेमािी गव्हन्लर यांचया पसु्का्ील खालील उ्ारा 
शदला आ्ह.े

“याशिवाय संसथाशनकांचया शवषयी सतयधमा्लने बोलावयाच े म्हणिे असे म्हिले पाश्हिे की, 
आमचया िभंर वषाहंचया या दिेावरील वच्लसवाचया काळा् पषुकळ चांगले श्हदंी रािे ्होऊन गेले. 
तयांची मोठी यादी दणेयाची गरि ना्ही. ्े प्शसद्धच आ्हे् . तयाशिवाय उत्म मतं्री ्होऊन गेले. 
उदा्हरणाथ्ल, म्हसैरूचा पशूण्लया, इदंरूच े्ातया िोग, ्हदैराबादच ेसालरिंग, गवालेरच ेसर शदनकरराव 
व त्रावणकोरच ेसर िी. माधवराव.”

्ह ेलेख इगं्िी् ्हो्े ्े इ्के लोकशप्य झाले की, ्े पसु्क रूपाने पनु्हा छिापवावे लागले. 

रािकीय म्ंडळया व व ््लमानपत्रे यांच ेकाय्ल कोण्े याशवषयी रावसा्हबेांच ेएक आव्ड्े म् 
असे. तयाचा उ्लेख ने. ओ. मधये ्हो् असे, “श्हदंी व ््लमानपत्रे व सभा यांच ेकाय्ल व शवलाय्े्ील 
पाल्लमेंि सभे् ील अशधकारारूढ पक्षास शवरोध करणाऱया सभासदांच े काय्ल्ही एकच आ्हे् . 
अशधकाररूढ पक्षाने करू घा्ले्या कामास पाल्लमेंि सभे्  शवरोध करून तयांची कसोिीने 
्पासणी करून लोकांचया अनश्ह्ाचा भाग तया्नू काढून िाकून बाकीची काम े््डीस नेणयास 
मद् करावयाची ्ह े्े काय्ल ्होय.” 

“या संसथांनी प्चशल् शवषयांचा नीि अभयास करावा, दिेासंबंधी सव्ल ्ऱ्हचेी माश्ह्ी गोळा 
करावी, काय काय सधुारणा ्होणयासारखया आ्हे्  काय काय इष्ट आ्हे् , इ. इतथंभू्  माश्ह्ी 
शमळवावी म्हणिे या संसथांच ेविन प्डलेच पाश्हिे.” 

“शवलाय्ेस अनॅिी कॉन्लला लीग ्ही संसथा पश्ह्याने ्चुछि माशनली िाई. पढेु अतयं् प्यासाने 
तया संसथेने लोकम् आपले बािसू वळवनू घे् ले ्ह ेप्शसद्धच आ्ह.े श्च ेअनकुरण करून आमचया 
संसथांनी आप्या मनाप्माण ेप्िेच ेक्याण करून घणे ेिकय आ्ह.े” (३.४.१८७०)

“एवंच सरकारने केले्या कृतयां्ील चांगलेपणाची वाखाणणी करण े ्ह े शनराळे आ्ह े व 
तया्ील खो्ड दाखवनू दणे े्ह ेशनराळे आ्ह;े परं् ुखो्ड दाखवनू दणे े्ह े्ी ना्हीिी करणयाचया ्हे् नेू 
दाखशवणया् ये् आ्ह.े” असे या पत्राच ेधोरण तया्ील लेख वाच्याबरोबर धयाना् येणयासारख े
आ्ह.े

िीका कर्ाना िबदछिल मळुीच करणया् ये् नसे. काय शल्हावयाच े्े सपष्टपण ेशलश्हले िाई. 
“मना्ले शवचार दाबनू ठेवनू उगाच केलेला िबदांचा उचचार सोनाराचया नळी्नू इक्ूडन श्क्ेड 
गेलेले वारे ्होय.” म्हणनू अवास्शवक स्ु् ीचया मागे, ने. आ. केव्हा्ही लागले ना्ही कारण, “अिी 
स्ु् ी फार मादक आ्ह.े श्चया योगाने मतुसद्दी मो्ह पाव्ा्. ्त्वज्ानी शवचारभ्ष्ट ्हो्ा् व राजये 
नाि पाव्ा्.”

ने. ओ. मधये ‘बा्हरेगावचा नयाय’ या सदराखाली मशॅिसटे्ि व शि््हाशधकारी यांनी केले्या 
शनकालांवर खरपसू िीका ये् असे. तयाचा उद्दिे पढेु शद्याप्माण े्हो्ा. “सवेझचया कालवयापासनू 
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पढेु या बािलूा लोकम् ना्ही. कायद ेअथवा सिास्त रािसंसथा लोकम्ाचया दाबाशिवाय शनषफल 
्हो् अस्ा् म्हणनू अशधकारी श्हदंी असो् अथवा इगं्ि असो्, तयांचया कृतयावर िीका करून 
्ी दरूपयहं् प्शसद्धी पाव्ील असे करावयाच.े” अनेकवेळा ्हायकोिा्लने असले अनयाय निरेस 
आ्यावर दरू के्याची उदा्हरण ेने. ओ. मधये शदलेली आढळ्ा्. “शरिशिि राजयाची बळकिी 
लोकम्ावर आ्ह,े असे प्श्पादन या पत्रां् वारंवार ये् असे.” 

वाकसवा्ंतयाबद्दल व लेखनसवा्ंतयाबद्दल ने. ओ. सरकारास दवुा दे्  असे.

“जया गोष्टी आम्हाला न्ड्ा् तयाशवषयी उघ्डपण ेव खासगी री्ीने कुरकूर करणयास िॉन 
बलुला िेवढा इगंलं्डा्, ्ेवढा येथे आम्हास अशधकार आ्ह.े आम्हास रािकीय ्हवामापन यंत्राक्ेड 
स्् सकू्म निरेने पा्हा् र्हावे लाग्े. कारण एकाद्ा वेळेस +x+ येथील लो्हकां् उषण्ा उतपनन 
करील, ्हवा पा्ळ ्होईल व रािकीय वयापारावर पररणाम करणारे शनराळेच वारे अनय शदिनेे वा्ूह 
लाग्ील! तयाचा नकािा आमच ेपािी ना्ही.” इ. इ. वण्लन वाचनू ने. ओ. ्ह ेरािकीय पक्षाच ेकाम 
नावा््डयाप्माण ेकरणयास अव्रले ्हो्े ्ह ेउघ्ड आ्ह.े

ने. ओ.ने प्ामाशणकपण े केलेली िीका सरकारा् आदरास पात्र ्होई. साऱयाचया थकले्या 
बाकीवर व नोशििीचया खचा्लवर अ्प वयाि घणेयाच ेएका अशधकाऱयाने ठरशवले. तयावर ने. ओ. 
मधये िीका आ्यावर ्ो ्ुहकूम रद्द झा्याच ेसरकारने ने. ओ. ला कळवले.

शकतयेक इगं्िी पत्रकारांस रा्ूहन रा्ूहन श्हदंी लोकांची नालस्ी करावयाची सवय आ्ह.े श्ला 
अनसुरून कोणी का्ही शलश्ह्यास सवाशभमानपवू्लक तयाचा शनषधे ने. ओ. करी् असे. एकदा 
“श्हदंीलोक ्ह ेकृ्ज् ना्ही्. तयांचया कोिां् ‘मी आभार मान्ो’ ्हा िबदसमचुचय ना्ही.” अिी 
्क्रार का्ही इगं्िी पत्रा् सरुू झाली. ्ेव्हा ने. ओ.मधये श्हदंसुथानच ेश्ह्ित्र ूवाॅरन ्हशेसिंगस यांचया 
्ों्डच े शम. बक्ल  यांचया खिपिीने तयांची कोिा्ल् चौकिी चालली अस्ा कृ्ज््ेबद्दल श्हदंी 
लोकांस शदलेले शिफारसपत्र छिापनू काढून तयाचया िो्डीला श्हदंी धमा्लस नावे ठेवणाऱया शमिनरी 
लोकांपैकी एकाने शदलेले शिफारसपत्र ने. ओ. ने छिाशपले, “मी आधीच घे् ले्या िपथेवर असे 
सांग्ो की, श्हदंी लोक सवभावाने सौमय व दयाळू आ्हे् . तयांना अपकार केला अस्ा ्े शि्के 
शचढ्ील तया्ूहन तयांचयावर उपकार केला अस्ा अशधक कृ्ज््ा दाखव्ील. पथृवीचया पाठीवर 
प्बल दशुव्लकारांस थारा न दणेारे िे सधुारलेले दिे आ्हे्  तयापैकी एक तयांचा दिे आ्ह.े” (वाॅरन 
्हशेसिंगस) “कृ्ज््ा श्हदंी लोकांचया रोिचया रा्हाणी् आढळून ये्े. ्े एकवेळ तयांना केलेला 
अपाय शवसरून िा्ील; पण उपाय केलेला कधी शवसरणार ना्ही्, ्ह ेमी २२ वषते व २८ शदवसांचया 
अनभुवाने सांग्ो.” (चाल्लस फोस्ल, १८.१२.१८३९) ्ही प्श्सपधया्लबरोबर सामना करणयाची पद्ध्ी 
ने. ओशपशनयनची सव्ल पत्रांस साध् ना्ही.

वरील गैरसमिाचा प्कार वजय्ल करणयाचा ने. ओ. उपदिे करी- “इगंलं्डचया श्हदंसुथानािी घ्ूडन 
आले्या संयोगाने श्हदंी राषट्ाचया सामाशिक, बौशद्धक, नैश्क व धाशम्लक िीशव्ाला चै् नय प्ाप्त 
झाले आ्ह.े दोन्ही राषट्ांनी एकमकेां्ील गैरसमि दरू करून शवचारशवशनमय सरुू केला पाश्हिे.”
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“श्हदंसुथानाचया रािकीय भशूम्ीचा पाचवा शसद्धां् (िो गध्लभाला बिुवणाऱया पलुाप्माण े
नू् न शवद्ाथया्लस भास्ो ्ो) ओलां्ूडन सवाहंना गेले पाश्हिे. तयास रािेरिवा्ेड, श्हदंी प्िा, शरिशिि 
प्िा व घरच ेमतुसद्दी ्ह ेअपवाद ना्ही्. सवाहंस सव्:चया क ््लवयाच ेव िबाबदारीच ेध्ेड शिकले 
पाश्हिे्.”

पाल्लमेंि सभे् ील वादशववादां् िेवढा बोधप्द भाग असे ्ेवढा ने. ओ. ने्हमी प्शसद्ध करी.

यशुनव्हशस्लिीमधये पदवीदान समारंभाचयावेळी कलकत्ा, मद्रास व मुबंई येथे झालेली भाषण े्ही 
पश्ह्यापश्ह्याने फार उत्म अस्. शिक्षण व ् े दणेयाच े्हे्  ूव तयाच ेपररणाम याशवषयी िे शवद्ानांस 
म्हण्ा येईल ्े सव्ल तया वेळेस बोलनू झाले नव्ह्े म्हणनू ्ह्ली िी पदवीदान समारंभाचया वेळी 
या दिेां् सव्लत्र भाषण े्हो्ा्, तयापेक्षा तयावेळचया भाषणांस फार रंग चढे व सव्ल लोकांच ेलक्ष 
तयाक्ेड सवाभाशवकपणचे वेधले िाई. “िनुया वैभवाची समृ् ी ्तकाळ नष्ट ्होणार ना्ही ्ह ेसा्हशिक 
आ्ह ेव क्षमय आ्ह;े परं् ु्ह्लीचया चढाओढीचया काळा् िे चढणार ना्ही् ्े प्ड्ीलच, िे पढेु 
धावणार ना्ही्, ्े कदाशच् या िय्ल्ी् मागे रा्ह्ील.” इ. ्रुणांस उपदिे करणारे सर सेिन कार 
यांच े१८६८ मधील कलकत्ा येथे झालेले भाषण फार सरस वकृ्ततवाने भरलेले ने. ओ. मधये समग् 
आले ्हो्े. शनव्डक शवद्ानांची वयाखयाने या पत्रां् स्् ये् अस्. सांखयादी ्त्वज्ानावर ्डाॅ. 
भां्डारकरांसारखयांची वयाखयाने, श्हदंसुथानाच ेदाररद््रय यावर दादाभाईचं ेशनबंध व बंगाली वके्त बाब ू
केिवचदं्रसेन यांची नवया धमा्लवर वयाखयाने ्ही फार मननीय अस्, ्ी ने. ओ. आदरेखनू प्शसद्ध 
करी.

एकदा पश्ह्या पायरीपासनू िवेिचया पायरीपयहं् अनयायाशवरुद्ध दाद मागनू घणेयाच े उपाय 
शरिशिि राजयवयवसथे् कसे कसे उपलबध आ्हे्  ्े क्रमवार दणेया् आले ्हो्े, ्े वाचले 
म्हणिे ्हा्ाने बोि धरून ‘चाल चाल’ या मतं्राचा उचचार करून ल्हान बालकास चालावयास 
शिकशवणाऱया आईची अथवा दाईची आठवण ्हो्े.

काउशनसलांचया कामशगरीवर ने्हमी िीका असे. तया् काउशनसलांची काम ेघाईने करू नये अिी 
मखुय सचूना असे ्ी रावसा्हबेांचया पत्रवयव्हारां््ही आढळ्े.

फार कायद ेकरण ेम्हणिे फार औषध ेघऊेन िरीरप्कृ्ी शबघ्ूडन घणेयासारख ेआ्ह ेअसे वारंवार 
प्श्पादन ये् असे.

नवा कायदा करावयाच ेवािू लागले की, पढुील दोन ्ीन मखुय प्श्न शवचारले िा्.

१. कोण्ी अ्डचण दरू करणयाकर्ा कायदा करणया् ये् आ्ह?े

२. ्ही अ्डचण दरू करावी अिा शक्ी मागणया लोकांक्ूडन आ्या आ्हे् ?

३. ्हा कायदा केवळ प्योगाखा्र केला िा् आ्ह ेकाय?

कायद ेकरणारा ्साच कायद्ाचया मसदु्ावर िीका करणारा ्ह ेदोघ ेकायद्ा् शनषणा् असावे 
लाग्ा्. तयाशिवाय ्त्वाथ्ल शनघ् ना्ही. रावसा्हबे सव्: कायद्ा् शनषणा् अस्यामळेु तयांनी 
केलेली िीका शवचारा्ह्ल असे.
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लोकांमधये कधी कधी का्ही प्श्न फार खळबळ उ्डव्ा्, तयावर लेख शलश्हण े्ह ेलोकशिक्षण, 
लोकांच ेमनोरंिन व लोकांचया ्हककांच ेसंरक्षण करण ेया ्ीन कायाहंशिवाय व ््लमानपत्राच ेचौथे 
काय्ल गशणले िा्े. ्े काय्ल कर्ाना जया शवषयांवर ने. ओ. लेख शल्ही ्े- कुलींचा प्श्न, काळा गोरा 
या् शदसनू आलेला फरक, आगगा््डया्ील वयवसथा अथवा गैरवयवसथा, िो््डयाचा व बिुांचा 
प्श्न, िअेर बािारा्ील सटे्टबािी, वऱ्हा्ड प्ां्, कोिा्ल्ील दखेावे. (जया् अनकु्रम अकं िाकून 
तया् प्शसद्ध बॅररसिर अनॅसिी यांनी कोिा्ल् केले्या द्ंडलीच ेवण्लन ये् असे ्े) 

रे्वे् शस्तयांस कधी कधी त्रास पो्हच्याची उदा्हरण ेआढळली ्र ने. ओ. श्हदंी लोकांसच 
दोष दे्  असे व म्हण,े “आप्या स्तीच ेरक्षण िर कर्ा ये् ना्ही ्र यरुोशपयनांप्माण ेबरोबर घऊेन 
शस्तयांना किाला शफरवावे! दषु्ट लोकांची खात्री शपनल को्डाचया कलमां्ील िबदांवर केले्या 
िीकेने ्हो् नस्े. घो््डयाचा चाबकु घऊेन तयाचया प््हाराने चांगली खात्री तवरर् ्हो्े व अिा 
ब्हाद्दराला शरिशिि मशॅिसटे्ि परुुषाथ्ल दाखशव्ा ये्ो म्हणनू मानच दईेल व स्हानभुू् ी दाखवेल.” 
सो्िरांची लीला ये् असे; ्िी एकदा सो्िरांचया ्हा्नू श्हदंी मनषुयास इिा झाली ्ेव्हा तयांनी 
इशसप्ळापयहं् तयास वा्ूहन ने्याची ्हशकग्सदु्धा आली ्हो्ी. यावरून असे शसद्ध ्हो्े की, 
एखाद्ा शवशिष्ट वगा्लबद्दल शवनाकारण पवू्लम् न ्होऊ दणेयाची खबरदारी ने. ओ. घे्  असे.

स्तीशिक्षणास ्र ्ह ेपत्र वाश्हलेलेच ्हो्े. तयासंबंधी सव्ल चळवळींची ्हशकग् ने. ओ. मधये 
प्शसद्ध ्होई. शवधवा शववा्हाचया बाब्ी् प्थम ने. ओ. ने चांगली कामशगरी केली आ्ह.े

शिमगयाचया सणा्ील बीभतस प्कार सो्डणयाचा उपदिे या पत्रा् ये् असे.

दषुकाळ, अशगनप्लय इ. आपत्ीने लोक त्रस् झाले अस्ा आपशत्शनवारणाथ्ल द्रवय गोळा करून 
तयांचा शवशनयोग इष्ट ्ऱ्हनेे ने. ओ. करी् असे.

याशिवाय साधकबाधक प्माण ेदऊेन खालील शवषयांवर लेख ये् अस्- ्होम चाशि्लस, लषकरी 
खच्ल, शसशव्हल सशव्ह्लसमधये श्हदंी लोकांचा प्विे ्होणयाकर्ा दोन शठकाणी परीक्षा घणेयाची सचूना, 
नयायखातयाची व अमंलबिावणी करणाऱया खातयाची फारक्, सवराजय (का्ही्री प्ाश्शनशधक 
पद्ध्ीच)े, साम्राजयाचया खचा्लची शवभागणी, राजयकारभारा् आमच े अगं, श्हदंसुथानाकर्ा 
श्हदंसुथान, ब्ुहिनसमािास प्ाथशमक शिक्षणाची आवशयक्ा, लवाद कोि्ल, दारूच े वयसन६, 
वाङ् मयातमक शिक्षण, शवरुद्ध, यांशत्रक शिक्षण, िारीररक शिक्षण, प्वासवण्लने, बनारस, आग्ा व 
कानपरू इ. ि्हरांची वण्लने. 

वर शदले्या शवषया् िे रािकीय गाऱ्हाणी गाणारे का्ही शवषय आ्हे् , तयांना ऐश््हाशसक 
म्हत्व आ्ह;े कारण आ्ा रािकीय सधुारणा बरीच ्होऊन लोकांना अशधक रािकीय ्हकक प्ाप्त 
झालेले आ्हे् .

शकरकोळ शवषय कोण्े अगोदर घयावे याशवषयी रावसा्हबेांनी आपले धोरणपशत्रकेच ेसंपादक 
शिशिर बाब ूयांना एकापत्री कळशवले ्हो्े ्े असे, “मी िर ्मुचया शठकाणी अस्ो ्र ्ू् ्ल कायद े
काउशनसले व शसशव्हल सशव्ह्लस ्ह ेशवषय िरा बािलूा ठेवनू आगगा््डया, चौकीदारी व सव्हते इ. सव्ल 
शवषय रय्ेचया दारािी शभ्डलेले ्हा्ा् घे् ले अस्े. या शवषयीची गाऱ्हाणी दीघ्लकालीन आ्हे् .”
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का्ही का्ही फार मनोरंिक व बोधप्द शवषय ये्. तयां् पढेु शद्याप्माण े शवषय अस्. 
अकबराचा धम्ल, पीिर शद ग्ेि रशियाचा बादि्हा याच ेमतृय ूपत्र. (जया् रशियन लोकांची ् तकालीन 
रािनी्ी व श्च ेभावी धोरण्ही शदसनू ये् आ्हे्  ्े)

“लॅशिन भाषपेेक्षा िबदप्ाचयु्लव्ी, ग्ीक भाषपेेक्षा अथा्लननेुय व दोघींपेक्षा शसनगध” या िबदां् 
शव्यमस िोनस यांनी वण्लन केलेली व “पणू्लपण ेव सपष्टपण ेसा्हशिक री्ीने अमू् ्ल क्पना प्दशि््ल  
करणयास इगं्िी भाष्ूेहन समथ्ल अिी पररपणू्ल” म्हणनू ्डाॅकिर ्हॉग यांनी वाखाणलेली िी संसकृ् 
भाषा श्चवेर शनबंध ये् अस्. दाररद््रय, उद्ोग इ. सव्लकाळी सारखया म्हत्वाचया शवषयांवर 
छिोिेखानी शनबंध ये् ्े फार सिुसिुी् अस्. उदा्हरणाथ्ल पढुील शिक्षण या शवषयावरील शनबंधाचा 
भाग, (पॅरा पश्हला.)

शिक्षण
आ्ा याकाळा् शिक्षण म्हणिे काय ्ह े सांग् बसण े एकवेळ सांशग्लेली गोष्ट पनु्हा 

सांगणयाप्माण ेआ्ह.े

अज्ानाचा नाि शिक्षणाने ्हो्ो. शिक्षणाने रानिी मनषुयास आप्या पािवी िक्तीच ेआवरण 
कर्ा ये्े. मतसरी मनषुयास मातसया्लचा लोप कर्ा ये्ो. वयसनी मनषुयास वयसनाक्ेड असणारी 
प्वतृ्ी ना्हीिी कर्ा ये्े. दररद्री िनास दाररद््रयाचया वेदनांच ेिमन कर्ा ये्े व श्ीमं् ास तयाचया 
प्माणा्ी् लक्मीचा मद व गव्ल यांचा ऱ्हास कर्ा ये्ो. इ.

शवरोधाभास ्हा अलंकार रावसा्हबेांचा आव्ड्ा असे ् ो तयांचया पत्रवयव्हारां् आढळ्ो ् सा 
ने. ओ. मधील लेखां््ही आढळ्ो. तयाचा एक मासला असा आ्ह,े “शिंकणाऱयास कोण शिंक्ो? 
शिंकलेला! आम्हाला शिंकणाऱयास आम्ही शिंकले असा गव्ल कधी कधी शनरुपद्रवी शिंकले्यास 
कर्ा ये्ो. रोमन लोकांनी ग्ीकांचा पा्डाव िारीररक बळाने केला; पण ग्ीकांनी बशुद्धबळाने तयावर 
स्ूड काढला. ्साच प्कार थो्डा आ्ा घ्ूडन आला आ्ह.े संसकृ् भाषचेा अभयास करून येथनू 
गेलेले िम्लन संसकृ् भाषचेा अभयास ्ेथील शवद्ानांक्ूडन करव ूलागले आ्हे्  व आ्ा तयांचा 
मोचा्ल इगंलं्डक्ेड वळला आ्ह ेव लवकर पलासीचया लढाईचा स्ूड कलाइव्हचया दिेावर काढणार 
असा रंग शदस् आ्ह.े श्हदंचूया पशवत्र भाषे् ील पाशणनीचया वयाकरणाचया पद्ध्ीने भाषाशवज्ान व 
वयपु्तत्ीिास्त यांना चालन शमळाले आ्ह.े इ.” 

या लेखा् शि् झाले्याची िेतयास शिंकणयाची इचछिा (किा का री्ीने ्होईना?) शदसनू ये्े, 
असे म्हणावे लाग्े; कारण मनषुयिा्ी ्ही लढवययी आ्ह.े श्चया् लढाई करणयाच ेवारे गपु्तपण े
संचर् अस्े, ना्ही ्र मकु्तीफौिेसारखया केवळ धाशम्लक संसथेला वयाव्हाररक नाव दणेयाकर्ा 
यदु्धिास्ता्ील फौि ्हा एक िबद किाला ्हौसेने ्ुह्डकून काढणया् आला अस्ा? याच 
शवरोधातमक ध्वीवर का्ही म्हणी वापरणया् ये्, तया लेखास फार िोभा आणी्. उदा्हरणाथ्ल, 
ित्रकू्ूडन पराभव पावणया् िेवढा धोका आ्ह े तया्ूहन मोठा धोका ित्रवूर शविय शमळशवणया् 
आ्ह.े
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कधी कधी ने. ओ. आिावाशदतवाचया भरा् भशवषय करून ठेवी. तया्ील एक उदा्हरण 
मास्यास पढेु शदले आ्ह.े

“आम्ही असे भशवषय करून ठेव्ो की, सेनेिमधये िेव्हा श्हदंी लोकांचा अशधक भरणा ्होऊन 
तयांच ेब्ुहम् ्होईल तयावेळेस दिेी भाषां्ीलच बी. ए. पषुकळ शनपि्ील. ्ह्ली इगं्िीच ेज्ान 
्होई्ो दिेी भाषांची िरूरी लाग्े. पढेु तयास इ्की बंदी ्हो्े की ्ी पा्ूहन कोणी म्हणले की, या 
भाषा व शिंबकिू प्ां्ां्ील भाषा सारखयाच म्हणनू या तयाजय ्हो्.”

“पढेु अिी वेळ येईल की शवद्ाथयाहंस पाश्ात्य दिेा्ील कोण्ी्ही भाषा अवशय म्हणनू 
शिकशवली िाणार ना्ही. ्डॉकिरी शवद्ा शिकणाऱयाने, इगं्िी कायदा शिकणाऱयाने पाश्हिे ् र लॅशिन 
शिकावे, मसुलमानाने पाश्हिे ्र अरबी शिकावे, श्हदंलूा पवू्लिांचया ज्ानोदधी् अवगा्हन करण े
असेल ्र संसकृ् शिकावे, परं् ुजयास का्ही्री करून सरकारी नोकरी् अथवा खासगी नोकरी् 
पोि भरावयाच ेअसेल तयाने मायभाषे् च बी. ए. नव्ह,े एम. ए. सदु्धा व्हावे!” ्ह ेभशवषय उत्रोत्र कसे 
खरे ठर् िा् आ्ह े्ह ेपाश्हले म्हणिे वरील भशवषय करणया् ने. ओ. ने िी शदवयदृष्टी दाखशवली, 
श्च ेकौ्कु वाि्े.

सव्ंत्र लेख िबाबदारी िाणनू ने. ओ. शल्ही. “तयामधये सव्ंत्र बाणा व रािभक्ती एकत्र शदसनू 
ये्े”, असे म् इगंलं्डमधयेसदु्धा प्शसद्ध ्हो्े. ्ह ेकाय्ल साधणया् श्हदंीवतृ्कारांची िबाबदारी काय 
आ्ह े्ी दाखशवणारे ि. िेकब यांच ेपत्र दऊेन ्ह ेप्करण परेु करणया् ये् आ्ह.े

“आम्ही श्हदंसुथाना् आलेले लोक परकयालोका् गणले िा्ो. पोि भरले म्हणिे ढेकर दणेयास 
घरी िावयाच ेअसे समिणया् ये्े. ्ही गोष्ट आम्हास प्श्कूल आ्ह.े ्मुचया-आमचया चालीरी्ी 
शभनन आ्हे् . ्ही दसुरी प्श्कूल गोष्ट आ्ह.े दिेा्ील उद्ोग आमचयामळेु नष्ट ्हो्ा् अिी श्सरी 
प्श्कूल समिू्  आ्ह.े या गोष्टीिी सामना करणयास अनकूुल ्होणारी गोष्ट एकच आ्ह े्ी ्ही की, 
आमचया सरुाजयाची खरीखरुी शकंम् लोकांस कळून येण;े परं् ुवयापारी वगा्लशिवाय ्ी चांगलीिी 
कोणास कळून ये् ना्ही व ब्ुहिन समािास तयाची शकंम् चांगली कळवनू दणेयाच ेकाम कोणी्ही 
क ््लवय म्हणनू मनावर घे्  ना्ही व ्मु्हास आम्ही अपाय कर्ो अिा समिु् ी ब्ुहिन समािा् 
जयांचयायोगे उतपनन ्हो्ील, असे सचूक लेख शलश्हणया् ये्ा्. ्ही शसथ्ी समाधानकारक ना्ही. 
समया्लद, शनम्लळ अं् ःकरणाने िीका करण-े ्ी शक्ी्ही कठोर िबदां् केलेली असेना ्ही एक 
गोष्ट आ्ह;े परं् ु शवचार के्याशिवाय दोष दणे,े शनषकारण अपराध माथी लाद ूपा्हण ेव सरकारी 
अशधकाऱयांनी केले्या कृतयांचया ्हे् चूा शवपया्लस करण ेया सव्ल गोष्टी अगदी शनराळया आ्हे् . या 
गोष्टींनी ्हानीच ्होणार आ्ह.े याशिवाय या लेखकांचा दसुरा कोण्ा बरे ्हे्  ुअसावा! ‘सौ सोनारकी 
एक लो्हारकी’७ ्ही म्हण नीि धयाना् आणा. पनु्हा-पनु्हा उ्डवलेले शिं् ो्ेड, वारंवार केलेली कुरकूर 
व मतसराने माथी मारलेले अपराध ्ही िवेिी ब्ुहिनसमािरूपी लो्हारास आप्या ्हा्ो््डयाचा 
एकच ठोका मारावयास लाव्ील!” 

लेखां्ील परुषाक्षर िबद ि. िेकब यांना आव्ड् नस्. ्े म्हण्, “जया काया्लकर्ा कठोर 
भाषा वापरावयाची, तयाच काया्लचा श्ने नाि ्हो्ो. कठोर भाषा ्ही नसुतया वकृ्ततवाला िोर आण्े; 
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परं् ु िेथे ्का्लनबुद्ध लेखाने काय्ल साधावयाच े आ्ह,े ्ेथे ्क्ल िक्तीला कठोर िबद ्हाशनकारक 
्हो्ा्. ्क्ल  सबळ नसला म्हणिे ्ो शनषफळ ्हो्ो व ्ो शनषफळ झाला की िषे कोपेन परूये् या 
नयायाने लेखकाचा पक्ष खोिा आ्ह ेम्हणनूच ्ो अपभाषण करी् आ्ह ेअसे ठर्े.” 

m

संदभ्ल शिपा -
१. I am not a Raja to send you heaps of wealth, yet I have my sympathy within and my pen

 without.

२. पत्र सरकारचया आश्याशिवाय चालवावयाच े्हो्े. मागील वषवी एका पत्राने आश्य
 सवीकार्याच ेवतृ् रावसा्हबेांचया कानावर आले ्ेव्हा तयांनी ्डायरी् असे शल्ूहन ठेवले
 आ्ह.े “्र मग तयाने आपणास शवकून घे् ले! आ्ा या कारकीदवीशवरुद्ध ‘रि’ काढणयाची याची
 छिा्ी ना्ही. ्ही सांग्ड फार अपशवत्र झाली. श्हची फळे उभय्ांस पोि भरून खायला शमळ्ील.
 शमळो्!” (१६.३.१८६३)

३. एका यरुोशपयन शमत्रास यांचया शवषयी २३.६.७० च ेशिफारस पत्र रावसा्हबेांनी शदले ्हो्े
 ्े, शम. कावसिी ्ह ेिनेु एश्फनसिोशनयन असनू ्डॉ. ्हाक्ल नेसच ेशिषय आ्हे् . ्ह ेइगं्िी लेखकां्
 सवा्ल् उत्म नसले ्री उत्मां्ले आ्हे् . ्ह ेएक वेळ रास् गोफ्ारच ेलेखक ्हो्े; आ्ा  
 नेशिव्ह ओशपशनयनच ेमखुय लेखक आ्हे् .
 यांचा संबंध याचयापवूवी ४५ वषते नेशिव्ह ओशपशनयनिी ्हो्ा. कासविींच ेलेख रावसा्हबेांनी
 प्थम १८५८ साली वाचले ्ेव्हापासनू ्े लेखकाच ेकाम अनयत्र करी् अस्.

४. व ््लमानपत्रां्ील लेखांच ेसंशक्षप्त अथवा शवस्ृ्  उ्ारे लोकम् प्चशल् शवषयांवर कसे आ्हे
 ्े कळावे म्हणनू रावसा्हबे तयां्ील छिापील भाग कापनू घऊेन दसुऱया कागदास शचकिवनू  
 तयांची पसु्के बांधवनू आप्या संग््ही ठेवी् अस्.

५. याशिवाय शरिशिि लोकांचया राजयवयवसथेचया ्त्वाचा शविय श्हदंीसंसथानां् झालेला
 पा्हाणयाची इचछिा ने. ओ. शनतय करी. शरिशिि राजयवयवसथेचा शनयशम्पणा व प्ामाशणकपणा
 या दोन गणुांच ेअनकुरण करून कारभार करणयाची, प्िा अज्ानांधकारां् शपच् न प्ूड 
 दणेयाची व प्िेस अनयायाची बाधा न ्होऊ दणेयाची इतयादी सचूना संसथाशनकांस ने. ओ. शनतय
 करी.

६. श्हदं,ू मसुलमान व शरिस्ी यांचया धम्लपसु्का्ील मद्पानशनषधेक वाकयांस्ह या शवषयावर
 लेखांमागनू लेख ये् अस्. तया् अबकारी खातयाला ‘अपकारी’ असे नाव दऊेन मद्ाला 
 ‘अशगनरास’ ्ही संज्ा शदलेला आढळ्े.

७. ्ही म्हण िेकब सा्हबेांनी या पत्रा् मदु्दाम मराठी् शलश्हली आ्ह.े जया लेखांवरून लॉ्ड्ल शलिन
 यांनी व ््लमानपत्रांचा कायदा केला तयास उद्दिेनू ्ह ेपत्र आ्ह.े

mmm
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मुबंई्ील िगुार

प्करण २१ 

्ह ेकामकोपलोभक्रोधम्हानथ्लकोशिच ेव्न ॥
‘व्’ न म्हण,े कवण शक्व, धम्लश्ह दःुखा् पावला प्न ॥ १॥

       (मोरोपं्) 

नेशिव्ह ओशपशनयन ्ह ेपत्र रावसा्हबेांनी लोकशिक्षणाकरर्ा व लोकिागृ् ीकर्ा सरुू केले; 
परं् ुिेव्हा मुबंई असोशसएिनसारखी सरकारा्नू दाद लावनू घणेयास रावसा्हबेांचया ्हा्ा् साधने 
नव्ह्ी, ्ेव्हा रावसा्हबे पश्ह्याने सव्ः साव्लिशनक गाऱ्हाणयांची दाद लावनू घणेयाकर्ा योगय 
अशधकाऱयांची समक्ष अथवा पत्राद्ारे भिे घे्  अस्. (२.२.१८६४) रोिी तयांनी शम. एशलस, पोशलस 
कशमिनर, मुबंई यांना खालील पत्र मुबंईचया आसपास चालणाऱया िगुाराशवषयी शलश्हले ्हो्े.

“कु्या्लसारखया साष्टी ्ालकुया्ील शठकाणी िगुार खळेणयाच े वयसन वाढ् चालले आ्ह े
्े बंद करणयाकर्ा का्ही उपाय योिणया् यावे म्हणनू ्मु्हाला पोशलस कशमिनर या नातयाने 
िा्हीरपण ेअि्ल करणार आ्ह.े ्ही चाल बंद करणयाकर्ा िर एकादा कायदा करणया् आला ्र ्ो 
कायदा मुबंई् चाल ूअसले्या सव्ल  भट््टया्ील धरुाचा उपद्रव बंद करणयापके्षा अशधक श्ेयसकर 
्होईल. मी नकु्ाच ठाण ेव क्याण या बािलूा धदं्ासंबंधाने िाऊन आलो. ्डबयांचया रांगाचया 
रांगा िगुार खळेणाऱया लोकांचया झु्ंडींनी भरभरून चाल्या ्होतया. या्ील ब्ुह्ेक लोक फार 
भयंकर अस्ा्. या बाब्ी् रे्वे कंपनीनेच यापवूवी अि्ल करावयास पाश्हिे ्हो्ा व दसुऱया 
कोणी्ही अिनू या बाब्ी् चळवळ सरुू केली ना्ही, म्हणनू आश्य्ल वाि्े.”

वरील पत्रा् म्हि्याप्माण ेरावसा्हबेांनी खालील अि्ल ९.७.१८६४ ला पाठवनू शदला.

बी. ए. एशलस, एसकवायर, रेशव्हनय ूव पोशलस कशमिनर, उत्र प्ां्, यांच े्ुहिरास.

१८५६ चया कायद्ाने मुबंई पोशलसांना शदले्या िबर अशधकाराने भयाले्या लोकांनी प्तय्ही 
शिवंाचया (कॉिवे) पलीक्ेड िगुाराचा खळे भयंकर प्माणावर चालशवला आ्ह.े ्हा प्कार मोठा 
िोचनीय आ्ह.े कारण याच ेपररणाम फार दःुखद आ्हे् . ्ह ेवयसन केवळ कुला्ल वगैरे शठकाणाला 
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धरून आ्ह ेअसे ना्ही. आम्हाला खात्रीलायक आधारावरून असे कळून आले आ्ह ेकी, ्ह ेवयसन 
या इलाखया्ील इ्र भागा् शविषे्ः ठाण,े अ्हमदाबाद व कराची या ि्हरांचया आसपास पसर् 
चालल आ्ह.े सथाशनक सरकारने लवकर कायदा करून उपाय योिले पाश्हिे्, असे वरील गोष्टी 
मोठ्याने ओर्ूडन सांग् आ्हे्  असे आम्ही्ही नम्रपणाने सचुव्ो.

खदु्द मुबंई ि्हरा् िर िगुाराचा बंदोबस् कायद्ाने करणया् ये्ो ्र मुबंईचया बा्हरेचया िागे् 
का कर्ा येऊ नये? मुबंई ि्हर व बेि यांचया बा्हरेील शठकाणी सधया िगुार म्हणिे ररकामपणाचा 
शनरुपद्रवी वेळ दव्डणयाचया माग्ल आ्ह ेअसे खिुाल समिले िा्े अिी आम्हास भी्ी वाि्े. 
शिवाचया (कॉिवे रसतयाचया) एका बािलूा कायद्ाने िगुाराचा झालेला नायनाि व दसुऱया बािलूा 
तयाची असलेली भरभराि असा दखेावा शरिशिि कायद्ाचया सव्लिशक्तमतवाशवषयी व पाशवतयाशवषयी 
श्ह्कर क्पना लोकांचया मना् उतपनन करून दणेयास समथ्ल ना्ही अिी आम्हाला भी्ी वाि् 
आ्ह.े या वयसनापासनू प्तयक्ष री्ीने ्होणारे पररणाम ्र आम्हास दःुखकारक वाि्ा्च. परं् ु
तयापासनू अप्तयक्षरी्ीने ्होणारे पररणाम का्ही कमी दःुखकारक वाि् ना्ही्. अस्या 
पररणामांपैकी का्ही पढेु दे्  आ्हो्. ठाण ेव मुबंई यांचया दरमयान आगगा्डी्ील सव्ल वगा्ल्ील 
(शविषे्ः सवानभुवावरून पा्ह्ा दसुऱया वगा्ल्ील) उ्ारंूचया िीवास व शिनगीस धोका आ्ह.े 
िगुार खळेणाऱयांची एकदम गदवी कु्या्लस सिेिनवर किी ्हो्े ्हा प्कार प्शसद्धच आ्ह.े मुबंई्ूहन 
कु्या्लस ये्ा िा्ा ्ह ेददुदैवी प्ाणी चोऱया व तया्ूहन शनकृष्ट गनु्ह ेकसे कर्ा ये्ील यांची योिना 
करून ्े करून्ही िाक्ील अिी भी्ी धरणयाला कारण ेआ्हे् . ्मुचया ्हा्ी असले्या सत्चेा 
लोकांमधये असले्या विनाचा उपयोग करून ्हिारो लोकांच ेिेणकेरून नैश्क व सामाशिक श्ह् 
्होईल ्े करणयाला ्मु्ही झि्ा अिी खया्ी आ्ह,े म्हणनू वरील गोष्टी ्मुचया निरेस आणण े्ह े
आमच ेक ््लवय आ्ह ेअसे समि्ो. म्हणनू ्मु्ही आ्ा आप्या चांग्या नावाच ेव अशधकाराच े
विन खच्ल करून सथाशनक सरकाराक्ूडन िगुार खळेण े्हा खळे नसनू गनु्हा आ्ह ेव िसा मुबंई् 
्सा बा्हरेगावी्ही शिक्षसे पात्र आ्ह ेअसे ठरवणारा कायदा करून घयावा.

आपले इ.
शव. ना. म्ंडशलक 

गणप्राव भासकर
एन. व्ही. बापि.

खसतेििी नसरवानिीकामा 
आदतेसर रिामिी मसू
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रेशव्हनय ूसव्हते शबल अथवा पैमाशषचा कायदा

प्करण २२

ॐ नमः शसद्धम्

्ह ेपैमाषीचया कायद्ाच ेप्करण रावसा्हबेांचया रािकीय ध््डयांचा ओनामा ्हो्ा. िशमनीवर 
दस् बे्ाचा ठेवला अस्ा सरकार व प्िा या उभय्ास ्ो क्याणप्द ्हो्ो. म्हणनू सव्लत्र समतव 
राखनू दस् बसशवले पाश्हिे्. िशमनीचया मालकांच ेव इ्रांच ेिे ्हकक आ्हे्  तयांच ेरक्षण केले 
पाश्हिे इ. ्त्वांवर मोिणीची िी काम ेया प्ां्ा् १८३६-३७ पासनू सरुू ्हो्ी, तयांचा पररणाम 
काय झाला आ्ह े ्ो पा्ूहन मुबंई इलाखयां् सव्लत्र पैमाष लाग ू करणयास व तयासंबंधी शनयम 
करणयास वरील कायद्ाचा मसदुा १८६४ चया आगॅसि मश्हनया् मुबंई सरकारचया कायद ेकरणाऱया 
काउशनसलां् पणु े मकुकामी आणणया् आला. तया वेळेस काउशनसलां् खाली शलश्ह्याप्माण े
सभासद ्हिर ्हो्े.

सर बाि्लल शरियर (गव्हन्लर सा्हबे) अधयक्ष.

१. सर मनॅसशफ््ड. 

२. नामदार ्डब्य ूई. शरियर 

३. नामदार िे. ्डी. इनव्हरॅररिी 

४. नामदार ए. ्डी. राबि््लस

५. नामदार रस्मिी िमििेिी िीिीभाई 

६. नामदार िगननाथ िकंर ििे 

७. नामदार पे्माभाई ्हमेाभाई 

८. नामदार ्डब्य.ू आर. कॅस्स 

९. नामदार ्हाि्ल.



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 1 / 172

मुबंई इलाखया् सव्ल शि्हां् िशमनीची मोिणी करण,े च्ःुसीमांची आखणी करण,े सरकार 
दस् ठरशवण ेव पढुील वयवसथा करण,े िशमनीचया मालकांचया ्हककांची नोंदणी करण ेव आधीच 
केले्या मोिणीच ेठराव मानय करण ेइ. या कायद्ाच ेउद्दिे आ्हे्  असे प्शसद्ध करणया् आले ्हो्े.

्हा कायदा तयाच शदविी शवचार करणयाकरर्ा एका कशमिीक्ेड सोपशवणया् आला. तया 
कशमिी् खाली शदलेले सभासद ्हो्े.

१. नामदार शफयर

२. नामदार ्हाि्ल

३. नामदार राबि्लसन 

४. नामदार िगननाथ िकंरििे

५. नामदार माधवराव शवठ्ठल शवंचरूकर

तयांनी ्त्व्ः ्हा कायदा मानय केला व तया्ील शनयमां् सधुारणा करून या कायद्ाचया 
शनयमांची भाषां्रे कान्डी, गिुराथी, मराठी व शसंधी इ्कया भाषां् करावी असे ठरवनू कायदा पास 
करावा अिी शिफारस २५ अॉगसि रोिी केली.

खासगी वयक्तीने सरकारास िमा न दे् ा उपभोगलेला गाव इ. इ. वयाखया इनाम१ गावाची या 
कायद्ा् केलेली ्हो्ी व खो्ाला सरकारास िमा द्ावी लाग् अस्यामळेु ४९ कलमाप्माण े
्हा कायदा खो्ास लाग ूव्हावयाचा ्हो्ा. ्ेणकेरून खो्ाचा िो आमावणीचा ्हकक ्हो्ा, ्ो नष्ट 
्हो् ्हो्ा. या ्हककाने दरवषवी शपके ्यार झा्यावर तयांच ेकुळासमक्ष मोिमाप करून अधतेल व 
श्धतेल या मामलू वश्हवािीप्माण ेकुळांक्ूडन धानयरूपाने वसलू घणेयाचा खो्ाचा परुा्न ्हकक 
्हो्ा. सरकारास िे दणे ेद्ावयाच े्े पाच वषाहंचया उतपननाचया सरासरीवरून शललावा् िे धानयाच े
दर ्हो्ील तया दराने शक्ी भरावयाच े ्े ठर् असे; परं् ुआ्ा ३८ वया कलमाप्माण ेखो्ाने 
कुळांक्ूडन वसलू शक्ी मागावा ्े ठरशवणयाचा अशधकार या सव्हतेचया अमंलदारास दणेया् आला 
्हो्ा. 

दसुरे असे की ३७ वया कलमाने सव्हतेची िी का्ही ३० वषाहंची मदु् असेल ्ी संपेपयहं् वाशष्लक 
कबलुाय् न घे् ा खो्ांक्ेड गाव रा्ूह दणेयाचा ठराव करणयाचा पणू्ल अशधकार सेिलमेंि ऑशफसरांना 
शदलेला ्हो्ा.

म्हाराषट्ाचया गादीच ेसथापन क त्े श्ीशिवािी म्हाराि यांचा अव्ार झाला नव्ह्ा, ्ेव्हापासनू 
खाे्  अशस्तवा् मालक म्हणनू ्हो्े. पेिवाईचा अं्  झा्यावर वाशष्लक कबलुाय्ी खो्ांपासनू 
इगं्ि सरकार घऊे लागले; पण तया कबलुाय्ीचा अथ्ल इ्काच ्हो्ा की, “असमानी सलु्ानी 
झाली शकंवा कुळे शनघनू गेली ्री आम्ही िमा भरू” अिी कबलुी खो्ांक्ूडन घयावयाची. एका 
खो्ास काढून दसुरा खो् ्ेथे बसशवणयाचा अशधकार या कबलुाय्ीने सरकारास ये् नव्ह्ा. 
खो्ािी आ्ा मदु्ीचा करार करणयाचा अशधकार या शबलाने सरकारी अशधकाऱयांना शद्याने 
खाे् ीचा िवेि िवळ आला अिी खो्ास भी्ी सिुली; पण ्े प्डले गरीब दररद्री! अि्ल करून, 
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वकील दऊेन, बॅररसिर उभा करून, सरकारािी भां्डण ेतयांना कसच ेझपे्े! परं् ुखो्ांचा वाली 
मुबंईस िाग् ्हो्ा. ्ो कोण ्र रावसा्हबे म्ंडशलक. तयांनी या कायद्ास िकय ्ेवढा शवरोध 
करावयाचा शनश्य केला व ्े काम मोठ्या धीिाईने व पषुकळ अिंी सव्ःचया खचा्लने तयांनी केले.

्े सव्ः खो् अस्यामळेु सव्: पढेु येण ेतयांना इष्ट वािले ना्ही. कारण तयांची ्ही सव्ल खिपि 
सवाथ्लमलूक आ्ह ेअसे तयांना नाव ठेवणया् आले अस्े. या कामी तयांनी आपले शमत्र करसेििी 
नसरवानिी पािवी यांना पढुाकार शदला ्हो्ा व ्ो तयांनी आपला वेळ खच्ल करून व वेळी पदरच े
पैसे्ही खच्ल करून सवीकारला ्हो्ा. यांनी खिपि करून एक अि्ल केला ्हो्ा. या कायद्ाच ेदसुरे 
वाचन व्हावे असे सचुशवणयास सरकार्फते  ना. शम. इनव्हरॅररिी उठले व तयांनी सोराबिी ि्हांगीर 
व रिदस्ल यांचा अि्ल, “आमचया गावास सव्हते लाग ूकरावी” असा आला ्हो्ा, ्ो या कायद्ाचया 
उपयकु्त्ेची साक्ष म्हणनू सभसे सादर केला. लगेच शम. खसतेििी नसरवानिी कामा व शम. शवश्वनाथ 
नारायण म्ंडशलक व दसुरे यांचा अि्ल आला ्हो्ा तयाची संभावना कर्ाना ना. शम. इनव्हरॅररिी 
म्हणाले, “या अिा्लच ेसवरूप अगोदरचया अिा्लचया सवरूपा्ूहन शभनन आ्ह.े या् वयक्त झालेला 
मनोभाव शभनन आ्ह.े या कायद्ाचया ्हे् शूवषयी अि्लदारांचा गैरसमि झाला असावा असे मला 
सतकृद्दि्लनी वािले; परं् ुनीि वाचनू पाश्ह्यावर असे वाि्े की ्हा अि्ल प्ामाशणकपणाने शलश्हलेला 
ना्ही. लेखकांच ेअज्ान िागोिाग प्दशि््ल  झाले आ्ह.े मदु्ाला सो्ूडन बरेच संगश्शव्हीन अव्ंडबर 
मािशवलेले आ्ह.े अज्ानी लोकांस शचथावणयाचा या् ्हे्  ू शदस्ो.” ्हा अि्ल १५ कलमी ्हो्ा. 
तयां्ील पंधरावे कलम व ३ शवनं्ी कलम े्ही म्हत्वाची ्हो्ी.

कलम १५- सरकाराला िेवढा कर अवशय म्हणनू बसवावा लागेल ्ेवढा दणेयाचा अि्लदारांची 
रािी आ्ह ेव ्ेवढा कर ्मु्ही द्ा असा उपदिे आप्या दिेबांधवांस करावयास तयांची खिुी व 
्यारी आ्ह;े परं् ु्हा कायदा पास करून घणेयाकरर्ा िी अनशुच् घाई करणया् ये् आ्ह,े ्ी 
प्िस् ना्ही असे अि्लदार सनमानपवू्लक म्हण्ा्. कारण श्हचया योगाने िशमनीचया मालकाचया 
्हककास प्तयक्ष अथवा अप्तयक्ष री्ीने खपू इिा पोचणार आ्ह,े म्हणनू नेक नामदार गव्हन्लर 
सा्हबेांस अिी शवनं्ी करणया् ये् आ्ह ेकी, खालील प्श्नांचा शवचार सभासदांक्ूडन करवा. 

१. िशमनीसंबंधाने सव्ल ्हककांच ेसंरक्षण व्हावे. साव्लिशनक श्ह्ाची सबब योगय आ्ह ेअसे शसद्ध 
झा्याशिवाय कोणाचा्ही ्हकक नष्ट करू नये. नष्ट करण ेअवशय झा्यास योगय नकुसानी 
भरून द्ावी.

२. गावचया व िे् ाचया मालकांचया वयवसथे् ्हा् घाल ूनये. 

३. खािगी िशमनी्ील झा्डांवरील मालकी् ्हा् घाल ूनये.

४. सव्हते खातयाने मधये ्हा् घा््यास आप्या इनाम गावाची मोिणी करण ेइनामदारांचया 
खिुीवर ठेवावे.

५. मोिणीच ेकाम, िमीन मोिण ेव श्चा आकार ठरशवण,े याचया पलीक्ेड न िाऊ दणेयाची 
खबरदारी ठेवली पाश्हिे. म्हणिे िशमनीच ेक्षते्रफळ व आकार यांची नीि नोंद नोंदणीबकुा् 
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सरकारास कर्ा यावी; परं् ुिशमनीचया मालकांचया ्हकका् ्हा् घालणयास मोिणीचया 
शनशमत्ाने साध ूनये. 

६. च्ःुसीमचे े्ंिे शदवाणी कोिा्लक्ेड शनकालाकर्ा ्ह्लीप्माणचे र्हावे. 

७. सव्हते शवरुद्ध शदवाणीक्ेड अपील करणयाचा िो ्ह्लीचा ्हकक आ्ह े्ो नष्ट ्होऊ नये. 

यावर ना. शम. इनव्हरॅररिी म्हणाले, “आमचया कायद्ा् सव्ल ्हककांच े संरक्षण करणयाची 
्िवीि आ्ह.े गावचया मालकांचया वश्हवािी् ्हा् घा्लेला ना्ही. खािगी िशमनीवरील झा्ेड 
्ो्डणयाचा ्हकक नष्ट केलेला ना्ही. इनामदारांनी आपआप्या गावची सव्हते वािेल ्र करावी 
असेच ठरशवले आ्ह.े सव्हतेच ेकाम िशमनीची मोि करणयाच ेआ्ह.े मालकीचया परुावयािी तयाचा 
संबंध ये् ना्ही. िशमनीसंबंधी व दसुऱया ्हककासंबंधी शफया्लद करणयाच ेकाम शदवाणी कायद्ाचा 
अशधकार नष्ट केलेला ना्ही.” 

“या कायद्ाने िशमनीचया मालकांची मालकी दृढ केलेली आ्ह.े िशमनीची सधुारणा करणयास 
पैसा खच्ल करावा असे या कायद्ामळेु तयांना वािणयाचा संभव आ्ह.े सव्हतेने उदारपण ेठरशवले्या 
िमाबंदीच ेकाम लोकांपढेु २५ वषते आ्ह ेव तयाचा फायदा लोकांना दणेयाचा सरकारचा शवचार 
आ्ह.े आपम्लबी लोकांचया ओर्डीस मान दऊेन ्हा कायदा पसार करणयास शवलंब करण े
म्हणिे अश्ियोक्तीने भरले्या शभ्ीकारक शवधानांनी रय्ेमधये असं्ोष उतपनन ्होऊ दणेयाच े
पाप शिरावर घणेयासारख े आ्ह.े ्थाशप, आपले म्हणण े सपष्टपण े शसलेकि कशमिीस समिनू 
सांगणयाकर्ा अि्लदार कामा व म्ंडशलक यांना संधी शमळावी म्हणनू सशवस्रपण ेकायदा पसार 
करणयाच ेकाम पढुील बधुवारपयहं् ््हकूब ठेवावे, पण आि दसुरे वाचन परेु व्हावे.” असे सचुवनू 
ना. शम. इनव्हरॅररिी खाली बसले.

नं्र माधवराव शवंचरूकर यांनी इनाम िशमनीचया मोिणी संबंधाने व लोकल फं्डा संबंधी 
सचूना के्यानं्र भावनगरच ेशदवाण गौरीिकंर उदिेकंर यांनी पाठवनू शदले्या सचूना सभसे सादर 
के्यानं्र गव्हन्लरसा्हबेांनी शम. कामा व रावसा्हबे म्ंडशलक यांनी पाठशवलेला दसुरा अि्ल वाचनू 
दाखशवणयास सकेे्रिरीस ्ुहकूम केला. दसुऱया अिा्लचा सशंक्षप्त मिकूर खाली शद्याप्माण े्हो्ा.

“* * * ्हा कायदा करणया् फार घाई करणया् ये् आ्ह ेव तयामळेु जयांच ेनकुसान ्होणार 
आ्ह ेअिा ्हिारो िशमनीचया मालकांचया ्हरक्ी ऐकून घणेयाची तयांना संधी दणेया् ये् ना्ही.”

“कायद्ाचया मसदु्ाची भाषां्रे फक्त गे्या मश्हनयाचया २० ्ारखसे प्शसद्ध झा्यामळेु 
लोकांचया ्हा्ा् प्डली न प्डली ्ोच तयांना आपले म्हणण ेसरकारास कळशव्ा यायच ेना्ही. या 
कायद्ाशवरुद्ध फार म्हत्वाचया ्हरक्ी घणेयासारखया आ्हे्  तयाकर्ा शनदान ३ मश्हनयांची मदु् 
द्ावी. लाखो रुपयांचया शकम्ीचया वश्डलाशि्ल् िशमनीच े्हककांस धोका आला अस्ा लोकांच े
म्हणण ेऐकून घणे ेिरूर आ्ह ेतयाकरर्ा मदु् द्ावी.”

नामदार गव्हन्लरसा्हबे म्हणाले, “अिा्ल्ील मिकूर ऐक्यावर सचचया चांगलुपणाशवषयी 
सव्:च साक्ष शद्याशिवाय दसुरे वाचन परेु कर्ा कामा नये.” नं्र १८३५ सालापासनू (म्हणिे 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 175

जया साली पश्ह्याने या प्ां्ा् ्े सरकारी िागेवर आले, जयासाली पनवेलपासनू पणुयाक्ेड 
िाणाऱया रसतयावर गा््डया प्थम दृष्टीस प्ड् नस्, एकादी प्डली ्र ्ी दग्डी चाकाची, ख्ाची 
गा्डी, बैलांचया िो््डयांचया िो््डया लाव्या ्रच ओढली िाईल इ्की ि्ड असे व जयासाली 
कापसू, धानय वगैरे पदाथाहंचया अगशण् ि्ड गोणया वा्हणाऱया शविाऱयांचया स्हस्रावधी बैलांचया 
्ां््डयांनी रस्ा भरलेला असे, तया सालापासनू) आि्ागाय् रय्ेचा मनोरंिक इश््हास शवशद् 
करून नामदार गव्ह्लनर सा्हबे म्हणाले, “रय्ेस िमीन सधुारणयाची गो्डी लागली आ्ह.े दाररद््रयाचया 
्ळािी ब्ूुडन राश्हलेले लोक मया पाश्हले आ्हे् . बेशचराख झालेली ख्ेडी्ही पाश्हली आ्हे् . िमा 
वसलू करणया् ्ाळ नसे. ्हलकया अशधकाऱयांक्ूडन िलुमू ्हो् असे. वारंवार सिू द्ावी लागे; 
परं् ुसवतेचया नेमस् मागणीने आ्ा ्ह ेमान शफरले आ्ह.े व बंगा्यां्ील िशमनदाराप्माण ेलोक ्ह े
मधयसथ अस्याने आपले नकुसान ्होईल म्हणनू ओर्ड करी् आ्हे्  ्ह ेसा्हशिकच आ्ह;े कारण 
रय्ेचा फायदा म्हणिे यांचा ्ोिाच आ्ह.े ्थाशप, खो्ांना सव्हतेच ेफायद ेकळून आले म्हणिे ्े्ही 
अनकूुल ्हो्ील. आ्ापयहं् तयांचया प्ां्ा् सव्हते ना्ही म्हणनू ्े भी् आ्हे् . सव्हते म्हणिे काय ्ह े
लोकांना मा्ही् झालेले आ्ह.े घाई ्हो् आ्ह े्ही ्ो्हम् वयथ्ल आ्ह.े”

यानं्र का्ही सभासदांची पष्ु्टयथ्ल भाषण ेझा्यावर दसुरे वाचन समाप्त झाले.  अि्लदार कामा, 
रावसा्हबे म्ंडशलक व शवनायकराव भागव् यांना असे कळशवणया् आले की, येतया २१ ् ारखपेयहं् 
कायद्ाचया शवरुद्ध का्ही ्क्रारी करण े असेल ्र शसलेकि कशमिीपढेु सादर के्यास ऐकणया् 
ये्ील. (१६.९.६४)

एकशवस ्ारखसे कशमिी भरली ्हो्ी. िगननाथ िकंर ििे व पे्माभाई यांना आपले म्हणण े
समिनू दणेयास रावसा्हबे सव्: पणुयास गेले ्हो्े. २१ ्ारखसे रावसा्हबेांनी आप्या व्ीने एक 
शम. कूपर नावाच ेबॅररसिर शदले ्हो्े. तयांना कायद्ाप्माण ेकशमिीपढेु बोलणयाचा अशधकार आ्ह े
असे ठर्यावर तयांनी भाषण केले तयाचा सारांि, “मसेस्ल कामा व म्ंडशलक यांनी मला नकु्ेच 
आपले म्हणण े समिावनू शदले आ्ह;े परं् ु मला कायद्ाचया कलमांचा शवचार करावयास वेळ 
शमळाला ना्ही; ्थाशप ्हा कायदा पश्ह्या पायरीवरून वरपयहं् घाईने पळवी् नेणया् आला आ्ह.े 
११ आगॅसिला कायद्ाची कलम ेगॅझिेा् छिापनू प्शसद्ध झाली. सपिेंबरचया आठवया ्ारखपेयहं् 
शसलेकि कशमिी् पसं् झाले्या कलमांच े भाषां्र प्शसद्ध झाले. पषुकळ कलामांच े सवरूप 
शनःसंियपण ेइशनकवशझिोररयल आ्ह.े म्हणिे ्ी रोमचया धमा्लशधकाऱयांचया क्डक िासनपद्ध्ीची 
िलुमी आ्हे् . अि्लदारांना ्क्रारी एकेवणयाचा ्हकक आ्ह.े तयांना ्िी संधी दणेया् आली ना्ही. 
अि्लदारांनी यापवूवी दोन अि्ल केलेच आ्हे् . िशनवारचया अिा्लवर रशववारी तयांना िबाब आला की, 
्मुच ेम्हणण ेबधुवारी ऐकणया् येईल. इ्कया अवधी् अि्लदारांना साक्षी परुावा गोळा करण ेिकय 
ना्ही. तयांचा परुावा घे् ्यावर कलम ेबदलावीच लाग्ील अिी माझी खात्री झालेली आ्ह.े” शम. 
कूपर यांनी श्सरा अि्ल वाचनू दाखशवला. तयां् परुावयास्ह कायद्ास ्हरक् घणेयास ३ मश्हनयांची 
मदु् माशग्ली ्हो्ी. 
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सर वइु्यम मनॅसफी््ड म्हणाले, “रय्ेला शचथशवणयाचा प्यतन अि्लदारांचा शदस्ो. तयाला 
खरा उपाय म्हिला म्हणिे ्हा कायदा तवरर् पारी् करून घयावा ्हाच ्होय.”

गव्हन्लर सा्हबे म्हणाले, “दृशय सवरूपाचया सकारण ्हरक्ी घणेयासारखया असतया ्र 
अि्लदारांनी घे् ्या असतया. गौरीिकंर उदिेकंर भावनगरच े बशुद्धमान शदवाण यांना िर लांबनू 
घे् ा आ्या ्र शम. कामा, शम. म्ंडशलक यांना िवळून घे् ा आ्याच असतया. कामा ्ह े येथे 
लोकप्शसद्ध आ्हे्  व शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक ्ह े्र उचच्म शिक्षण शमळालेले ग्ृहसथ असे 
लोकां् नावािलेले आ्हे् . येथे असले्या कोणतया्ही ग्ृहसथाप्माण े ्े शलश्हणया् व आपली 
बाि ूसमिावनू सांगणया् ्रबेि आ्हे् . कामा यांचा शबलािी संबंध कसा ये्ो ्ह ेतयांना सांग्ा 
ये् ना्ही. पण शव. ना. म्ंडशलक ्ह े िनम्ः खो् आ्हे् . पा्हवे ्र अिा्लवरून तयास कोणतया 
्हरक्ी कायद्ास घयावयाचया आ्हे्  ्े सपष्ट शदस् ना्ही.”

“सव्ः येऊन ्हरक्ी घणेयाची तयांची सव्ल ्ऱ्हनेे लायकी अस्ाना व कशमिीने तयांच ेम्हणण े
नीि ऐकून घे् ले अस्े असे अस्ाना सव्ः न ये्ा बॅररसिर माफ्ल ् ्हिर र्हा्ा् व अशिलांच े 
म्हणण ेसमिावनू घयावयाला मला मदु् पाश्हिे एवढेच तयाचया ्ों्ूडन वदव्ा्. िर का्डीएवढे 
योगय कारण मदु् दणेयाला अस्े ्र मी ्ेव्हांच मदु् शदली अस्ी; परं् ु्से कारण नस्ा इ्का 
उपयोगी कायदा अमला् येणयाच ेलांबणीवर िाकावे असे मला वाि् ना्ही.”

मग पढेु सभासदां् चचा्ल सरुू झाली. यावेळेस ्डॉकिर भाऊदािी, मगंळदास नथभूाई, व ६३ 
दसुरे यांचा अि्ल दाखल झालेला वाचनू दाखशवणया् आला. तयांचया मागणया कामा व रावसा्हबे 
म्ंडशलक व भागव् यांचयाप्माणचे ्होतया.

कामा व म्ंडशलक, कृषणािी शवनायक, रा्हािघरच ेखो् यांचा श्सरा अि्ल वाचनू दाखशवणया् 
आला. तया् मखुय्ः असे शलश्हले ्हो्े की, आम्ही कायद ेपंश्ड्ांचा स्ला घे् ला आ्ह.े तया् 
्हा कायदा पास करणया् आला ्री ्ो अमलां् न येऊ दणेयाच ेकायदिेीर उपाय आ्हे् . ्री ्सा 
प्संग येऊ नये म्हणनू आधीच आमचया ्हरक्ी कळशवणयास अशधक मदु् द्ावी. शम. िी. सी. ऍनिी 
व शम. ्हलेर या बॅररसिर द्यांच ेम्हणण ेआमचया व्ीने ऐकून घणेयाची म्ेहरेबानी करावी. ‘आम्ही 
असं्षु्ट िनांपैकी आ्हो्, अयोगय ्हे् नेू या कायद्ाशवरुद्ध चळवळ आम्ही करी् आ्हो्.’ इतयादी 
िसे सभे्  आमच ेवण्लन केलेले आ्ह,े ्से आम्ही नसनू अाम्ही पणू्ल रािभक्त प्िािन आ्हो्.
(२८.९.६४)

अि्लदारास पढुील अथा्लच ेउत्र शमळाले, “्मु्हास ्हरक्ी घणेयाची संधी शदली अस्ा श्चा 
फायदा घणेया् आला ना्ही. आ्ा िास् सवल् दे् ा ये् ना्ही. पाश्हिे ्र श्सरे वाचन चाल ू
अस्ा लेखी ्हरक्ी पाठवनू द्ावया तयांचा शवचार ्होईल.”

श्सऱया वाचनाकर्ा सभा ८.१०.१८६४ रोिी पणुया् भरली ्ेव्हा कामा व म्ंडशलक यांचा 
नवा ्हरक् अि्ल दाखल झाला. तया् वेळ दणेया् आला ना्ही याबद्दल आश्य्ल प्दशि््ल  करून 
मखुय सा् ्क्रारी केले्या ्होतया व तयांची कारण ेशदलेली ्हो्ी. सोब् पणु ेदरबारचया व कंपनी 
सरकारचया वेळेचया िनुया खो्ी सनदा दाखल के्या ्होतया. या अिा्ल्ील प्तयेक ्हरक्ीवर चचा्ल 
्होऊन कायद्ाच ेश्सरे वाचन परेु ्होऊन कायदा वरील ्ारखसे पसार झाला.
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बॅररसिर शम. कूपर यांनी मदु् माग्ांना भाषण केले तयां्, ‘परुावा ्हिर करणयाकर्ा’ असे 
न म्हण्ा राना्ील िाळया्नू शिकार ्ुह्डकून काढ्ा् तयाप्माण ेपरुावा ्ुह्डकून काढणयाकर्ा 
(to hunt up) ्ह े इगं्िी िबद वापरले. शम. इनव्हरॅररिीने तयाचा फायदा घे् ला व अिा्लवर शिं् ो्ेड 
िाकून आमचया अिा्लची अप्श्ष्ठा करणयाचा प्यतन केला अिी १९.९.१८६४ चया रोिशनिी् 
रावसा्हबेांची नोंद आ्ह.े या कामा् प्शसद्ध बॅररसिर शम. अनॅसिी यांच े म् तयांची फी दऊेन 
रावसा्हबेांनी घे् ले ्हो्े. (२२.९.१८६४ रो. उ.)

्हा कायदा पसार झा्यावर रावसा्हबे सवसथ बसले ना्ही्. पढुील अि्ल करणयाच ेकाम शम. 
्हलेर म्हणनू एक बॅररसिर ्हो्े, तयांक्ेड शदले ्हो्े. परं् ुतयांचया १५ शदवसां् ्े झाले ना्ही. नसु्ी 
प्स्ावना शल्ूहन झाली ्हो्ी. म्हणनू ्े काम रावसा्हबेांनी सव्:च करणयाचा शनश्य केला व एका 
शदविी सकाळपासनू संधयाकाळपयहं् व दसुऱया शदविी दपुारपासनू चार वािे्ो बसनू परेु केले. 
(४.१२.१८६४ रो. उ.)

या नवया अिा्लवर ्डॉ. भाऊ व कामािी यांनी सहा के्या ्होतया. ्हा अि्ल गव्हन्लर िनरल 
यांचयाक्ेड १७.१२.१८६४ रोिी पाठशवणया् आला.

या अिा्लचा िबाब आला ्ो, अि्लदारांचया सव्ल ्हरक्ींचा पणू्ल शवचार के्यावर गव्हन्लर िनरल 
यांना या कायद्ास संम्ी न दणेयास का्ही एक कारण शदस् ना्ही. या कायद्ां्ील मखुय ्त्वे व 
शविषे्ः ३७-३८ कलम े(जयांना अि्लदार शविषे ्हरक् घे्  आ्हे्  ्ी) पणू्ल पसं् आ्हे् . असे 
ठरशव्याने गव्हन्लर िनरल ्ह े अि्लदारांच े मळुीच नकुसान करी् नसनू इ्र लोकांचया ्हककाच े
संरक्षण अवशय म्हणनू करी् आ्हे् . 

रावसा्हबेांची उमदे येथे्ही खचली ना्ही. तयांनी आपले म् एका शठकाणी पढेु शद्याप्माण े
प्दशि््ल  केले ्हो्े, “आम्हाला िे का्ही पाश्हिे आ्ह े ्े फक्त या दोन गोष्टी. १. सव्लत्र िां््ा 
व २. धानयाचया पद्ध्ीस कायमपणा. यापैकी पश्हली आम्हास लाधली आ्ह;े परं् ुदसुरीशवषयी 
म्हणाल ्र मुबंई्ील कायदकेान ूकरणारे सरकारी मतं्री अिास्तशसद्ध मिुी् श्ला घालनू श्चयावर 
प्योग करून पा्ह् आ्हे् . ्थाशप शरिशिि राजयाची प्िा या नातयाने आम्हाला्ही का्ही सनदिीर 
उपाय लबध आ्हे् . म्हणनू िर अिा आणीबाणीचया वेळेस आप्या ्हककांचया संरक्षणाथ्ल आमच े
लोक उभ ेरा्हाणार ना्ही् व िरूर प्ड्यास आरूढप््ाप साव्लभौम म्हाराज्ीचया पदापढेु आपले 
प्श्शनधी िर सादर ठेवणार ना्ही् ्र ्ही तयांची व ््लणकू तयांना लाशिरवाणी ्होईल.” यानं्र 
गव्हन्लर िनरल यांचया पढुची पायरी म्हणिे सिेि सेके्रिरी यांचके्ेड पाठवायचा अि्ल, शसलोन येथील 
प्शसद्ध बॅररसिर मतु्कुुमारसवामी मदुशलयार यांचयाक्ूडन ् यार करशवला. ्ह ेसव्ल प्यतन शनषफळ झाले; 
परं् ुरािकारणा् प्डणयाचया पश्ह्याच प्संगी रावसा्हबेांनी केवढी शचकािी दाखशवली ्े शदसनू 
ये् आ्ह.े रािकीय काम ेकिी करावी तयाचा्ही अनभुव तयांना शमळाला ्ो ल्हान स्हान नव्ह्ा.

m

संदभ्ल शिपा -
१. Alienated village
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॥ सलुभाः परुुषा रािन ्स््ं शप्यवाशदनः ॥ 
॥ अशप्यसय च पथयसय श्ो्ा वक्ता च दलु्लभः ॥ १ ॥

      (रामायण) 

थो््डया थो्डकया् सखुासमाधानाने, अ्पसं्षु्टपण,े अगदी कुरकुर के्याशिवाय, कंिकपणाने 
रा्हण,े मग ्े घरी असो रािद्ारी असो, ्ही सवय श्हदंी लोकांची मळूपासनूची कोणा दवेाचया 
िापामळेु पैदा झाली ्हो्ी ्े कोणास अद्ापपयहं् ठाऊक ना्ही. श्चयामळेु ऐश्हक सखुा् भर 
प्डली ना्ही. रािकीयदृष््टया आलसयाने ्हानी झाली. राषट्ा् िोम शिरला ना्ही. साव्लिशनक दःुख े
ने्हमी ओर्ड्याशिवाय सोसली िाऊ लागली, कारण काय, ्र म्हण,े “्ी फार वेळ काढावयास 
नको्! िरा प्तयेकाने थो्डी थो्डी गैरसोय सोसली म्हणिे झाले.” पण राषट् म्हणिे अिाच प्तयेक 
वयक्तीच ेबनलेले अस्यामळेु सारे श्हदंी राषट् सोसक झाले ्हो्े, एक्ंत्री रािसत्चेया वाढीला फार 
अनकूुल झाले ्हो्े.

्थाशप, इगं्िांनी शिक्षण शद्यापासनू पाश्ात्य संसथांचया ज्ानाने लोकांचा शवद्ेहीपणा िरा 
्डळमळू लागला. सरकार ्ह ेसव्लज् आ्ह.े प्िेला जया आशधवयाधींची बाधा ्हो् असेल ् ी अं् ज्ा्लनाने 
िाणनू श्च े शनरसन सरकारने आपण ्होऊन केले पाश्हिे ्ही िनुी क्पना मागे प्ूड लागली व 
सरकार म्हणिे एक कायद्ाने उभारलेली म्हारंभरचनायकु्त संसथा आ्ह.े म्हणिे श्चया्ील प्तयेक 
राजयाशधकारी परुुष कायद्ाने वागणयास बांधलेला आ्ह ेव केलेले कायद ेअनु् लंघनीय आ्हे् . 
प्िािनांपैकी कोणाची वािवी ्क्रार असेल ्र अि्लद्ारा, साव्लिशनक संसथांच ेद्ारा, लोकम्ाच े
मधयसथीने दाद मागनू घणे ेतयाच ेक ््लवय आ्ह.े ्से करणयाचा तयाचा ्हकक आ्ह.े ्ही शवचारसरणी 
लोकांस सचु ूलागली व ्ी िॉन बलुला१ पिणयासारखी आ्ह.े म्हणनू ्ो वरील मागा्लच ेअवलंबन 
केले अस्ा अशधक उदार बन्ो. 

प्करण २३

बॉमबे असोशसएिन
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बंगालमधये इगं्िी शवद्ेचा प्सार सवाहं् अगोदर झाला व तयाने कायदिेीर रािकीय चळवळ ् ेथे 
लोकां् उतपनन करून आपला प्भाव अगोदर दाखशवला. १८५२ चया समुारास कलकत्ा यथे ईसि 
इशं्डया कंपनीचया अमदानी्च शरिशिि इशं्डयन असोशसएिन या नावाची एक रािकीय संसथा सथापन 
झाली व “गरीब परवर खदुावं् िनाब सा्हबे, बनद ेगलुामकू शिस ्ऱ्हासे ्ुहिरू फमा्लवेगे उस ्ऱ्हासे 
बनदा गलुाम ्ुहकूम बिाने में शबलकूल ्ययार ्ह”ै ्ही दरबारी भाषा ्ेथील प्िेचया मखुी शखळलेली 
्हो्ी ्ी बदलनू गेली. एवढेच ना्ही ्र सरकारा् कायदकेान ू्होणयाच ेघाि् अस्ा सवसथ बसनू 
रा्हणयाची व मागा्ूहन कुरकुर करी् बसणयाची चाल ्ेथील शिकले्या लोकांनी सवीकारली ना्ही. 
उलि मन मोकळे करून कायदकेान ूकरणाऱयास भरपरू लोकश्ह्ाची उपयोगी माश्ह्ी दणेयाचया 
यरुोशपयन लोकांचया पद्ध्ीचा सवीकार केला. वरील असोशसएिनच ेप्मखु चालक बाब ूशरिस्दास 
पॉल ्ह े्हो्े. बंगालमधये, ‘बनदा गलुाम’ प्कृ्ीच ेलोक पश्ह्याने ्हो्े. ्से येथे नव्ह्े; परं् ुयेथे 
िाकवतृ्ीच ेलोक ्हो्े. ्ह ेसवासथयाशभलाषी ्हो्े. रुि्या शठकाणीच ्हवा, पाणी व अनन यांचया 
सेवनाने वदृ्धी पावण ेव कालां्राने आपली िा्ी पढेु चालणयाची वयवसथा फलोद्ाने झाली की 
िषुक ्होऊन नष्ट ्होण े म्हणिे मतृय ूवि ्होण,े ्हा या िाकवतृ्ीलोकांचा िीवनक्रम ्हो्ा. अिा 
मनषुयास रावसा्हबे ‘मानवी बिािे’ म्हण्. यांच ेपीक रानोमाळ व क्पना्ी् ्हो्े व अिनू्ही 
आ्ह.े ्थाशप, इगं्िी शिक्षणाचा प्सार इक्ेड बंगाल दिेाचया मागनू झा्यामळेु लोकांची िाकवतृ्ी 
थो्डी उशिरा का ्होईना; पण ना्हीिी ्होऊ लागली व बंगालमधील लोकांच ेअनकुरण करून बाॅमबे 
असोशसएिन नावाची संसथा मुबंईकरांनी प्थम काढली. 

्ही संसथा कंपनीच े राजय अस्ाच १८५२ चया समुारास सथापन झाली ्हो्ी. श्च ेअधयक्ष 
िगननाथ िकंरििे ्हो्े व सनमाननीय शचिणीस ्डाॅ. भाऊ ्हो्े. श्ची ठराशवक काम े मागे पढेु 
शमळून केव्हा्री ्हो् अस्. १८६० सालचया िानेवारी मश्हनया् शवनायकराव िगननाथ िकंरििे 
यांचया बंग्यावर वयवसथापक म्ंडळीने आदरेखनू ्यार करून ठेवलेली चौथया, पाचवया व 
स्हावया वाशष्लक सभचेी ्हशकग् मिंरू करून घणेयाकर्ा सभा भरली ्हो्ी. अिी शसथ्ी लवकरच 
का झाली? ्र या सभचे ेचालकतव पषुकळ अिंी सवाथैरकदक्ष मुबंईचया वयापाऱयांचयाक्ेड ्हो्े. 
कारण ्ेच तयावेळेस मुबंईच ेपढुारी ्हो्े व अिा पढुाऱयांचया यादी् ‘िी’, ‘चदं’, ‘भाई’ व ‘दास’ 
या ब्ुहमानवाचक प्तययांनी िोभलेली नावेच अशधक साप्ड्. याचा पररणाम अथवा दषुपररणाम 
एक असा झाला ्हो्ा की, िेव्हा व िेवढ्या बाब्ी् यांचया शखिाला चट्टा बसे ्ेव्हाच व 
्ेवढ्या बाब्ी् ्ह ेचळवळ करी्. उदा्हरणाथ्ल, इनकम िॅकस रद्द करणयाशवषयींची चळवळ या 
सभनेे चांगली केली या् नवल ना्ही. कारण पैिाकर्ाच ्ह ेवयापारी िनम पाव्ा् व पिैाकर्ाच 
िग्ा् व पिैाकर्ाच मरण पाव्ा्! िअेर बाझाराचया सपाि्या् या वयापारी म्ंडळीच े्डोके 
शठकाणावर नव्ह्े. ्ेव्हा रािकीय चळवळ अगदी मदंावनू गेली ्हो्ी. म्हणनू एकंदर रय्ेची 
गाऱ्हाणी सरकाराचया कानावर घालणयाचया कामास खरा आरंभच झाला नव्ह्ा. थो्डा झाला 
्हो्ा ्ो शिकला नव्ह्ा. कुळे अ्डाणी ्हो्ी. मुबंईचया बा्हरे िशमनीचया मालकांस सरकार म्हणिे 
काय याची खरी क्पना नव्ह्ी. ने्हमी दृष्टीस प्डणारे बेशलफ, मामलेदार व कलेकिर यांच ेशिपाई व 
तयांच ेयिमान याशिवाय तयास सरकार ठाऊक नव्ह्े. का्ही शिकलेले लोक ्हो्े. िे कूळ नव्ह्े, 
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िमीनदार नव्ह्े, वयापारी नव्ह्े; पण तयांच ेविन कोठे्ही नव्ह्े. पोि तयांचया पाठीस लागलेले 
्हो्े व ्े पोिाचया पाठीस लागलेले ्हो्े. ्ह ेनोकरी् शिर्यावर वररष्ठांचया च्ेहऱयावरील ्हासयावर 
यांच ेिेबलापढुील िीशव् अवलंबनू ्हो्े. मग खरी रािकीय चळवळ करणारा ्हो्ा कोण? याला 
उत्र म्हणिे सहाद्रीचया भयाण दरी्नू शनघालेला अशधक भयाण प्श्धवनी ‘कोण’ ्हा ्हो्ा!

अिी बॉमबे असोशसएिनची मो्डकळीची शसथ्ी पा्ूहन रावसा्हबेांच ेमना् एक सुंदर शवचार 
आला. नेशिव्ह ओशपशनयन पत्र ्ह ेलोकशिक्षणाच ेव लोकिागृ् ीच ेकाम करी् ्हो्े. याचया पढेु तयास 
रािकीय चळवळीला संघशि् सवरूप द्ावयाच े्हो्े. तयाला साधन वरील असोशिएिनसारखी 
संसथा तयांना पाश्हिे ्हो्ी. ्ी आय्ीच शमळाली. नवी संसथा शनमा्लण करणयापके्षा िनुी मो्डकळीस 
आलेली ्हा्ा् आ्यास श्चा िीणबोद्धार केलेलाच बरा. दऊेळ नवे बांधणयापेक्षा जयाचया शभं् ी 
ढासळून गे्या आ्हे् , जया्ील मू् वी उशछिनन झाली आ्ह,े अिा दवेळाचया शभं् ींची ्डाग्ुडिी 
करून आ् नवया मू् वीची प्श्ष्ठापना करण े्हचे यशुक्तशसद्ध व श्ेयसकर आ्ह.े दवेळाचया िनेुपणामळेु 
िो एक लोकांचया मना् तयाशवषयीचा मश्हमा वस् अस्ो तयाचा फायदा उद्धारकास शमळ्ो, खच्ल 
व श्म कमी प्ड्ा्. बॉमबे असोशसएिनक्ेड शनरखनू पाश्हले अस्ा रावसा्हबेांना असे आढळले 
की, प्थम सांशग््याप्माण ेगे्या शकतयेक वषाहं् वरील संसथेचया सभा बऱयाच काळा् भर्या 
नव्हतया. श्चया कामकािाची ्हशकग् काय आ्ह ेव श्च ेश्हिोब काय आ्हे्  ्ह्ेही प्शसद्ध झाले 
नव्ह्े. अधयक्षांची पजूय मू् वी शवलपु्तिीशव् ्होऊन सा् मश्हने ्होऊन गेले ्हो्े. एकदा उपचार 
म्हणनू ्ह ेदःुखकारक वतृ् ऐकून सव्ल साव्लिशनक संसथांनी यथोशच् िबदां् दःुखोद ्गार्ही काढले, 
्री या संसथेच ेसभासद िागचया िागी थं्डच राश्हले ्हो्े व सवक्ृ्लतवाचा तयांना पकका शवसर 
प्डला ्हो्ा. अिा पररशसथ्ी् श्चा िीणबोद्धार करावा असा रावसा्हबेांनी शवचार ठरवला. 

रावसा्हबे या सभचे ेसभासद ्होऊन ४-५ मश्हने झाले ्हो्े. तयांनी सव्लसाधारण सभा भरणयाचा 
वयशक्तिः प्यतन केला ् ो सफळ झाला ना्ही, ्ह ेपा्ूहन उपाधयक्ष व सव्ल सभासद यांचयाक्ेड आप्या 
स्हीने इगं्िी् शलश्हलेली छिापील पत्रके १९.६.६६ ्ारखसे वािून आ्ील मिकुराक्ेड ्तकाळ 
लक्ष दणेयाची तयांना रावसा्हबेांनी शवनं्ी केली. तया पत्रकाचा सारांि असा ्हो्ा -

आपआप्या श्ह्ाला िपणयाकरर्ा वयापारी लोकांचया, मळेवा्यांचया, शरिस्ी लोका्ील 
नाना पंथांचया शनरशनराळया नावाचया संसथा आ्हे् ; पण आमचया राणीसा्हबेांचया इ्र प्िेचया 
ना्ही्. म्हणनू आमचया ्हककांच ेसंरक्षण ्होऊन आमची उनन्ी ्होणयाकरर्ा अस्या संसथांची 
अावशयक्ा आ्ह.े

एका काळी अस्या संसथा म्हणिे सरकारािी शवरोध करणाऱया अ्ःएव रािद्रो्ही म्ंडळया 
आ्हे्  असे समिणयाचा पषुकळांचा संप्दायच झाला ्हो्ा. याचया्ूहन चकुीचा संप्दाय अनयत्र 
शमळावयाचा ना्ही. सदोष राजयपद्ध्ी व अज्ानादी ्म या्नू आमचा उद्धार करणयास्व 
परमशे्वरानेच इगं्िी अमंल आमचयावर चाल ूकेला आ्ह,े तयाबद्दल-कािीपासनू रामशे्वरापयहं् कोठे्ही 
िो- वरचया वरचया सशुिशक्ष् लोकां् अ्हशन्लि दवुा न दणेारा एक ्ही इसम शमळावयाचा ना्ही; परं् ु
सरकारचया पद्ध्ी् सधुारणा घ्डवनू आणणयासारख ेका्ही उरलेच ना्ही असे तयावरून शनषपनन 
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्हो् ना्ही. खदु्द शरिशिि लोक इगंलं्डा् काय कर्ा् व शरिशििांचया राजयवयवसथेचया मळुािी काय 
सारभू्  ्त्व आ्ह,े तयाचा शवचार केला अस्ा असे शदसनू येईल की, प्तयेकाने आपआपले म्हणण े
सरकारापढेु सपष्टपण ेवेळेवर मां्डले पाश्हिे व इगं्ि सरकाराच ेराजय वसा्ह्ीवर सयंुत्र चालणयास 
अिा संसथांची आवशयक्ा आ्ह.े कलकत्यास या संसथेचया बश्हणीने साव्लिशनक क्याणाचया 
बाब्ी् एका वषाहं् २३ शनरशनराळया शवषयांची चचा्ल केली असे शदसनू येईल. ्ीन इलाखयां् ्ीन 
काउशनसलांची सथापना करून सरकाराने आम्हास असे आवा्हन केले आ्ह ेकी, “लोक्हो! ्मुचया 
राजयवयवसथेशवषयी ् मुचया इचछिा काय आ्हे्  तया आम्हांस कळवा.” मग या संसथेसारखया संसथेने 
पढेु येऊन मुबंईद्ीपाच ेप्श्शनशधतव पतकरून उदार भावनेने पे्रर् झाले्या श्हदंसुथान सरकारचया या 
्हाकेस ‘ओ’ द्ावयास नको काय?

या उजजवल, सपष्ट व उतसा्हिनक प्ाथ्लनेचा उपयोग चांगला झाला. नवे सभासद करणयाकर्ा, 
वग्लणी िमवणयाकर्ा िोराचा प्यतन झाला. १४.१२.१८६७ रोिी लोकांची सभा भरून बॉमबे 
असोशसएिनचा िीणबोद्धार करणयाचा ठराव झाला. ्ो फार यिसवी झाला.२ ्ेव्हा सर मगंळदास 
नथभूाई यांना अधयक्ष, नवरोिी फदु्लनिी यांना  शचिणीस नेमणया् आले. िवळ िवळ िभंर सभासद 
झाले. वाशष्लक वग्लणीचा आक्डा पाच ्हिारावर (५०००) गेला. सभासदां् खालील म्ंडळीची नावे 
झळकू लागली. 

सर िमििेिी िीिीभाई सनमाननीय अधयक्ष, सर मगंळदास नथभूाई अधयक्ष, नवरोिी फदु्लनिी 
शचिणीस, नवरोिी वाश्डया, केिविी नाईक, वरिीवनदास माधवदास, शवनायक िगननाथ 
िकंरििे, नारायण शदनानाथ, गोशवंद गंगाधर िास्ती, बाळ मंगेि वागळे, कावसिी ि्हांगीर, 
नसरवानिी एम.् पेशिि, अ्हमंदभाई ्हबीबभाई, मरुारिी गोकुळदास, (सर) शदनिा माणकिी पशेिि, 
लखमीदास शखमिी, वंद्रावनदास परुुषोत्मदास, सोराबिी रिामिी पिेल, रघनुाथ नारायण, के.आर. 
कामा, िां्ाराम नारायण, आतमाराम पां्ुडरंग, िनाद्लन सखाराम गा्डगीळ, शवषण ुपरिराम िास्ती, 
रामचदं्र उदास, शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक, नानाभाई ्हररदास, ख्ेंडराव शचमणराव बेदरकर, वीरभद्र 
मदीव्लापपा, दादोबा पां्ुडरंग, सािोकृषण धों्ड, धों्डो िामराव गरु्ड, शधरिलाल मथरुादास, 
बाळािी पां्ुडरंग, भाऊ दािी, कमरुद्दीन ्ययबिी, सोराबिी िापरूिी बंगाली, आदतेसर रिामिी 
मसू, बाबािी काशिनाथ इ. सभासद वग्ल ्हो्ा.

७.१.१८६८ रोिी सव्ल सभासदांची सभा भरून पढुील कामशगरी करणया् आली.

१. िनरल कशमिीची सथापना. 

२. नवे सभासद करणयाचा ठराव.

३. बॉमबे असोशसएिनचा िीणबोद्धार झा्याच ेव ््लमान सरकारास कळशवणयाचा ठरावे. 

४. तयाचप्माण ेकलकत्याचया शरिशिि असोशसएिनला, मद्रासचया नेशिव्ह असोशसएिनला व 
लं्डन येथील ईसि इशं्डयन असोशसएिनला कळशवणयाचा ठराव. 
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५. काव्हनेनिे्ड शसशव्हल सशव्ह्लसमधये श्हदंी लोकांचा प्वेि ्होईल अिा सवल्ी 
शमळशवणयाकरर्ा सिेि सेक्रिरींस अि्ल करावयाचा ठराव. 

या सभचे ेसकेे्रिरी शम. नवरोिी फदु्लनिी ्ह ेफार ्ुहिार व दक्ष ्हो्े. अिा्लचा मसदुा ्ह ेकरी् व 
रावसा्हबेांनी पसं् केला म्हणिे ्ो पढेु िाई. ‘्हो्ा ्होई्ो क्डक भाषा अिा्ल् िाळ्ा येईल ्ेवढी 
िाळावी’ अिी साधारण सचूना नवरोिी यांना एका पत्रा् रावसा्हबेांनी करून ठेवली ्हो्ी.

बा्हरेगावचया वशकलांची नावे रावसा्हबेांपासनू शम. फदु्लनिी यांनी मागनू घऊेन आप्या संसथेच े
सभासद वाढशवणयाची पषुकळ खिपि केली.

साव्लिशनक क्याणाचा िो प्श्न शनघले तयासंबंधी लोकांच े म्हणण ेकाय आ्ह े ्े सरकारास 
कळशवणया् सभनेे केव्हा्ही शदरंगाई केली ना्ही. नवीन वयवसथा झा्यापासनू खालील शवषय 
१८६९ पयहं् सभपेढेु शवचारास आले ्हो्े.

१. कापसाची शवक्री कर्ाना वाईि कापसाची चांग्या कापसा् लोक भसेळ करी्. तयाचया 
प्श्बंधाथ्ल सरकारने ्यार केलेला एक कायद्ाचा मसदुा.

२.  म्हाराणी सा्हबेांच ेशद््ीय शचरंिीव ््डयकू आफॅ एश्डनबग्ल यांना मानपत्र दणेयाचा ठराव. 

३. सक्तीने दवेी काढणयाची इष्ट्ा.

४. बोरघािा् िी.आय.पी. रे्वे लाईनीवर मोठा अपघा् ्होऊन मोठी प्ाण्हानी झाली म्हणनू 
उघ््डया प्डले्या मृ् ांचया आप्तांना का्ही सा्हायय करणयास सरकारास शवनं्ी करावी, 
याशवषयी रा. रा. िनाद्लन सखाराम गा्डगीळ यांनी सभसे शलश्हले्या पत्राचा शवचार.

५. लोकल फं्डाचा शवशनयोग साव्लिशनक कामाक्ेड करणयाकर्ा ्ालकुा कशमिी्ील व 
शि््हा कशमिी्ील सभासद कशमिनरक्ूडन नेमले िा् अस् ्े ्से न कर्ा िशमनीचया 
मालकांना शनव्डणकू करणयाचा अशधकार दणेयाशवषयी सरकारास अि्ल करावा अिी सचूना 
सदर्ूह ग्ृहसथांनी केली ्हो्ी श्चा शवचार.

पढुील दोन म्हत्वाच ेशवषय १८७२ मधये सभपेढेु ्हो्े. 

१. फौिदारी कायद्ाच ेकाम चालशवणयाचया कायद्ाचा शवचार.

२.  शम. फासिे सा्हबेांना पाल्लमेंि सभे्  शनव्ूडन दणेाऱया शवलाय्चया म्दारांना उद्दिेनू 
शलश्हलेले गौरवाच ेपत्र.

एकदा पाल्लमेंि सभनेे एक श्हदंसुथानचया वयवसथेसंबंधी ्पास करणयाकर्ा एक कशमिी नेमली 
्हो्ी. रावसा्हबेांनी साक्ष दणेयास िावे असे प्थम घाि् ्हो्े. “परं्,ु मी िाऊ िक् ना्ही.” असे 
तयांनी शम. फदु्लनिी यांस कळशवले; परं् ुकशमिीला शवश्वसनीय माश्ह्ी शमळवनू ्ी परुवणयाच ेकाम 
असोशसएिनने अगंावर घे् ले ्हो्े. या सभचेया का्ही सभासदांची एक कशमिी या सभनेे नेमली 
्हो्ी, तया् रावसा्हबे ्हो्े. शवशवध प्श्नांशवषयी माश्ह्ी िागोिागचया आप्या स्हकारी शमत्रास 
पत्रे पाठवनू रावसा्हबेांनी मागशवली ्हो्ी. जया शवषयांवर माश्ह्ी मागशवली ्हो्ी तयांचा संक्षेप्ः 
उ्लेख खाली शदला आ्ह.े
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१. िशमनीवरील सारा माफक व यकु्त आ्ह ेकी ि्ड व प्माणाश्िशय् आ्ह?े ्सा असेल ्र 
कोणतया शि्हां्? उदा्हरण ेद्ा.

२. सरकारचया मागणया परुवनू िशमनीचया मालकास अथवा िमीन कसणाऱयास लागव्डीचा 
खच्ल विा िा्ा का्ही शि्लक उरतये काय? ्ी मालकाचया अथवा कसणाऱयाचया गरिा 
परुव ूिक्े काय?

३. सरकारी साऱयाच ेप्माण िशमनीचया एकंदर उतपननािी व खच्ल विा िा्ा ्होणाऱया शनववळ 
फायद्ािी काय आ्ह?े एकंदर उतपननाचा केवढा भाग सारा भरणयाक्ेड िा्ो?

४.  साऱयाशिवाय आणखी करांचा भार िशमनीवर प्ड्ो काय? व ्ो गैरकायदा आ्ह ेकाय?

५. ३० वषाहंची मदु् संप्यावर साऱयामधये वाढ झाली तयाशवषयी शविषे माश्ह्ी काय आ्ह?े 
िे् कीचया उतपननाचया व मिरुीचया वाढीच ेिे प्माण आ्ह ेतया मानानेच सोनयाची वाढ 
झाली आ्ह ेकी अशधक आ्ह?े

६. १०-२० वषाहंपवूवी धानयाच ेव मिरुीच ेदर काय ्हो्े?

७. िे् करी वगा्लची व मिरू वगा्लची ्ह्लीची शसथ्ी काय आ्ह?े व द्हा वषाहंपवूवी किी ्हो्ी? 
्ह्लीचया काळी िे् कऱयास व मिरुास शनरामय शनवा्ल्ह करणयास खच्ल काय ये्ो? व द्हा 
वीस वषाहंपवूवी शक्ी ये् असे?

८. ्ह्ली िशमनीचा बािार भाव काय आ्ह?े

९. ्ीस वषाहंपयहं् ठरशवले्या साऱयाचया पद्ध्ीपासनू िे् कऱयांचा फायदा काय झाला व ्ो 
कोणतया शि्हां्? शक्ी िशमनीचया मालकांनी आप्या िशमनी सावकारांक्ेड ग्हाण 
िाक्या आ्हे्  शकंवा इ्रांस शवक्या आ्हे् ? अथवा गे्या द्हा वीस वषाहं् ग्हाण 
िाकले्या ्होतया तया शक्ी िनांनी सो्डशव्या आ्हे् ? सारा वसलू ्होणयाकरर्ा उभया 
शपकांचया िपतया व िशमनीची शललावे वारंवार केली काय? सारा थकणयाची कारण ेकाय? 
तयांचा पररणाम काय? अिी बाकी कोणतया शि्हां् शक्ी थकलेली आ्ह?े थकले्या 
बाकीवर सरकार वयािाचा दर भारी ठेव्े काय? साऱयाची माफी सरकारने शक्ीवेळा शदली 
आ्ह?े व ्े दणेयाच ेप्संग कोण्े? लोकांना मद् करणयास सरकाराने काम ेकधी कधी 
काढली?

१०. कायम धानयाचया पद्ध्ीच ेव मदु्ीचया पद्ध्ीच ेनफे-्ोिे ्लुनातमक दृष्टीने काय आ्हे् ? 
प्तयेकीपासनू िे नफे आ्ह े्े ्हो्ील व ्ोिे आ्हे्  ्े िाळ्ा ये्ील अिी का्ही धानयाची 
पद्ध्ी ्मु्ही सचुव ूिकाल काय?

११. धानयाच ेभाव वाढणयाची कारण ेकाय?

१२. सारा वसलू करणयाकर्ा िी खा्ी सरकारने ठेवली आ्हे्  तयांचा खच्ल िबर आ्ह ेकी 
माफक आ्ह?े तया् कािकसर ्होण ेिकय आ्ह ेकाय? सारा वसलुीच ेखा्े व मामलेदारीच े
फौिदारी खा्े यांची फारक् ्होण ेइष्ट आ्ह ेकाय?
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१३. एका शि्हा्ील शवशिष्ट कामाकर्ा उभारलेला लोकल फं्ड दसुऱया शि्हा् खच्ल 
झा्याची शकंवा दसुऱयाच कामाला लाव्याची उदा्हरण ेअस्ील ्र द्ा.

१४. रेशव्हनय ूव पोलीस या खातयां्ील लोकांनी िलुमू के्याची उदा्हरण ेअस्ील ्र द्ा.

१५. गा््डया व मिरू वेठीला धर्ा् तयांची माश्ह्ी द्ा. रेशव्हनय ूकामगार व पोलीस कामगार 
दौऱयावर गेले म्हणिे उदमी लोकांना बरोबर दकुान ठेवावयास लाव्ा् की काय? वेठीचया 
गा््डयांबद्दल मिरुीबद्दल व उदमी लोकांस दर कसा दे् ा्? तयांच ेनकुसान काय काय ्हो्े? 
अिी वेठ सरकारने बंद केली आ्ह ेकाय? व बंदच े्ुहकूम मानले िा्ा् की मो्डले िा्ा्? 

१६. श्हदंसुथान सरकारचया, सथाशनक व मयशुनशसपल करांचा बोिा लोकांवर कसा प्ड्ो? ्ो 
कोणतया वगा्ल्ील लोकांस िाचक ्हो्ो? प्ाप्तीचा कर व इ्र कर यांचया वसलुाचया 
कामा् िलुमू झा्याची अस्ील ्र उदा्हरण ेद्ा. सिॅमपच ेदर वाढ्यामळेु शफया्लदी् दाद 
न शमळा्याची उदा्हरण ेद्ा.

१७. खाली शदले्या खातयां् शनरथ्लक ्होणाऱया उधळपट्टीची उदा्हरण ेद्ा. 

 साव्लिशनक खा्े   वैद्क खा्े 

 नयाय खा्े    िंगल खा्े

 रेशव्हनय ूखा्े   नोंदणी खा्े 

 मीठ अफू व कसिमची खा्ी  िाळा खा्े

 लोकलफं्ड खा्े   पोलीस खा्े

 सैनय खा्े    ्रंुुग खा्े

 व साधारण खा्े.

१८. का्ही उगीच कामाशिवाय व पगारखाऊ लोक जयांचयावर शवनाकारण नेमले िा्ा् अिा 
का्ही मोठ्या पगाराचया िागा आ्हे्  शकंवा काय? सरकारी कामाचया चोखपणा् कमीपणा 
न आण्ा कोण्ा खच्ल कमी कर्ा येईल. 

१९. लोकांवर का्ही िलुमू ्हो्ो काय? का्ही त्रास तयास पोच्ो काय? असेल ्र लोकां् 
असले्या असं्ोषाच ेवण्लन करा.

२०. यरुोशपयन लोकांनी श्हदंी लोकांस वाईि रर्ीने वागशव्याची उदा्हरण ेअस्ील ्र द्ा.

२१. बागाई्, कालवयाचया पाणयाने शभिले्या शिराई् िशमनीवर दर शबघयास कमाल व 
शकमान सारा काय आ्ह?े

२२. ऊस, भाजया, भा्, कापसू, ग्ूह, जवारी, बािरी, ्हरभरा इतयादी शपकांना दर शबघयास काय 
खच्ल ये्ो? व या उतपननाला मणी दर काय ये्ो? 

२३. रय्ेचया कुिंुबाला िे श्म करावे लाग्ा् तयाचया मिरुीशिवाय दर शबघयाला आणखी 
खच्ल काय ये्ो?
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२४. दर शबघयाला सारा दऊेन शनववळ फायदा काय ्हो्ा? 

२५. दर िे् कऱयाला व मिरुाला खाणयाशपणयाचा व कप््डयालत्याचा खच्ल काय ये्ो?

२६. िे् करी व मिरू लोकांची शसथ्ी काय आ्ह?े 

२७. मिरुीच ेदर काय आ्हे् ?

२८. िे् कीचया उतपननाच े(कापसू, गळू, ग्ूह, जवारी, ्हरभरे इतयादींच)े मण दर काय आ्हे् ? 
इ. ्ही प्श्नांची यादी लांब-रंुद आ्ह,े तयांची उत्रे दणेयास शवचार्ही खोल करावा लागला 
असेल. “यांची समप्लक उत्रे साधार दणेारे शक्ी आ्हे् ! मेंढ्यांचया कळपा् उचच सवरा् 
शि्का गोंगाि ्हो्ो श््की लोकर शपक् ना्ही ्ह ेधयाना् ठेवले पाश्हिे. आमचयामधये 
द्ुही आ्ह,े ना्ही ्र या कािकसरीचया कशमिीमळेु श्हदंसुथान दिे श्हमाचलापासनू से्बुद्ध 
रामशे्वरापयहं् ख्डब्ूडन िागा झाला पाश्हिे ्हो्ा.” असे रावसा्हबेांनी शम. आर. ्डी. मथेा 
(कलकत्याच ेवयापारी शमत्र) यांना पत्र शलश्हले ्हो्े.

याप्माण े बॉमबे असोशसएिनने एकंदर कामशगरी केली ्ी समग् वण्लन करण े म्हणिे श्चा 
शनराळाच इश््हास शल्हावा लागेल. म्हणनू ् ी कोणतया प्कारची ्हो्ी एवढे दाखशवणयाकर्ा वरील 
सशंक्षप्त ्हशकग् शदली आ्ह.े

या सभचेी उत्रोत्र भरभरािच ्हो् गेली. १८७५ साली रावसा्हबे व्हाईस पे्शस्ेडनि झाले ्हो्े. 
व वयवसथापक कशमिी् ना. रोगे, लखमीदास शखमिी, मरुारिी गोकुळदास, दादाभाई नवरोिी, 
बाळािी पां्ुडरंग, रामकृषण गोपाळ भां्डारकर, ्डॉ. आतमाराम पां्ुडरंग, रा. शव. मा्डगावकर, 
काशिनाथ शत्रंबक ्ेलंग, बाळ मगंेि वागळे, शधरिलाल मथरुादास, नवरोिी फदु्लनिी असे ्हो्े. 
या्ूहन अशधक चांगली म्ंडळी शनव्ड्ा आली नस्ी.

१८७६ मधये (सर) शदनिा पेशिि यांना पे्शस्ेडनि नेशमले ्हो्े व यिवं् वासदुवे आठ्ये व 
आदतेसर रिामिी मसू यांना सेके्रिरी नेमले ्हो्े.

या सभे्  बाॅमबे असोशसएिनच ेमखुय चालक रावसा्हबे, नवरोिी फदु्लनिी व सोराबिी िापरुिी 
बंगाली ्ह े ्हो्े व ्े सव्ल क्ृ्लतववान परुुष ्हो्े. तयांच ेअं् वाशसतव पतकरून या सभे्  मागा्ूहन 
शिरलेली ्रुण म्ंडळी शविषेकेरून (सर) शफरोझि्हा मथेा, (नया.) कािीनाथ शत्रंबक ्ेलंग व 
(नया.) बदु्रद्दीन ्ययबिी ्रबेि झाली. शिवाय ्े सवयंप्काशि् अस्यामळेु या संसथे् रा्ूहन 
रावसा्हबेांनी आखनू शदले्या कक्षे् उपग््हाप्माण ेशफर् रा्हण ेतयांना पिले नसावे. शिवाय ्रुण 
म्ंडळीच े शवचार वदृ्धम्ंडळीचया शवचारांिी िळु्े रा्हण ेसदोशद् िकय ना्ही, म्हणनू ‘वदृ्धास्े न 
शवचारणीयचरर्ाः’ या वाकया्ले वारे तयांचया ्डोकया् शिरले असेच नसले ्री सव्ंत्र री्ीने 
दिेसेवा करणयाच े या म्ंडळीने मना् घे् ले. यावेळेस शवचारांची प्ौढी व पररपकव्ा, मनाचा 
धशृ्मान उतसा्ह, आिनम काया्लसक्ती, सवश्ह्शनरपेक्ष्ा इ. गणुपरंपरेचया योगाने रावसा्हबेांना 
अग्पद प्ाप्त झाले ्हो्े. कोण्ी्ही चळवळ कोणी करणयाच ेयोिले ् री रावसा्हबेांचा स्ला घयावा 
लागे. तयांना तयांचया अनगुांचा पणू्ल पाशठंबा ्हो्ा. कोणतया्ही काया्लस द्रवय लाग्यास अवशय ् ेवढे 
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द्रवय शमळशवणयास ििी का्ही यशक्षणीची कां्डीच तयांचयािवळ ्हो्ी अिी तयांची क्ृ्लतविक्ती 
पषुकळ ्हो्ी. लोकां् व सरकारां् तयांच ेविन ्हो्े. तयांचया ्ंत्राने वागण ेसोयीच ेव श्ेयसकर ्हो्े. 
म्हणनू सव्ल कारभार एक्ंत्री रावसा्हबेांचया ्हा्ी ्हो्ा व ्ेथपयहं् या सभे्  राश्ह्याने नवीन ्रुण 
म्ंडळीच े्ेि यांचया पढेु सव्ंत्रपण ेप्डण ेिकय नव्ह्े. ्ही अननयसाधारण सत्ा यांचया ्हा्ा्नू 
श्हसकावनू घणेयाच ेका्ही म्ंडळीचया मना् आले असे रावसा्हबेांचया बापसूा्हबे आठ्ये यांना 
शलश्हले्या पढुील पत्रावरून शदस्े. “मी सव्: कानाने ऐशकले ना्ही; परं् ुअिी लोकवा्ा्ल आ्ह े
की का्हींची ्री मखुय ्क्रार अिी आ्ह ेकी, मी सव्ल सत्ा बळकावनू बसलो आ्ह.े ए्दथ्ल मला 
बा्हरे काढून लाशवले पाश्हिे! किाचया बा्हरे ्े परमशे्वरालाच िाऊक! गे्या िशनवारीच एका 
शमत्राला िे सांशग्ले तयाप्माण े्ह ेिग एवढे मोठे आ्ह ेकी, तयां् स्हस्रावधी अ, ब, क, इ. मनषुयांचा 
समावेि ्होईल. मनषुयाने आप्या आयषुयक्रमा् वयथ्ल उक्तीपके्षा कृ्ी करून दाखवली पाश्हिे.”

“असो. माझ ेकाम येथे उत्म चालले आ्ह.े स्हा वषाहंपवूवी ्मुचया शमत्राचया ब्ुह्ेक आकांक्षा 
एका पणुयपावन प्संगी अगनी् भसम झा्या ्होतया. ्थाशप अश्ां्पण ेकाम करणयाची िक्ती िी 
परमशे्वराने तयास दणेगी म्हणनू शदली आ्ह ेश्चा उपयोग करून घणेयाचया सामथयाहं् अद्ाशप का्ही 
नयनू ना्ही ्ह ेमोठे गढू आ्ह.े” (२.३.१८८६) या शवषयीचा इिारा का्ही वषाहंमागे नवरोिी फदु्लनिींनी 
रावसा्हबेांना शदला ्हो्ा. तयाप्माण ेया नवीन म्ंडळीने एक नवी रािकीय संसथा मुबंई पे्शस्ेडनसी 
असोशसएिन नावाची काढली. श्च ेसेके्रिरी शम. शफरोझि्हा मथेा, नामदार काशिनाथ शत्रंबक ्ेलंग 
व शम. शदनिा वाचछिा असे ्हो्े.

उद्दिे पत्रका्ील नवीन सभा सथापणयाच े्हे्  ूिनुया सभचेया ्हे् ्ूूहन शभनन नव्ह्े. श्हदंसुथान 
दिेाच ेश्ह् श्हदंी लोकांचा पक्ष उचलनू धरून सनदिीर री्ीने करण े्हा मखुय ्हे्  ू्हो्ा. असे अस्ा 
‘शवषवकृ्षमशप संवधय्ल सवयं छेित्मुसांप््म’् या काशलदासोक्तीक्ेड यांच ेलक्य कसे गेले ना्ही कोणाला 
ठाऊक?

्हा प्कार इष्ट झाला की, अशनष्ट झाला ्ह ेसांग्ा येण ेकठीण आ्ह.े रावसा्हबेांचया करणयास 
सरकारा् मान असे ्ो या नवया म्ंडळीक्ेड पणू्ल शकंवा अपणू्लपण े गेला नसावा असे पढुील 
उदा्हरणावरून शसद्ध ्हो् आ्ह ेव ्ेवढे उदा्हरण दऊेन ्ह ेप्करण परेु करणया् ये् आ्ह.े

नवी सभा सथापन झा्यावर एकदा इगंलं्डमधये पाल्लमेंि सभचेया सभासदांची पनु्हा शनव्डणकू 
व्हावयाचा प्संग आला. ्ेव्हा शम. फॉसेि व शम. िाॅन रिाईि ्ह ेउमदेवार उभ ेराश्हले ्हो्े. यांना 
श्हदंसुथानाच ेशमत्र असे गशणले िा् असे. तयांचया बरोबर, श्हदंसुथाना् का्ही शदवस काढून श्क्ेड 
पर् गेलेले असे दसुरे इगं्ि ग्ृहसथ उमदेवार उभ ेराश्हले ्हो्े. यांचा प्वेि पाल्लमेंि सभे्  झा्यावर 
शम. फॉसिे व शम. रिाईि ्ह ेिे श्हदंसुथानाचया्फते  बाेल्ील तयांचया शवरुद्ध ्ह ेदसुरे उमदेवार बोल्ील, 
अिी भी्ी पे्शस्ेडनसी असोशसएिनचया चालकांना प्डली. कारण इक्ूडन गेलेले ग्ृहसथ म्हणणार 
आम्ही खदु्द श्हदंसुथाना् राश्हलेले ्डोळस ग्ृहसथ, प्तयक्ष ्ेथील शसथ्ी पा्ूहन आलेले, ्ेव्हा 
आमच ेम्हणण ेखरे का श्हदंसुथान न पाश्हलेले शम. फॉसिेसारखया आधंळया लोकांच ेम्हणण ेखरे? 
म्हणनू फलाण ेफलाण ेग्ृहसथ आमच ेश्ह् कर्ील व फलाण ेफलाण ेकरणार ना्ही् व ्े आमच े
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प्श्शनधी नव्ह्े इ. ठराव करून ् ो इगंलं्डचया म्दारांक्ेड पाठशवणयाच ेपे्शस्ेडनसी असोशसएिनचया 
चालकांनी ठरवले. अशखल मुबंई इलाखयाचया नावाने चळवळ करावयास शनघाले्या या सभचेया 
्ीन चालकांचया म्ास लं्डन येथील िुली सट्ीि शनवासी (सव्ल इगंलं्ड दिेाचया नावाने चळवळ 
करणाऱया) ् ीन शिपंयांचया म्ापेक्षा एकंदरी् पषुकळ अशधक मान ्हो्ा. ् री रावसा्हबेांचया म्ास 
िेवढा मान ्हो्ा श््का नव्ह्ा ्ह ेवरील रािकीय ‘सशूचकम्लकुिल’ ग्ृहसथांस्ही पिले असावे. 
्हा ठराव पढेु आणणयास तया सभचेया शचिशणसांनी रावसा्हबेांना शवनं्ी केली, ्ी रावसा्हबेांना 
मानय झाली ना्ही. अस्या ठरावा् रावसा्हबेांच ेअगं पाश्हिे ्ह ेिनम्ः म्हणिे श्हदंसुथानावर पाय 
ठेव्या शदवसापासनू श्हदंी लोकांचया आकांक्षांशवषयी स्हानभुू् ी बाळगणाऱया एका प्शसद्ध इगं्ि 
ग्ृहसथाचया धयाना् येऊन तयांनी रावसा्हबेांना शविषे्ः ्े मुबंई् या वेळेस ्हिर अस्ा गळ 
घालणयाकर्ा एक पत्र शलश्हले. तयास पढुील उत्र रावसा्हबेांनी शदले. “पे्शस्ेडनसी असोशसएिनपढेु 
येणाऱया ठरावाशवषयी मी सोतकंठपण ेमन लावनू शवचार केला; परं् ु्ो ठराव ्हा्ी घणेयाचा का्ही 
माग्ल मला शदस् ना्ही म्हणनू वाईि वाि्े. मी तया सभचेया शचिशणसांना शल्ूहन कळशवले ्सेच 
्मु्हास कळशव्ो की, माझया म्ाने असा ठराव आणला अस्ा आम्ही िे काय्ल शरिशिि िन्ेस, 
श्चया उदार वतृ्ीवर शभस् ठेवनू, करणयास साननुय शवनं्ी करणार आ्हा् तयाचा शबघा्ड ्होईल. 
्हा ठराव मीच आणावयाचा म्हणिे यथोशच् भाषण करून ्ो आणला पाश्हिे. श््की ्यारी 
करणयास मला सव्ड ना्ही.” (२९.९.८५)

m

संदभ्ल शिपा -

१. ्ह ेइशंगलि मनषुयाच ेिोपणनाव आ्ह.े

२. इ्के यि रावसा्हबेांना येईल असे शकतयेकांना वािले नव्ह्े. या सभचेी पश्हली खालावलेली
 शसथ्ी तयांनी आपले शमत्र शिरगांवकर यांना कळवली. ्ेव्हा तयांनी रावसा्हबेांना शलश्हले,
 “मुबंई असोशसएिन आ्ा ग्प्ाण झाली आ्ह ेअसेच म्हणावयाच.े श्च ेशदवस करून मोकळे
 व्हा. श्चया िागी एक नवीनच संसथा शनमा्लण करा.” रावसा्हबेांनी िनुया सभसेच
 १८६६ साली िी चे् ना आणली, ्ी आणखी २० वषते पे्शस्ेडनसी असोशिएिन शनघपेयहं्
 चांग्या शसथ्ी् ्हो्ी.

mmm
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Sporting the lion ramped and in his paws Dandled the kid.

(शम्िनकृ् पॅरॅ्डाइस लॉसि) 

शसं्हः पशश्मपादयोम्लधवुने लीलापरः संशसथ्ः । 
दत्वा ्सय करे सवयं शनिशिरः क्री्डतयिायाः शििःु ॥

(वरील इगं्िी ओळींच ेभाषां्र सवकृ्)

ईसि इशं्डया असोशसएिन या नावाची ्ही संसथा दादाभाई नवरोिी यांनी लं्डनमधये १८६६ 
साली सथापन केली. श्ची वाशष्लक वग्लणी १ पौं्ड (१० रु.) ्हो्ी. श्च ेअधयक्ष लॉ्ड्ल लेव्हश्डन ्ह े
्हो्े. शिवाय दसुरे बरेचसे लाॅ्ड्ल लोक, नाइि पदवी धारण करणारे विनदार इगं्ि लोक व पाल्लमेंि 
सभचे े १५ सभासद, कन्लल व कॅपिन झालेले मोठ्या पदवीच े इगं्ि लोक श्च े सभासद ्हो्े. 
तयामधये कन्लल साइकस ए. पी, शम. िाॅन श्डशकनसन, मिेर इव्हनॅस बेल, शम. दादाभाई नवरोिी, शम. 
शफरोिि्हा मथेा, शम. राबि्ल नाइि, शम. उमिेचदं्र बानिवी, शम, मनमो्हन घोस, शम. नवरोिी फदु्लनिी 
व बरेच िनरल िेकबसारख ेश्हदंी लोकांच ेइगं्ि शमत्र ्हो्े. सभचे ेशनयम व ्ेथे झालेली का्ही का्ही 
भाषण े्ही दादाभाईनी रावसा्हबेांक्ेड पाठवनू शदली व पशश्म श्हदंसुथाना्नू तया सभलेा सभासद 
शमळवनू दणेयाशवषयी दादाभाईनंी रावसा्हबेांना शवनं्ी केली. ् ेव्हा रावसा्हबेांनी ् े काम चाल ूकेले. 
या सभचे ेपषुकळ सभासद झाले, तयापैकी का्ही खाली शदले आ्हे् .

भावनगरच े ठाकूरसा्हबे, मोववीच े ठाकूरसा्हबे, सययद अ्हमदखान, शव. ना. म्ंडशलक, ्डाॅ. 
भाऊ, मगंलदास नथभुाई, गोपाळराव ्हरी दिेमखु, बाळ मगंेि वागळे, नारायण म्हादवे परमानंद, 
िनाद्लन सखाराम गा्डगीळ, वासदुवे िगननाथ की्वीकर, धों्डो िामराव गरु्ड, मासकर ्हरी भागव्, 
िव्हरेीलाल उशमयािकंर याशज्क, कस्लनदास माधवदास, छिशबलदास ल्लभुाई, लक्मीदास 
शखमिी, करसनदास मळूिी, धीरिलाल मथरुादास, नानाभाई ्हररदास, िां्ाराम नारायण, ख्ेंडराव 
बेदरकर, शवषण ुपरिराम िास्ती इ. इ. २५० सभासद झाले ्हो्े.

ईसि इशं्डया असोशसएिन

प्करण २४ 
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काठेवा्डा्ील एका संसथाशनकाने ५० ्हिारांची दणेगी शदली ्हो्ी. श्च ेवयाि या सभचेया 
खचा्लक्ेड लावावयाच े्हो्े. इ्र संसथाशनकांची मद् शमळाली ्हो्ी.

इगंलं्डमधये एक लं्डन ‘इशं्डयन असोशसएिन’ म्हणनू एक ल्हानिी श्हदंी लोकांची संसथा ्हो्ी. 
श्ला काम करणारे उतसा्ही लोक शमळ्नासे ्होऊन ्ी अगदी शनिवीव झाली ्हो्ी, सव्ंत्रपण े
आप्या पायांवर श्ला उभ ेरा्ह्ा येईना असे झाले. ्ी दादाभाईनी या नवया सभसे िो्ूडन िाकली. 
शरिशिि िन्ेला श्हदंसुथान दिेाशवषयी चांगली व शवश्वसनीय माश्ह्ी नस्े ्ी करून दणे ेव इगंलं्ड 
व श्हदंसुथान यांचा एक िीव करण े्हा या सभचेा मखुय ्हे्  ू्हो्ा.

्हा ्हे्  ूसतयशनष्ठा व दिेाशभमान या गणुांनी साधय करावयाचा ्हो्ा. पश्ह्या सभे्  खालील 
शवषयांवर दादाभाईनी सव्ः एक शनबंध वाचला. १. श्हदंसुथानावर शरिशििांचा अमंल चाल ूआ्ह े
तयाने परसपरांच ेश्ह् ्हो् आ्ह ेशकंवा ना्ही? २. असेल ्र शरििन व श्हदंसुथान यांचा संयोग िकय 
श््का शचरसथायी ्होणयास उत्म उपाय कोण्े? ३. व तयांची योिना ्हो् आ्ह ेशकंवा ना्ही?

या भाषणां् दादाभाईचया नी्ीच ेसवरूप सपष्ट रेखािलेले आ्ह.े

“माझया दिेबांधवांनी उतसा्ह, स्् पररश्म, सवाशभमान व सवाथ्लतयाग बाळगनू उद्ोग करावा. 
व कायदा व राजयवयवसथा यांच ेउतक्रमण ्होणार ना्ही अिी काळिी घऊेन दिेकाया्लस लागावे” 
अिी श्हदंीिनास तयांनी प्ाथ्लना केली.

िेकबसा्हबेांनी दादाभाईशवषयी (३.११.६७ चया) एका पत्रा् असे म् शदले. “नवरोिी ्हा 
चांगला वयव्हारशनपणु, पररपकव व सकू्म बदु्ीचा परुुष शदस्ो.” िेकब सा्हबे ्हवे तयाची ्ारीफ 
करी् नस्. तयाच पत्री तयांनी दसुऱया एका श्हदंी ग्ृहसथाशवषयी शलश्हले “क्ष ्हा ्ुहिार आ्ह,े 
पण तयाच े ्डोकं चकुीचया क्पनांनी घरेलेले आ्ह.े प्िासत्ाक वाद्ांचया म्हणींच े व शवचारांच े
बरेच अधययन तयाने केलेले आ्ह.े पण श्हदंसुथानाशवषयी आम्हाला माश्ह्ी सांग् अस्ा तयाच 
दिेाशवषयी सव्ःच ेअज्ान प्कि करी् आ्ह.े ् ेणकेरून येथील लोकांचा गैरसमि ्होईल. भलतयाच 
मागणया करून तयाच े्हा्नू अपाय ्होणयाचा संभव आ्ह.े” 

प्चशल् श्हदंी प्श्नांवर माश्ह्ी भरलेले व सशुिशक्ष् श्हदंी लोकांची तयावरील म्े प्दि्लन करणारे  
शनबंध या सभपेढेु वाचणयास शनरशनराळया लोकांक्ूडन दादाभाईनंी माशगवले ्हो्े व रावसा्हबे्ही तया 
्यारीला लागले ्हो्े. श्हदंी लोकांनी शलश्हले्या शनबंधावरून तयांची खरी योगय्ा शदसनू ये् आ्ह,े 
असे उद ्गार दादाभाईनी १७.६.६७ चया पत्रा् काढले ्हो्े. 

१८६७ साली सेके्रिरी ऑफ सिेि या संसथेच ेपेट्न झाले. याचसाली ्ही सभा भरवनू आपला 
आव्ड्ा शवषय, म्हणिे शसशव्हल सशव्ह्लसची परीक्षा श्हदंसुथाना् व इगंलं्डमधये  दोन्ही शठकाणी 
भरवावी या शवषयीचा ठराव दादाभाईनंी सभपेढेु मां्डला. ्ो सारांिरूपाने असा ्हो्ा. “प्शसद्ध 
मोगल बादि्हा अकबर याने उदारनी्ीचा अशंगकार करून श्हदंी बशुद्धमत्चे ेसा्हायय घऊेन श्हदंी 
लोकांच े श्ह् ्ेच आपले श्ह् असे माननू राजयकारभार ्हाक्ा झाला व आपले म्हत्व सथापन 
करून गेला. ्द््च१ शसशव्हल सशव्ह्लस दोन्ही शठकाणी भरून राजयकारभारा् बशुद्धवान व लायक 
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श्हदंी लोकांचा प्वेि व्हावा म्हणनू अि्लद्ारा शरिशिि सरकारास शवनं्ी करणयाकर्ा काय वयवसथा 
करावी ्े ठरवणयाकर्ा एक कशमिी नेमावी.” ्हा ठराव सभे्  पास झाला.

१८६९ चया म ेमश्हनयाचया २३ वया ्ारखसे मुबंईस रिामनी कावसिी ्हॉलमध ेईसि इशं्डया 
असोशसएिनची िाखा मुबंईस काढणयाकर्ा मुबंईकरांची सभा भरली ्हो्ी. तया सभसे पषुकळ 
श्हदंी व का्ही इगं्ि ्हिर ्हो्े. मखुय वके्त शम. दादाभाई ्हो्े. श्च ेउद्दिे खाली शद्याप्माण े्हो्े. १. 
मळू इगंलं्डमधील सभकेर्ा द्रवयशनधी िमवण,े २. श्हदंसुथानाशवषयी ्हरएक माश्ह्ी इगंलं्डमधील 
सभसे परुशवण,े ३. ्ी सभा जया गोष्टी श्हदंी लोकांचया क्याणाकर्ा करील तयांची लेखी माश्ह्ी 
श्हदंसुथानां्ील लोकांस कळशवण,े ४. सभचेया माशसक पसु्कां्ील लेखांची माश्ह्ी भाषां्रद्ारा 
अथवा वयाखयानरूपाने येथील लोकास दणे,े असे ्हो्े. ्थाशप, अि्ल वगैरे करणयाच ेकाम बाॅमबे 
असोशसएिनक्ेडच ठेवावे असे ठरले ्हो्े. या सभचे े१५० सभासद प्थमदि्लनी झाले ्हो्े. ्ही 
सभा सथापन ्होणयापवूवी ई. इ.ं असोशसएिनला शवनायक गंगाधर िास्ती, रावसा्हबे म्ंडशलक, 
नवरोिी फदु्लनिी, आदतेसर रिामिी मसू, कैकुस ूकारिािी, सोराबिी मोदी यांनी सा्हायय के्याबद्दल 
दादाभाईनंी मदु्दाम आभार मानले. या सभे्  सर वइु्यम वे्डन्लबन्ल ्ह ेदसुरे वके्त ्हो्े. सर िमििेिी 
िीिीभाई यांना या सभचे ेअधयक्ष व सर मगंळदास, रिामिी नसरवानिी, ना. बश्हरामिी िीिीभाई, 
ििे शवनायकराव िकंरििे (सर), शदनिा पेशिि, ्डाॅकिर भाऊ, करििेिी नसरवानिी कामा व 
वरिीवनदास माधवदास यांना उपाधयक्ष नेमणया् आले. नं्र वयवसथापक म्ंडळी नेमणया् आली.

्ेव्हा ्डाॅ. भाऊस अधयक्ष व (सर) वे्डरवन्ल यांना उपाधयक्ष व शफरोि ि्हा मथेा व बाळ मगंेि 
वागळे यांना शचिणीस व सोराबिी िापरुिा बंगाली, सी. एन. कामा, रावसा्हबे म्ंडशलक, शम. व्ुड, 
शम. मल, शम. रघनुाथ नारायण, आ. रिा. मसू, िां्ाराम नारायण, शम. ख्ेंडराव शचमणराव बेदरकर, 
के. आर. कामा, रे. धनिी भाई, म्हादवे गोशवंद रान्ेड, ्डाॅ. आतमाराम पां्ुडरंग, रा. गो. भां्डारकर, 
मचंरिी कावसिी मझ्लबान, िनाद्लन सखाराम गा्डगीळ, शवषण ूपरिराम िास्ती यांना वयवसथापक 
म्ंडळीमधये सभासद नेशमले गेले. एवढे सभासद केले याच ेकारण एवढेच ्हो्े की, सभासथापनेच े
िे मखुय उद्दिे ्हो्े तयाप्माण ेकामाची वािणी या सभासदांच े्ीन भाग करून प्तयेकाक्ेड एक एक 
सोपवनू द्ावयाची ्हो्ी. पढेु एक ना. ् ेलंग व शम. भावनगरी या सभचे ेशचिणीस ्हो्े. १८८५ साली 
िव्हरेीलाल याशज्क या सभचे ेसेके्रिरी ्हो्े. पढेु या िाखचे ेअधयक्ष रावसा्हबेांना नेशमले ्हो्े. “या 
सेभनेे आपले काम चांगले केले व पढेु करणयाची योगय्ा श्च ेअगंा् आ्ह.े” असे रावसा्हबेांच ेम् 
्हो्े (दादाभाईस ४.५.८५ च ेपत्र) या सभनेे एक वतृ्पत्र काढले ्हो्े. सभचेया कामशगरीच ेसवरूप 
दाखशवणयाकर्ा पढुील वतृ् परेु ्होईल.

ईसि इशं्डया असोशसएिनचया मुबंई िाखचेया सभचेी म्ंडळी सरकारी कामगारांनी केलेली 
प्िाश्ह्ाची काम े कृ्ज्पण े मानय करून तया सतकृतयाबद्दल तया कामगारांच े गौरव करणयास 
्तपर असे. ्से के्याने राजयक त्े व प्िािन यांचा सलोखा वाढे व प्िेला काय केले अस्ा 
सौखय ्होईल ्े सपष्टपणी सरकारास्ही कळून ये् असे. अिा ्ऱ्हचे ेएक गो्ड उदा्हरण १८८३ 
चया आगॅसि मश्हनया् घ्ूडन आले. मिेर सर एव्हशलन ् बेअररंग के. सी. एस. आय., श्हदंसुथान 
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सरकारच ेफ्डणीस यांची बदली इशिप्त दिेा् लषकरी खातया् झाली. तयावेळेस तयांनी केले्या 
लोकश्ह्ाचया कामशगरीबद्दल तयांना मानपत्र समप्लण ई. इ. असोशसएिनचया मुबंई िाखनेे केले. 
तयाकर्ा सभासदांची सभा भरली ्हो्ी, श्च ेअधयक्ष रावसा्हबे ्हो्े. मथेा व ्ेलंग वगैरे म्ंडळीने 
या कामा् भाग घे् ला ्हो्ा. राजयकारभार करणया् शदवसानशुदवस प्िेला अशधकाशधक भाग घे् ा 
यावा, अिी लोकांमधये िी आकांक्षा उतपनन झाली आ्ह े्ी परुवनू तयांचयावर राजयकारभाराच े
काम अशधकाशधक सोपशवण े ्ह े इष्ट आ्ह े व वाढतया दाररद््रयाला आळा घालणयास एक उपाय 
आ्ह ेअसे सर बेअररंग यांनी १८८२ चया माच्ल मश्हनया् आप्या भाषणा् सपष्टपण ेिा्हीर केले 
म्हणनू सथाशनक सवराजयप्ाप्तीचा लाभ लोकांना करून दणेयाचा िो श्हदंसुथान सरकारचा मखुय 
उद्दिे ्ो अमला् आणनू तयाचया योगाने रािकारणाच ेशिक्षण पया्लयाने लोकांना लावनू दणेयास व 
साव्लिशनक कामां् आपले ्न-मन-धन अप्लण करणयाची ्हौस उतपनन करणयास सर बेअररंग यांनी 
सा्हायय केले म्हणनू; सरकारास लागणारे सामान येथे पैदा ्होणारे येथेच शवक् घऊेन दिेा्ील 
भां्डवलाचा उपयोग दिेा्ील उद्ोगधदं ेवाढशवणयाक्ेड करणयाचया कामी यांनी श्म घे् ले म्हणनू; 
शमठासारखया िीवनास आवशयक असणाऱया पोषक द्रवयावरचा कर कमी कसा कर्ा येईल ्ह े
दाखवनू दऊेन ्ो कमी करणया् श्हदंसुथान सरकारला सा्हायय केले म्हणनू; िे् करी लोकांची 
कि्लबािारी शसथ्ी सधुारणयाकर्ा सर व्ेडरबन्ल यांनी बँका सथापन करण ेव तयांना कि्ल दणे ेवगैरे 
जया योिना के्या ्होतया श्क्ेड स्हानभुशू्पवू्लक लक्ष शदले म्हणनू, दषुकाळा् लोकांना सा्हायय 
करणयाकर्ा शनधी काढून ठेवावयाच ेठरशवले म्हणनू, रािपु् ाना रे्वेने गव्हाची ने-आण करणयाच े
दर कमी केले म्हणनू व गव्हाचया शपकाच ेउत्म उत्म नमनेु शवलाय्चया बािारा् पाठवनू तयास 
अशधक शकंम् आणनू दणेयाकरर्ा खिपि केली म्हणनू, इशिप्तमधये श्हदंी सैनय लढणयास पाठशवले, 
तयाचया खचा्लकर्ा ्हट्ट धरून इगंलं्ड दिेा्नू ५००,००० पाउं्ड आणशवले म्हणनू, ्रंुुगा्ील 
कारखानयांक्ेड शविषे लक्ष शदले म्हणनू व िमीन म्हसलुाचया आकारणीची वाढ करणयाची आ्ह,े 
म्हणनू का्ही मदु्ीचा शनबहंध घा्ला म्हणनू, सर बेअररंग यांची तयांना शदले्या मानपत्रा् प्िसंा 
केलेली ्हो्ी. या् पया्लयाने लाॅ्ड्ल रीपन यांनी िे उदार धोरण सवीकारले ्हो्े श्ला प्िािनांचा पणू्ल 
पाशठंबा ्हो्ा अस्ेही दाखशवणयाचा ्हे्  ूअसावा ्ह ेउघ्ड आ्ह.े

अधयक्ष या नातयाने वरील मानपत्रदानाचया प्संगी रावसा्हबेांनी भाषण केले तयाचा सारांि- 
“श्हदंी साम्राजयासारखया शवस्ीण्ल व शवशचत्र साम्राजयाच ेफ्डणवीसाच ेकाम यिसवी री्ीने पार 
पा्डण े्ही ल्हान स्हान शनतय पा्हणया् येणारी साधारण कामशगरी नव्ह.े ्ी कामशगरी सर ई. बेररंग 
यांनी करून दाखशवली एवढेच ना्ही; परं् ु्ी कर्ाना ्हा्ी मोठी साम्राजयसत्ा असलेले श्हदंसुथान 
सरकार आप्या सवाधीन केले्या शभनन शभनन लोकांचया श्ह्ाकर्ा िकय श््के झि् आ्ह े
याची िाणीव तयांनी दाखवली आ्ह.े”

यांनी िमाखचा्लचा ख्डा्ल काउशनसलास सादर कर्ाना असे बोलनू दाखशवले की, “िरी श्हदंसुथान 
दिेाचया उतपननाचया बाबी पषुकळ आ्हे्  व तया वाढणयासारखया आ्हे्  ्री श्हदंसुथानां्ील लोक 
फार दररद्री आ्हे्  ्ही गोष्ट जयांचया ्हा्ा् या दिेाचया राजयनौकेच ेसकुाण ूआ्ह,े तयांनी मना् 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 193

बाळगली पाश्हिे. अफगाशणसथानािी यदु्ध, शकतयेक वषाहंचा सालोसालचा दषुकाळ, इशिप्तवरील 
सवारी इतयादी गुं्ागुं्ीचया अ्डचणी्नू सदु्धा वाि काढून जयांनी पषुकळ सधुारणा के्या तयांच े
नाव इश््हासा् सदोशद् रा्हील. शमठावरचया कराच े ओझ े कमी के्यामळेु या दिेा्ील गरीब 
लोकांचा फार फायदा झाला आ्ह.े ्द््च ्ारांचा दर कमी करून पोसि खातयाची सधुारणा करून 
अ्डचणींिी झग्डणया् शरिशिि मनषुयाचया मनाचा खबंीरपणा आप्या अगंा् आ्ह ेअसे यांनी 
दाखशवले. अफूचा वयापार बंद करणयाची चळवळ मधये इ्की बळावली ्हो्ी की पाल्लमेंि सभचे े
लक्य श्ने आप्याक्ेड बरेच वेधनू घे् ले ्हो्े; परं् ुशरिशिि िन्ेची या बाब्ी् चांगली खात्री 
करून दणेयाइ्के अवसान यांनी दाखशवले. रे्वसंेबंधीची व खासगी उद्ोगधदं्ासंबंधी यांनी िी 
सधुारणा केली आ्ह ेश्ची गो्ड फळे मागनू येणाऱया शपढीस खावयास शमळ्ील; कारण कोण्ी्ही 
सधुारणा घया, जया सधुारणचेया योगाने खच् कािकसर ्होईल व उद्ोगधदं्ाची वदृ्धी ्होईल तया्ूहन 
शिकाऊ, तया्ूहन म्हत्वाची व तया्ूहन फायदिेीर दसुरी कोण्ी्ही सधुारणा असण ेिकय ना्ही.” 
(२७.८.१८८३)

या संसथेचया सभां्नू रावसा्हबेांची अनेक भाषण ेझाली ्हो्ी तयापैकी का्हींचा सारांि पढेु 
शदला आ्ह-े

(‘श्हदंसुथानाची औद्ोशगक प्ग्ी’ या शवषयावर शम. माशि्लन व्ुड यांनी एक शनबंध वाचला तयावर 
रावसा्हबेांनी भाषण केले तयाचा सारांि)

“या सभचेया ्हे् ूंबद्दल पषुकळ गैरसमि उतपनन झालेला आ्ह.े श्हदंसुथानचया सामाशिक व 
रािकीय सधुारणचेी ििी कळकळ या सभसे वाि्े ् िी औद्ोशगक सधुारणचेी्ही वाि्े. या दिेा् 
्ह्ली अशस्तवा् असले्या सव्ल उद्ोगधदं्ांची वदृ्धी करण े म्हणिेच तयाची कायमची उनन्ी 
करणयासारख ेआ्ह.े नवीन इगं्िी पंश्ड्ांचा िो वग्ल उतपनन झाला आ्ह ेतयाचयाशवषयी प्िसंापर 
उ्लेख मला कर्ा ये् ना्ही. गाढ अज्ानसागरा् आपले अज्ान बांधव ब्ुड् अस्ा तयांना वर 
काढणयाची िक्ती अथवा उद्ोगसा्तय याचया अगंा् ना्ही. समािा्ील औद्ोशगक ग्लीकुचीच े
माग्ल िोधनू काढ्याशिवाय मकेॉले, अशॅ्डसन अथवा हांसारखया इ्र शवद्ानांचया लेखांचा 
अभयास करणारे ्ह ेलोक आप्या दिेाच ेक्याण करू िकणार ना्ही्. ्ह ेगलुाब व मोश्याचया 
अत्रांच े िौक असलेले लोक दिेाची उनन्ी करणयास माझया म्े असमथ्ल आ्हे् . उद्ोग 
करणाऱया धदंवेा्यांपैकी मी आ्ह ेअसा अशभमान मनषुयास वािला पाश्हिे. सयुा ्यार करण ेशकंवा 
्ंबाखचूया नळया ्यार करण ेया दोन्ही धदं्ांस मानय्ा आण्ा येईल व तयापासनू मोठा फायदा 
शमळशव्ा येईल. या शवस्ृ्  दिेाचया भगूभा्लचा िोध केला ्र शक्ीक खाणींचा ठाव लागेल. 
मधय श्हदंसुथाना् कोळिाचया व लोख्ंडाचया धनत्र खाणी आ्हे्  असा िोध भगूभ्लिास्तवेत्यांनी 
लावला आ्ह.े तया्नू खशनि पदाथ्ल काढणयाच ेकाम आमचया लोकांच ेआ्ह.े वाङ् मयाचा अभयास 
्हा नसु्ा पाया आ्ह.े तयाचयावर िास्तीय ज्ानाची उभारणी करण ेआ्ह.े” (१८७७)

(शसशव्हल सशव्ह्लसचया परीक्षेकरी्ा इगंलं्डमधये िाणाऱया श्हदंी शवद्ाथयाहंचया वयाची इयत्ा 
वाढवावी म्हणनू पाल्लमेंि सभसे अि्ल करणयाकर्ा ई. इ. असोशसएिनची सभा भरली ्हो्ी. ्ेव्हा 
रावसा्हबेांनी केले्या भाषणांचा सारांि.)-
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“१८५२-५३२ साली ईसि इशं्डया कंपनीचया अमला्च शसशव्हल सशव्ह्लसची परीक्षा सरुू ्होऊन 
्ीस वािेल तयाला बसणयाची मभुा शमळाली व तयाकर्ा बरीच वषते शवलाय्े् झग्डा करावा 
लागला. पश्ह्याच वषवी यिसवी झाले्या उमदेवारां् शम. पील एशकझकयशुिव्ह काउशनसलर व 
नयायमू् वी वेसि ्ह े्हो्े. तयाच वेळेला योगय शवचारानेच वयाची इयत्ा ्ेवीस वषाहंची ठरशवणया् 
आली ्हो्ी; पण ्ी ्हळू्हळू कमी करणया् आली तयाचा पररणाम श्ह्कारक झाला ना्ही. असे 
्हो्ा ्हो्ा पाल्लमेंि सभे्  एक कायदा करणया् आला तया वेळेस श्हदंी लोकांना िवळ िवळ या 
परीक्षेची दारे बंद करणयाच ेश्ये एका सतपरुुषाने घे् ले. (्हिंा) मी असे म्हण्ाना श्हदंी लोकांकर्ा 
मागील दरवािा खलुा केला ्हो्ा ्ह ेशवसरलो ना्ही; परं् ुपढुील दरवािा लाव् लाव्ा अिीबा् 
का बंद करणया् आला तयाची कारण ेउपलबध असले्या खशलतयां् शमळ् ना्ही्.”

“्ी कारण ेका्ही असो्, ्हे्  ूकसले्ही असो्, तयांचा पररणाम झाला ्ो अशनष्ट झाला. लाॅ्ड्ल 
ऑकलन्ड व लॉ्ड्ल बेशनिंग यांचया वेळेला श्हदंसुथान सरकारने एक शिक्षणाची प्च्ंड योिना ्यार 
केली ्हो्ी, ्ी लाॅ्ड्ल मकेॉलेचया क ््लबगारीने अमला् येऊन पाश्ात्य वाङ् मय कला व िास्ते 
व ्त्वज्ान यांच ेज्ान श्हदंभचूया लेकरांस करून दणेयाच े शनशश्् झाले व सर मटे्ॉफ यांनी असे 
बोलनू दाखशवले की पाश्ात्य ज्ानमशंदराच ेरस्े श्हदंी लोकांस बंद करावयाच ेझाले ्र मी तया् 
ना्ही. इगंलं्डमधील केवढा्ही मोठा मतुसद्दी घया, ्ो अिी बंदी व्हावी अिी इचछिा केव्हा्ही करणार 
ना्ही. श्हदंसुथाना्ील शिक्षणाचया प्ग्ीला आळा घालण े्हा एक िाप दणेयाचा प्कार समिेल व 
पाश्ात्य ज्ानाच ेमाग्ल श्हदंी लोकांना मोकळे ठेवनू तयांना पढेु िाऊ दणेयाने िर इगं्िांस घरचा माग्ल 
धरावा लागला ्री बे्हते्र आ्ह ेअसे समिेल. ्ेव्हापासनू इक्ेड शिक्षणाचा प्सार ्होऊ लागला. 
शवश्वशवद्ालयाची सथापना ्होऊन आि २८ वषते झाली मानशसक व नैश्क िक्ती शनमा्लण झाली आ्ह.े 
श्ला सरकाराने चांग्या मागा्लला लावनू शदले पाश्हिे. जया सशुिशक्ष् वगा्लला सरकारनेच शनमा्लण 
केले तयाची आ्ा मागणी आप्या दिेाचया राजयकारभारा् योगय ्ेवढे अगं अस ूद्ा अिी ्हो् 
आ्ह े्ी कबलू करण ेमे्हरेबानीवर अवलंबनू ठेवणयास नको ्र चांगली परीक्षा घऊेन ्ी् उत्ीण्ल 
्होणयावर ठेवावे ्ह ेउशच् आ्ह.े ् ी मागणी मानय न करण ेम्हणिे वाफेचा सफोि ्होऊन शिक्षणाच ेयंत्र 
शबघ्ूड नये म्हणनू तया् िी संरक्षक द्ारे ठेवलेली आ्हे्  तयांच ेप्डद ेबंद करणयासारख ेआ्ह.े म्हणनू 
जयांनी ्ह ेशिक्षणरूपी म्हायंत्र सरुू केले आ्ह,े तयांचयाच मागा्लने िाऊन आम्ही आप्या अ्डचणी 
दरू करून घणेयाकरर्ा िेवढा कायदिेीर उपाय आमचया ्हा्ी आ्ह े ्ेवढा आपण कायद्ाने 
प्सथाशप् असले्या राजया् योशि् आ्हो्.” (१३.८.१८८४)

इ्कयावरून असे शदसनू येईल की या संसथेच ेसवरूप वाखाणणयासारख े्हो्े. सरकारी ब्ेड ब्ेड 
अशधकारी संसथाशनक व शरिशिि प्िािन व वयापारी इ. शभनन शभनन श्ह्संबंध असलेले लोक या 
संसथेच ेसभासद ्हो्े. ्हा मोठाच पव्लकाळ ्हो्ा असे मानले पाश्हिे. शरिशिि लोक आप्या श्हदंी 
बांधवांस रािकीय ध्ेड शिकवी् ्हो्े. ्ह ेपा्ूहन तयांचयावर औदाशसनयाचा आरोप ठेवावयास या 
सभनेे िागा ठेवली ना्ही.
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्ही सभा पढेु चालली अस्ी ् र आपआपसां्ले गैरसमि दरू ्होऊन राजयक त्े व तयांच ेप्िािन 
यां् बळकि पे्मभाव उतपनन ्होणयास व ्ो वाढणयास कारणीभू्  झाली अस्ी.

शकतयेक लोकांस ईसि इशं्डयन असोशसएिनची मुबंईची िाखा नकोिी झाली. या सभे्  इगं्ि 
व श्हदंी असे शमळून काम करी् अस्े ्े वयथ्ल झाले, ्ह ेऐकून रावसा्हबेांनी दािीसा्हबे खरे यांना 
इगं्िी पत्र शलश्हले तयाच ेभाषां्र -

“जयांना ्ही सभा नको तयांनी साफ ्से सांगनू चाल्े व्हावे व िा्ाना सव्ल अनयुायी वगा्लस्ही 
िकय ् र घऊेन िावे. मुबंईस या सभचेया एका िाखचेी िरूर आ्ह.े मी आ् नसलो ् री माझी िागा 
मी दसुऱयास दईेन व काम चालवीन. दादाभाईचा फक्त नैश्क िोर पाश्हिे. मी काॅलेिा् अस्ा काम 
करी् असे, श््के आ्ा करू िक्ो ्ह ेभागय आ्ह.े उद्ाच ेसांग्ा ये् ना्ही.” (२१.२.१८८५)

याप्माण े रावसा्हबेांचया साव्लिशनक रािकीय चळवळीची रूपरेषा काय ्हो्ी ्े वाचकांना 
कळून येईल. एका प्कारे पा्ह्ा रािकीय चळवळीचीच तयांना शविषे ्हौस ्हो्ी. इ्के तया 
बाब्ी् काम करी् ्री आणखी करव् ना्ही म्हणनू रावसा्हबे खटू्ट ्हो्. “िाइमसमधील ्मुचया 
पत्राबद्दल मी आभारी आ्ह.े ्ह्ली लोकरुची शबघ्ड्याची शचन्ह ेशदस् आ्हे् , म्हणनू वाईि वाि्े. 
प्कािाचा स्हचर अधंकार अस्ो म्हणनू मन सभय ्हो्े. िर मला रािकीय प्करणा् आणखी काम 
कर्ा आले अस्े ्र ्मुचया व कोि्यावधी मकुयांकर्ा झग्डणाऱया ्मुचयासारखया लोकांचया 
आिीवा्लदास पात्र झालो अस्ो. पण ्ह े्डोंगर चढणयाइ्के कठीण काम आ्ह.े” (१३.३.१८७६ च े
िेकबसा्हबे यांना पत्र)

रावसा्हबेांचया काळी धाशम्लक व सामाशिक काय चळवळी झा्या व तयांची रावसा्हबेांिी 
संबंध कसा काय आला ्े वतृ् पढेु शदले आ्ह.े

m

संदभ्ल शिपा -

१. आप्या ऐन उमदेी् श्हदंी आकांक्षांच ेिे बीि दादाभाईनंी रुि् घा्ले तयास उदार इगं्िांचया 
 स्हानभुू् ीचा िलसेक शमळून मोठा वकृ्ष ्होऊन ४०-४५ वषाहंनी फुल ूलागला आ्ह.े 
 १८२३ साली शरिशिि सरकारचया कृपाछित्राखाली ्ो फलदायक्ही झाला, ्ही फार आनंदाची 
 गोष्ट आ्ह.े श्हदंसुथान व इगंलं्ड या दोन शठकाणी एकदम शसशव्हल सशव्ह्लसची परीक्षा घणेयाच े
 शरिशिि सरकारने ठरशवले आ्ह.े तयाबद्दल सव्ल श्हदंी प्िा शरिशिि सरकारास कृ्ज् बदु्धीने
 दवुाच दे्  रा्ह्ील.

२. याचयापवूवी उमदेवारांची अगोदर शनव्डणकू करून मग तयांना का्ही शवशिष्ट शिक्षण दणेया् ये्
 असे. ्े परेु झा्यावर तयांची ्ुहद्ावर नेमणकू ्हो् असे.

mmm
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सवधम्ल शनधनं श्येः परधमबो भयाव्हः ॥
   (भगवदगी्ा)

सरकारी इगं्िी िाळां्नू व काॅलेिां्नू सवधम्लशवषयक शिक्षण शमळ् नसे. म्हणनू तया् 
िाणाऱया मलुांना पढेु मोठे झा्यावर सवधमा्लशवषयी थो्डी उदासीन्ा कवशच् प्संगी प्ाप्त ्होई. 
्थाशप, परधमा्लवर तयांची श्द्धा बस् नसे. शमिनऱयांचया िाळां्नू व काॅलेिां्नू परधमा्लच ेम्हणिे 
शरिस्ी धमा्लच ेशिक्षण शमळे ् री कोणी ् ेथे शिकलेला मनषुय धमाहं्र करी अिी गोष्ट शवरळाच घ्ूडन 
येई. एखाद्ा श्हदंनेू धमाहं्र के्यास तयाची लोकांस कीवच येई व फार खदे वािे.

“१८५४ साली बाबा पद्मनिी ्ह े श्हदं ू ग्ृहसथ शरिस्ी झाले. तयावेळेस तयांची कीव सवाहंना 
वािली. तयांचया धमाहं्रामळेु पालकाक्ेड रा्ूहन िनमभर िोक करी् बसण,े तयांचया ददुदैवी स्तीला 
प्ेडल की काय अिा िकेंने लोकांस फार ्हळ्हळ वािली.” (शव. ना. भागव् यांच ेपत्र)

बं्डानं्र शिक्ेड श्क्ेड सामसमू झा्यावर येथे व शवलाय्े् मतुसद्दी लोकां् ‘चकुले कोठे’ 
व “काय केले म्हणिे पनुः बं्डासारखी आपत्ी दिेावर कोसळणार ना्ही.” याशवषयी चचा्ल पषुकळ 
सरुू झाली. कोणी म्हण् दत्काची परवानगी, ि्हागीरदार व रािेरिवा्ेड यांना तयांचया परुा्न 
चालीप्माण े व िास्ताप्माण े शदलीच पाश्हिे व शनपशुत्रक असणयाचया अपराधाबद्दल कोणतया्ही 
रािास तयाच ेराजय शरिशिि राजया् सामील करणयाची शिक्षा दऊेन उपयोगाच ेना्ही. यासंबंधाने 
िाइमसने सदु्धा लेख अनकूुल शलश्हले आ्हे्  व पषुकळ इगं्ि मतुसद्दी दत्काचया ्हककाच ेसंरक्षण 
झाले पाश्हिे या म्ाच े झाले; परं् ु शकतयेक धम्लशनष्ठ शमिनऱयांना वाि् ्हो्े की, खरा उपाय 
म्हणिे बायबलाचया ज्ानाचा अशधक प्सार श्हदंसुथाना् करावा. या् का्ही भ्शमष्ट ्हो्े, का्ही 
क्पनासषृ्टी्च गुंगनू रा्हणारे ्हो्े, ्र का्ही कुशिल ्क्ल  शनषणा् ्हो्े. तयांचयाक्ूडन सरकारी 
िाळा्नू बायबल शिकवावे अिी सचूना येऊ लागली. बं्ड ्ह ेका झाले? ्र धम्लभोळेपणामळेु 

धमाहं्र

प्करण २५
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व अज्ानामळेु. असे नस्े ्र गाईचया चरबीने शभिवलेली का्ड्सुे, अशधकारी आम्हास दे् ा्, 
अस्या खऱयाखोि्या गोष्टींनी शिपाई शच्डले नस्े. इ्उपर तयांना अज्ाना् रा्ूह दणे े इष्ट ना्ही 
व बायबलचया ज्ानापासनू अनं् फायद े दाखशवणया् येऊ लागले. तया्ील का्ही क्पना्ी् 
्हो्े. पढेु असलेला एका इगं्िी पत्रा्ील प्बंधाचा उ्ारा मनोरंिक आ्ह े म्हणनू शदला आ्ह.े 
“पशश्म श्हदंसुथाना् एका ल्हानिा संसथानचा एक ल्हानसा रािा ्हो्ा. मुबंईचया पत्रा् का्ही 
सणसणी् लेख एकाने छिापले ्हो्े. ्े तया रािाक्ेड कोणी पाठवनू शदले. कारण तया् तयाचया 
कारकीदवी्ील का्ही दोष उघ्डकीस आणलेले ्हो्े. तयासरसे रािेसा्हबे फार शच्डले व शलश्हणारा 
कोण असेल तयाचा िोध लावणयाकर्ा अनेक ्हरेांची तयाने योिना केली. अपराधी म्हणनू 
तयाचयापढेु एक संनयासी लवकरच उभा करणया् आला; पण अिा मनषुयावर असला आरोप 
ठेवण े्ह ेतया श्हदं ूरािाला शवलक्षण शदसले.” संनयािाने रािाशवरुद्ध असे लेख श्हदंसुथाना् शलश्हण े
म्हणिे एखाद्ा िमरेल शवकयाने लं्डनमधये लाॅ्ड्ल ्डबवीसारखया उमद्ा उमरावाच ेशवरुद्ध भ्डाभ्ड लेख 
शलश्हणयाप्माणचे ्हो्े. पण चमतकार काय? ् ो लघवुेष्टनाचछिाशद् व भसमभाशष् संनयासी आग््हाने 
म्हण ूलागला, “अ्हो ्ह ेलेख माझ ेआ्हे्  असे शसद्ध करणयाचा माझा ्हकक आ्ह!े ्ो कसा?” असे 
शवचार्ाच ्ो म्हणाला, “माझ े शिक्षण एका शमिनरी िाळे् झाले. शरिस्ीधम्ल सवीकारण ेमाझ े
क ््लवय आ्ह ेअसे वािले ना्ही एवढेच ना्ही पण सवधमा्ललाच शचकिून रा्हण े्हचे माझ ेक ््लवय आ्ह े
असे वािले. तयाप्माण ेमी दिेभर श्ह्ंड् अस्ो, व खोिी, अनयायमलूक व काय्लप्वतृ् कृतये ्ुह्डकून 
तयांना चवाठ्यावर आणी् अस्ो व िेथे िेथे चांगले म्हणनू आढळेल तयाला िेका दऊेन उचलनू 
धरी् अस्. व मी ्हचे पढेु करी् रा्हणार!” शवसमयाने चशक् ्हो् अस्ाना ्ो रािा म्हणाला, 
“्र मग मी ्लुा मखुय मशंत्रपदावर नेम्ो.” संनयासी म्हणाला, “मी ्े पद सवीकारणयाच ेनाकार्ो. 
मला माझ ेदसुरे काय्ल आ्ह.े ्थाशप मी माझ ेसारखाच चांगला मतं्री ्लुा पा्ूहन दे् ो. तयाच ेशिक्षण 
माझयाबरोबरच झाले आ्ह.े” या शदले्या वचनाप्माण े तया रािाला तया संनयािाने मतं्री पा्ूहन 
शदला. ् ो कोण? ् र जया व ््लमानपत्रामधये याच ेलेख आले ्हो्े, तयाचाच प्तयक्ष अशधप्ी व शमिन 
िाळे् अस्ां जया सतयाचा व जया नयायाचा मश्हमा ्ो शिकला तया सतयाचा व नयायाचा ्ंडका 
वािवी् दरूदरू श्ह्ंडणयाच ेआपले व्र् चालशवणयास ्ो संनयासी लांब शनघनू गेला. असे गणुग्ा्ही 
रािे, असे क ््लवयदक्ष संनयासी व व ््लमानपत्राच े शनशभ्ल्ड अशधप्ी व असे शमिनरी िाळां््या 
धम्लशिक्षणाच ेपररणाम पा्ूहन मोठमोठे मतुसद्दी्ही चशक् झाले ्र नवल काय !१

्हा वादशववाद चालला अस्ा ि. िेकब यांना तयांनी पत्री शवचार्यावरून बायबलाचया 
ज्ानाचा प्सार श्हदंसुथाना् सव्लत्र करावा की काय या प्श्नावर आपले म् रावसा्हबेांनी एका पत्री 
कळशवले ्हो्े -

तयां् तयांनी शरिस्ी धमाहं्ग्ल् िी नी्ी२ आ्ह ेश्च ेप्िसंक श्हदं ूलोकांमधये आ्हे्  असे प्थम 
सांगनू, “दवेळां् प्ाथ्लनेला िाण,े गोमांस, अिमांस यांच ेसेवन करण,े संकीण्ल समािािी स्हवास 
ठेवण ेइतयादींनी मनषुयास मकु्ती शमळ्े काय?” अिी पचृछिा केली आ्ह.े
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“सव्ः मकु्त झा्याशिवाय दसुऱयास मकु्त करणयाची पात्र्ा शरिस्ीिनास किी प्ाप्त ्होणार? 
नी्ीचा नसु्ा ्ों्डाने उपदिे न करर्ा सव्ः १. सव्लदा सतय बोल्याशिवाय, २. ईश्वराला शभऊन 
वाग्याशिवाय व ३. वाणीप्माण ेकरणी करून दाखशव्याशिवाय इ्रांना नीश्मं्  व सतयभक्त 
कसे बनवाल? व ईश्वराची भी्ी बाळगणयास कसे लावाल?” अिी दसुरी पचृछिा केली आ्ह.े 
नं्र का्ही यरुोशपयन शरिस्ी राषट्ांचया दृषय कृतयांक्ेड बोिे दाखवनू, “प्तयक्ष शरिस् िर ्डोळे 
उघ्ूडन वरून खाली पथृवीवर निर िाकील ्र ्तप्णी् धमा्लचा प्सार करणयाकर्ा तयाचचे अनगु 
कोणतया उपायांची योिना करू पा्हा् आ्हे्  ्े पा्ूहन ्ो संत्रस् ्होईल” असे सांगनू श्हदंलुोकां् 
बायबलचया ज्ानाचा प्सार करणयाचया शवरुद्ध म् शदले आ्ह.े (३.८.१८६० च ेपत्र)

(परं् ु खऱया शरिस्ी मनषुयाला रावसा्हबे केवढा मान दे्  याशवषयी २१.४.१८६५ चया 
रोिशनिी् पढुील उ्ारा आढळ्ो ्ो वाचणयासारखा आ्ह.े)

“नयायमू् वी ए. के. फोबस्ल ्ह ेआसननमरण शसथ्ी् आ्हे्  ्ह ेऐकून िीवाला फार काळिी लागली 
आ्ह.े तयांच ेिर का्ही बरेवाईि झाले व ्होईल अिी भी्ी वाि् आ्ह े् र नयायदवे्ेचया अगंावरील 
एक दाशगनाच गळून प्ेडल! मनषुय िा्ीचा उत्म शमत्र ना्हीसा ्होईल! माझया म्ाप्माण े्े खरे खरे 
शरिस्ानयुायी आ्हे् . सव्ल शनरीक्षकां् शनरीक्षक! श्द्धावान धमा्लतम ेव आिापणू्ल! आमचयाकर्ा 
परमशे्वर तयांना दीघा्लय ुकरो!”

इ्कयाने ि. िेकब यांच ेसमाधान झाले ना्ही. १८.१२.१८६० रोिी तयांनी दसुरे पत्र पाठशवले 
तया् तयांच ेम् सकं्षेप्ः असे प्ड्े, “आपणास शरिस्ी म्हणशवणारे गोरे अ, ब, क यांनी िर काळया 
्ड, फ, ग यांचयािी पिु् ु् य व ््लन केले म्हणिे ्ो दोष शरिस्ीधमा्लचा नव्ह;े कारण शरिस्ी धम्ल 
यांना पिु् ु् य व ््लन करणयास शिकवी् ना्ही. िी नी्ी व िे सद्णु शरिस्ी धम्ल यांना शिकशव्ो 
तयांना ्ह ेलोक मानी् ना्ही्. तयाला शरिस्ी धम्ल करणार काय? शरिस्ी धम्ल िर इ्रांिी क्रौया्लने 
वागावयास शिकशव्ा ्र मग ्ह ेपररणाम शखस्ी धम्लशिक्षणाच ेआ्हे्  म्हणनू ्े शिक्षण नको असे 
म्हण्ा आले अस्े; परं् ु शरिस्ी धमा्लची नी्ी जया अथवी गनु्ह ेकरणयाचया अगदी शवरुद्ध आ्ह े
तया अथवी का्ही शरिस्ी, नावाच ेशरिस्ी अस्ा् म्हणनू शरिस्ी धमा्लच ेशिक्षण नको असे म्हण्ा 
येणार ना्ही. शरिस्ी धमा्लच ेशिक्षण नको असे म्हणणयास याचया्ूहन अशधक सबळ कारण ेआणली 
पाश्हिे्; उदा्हरणाथ्ल असे म्हणा की आपआप्या मलुांशवषयीचे े िे आईबापांच े ्हकक आ्हे्  
तयावर गदा ये्े.”

“उत्म नागररक बनशवणयाकर्ा मलुांस मानशसक शिक्षण दणेयाची िबाबदारी आम्हावर आ्ह,े 
म्हणनू श्हदं ूआईबापांनी कराचया रूपाने शदलेले पैसे बायबलाच े शिक्षण दणेयाकर्ा खच्ल कर्ो, 
असे िर सरकार म्हणले ्र न िाणो! चकूुन माकून केव्हा ना केव्हा्री माझा मलुगा धमाहं्र 
ना्ही ना करणार? या धोकयां्, मलुांना शिक्षण अवशय आ्ह ेएवढ्याकर्ा, श्हदं ूआईबापांस स्् 
ठेवण े्ह ेसरकारला प्िस् ना्ही. िे प्तयक्ष री्ीने कर्ा ये् ना्ही ्े अप्तयक्ष री्ीने कर्ा कामा 
नये. खासगी िाळा काढणाऱयांची गोष्ट शनराळी. िाळे् नाव नोंदणयापवूवी कोणतया अिी पाळावया 
लाग्ील ्ह ेतया संसथांचया चालकांना शनयशम् कर्ा येईल. आईबापांची खिुी नसेल ्री सरकारी 
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िाळे् बायबल शिकवावे व तयांचया ्हककांच े शवरुद्ध िावे असे इगंलं्डमधील समिू् दार लोक 
केव्हा्ही म्हणणार ना्ही्; परं् ु५७ च ेबं्ड िर खरोखर अज्ानामळेु झाले असेल ्र ्े अज्ान दरू 
केले पाश्हिे ्ह ेउघ्ड आ्ह.े ् ेव्हा बायबलाचया शिक्षणाचा पररणाम नवया शपढीवर काय ्होईल ्ह ेमला 
समिावयाला पाश्हिे. शमिनरी िाळे् बायबल शिकशव्ा् तया् शिकणाऱयांपैकी शि्के लोक 
धमाहं्र कर्ा् श््केच लोक सरकारी िाळे् शिकावयास िाणाऱया् ् ेथे बायबल शिकवले िा् 
नसनू्ही धमाहं्र कर्ा् की काय ्ह ेमला समिले पाश्हिे.”

यावर उत्रादाखल रावसा्हबेांनी १.१२.६१ च ेपत्र शलश्हले ्े- धमाहं्राशवषयी म् दणेयापवूवी 
्ह्लीचया शिक्षणाचा येथील लोकांचया मनावर काय पररणाम ्हो्ो ्े पाश्हले पाश्हिे. शिकणाऱया 
लोकांच ेमी दोन मोठे वग्ल कर्ो. पश्ह्या वगा्ल् एकेश्वरवादी (Monotheists) ये्ा्. ्हा वग्ल फार 
ल्हान आ्ह.े या्ील लोक फार शवद्ान अस्ा्. दसुऱया वगा्ल् अनेक दवे्ावादी (Polytheists) 
ये्ा् व या् बाकी ब्ुह्ेक लोकांचा समाविे ्हो्ा. दोन्ही वग्ल ईश्वरवादीच (Theist) आ्हे् . 
इगं्िी शिक्षणाने साधारणपण े पा्ह्ाना दसुऱया वगा्ल्ील इगं्िी शिकलेले लोक िे धमा्लशवषयी 
शवचार करणयाचया भानग्डी् प्ड्ा् ्े शवश्वदवे्ावादी ्हो्ा्. का्ही्री एक धम्ल सव्ल शवश्वाला 
साधारणपण ेमानय ्होईल असा िोधनू काढावयाला पा्ह्ा् शकंवा १. चावा्लक म्वादी शवषयासक्त 
्हो्ा्; अथवा २. िनूयवादी ्हो्ा्. पश्ह्या वगा्ल्ील एकेश्वरवादी लोकांची श्द्धा बि्लर, सिुअि्ल 
इतयादीकांच ेग्ंथ वाचनू ्हल् ना्ही व आप्या दिेां् िे म्हान म्हान साधपुरुुष ्होऊन गेले तयांची 
चररत्रे वाचनू तयांना ्डॉ. शव्सनसारख ेरािकारणी शरिस्ी धमबोपदिेक िे पररश्म कर्ा् तयांना 
का्ही अपवू्ल अथवा कौ्कुा्ह्ल शदस् ना्ही. उलि ्े असे समि्ा् की ्ह ेधमबोपदिेक आमचया 
सामाशिक व नैश्क ्हककांवर अप्तयक्षपण े्ह्लाच कर् आ्हे् . 

“मधनू मधनू एखाद दसुरा धमाहं्राचा िो मिेदार प्कार शदसनू ये्ो तया् व कळसतू्री 
बा्ुह्यांचया खळेा् अं् र मला ्र का्ही शदस् ना्ही व शदसण ेिकय ना्ही. ्ह ेधमाहं्राच ेप्कार 
िे मला आढळ् आले ्े सारे अगदी ्हीन िा्ी्ील लोकां्नू झालेले आ्हे्  व माझया माश्ह्ी 
शमळशवणयाचया साधनांवरून िी माश्ह्ी शमळाली तयावरून असे आढळून आले की उचच 
िा्ी्ील िे लोक येिचूया कळपा् ओढले गेले तयांचया मना्ील ्हे्  ूकेवळ परमाथ्ल साधणयाचा 
नव्ह्ा. असे म्हण्ाना माझया मना् शरिस्ी नी्ीचा उपा्हास करावयाचा ना्ही; कारण शरिस्ी 
नी्ी चांगली आ्ह ेव आतमयाचा उतकष्ल करणारी आ्ह;े परं् ुिी आमचया धमा्लची नी्ी नीि िोध 
करून अनसुरली अस्ा शरिस्ी नी्ीपेक्षा अशधक चांगली नसली ्री श्चया इ्की चांगली आ्ह,े 
श्चा पद्ध्वार का शवनाि करावा ्े मला समि् ना्ही. आम्ही ्री माणसेच आ्हो्, आशण 
म्हणनूच माणसे या नातयाने आम्हाला का्ही ्हकक आ्हे्  व िर आमची अिी समिू्  आ्ह ेकी 
कोणी कोणाचया धमा्ल् ्हा् घाल ूनये ्र जया सरकारचा अव्ार आमचया धाशम्लक सवा्ंतयाच े
पालन करणयाकर्ा आ्ह,े तयाने ्र आमचया धमा्ल् ढवळाढवळ िवेिपयहं् करू नये. भगवद ्गी्े् 
सांशग्ले आ्ह ेकी, ‘सव ेसव ेकम्लणयशभर्ः संशसशदं्ध लभ्े नरः’ म्हणिे मनषुय िर आपआपलीच 
काम ेकरी् रा्हील ्र तयाला शसद्धी प्ाप्त ्होईल. शमलच ेसारे गं्थ वाचनू िेवढे ज्ान ्हो्े, तयाचया्ूहन 
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आमचया सामाशिक इश््हासाच ेज्ान या एका चरणाचया वाचनाने ्हो्े. मी अद्ाशप शमिनरी िाळे् 
िाऊन बायबल शिकणारे लोक शक्ी बाि्ा् व सरकारी िाळे् िाऊन बायबल शिक्याशिवाय 
शक्ी बाि्ा् याची चौकिी केली ना्ही, के्यावर कळवीन.”

धमाहं्र केलेला 
एवढे खरे की या वेळी धमाहं्र करणाऱया लोकांना मान मळुीच नसे व ्ो सवाहंस दषूयच वािे. 

धमाहं्र केले्यास ्ो बािला असे म्हि्यास राग ये् असे. रावसा्हबेांनी िे एश्फनसिनकृ् 
श्हदंसुथानचया इश््हासाच े भाषां्र केले तयां् धमाहं्र करण े याचयाबद्दल बािण े असा िबद 
वापर्याबद्दल िाइमसमधये क्डक िीका आली ्हो्ी व ्ी् असे धवशन् केले ्हो्े की रावसा्हबे व 
तयांच ेअनयुायी यांना श्हदं ूधम्ल सो्ूडन शरिस्ी झाले्या लोकांशवषयी बोल्ाना दषु्ट वाणी वापरणयाची 
सवय लागली आ्ह.े याला २४.६.६१ चया पत्रा् रावसा्हबेांनी उत्र शदले तयाचा सारांि- “वरील 
आरोप ्मु्ही माझयावर व माझया स्हकारी शमत्रांवर आण्यामळेु व तयां् आमचया िीलाबद्दल 
िकंा घे् ्यामळेु उत्र दणेयाचया भानग्डी् प्ड् आ्ह.े ‘बािण’े ्हा िबद ‘बिावण’े या िबदापासनू 
शनघाला आ्ह.े ‘बिावण’े म्हणिे एका िा्ीची नाणी दऊेन तयाचयाबद्दल दसुऱया िा्ीची नाणी 
घणे.े म्हणिे ‘बािण’े या िबदाचा मलूाथ्ल ‘बदलण’े ्हा ्होय. अथा्ल् धम्ल बदलण ेम्हणिे धमाहं्र 
करण े्हा ्होय. आशण मी ्हा िबद तयाच मलू अथवी वापरला आ्ह.े”

“बािण े याचा रूढाथ्ल दशूष् ्होण े असा आ्ह े ्ह े मला नाकबलू ना्ही ्थाशप ग्ंथकतयाहंचया 
मना्ील अथ्ल कोण्ा आ्ह े्ह ेपा्हावयाच ेझा्यास मागचा पढुचा संदभ्ल पा्हावा लाग्ो व मागे 
पढेु शलश्हले्या मिकुरां् िबद कोणचया अथवी कसे वापरले आ्हे्  ्े पाश्हले पाश्हिे. उदा्हरणाथ्ल 
‘कनव्हि्लन’ या िबदाच ेभाषां्र तयाच बकुा् शनरशनराळया प्संगी शनरशनराळया ्ऱ्हनेे केले आ्ह.े”

“एवढ्यावरून असे कळून येईल की बािण े्हा िबद फक्त धमाहं्र करण ेयाबद्दल वापरलेला 
असनू ्मु्ही जयाचा एवढा बाऊ केला आ्ह ेतया दशूष् अथवी वापरलेला ना्ही.”

या सपष्टीकरणाने िाईमसच ेसमाधान शक्ी झाले ्े कळले ना्ही. 

दसुरी एक गोष्ट या धमाहं्र केले्या का्ही लोकां् आढळून ये् असे ्ी ्ही की, धमाहं्र 
के्यानं्र ्से के्याने िे वास्शवक अगर का्पशनक आतमशवषयक सखु शमळाले असेल तयाच े
सवसथपण ेसेवन करावयाच ेसो्ूडन व िां्ी वरावयाची सो्ूडन, ििी का्ही शच्ड्यासारखी ्होऊन 
आप्या िनुया धमा्लवर अद्ा्द्ा ्ों्डसखु घणेयास धमाहं्र केलेली म्ंडळी वारंवार ्िूुन प्ेड. नवया 
धमा्ल् वैशिष््टय काय आ्ह ेतया सद्णुांच ेवण्लन न कर्ा िनुया धमा्लची शविंबना एकदम चाल ूकरी. 
्ह्ली अिा श्चया मानभावपणास कोणी शवचारी् ना्ही; पण तयावेळी लोक शक्ी म्हत्व दे्  
अस् कोण िाण!े वरील धमाहं्र केले्या का्ही लोकांचया खो्डीच ेएक उदा्हरण १८५७ साली 
घ्ूडन आले. ‘यमनुापय्लिन’ ‘अथवा श्हदंसुथानां्ील शवधवांचया शसथ्ीच े शनरूपण’ या नावाच े
पसु्क प्शसद्ध बाबा पद्मनिी यांनी छिाशपले. शिक्षणाने आपणास एक प्बदु्ध समिणारा ग्ृहसथ 
यमनुा नावाचया, आप्या ला्डकया व शमिनऱयांचया िाळे्नू शिक्षण घऊेन बा्हरे शनघाले्या, पण 
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अद्ाशप बाशप्तसमा न घे् ल्या स्तीस्हव ््लमान वयशभचाररणी शवधवांच ेखळे बघ् श्ह्ंड् आ्ह ेअसे 
तया् प्थम दाखशवले आ्ह.े

िवेिी यमनुा शवधवा ्हो्े व वैधवय दःुख, धमा्लचया िां्ीने कमी कर्े व येिलूा श्ची 
दया येऊन ्ो का्ही वषाहंनी श्ला एक धाशम्लक व सशुिशक्ष् असा सखुदःुखाचा सोब्ी दे् ो व 
तयािबरोबर ्ी आप्या मरणकाळापयहं् ईश्वराची भक्ती व मनषुयाच ेक्याण करणया् सखुाने 
शदवस घालशव्े व पढेु दसुऱया आवतृ्ी् तयाचयािी शरिस्ी री्ीप्माण े यमनुा लगन लाव्े! ्ह े
पसु्क बीभतसरसप्धान आ्ह.े या् दसुरी एक गंम् अिी आ्ह ेकी याच कादबंरीला प्स्ावनारूप 
एक ल्हानसा संसकृ् भाषे्  शलश्हलेला शनबंध दादोबा पां्ुडरंग यांनी मराठी भाषां्रास्ह िोश्डला 
आ्ह.े तया् शवधवाशववा्हाच ेम्ंडन केलेले आ्ह.े तया शनबंधाचा िर या पसु्कािी संबंध झाला 
नस्ा ्र शवधवाशववा्हाच े्फते  तयाने का्हीिी ्री कामशगरी केली अस्ी. चांगले फळ नासले्या 
फळाचया संग्ीने नास्े ्े असे.

दसुऱया आवतृ्ीच े वेळी दादोबांची प्स्ावना िागेवरून उ्डाली व भाषचेया व शवषयाचया 
संबंध्ेही गं्थकाराने का्ही फरक केला.

या पसु्कावर इ्की िीका करण ेम्हणिे तयाला फार म्हत्व दणेयासारख ेआ्ह.े परं् ुतया काळाची 
शसथ्ी दाखशवणयाकरर्ा ्हा खिािोप केला आ्ह.े या ग्ंथास आश्य चांगला शमळाला. पषुकळ इगं्ि 
ग्ृहसथ ्डाॅ. वइुल ्सन, रे. िषेाद्रीसारख ेइगं्िी व श्हदंी शमिनरी लोक, ्डाॅकिर भाऊ दािी, िगननाथ 
िकंरििे, रामचदं्र बाळकृषणािी, पां्ुडरंग बशळभद्र, भासकर दामोदर पाळंद,े नाना मोरोिी इतयादी 
शे्ष्ठ लोक तयाच ेआश्यदा्े ्हो्े.

िाळा खातयाच ेअशधकारी शम. ्हनस यांनी शवचार्यावरून या पसु्कावर खरमरी् िीका करून 
तयाचया शवरुद्ध अशभप्ाय रावसा्हबेांनी ९.७.१८५७ चया पत्री कळशवला ्हो्ा, ्री पढेु शम. बाबा 
पद्मनिी यांनी मराठी व इगं्िी कोि सव्: रचनू छिाशपला; तयावेळेस नेशिव ओशपशनयनमधये म् 
दे् ाना रावसा्हबेांनी गं्थकाराची ्ारीफ केली ्हो्ी. ्ी वाचनू बाबा पद्मनिी यांनी दोघांच ेसामानय 
शमत्र िनाद्लन रामचदं्रिी यांना शलश्हले की माझया कोिावर इ्की प्िसंापर व अनकूुल िीका येईल 
असे मला कधी वािले ना्ही. या री्ीने प्ेम दाखशव्याबद्दल मी रावसा्हबेांचा फार ऋणी आ्ह.े 
गं्था्ील बारीक सारीक चकुा िीकाकाराप्माण ेमला्ही अवग् आ्हे् , पण तयांचयाक्ेड तयांनी 
थोरपणाने दलु्लक्षच केले आ्ह.े

रावसा्हबेांचा वाद शरिस्ी धमा्लनयुायी वयशक्तशवषयक मळुीच नसे, तया वयक्तीचया कृ्ीिी असे. 
कृ्ी िदु्ध शदसली ् र लगेच श्ची प्िसंा करणयाची रावसा्हबेांची ् यारी असे, असे वरील उदा्हरण 
सांग्े, याला पषु्टी खालील उदा्हरण ेदे् ील. 

रे. धनिीि्हांचा व रावसा्हबेांचा पत्रवयव्हार शमत्रतवाचया नातयाचा साप्ड्ो. तयाचप्माण ेरे. 
िषेाद्री यांचा्ही साप्ड्ो. ्े व तयांची पतनी यांच ेरावसा्हबेांक्ेड िाण ेयेण ेअसे. यांच ेधमाहं्र सने्ह 
ि्डणयाच ेआ्ड आले ना्ही.

m
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संदभ्ल शिपा -

१. ्हा अदु्् प्बंध ्डॉकिर मकॅलाउ्ड यांनी जया गोष्टींचया आधाराने रशचला ्ी मळू गोष्ट खाली
 शद्याप्माण ेआ्ह-े
 वयापारी कुिंुबा् िनमास आलेला एक बंगालमधील ्रुण ग्ृहसथ, का्ही शदवस इगं्िी
 शिक्षणाचा लाभ झा्यावर, प्वास करणयाचया प्बल इचछेिने पे्रर् ्हो् अस्ाना श्हमालय 
 पव्ल्ाचया प्दिेां् का्ही शदवस शफर् राश्हला. ्ेथे सशृष्टसौंदया्लच ेअवलोकन करून पर् 
 आ्यावर संसारां् न शिर्ा संनयस् वतृ्ी पतकरून, सवामी आनंदाश्म ्ह ेनाव पररधान करून 
 शफर् शफर् िामनगरास प्सथाशप् झाला. ्ेथपयहं्चा तयाचा कुलवतृ्ान् अज्ा्च ्हो्ा. 
 नं्र ्ो ने. ओ. मधये बा्मीची म्हणनू पत्रे शल्ूह लागला. तयावरून ्हा लेखक कोण म्हणनू 
 चौकिी सरुू झाली. तयाचया लेखांचा िामसा्हबेांना राग येऊन आप्यापढेु तयास आणशवले. 
 िाममा्हबेांना तयाने आपला अपराध कबलू करून सपष्ट सांशग्ले की रािधमा्लचया शनयमांचा 
 भगं करून परमशे्वराने ्झुया सवाधीन केले्या प्िेचा छिळ ्झु े्हा्नू िोपयहं् ्हो् आ्ह े
 ्ोपयहं् मी याच मागा्लचा अवलंब करणार. िामसा्हबेांनी ्रंुुगां् तयास कों्ूडन ठेशवले. का्ही 
 शदवसांनी िामसा्हबेांना कळून आले की शनरपराधी सपष्टवकतयास आपण ्रंुुगा् ठेशवले! 
 म्हणनू िामसा्हबेांना पश्ा्ाप झाला व तयांनी संनयािास सो्ूडन दऊेन राजयकारभारा् 
 स्लामसल् दणेयाची नव्ह े्र प्तयक्ष राजयकारभार पा्हाणयाची िामसा्हबेांनी तयास शवनं्ी 
 केली. ्ी तयाने मानय केली ना्ही. परं् ुयोगय मनषुय िोधनू आण्ो असे वचन शदले. तयावरून 
 का्ही शदवस िाश्हरा् वगैरे दऊेन पाश्हली. िवेिी नेशिव्ह ओशपशनयनचया एश्डिरच ेकाम 
 करणारे शव. ना. भागव् यांना कारभारी नेमणयास सांशग्ले व ्े िामसा्हबेांनी ऐकले. पढेु 
 भागव् यांना या शनषकाम साधचूया उपदिेाप्माण ेचाल्याने यिप्ाप्ती झाली. संनयासीबवुांचया 
 अगंा् सतयप्ी्ी श्हमालया्ील वासाने आली असनू ्डाॅकिर मकॅलाउ्ड यांनी शमिन िाळे्ील 
 शिक्षणाक्ूडन ्ी आली असा आतमश्ह्ाथ्ल फरक करून चांगली गोष्ट याच गोष्टीवरून 
 बनवलेली असावी, असे मानणयाइ्के दो्हाे् सामय आ्ह.े

२. “दसुऱयाने आपणास िसे वागवावे असे आपणांस वाि्े ् से तयास वागवावे.” ्ही िी शरिस्ाची
 एक आज्ा आ्ह ेश्चा उ्लेख रावसा्हबेांचया लेखां् आदराने केलेला आढळ्ो.

mmm
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यद्दाचरश् श्षे्ठस्त्दवेे्रो िनः । 
स यतप्माण ंकुरु्े लोकस्दनवु ््ल्े ॥

    (भगवदगी्ा) 

अकबराचया नी्ीचा अवलंब िर औरंगिेबाने केला अस्ा ्र श्हदं ूव मसुलमान यांच ेयदु्ध 
िुंपले नस्े व श्हदंपूदपादिा्हीची सथापना झाली नस्ी. या अनभुवाचा फायदा इगं्ि सरकारने 
घे् ला व धमा्लचया बाब्ी् ब्ुह्ेक अिंाने ्े ्िसथ राश्हले. ब्ुह्ेक अिंाने असे म्हणणयाच ेकारण 
प्संग पा्ूहन ्ही वतृ्ी सरकारने सो्डलेली आ्ह.े पण ् ी अगदी शनयशम् काया्लपरु्ीच सो्डलेली आ्ह.े 
उदा्हरणाथ्ल, शवधवाशववा्हाचा कायदा घया. जया िा्ी् शवधवांचा शववा्ह रूढ ना्ही, तया िा्ी् ् सा 
शववा्ह झाला अस्ा तया शववा्हापासनू ्होणाऱया सं््ीला फक्त कायदिेीरपणा आणणयापरु्ाच 
श्हदंूचंया सामाशिक चालीरी्ी् ्हा् घालणयाचा वरील कायदा करणया् सरकारचा ्हे्  ू ्हो्ा, 
अशधक नव्ह्ा. कारण पश्ह्या प्ीचया मालशमळक्ीवरील अिा शवधवेच ेअसलेले सव्ल ्हकक या 
कायद्ाने नष्ट ्होऊ शदले आ्हे् . स्ीचया चालीच ेउचचािन कर्ाना इगं्ि सरकारने प्थम पषुकळ 
यशुक्तवाद केले ्हो्े. पश्ह्याने का्ही द्ंड भरून परवानगी दणेया् येई व ् ी दे् ाना ्ही स्ती आप्तेष्टांचया 
शच्डवणयाने शकंवा चढवणयाने स्ी िाणयास उद्कु्त झाली आ्ह ेकी काय याची चौकिी ्हो् असे व 
शवचार करावयास मधये वेळ शमळा्यामळेु ् ी स्ती्ही आपला बे् कधी कधी रद्द करी् असे. आक्ेड 
िोचणयाची चाल व ये्लममाचया ित्रे् नगन ्होऊन प्दशक्षणा घालणयाची स्ती परुुषांची चाल इतयादी 
सधुारले्या राषट्ास न िोभणाऱया चाली इगं्ि सरकारने साध े्ुहकूम काढून प्िेमधये क्षोभ उतपनन 
के्याशिवाय बंद के्या आ्हे् , व

कालो वा कारण राज्ः रािा वा कालकारणम ्।
इश् ्े संियो माऽभू्  ्रािा कालसय कारणम ्॥ 

सामाशिक सधुारणा

प्करण २६
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या भीषमोक्तीच े सतय पिवनू शदले आ्ह.े ्थाशप सामाशिक चालीरी्ी् ्हा् घालणयाचया 
कामाला इगं्ि सरकारने ठेवलेली पषुकळ मया्लदा, िां््ेचा सव्लत्र प्सार व आपतप्संगाचा अभाव 
यांचयामळेु आप्या परुा्न चालीरी्ींप्माण ेवागावयास व पवू्लग््ह श्द्धायकु्त सांभाळून ठेवावयास 
मोकळीक राश्हली व सामाशिक सधुारणचे ेिे प्श्न आ्हे्  ्े लोकांपढेु अगदी ्हळू्हळू ये् गेले व ्े 
लोकांना आपले आपणच सो्डवावे लागले. ्े प्श्न कसे उद्व् गेले व तयांचयािी रावसा्हबेांचा 
संबंध कसा ये् गेला व तयांनी तयां् काय्लभाग काय घे् ला ्े वतृ् या प्करणा् शदले आ्ह.े

उषट्ारो्हण
रावसा्हबे शसंधमधये अस्ा उषट्ारो्हणाचा प्श्न शनघाला ्हो्ा. तया वेळी नानासा्हबे म्ंडशलक 

यांनी शलश्हले की, ‘कािीपासनू रामशे्वरापयहं् सपं्दाय ना्ही व ्ह ेिनावर्ही िदु्धां् ना्ही. पणुयास 
गे्यावर िास्ताथ्ल पा्ूहन कळवीन.’

पढेु ७.३.१८५४ चया पत्रा् ्े शलश्ह्ा्, “उंिावर बसणयास रिाह्मणास शनषधे आ्ह.े बस्यास 
मोठे प्ायशश्त् ना्ही. का्ही प्ाणायाम व गायत्रीिप प्ायशश्त्देिुखेर गं्था् सांशग्ला आ्ह.े” 
रावसा्हबेांनी उषट्ारो्हण केले ना्ही. ने्हमी घो्डाच उपयोगा् आणी्.

छिापीिाई
“श्ीमतभागव् व छिापील पसु्के पाठशवली तयांच ेअवलोकन करी् आ्ह.े आमच ेवश्डलांनी 

नाशिकास आश्म संपादन केला ् ेव्हा चतै्र मास दि्लनास गेलो ्हो्ो. ् ेथे या िाईशवषयी िकंा उतपनन 
झाली. आ्ा स्हिी सचुशव्ो की, िाईचया कृ्ी् का्ही अधम्ल आ्ह ेकी काय? माश्ह्ी अस्यास 
कळवावे. सखुवस्ीस आ्हो.” (राविी दा्ार याच े१२.९.१८५८ च ेवसई्ूहन पत्र) रावसा्हबे जया 
पोथया सोवळयांनी वाची् तया ्हस्शलशख् अस्.

पिवध्लनी पंचांग
“आमच ेपंचांगसधुारक पिवध्लन यांनी दसरा अगोदर सािरा केला, ्ह े्मु्ही ऐकले काय? या 

बाब्ी्. तयांचया म्ाप्माण ेवागणया् तयांनी का्ही चकू केली ना्ही. तयापासनू दसुऱयास अ्डचण 
ना्ही. ्थाशप, मला वाि्े ्े नम्रपण े मी सांग्ो की, अिा प्संगी औशचतयाचा व आबािचूया 
सामाशिक पररशसथ्ीचा शवचार कर्ा यांनी समािापढेु एकदम २-३ शिपे िाकून धाव घे् ली. या् 
का्ही मोठा धाशम्लक प्श्न उद्वला ्हो्ा असे ना्ही शकंवा असे न के्याने का्ही धाशम्लक कृतये भ्ष्ट 
्होऊन परमशे्वराचा का्ही तयाचयावर कोप ्होणार ्हो्ा असे ना्ही, नसु्ा दसऱयाचा सण केव्हा 
सािरा करावयाचा ्ो प्श्न! मग सव्ल लोक िो शदवस पाळ्ा् ्ो पाळणयास काय ्हरक् ्हो्ी? 
(३.१०.१८६० च े वासदुवे बापिूी काशनिकर यांच े पत्र) रावसा्हबे िनुया पंचांगाप्माण े सणवार 
पाळी्.
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बशलदान१ 
“दसऱयाचया शदविी म्हसोबा पढेु रे््डयाचा सनमानाने वध झालेला पा्ूहन मला आश्य्ल वािले. 

रिाह्मण लोक िे केव्हा्ही श्हसंा करी् ना्ही् ्े अस्यास मान दे् ा्!” (१०.१०.१८५५ रो. उ.)
्ह े रावसा्हबेांच ेम् तयांनी िवेिपयहं् कायम ठेवले ्हो्े. म्हालक्मीचया रसतयावर घे् ले्या 

नवया बंग्याचया आवारा् एका बे्हळयाचया झा्डाखाली अिापतु्रांस बळी दणेयाची वश्हवाि 
्ेथील माळी लोकां् ्हो्ी ्ी रावसा्हबेांनी एकदम बंद करून िाकली.

यज् व श्हसंा
रावसा्हबेांची धम्लश्द्धा प्शसद्धच ्हो्ी; परं् ु ्ी अधंश्द्धा नव्ह्ी. का्ही बाब्ीं् धम्लकृतये 

काया्लकाय्ल शवचाराचया कसोिीस लावनू पा्हाणयाची तयांना सवय ्हो्ी. यज्ा् िी पिशु्हसंा शवश्ह् 
्हो्ी ्ी तयांना पसं् नव्ह्ी. ‘वैशदकी श्हसंा श्हसंा न भवश्’ या नांवाचा गं्थ बनारसच ेगोशवंद 
रघनुाथ थत्िेास्ती यांनी शलश्हला ्हो्ा ् ो रावसा्हबेांनी मदु्दाम आणशवला ्हो्ा. तयां्ील शववेचनाने 
तयांच ेम् बदलले ना्ही. अशलबागच ेश्ीमं्  भाऊसा्हबे आगें् यांनी यज् केला ्हो्ा. ् ेव्हा का्ही थोर 
थोर िास्ती ऋशतवि झाले ्हो्े ्े तयांना अगदी आव्डले ना्ही.

श्ावणी
या वाशष्लक शवधी् का्ही अनावशयक प्कार आढळून आ्यावर रावसा्हबेांनी तया शवधी् 

फेरफार केले व तयाप्माण े ्े श्ावणी िवेिपयहं् करी् आले. सव्ल मतं्र रावसा्हबेांना पाठ ये् 
अस्यामळेु रावसा्हबे श्ावणी सव्ः करी् अस्. “श्ावणी केली. पां्ुडरंग पाधये आचाय्ल ्हो्े. 
पंचगवय ना्ही. सनानशवधी ना्ही व ऋशषपिून ना्ही.” (१६.८.१८६४ ची रो. उ.)

भु् ेखे् े
कोकणा्ील लोक गरुांचया गोठ्या् गोची्ड उतपनन झा्यावर साफसफाईच ेउपाय न कर्ा 

भु् ाखे् ांच ेउपाय करी्. 
“गोची्ड ्हा िीव अमंगळपणापासनू उतपनन ्हो्ो. तया् भू्  ना्ही. मी औषधी प्ूड पाठशव्ो 

्ी लाव्ाच ्हा िीव गळून प्ेडल.” भु् ाखे् ांवर म्ंडशलकांचा भरवसा पश्ह्यापासनू नव्ह्ा असे 
शदस्े.

‘शच. सौ. अननपणूा्लबाई दोन प््हरी नदीवर गे्यामळेु ्ेथे उपद्रव झाला असे का्हींना कळले 
आ्ह.े श््के मला कळले ना्ही.’ (२०.१२.१८६२ च ेनानांच ेपत्र)

उपास ्ापास
ने बशुद्धभदे ंिनये् अज्ानां कम्लसंशगनाम ्।

िोषये् ्सव्लकमा्लशण शवज्ान यकु्तः समाचरे् ्॥    
       (भगवदगी्ा)
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रावसा्हबेांच ेव्डील ्ह ेपकके कम्लठ ्हो्े व तयाचप्माण ेरावसा्हबेांच ेदोन्ही बंध ू्हो्े. वश्डलांच े
लक्ष रावसा्हबेांची वागणकू किी आ्ह ेइक्ेड फार असे. रावसा्हबे ठाणयास अस्ा का्ही मरुू्डकर 
म्ंडळी ्ेथे १८५९ मधये िाऊन आली. तयांनी नानासा्हबेांना िाऊन मोघम बा्मी कळशवली 
की रावसा्हबे सधुारले. तयाबद्दल नानासा्हबेांनी रावसा्हबेांना पत्री कळशवले की, आम्ही असे 
असे ऐशक्ो तयावर रावसा्हबेांनी शवचारले, “सधुारलेला या िबदाचा अथ्ल काय व मी सधुारलो 
म्हणिे आपण काय समि्ा?” तयावर नानासा्हबेांनी पत्र शलश्हले ्े- सधुारले्या िबदाचा अथ्ल 
आम्ही प्ाकृ् लोक, वाईि चाल लागली असा कर्ो. येरव्ही वास्शवक िबदाथ्ल चांगलाच आ्ह.े 
सधुार्याची बा्मी सव्लत्र िालेली आ्ह.े ्ी आिच नव्ह,े दोन ्ीन वषते; परं् ु्ी आमच ेनिरेस 
ये् ना्ही. ् थाशप, का्ही शपक्याशिवाय शवक् ना्ही ् ेव्हा या्ील का्ही्री खरे असेल ् र ् मु्हास 
गो्ड न लागेल म्हणोन आिवर बोललो नव्ह्ो. ्त्राप आणणा शलमये यांनी सांशग्ले ्हो्े. वरच े
कलमी शलश्हले तयापैकी फार वाईि वाि्े ्े ्मु्ही एकादिी उपोषण करणयाच ेसो्डले. ्े ्हो् ना्ही 
म्हणोन तयास इलाि ना्ही; परं् ुश्च ेसमरण ना्ही ्ह ेगैर आशण कशपलाषष्ठी, संक्रां्, ग््हण ्ही पवते 
खोिी म्हण्ा ्ह ेऐशक्ो; परं् ु्ह ेखोिे असेल असे ्मु्ही म्हणणार ना्ही; परं् ुया पवाहं् सनान ना्ही 
्र ना्ही; परं् ुखाणयाचा प्श्बंध ्मु्ही ठेवी् ना्ही असी बा्मी; या्नू का्ही खरे आ्ह ेशकंवा 
ना्ही ्ह ेउत्र पाश्हिे व समयी िरी या् का्ही ना्ही असे मना् आले असेल ्र लोकरी्ीप्माण े
चालणयापासनू गैरफायदा ना्ही. 

‘सधुारले्’ म्हणिे काय ्ह ेनानासा्हबेांनी शचरंिीवांस सपष्ट करून सांशग्ले यामळेु कोणाचा्ही 
गैरसमि ्होणयाला कारण उरले ना्ही. अगदी कम्लठ रिाह्मणाचया दृष्टीने नानासा्हबेांच ेम्हणण ेबरोबर 
्हो्े. आधी कराची येथील क्डक ्हवे् व नं्र ठाण े शि्हा्ील वाईि ्हवे् स्् श्म करून 
प्कृ्ीच ेसवासथय न राश्ह्यामळेु उपास्ापासाची शपढीिा् सवय रावसा्हबेांची सिुली अस्यास 
नवल ना्ही.

पाद््रयाक्ेड पानसपुारी
। पयोऽशपिौशण्डकी ्हस्े मशदरां मनय्े िनः । 

याचयापढेु रावसा्हबे काय कर्ा् यावर सव्ल लोकांच ेलक्ष लागले ्हो्े व तया् तयांच ेका्ही 
सने्ही ्हो्े. ्े नानासा्हबेांप्माणचे सपष्ट बोलणारे ्हो्े. तयापैकी गंगाधरपं् शिळक यांनी २६.८.६२ 
रोिी एक पत्र रावसा्हबेांना शलश्हले ् े असे- आपले बंध ूरा. रा. राविी येथे (रतनाशगरीस) आले ्हो्े. 
तयांनी सांशग्ले की, आपण व दसुरे दोन मुबंई्ील संभाशव् व सभय ग्ृहसथ यांनी पाद्रीचया घरी 
का्ही धम्लशवरुद्ध व ््लन केले; याशवषयी छिापले ्हो्े ्े तयांनी वाच्यावरून तयांना व ्े ऐकून मला 
फार वाईि वािले, कारण ्े कम्ल आप्या ्हा्नू झाले असेल म्हणनू नव्ह.े असे कम्ल आप्याक्ूडन 
्होणारच ना्ही अिी िे सजिन व संभाशव् ग्ृहसथ आ्हे्  तयांची खात्री आ्हचे; परं् ु ्हलकया 
लोकां् उगाच वाईिपणाचा गवगवा झालेला ऐकणयासच वाईि वाि्े.’ ्ही गोष्ट शबनीचाले, सदर 
अमीन यांचयाक्ेड शनघाली ्हो्ी. तया वेळी तयांनी ्ही गोष्ट आप्याक्ूडन ्होणार ना्ही; परं् ु
म्हारािांचया खि्यां् आपली साक्ष झाली तया आकसाने कोणी छिाशपले असावे असा तयांनी 
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अदंिेा घे् ला ्ो िर ्सा असेल ्र शि्कया पत्रां्नू सदरील पत्राप्माण ेवाईि मिकूर छिापला 
गेला ्हो्ा श््कयांक्ूडन उलि शल्हवावे, ्से ्हो् नसेल ्र श््कयावर शफया्लद करावी. सारांि 
व ््लमानपत्रां् आप्याशवषयी िे छिापले गेले ्े खोिे असे प्शसद्ध झाले पाश्हिे. सदर्ूहबद्दल काय 
झाले ्े फुरसदुीनसुार कळशवणयाची ्िवीि व्हावी.

(कचरेी्ूहन घरी आ्यावर परधमवीयांना सपि्ल के्याने लागले्या पापाचया क्षालनाथ्ल घरी ये्ांच 
सनान करणाऱया लोकांचा ्हा काळ ्हो्ा, इ्के येथे लक्षा् ठेवले पाश्हिे.)

वरील पत्रास उत्र म्हणनू रावसा्हबेांनी २६.८.६२ च े पत्र शल्ूहन खलुासा केला ्ो असा, 
आपण व ््लमानपत्रां्ील मिकूर शलश्हला तयास इगं्िी पत्रे पाश्हली अस्ा का्ही अवयवशसथ् प्कार 
मिक्ूडन झाला ना्ही ्ह ेआप्या पा्हणया् येईल. िा्हीर सभा ्हो्ी ्ेथे मी गेलो ्हो्ो व ्रेु व 
शव्ेड घऊेन आलो इ्का प्कार. मराठी् काय वाईि छिापले आ्ह े्े मी अद्ाशप पाश्हले ना्ही व 
्े पा्हणयाचा माझा इरादा ना्ही. कारण असयेूने प्वतृ् ्होऊन िर कोणी पणुयिन वाईि बोल्ील 
्र एकिा तयांची ्ों्ेड शक्ी धरील? आ्ा माझी िी घरे गावोगाव बांधलेली आ्हे्  तयांनी ्हा 
खराखोिा प्कार उघ्ड केला अस्ा माझी ना ना्ही. मला कोण शवचारीपयहं् लोकांस काय सांग् 
सिुावे? आशण िर माझयाशवषयी लोकां् बेभरवसा उतपनन झाला असेल ्र शक्ी्ही सांगनू फळ 
काय? आ्ा िे मी ्ह ेशलश्ह्ो तया् का्ही संयशुक्तक न शदसेल ्र बेिक शल्हावे. बापसूा्हबे यांचा 
्क्ल  खरा आ्ह.े पण मी कोणाच ेनाव घऊे इशचछि् ना्ही.

कस्लनदास मलुिी ्ह े म्हारािांचया खि्यां् शवियी झाले व सामाशिक सधुारणचेया एका 
बाब्ी् यि आले म्हणनू तयांचया अशभनंदनाथ्ल ्डाॅ. वइु्सन याक्ेड िा्हीर सभा ्हो्ी. श्ला 
रावसा्हबे गेले ्हो्े. व ्हार्रेु व शव्ेड घऊेन आले. ्ह ेव ््लन िोशण्डकी्हस्ग्दगुध िसे मद् शदस्े 
्से धम्ल शवरुद्ध शदसले. का्ही लोकांना इ्प्सदु्धा धम्लबाह व ््लन रावसा्हबेांक्ूडन ्होणार ना्ही 
असे खात्रीने वाि् ्हो्े. “आपले नीश्यकु्त व ््लणकुीशवषयी असे बोलणयास माझ ेमन सरळ भावाने 
आदरपवू्लक सरसाव् ना्ही. वरील गोष्टीशवषयी शकतयेक शनव्डक मनषुयानी िकंा घे् ली अस्ा 
िोभले. याशिवाय शन:सप्ृहपणा, दृढशनश्य, शवद्ा, वेळोवेळी अभयास करणयाची उमदे, सतकालक्षेप 
्ह ेआपले गणु शवशद् आ्हे् .” (्हरी नारायण मो्डक यांच ेपत्र२)

स्तीशिक्षण
आमचया दिेा् पश्हली समािसधुारणा म्हणिे स्तीशिक्षण ्ही ्होय. श्हला प्ारंभ एकोशणसावया 

ि्काचया चरमाधा्ल् झाला. पंिाबा्, िेथे कोणतया्ही भागापके्षा शस्तयांना सवा्ंतय कमी, ्ेथे 
स्तीशिक्षणाचा फैलाव अशधक ्हो्ा३ ्ही आश्या्लची गोष्ट आ्ह.े रावसा्हबेांचा िनम अगदी कम्लठ 
कुिंुबां् झाला अस्यामळेु पाश्ात्य लोकांचया समािवयवसथेचया ध्वीवर आप्या समािाचया 
चालीरर्ी् फेरबदल करणयाची क्पना तयास लवकर रुचणयाचा संभव फार कमी ्हो्ा. असे 
अस्ा्ही स्तीिक्षण तयांना फार शप्य ्हो्े व तयांचया कुिंुबा् तयाचा थो्डा प्वेि झालेला ्हो्ा. 
तयांचया मा्ोश्ींचया ्हा्च े (१८५६) साली रावसा्हबे ठाण े मकुकामी अस्ाना घरा्ूहन मो्डी् 
शलश्हलेले पत्र साप्ड्े. तयाच ेअक्षर वळणदार ना्ही ्थाशप मोठे व सवुाचय आ्ह.े बायकी भाषे्  



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 1 / 210

मात्र फरक झालेला शदस् ना्ही. रावसा्हबेांचया पतनीस रोिगारावर कराचीस येणयापवूवीच शलश्ह्ा 
वाच्ा ये् असे व तया प्थम कोकणा् अस्ा व रावसा्हबे दरू अस्ा तयांचा पत्रवयव्हार ्हो् असे. 
“पतनीला मनाप्माण ेशिक्षण दणेयाचया आ्ड दोन गोष्टी प्थम प्थम आ्या. प्कृ्ीच ेअसवासथय 
व मा्ोश्ींचा दरुाग््ह या दोन गोष्टींनी माझया स्तीचया शिक्षणाची पीछेि्हाि ्हो् आ्ह.े” (२८.६.५५ 
इ.ं उ. रो.)

पढेु रावसा्हबेांचया पतनी पोथया पसु्के शनतय वाची्, रामरक्षा व गी्ा यांचा पाठ करी् व 
धोरणाने कामापरु्ा अथ्ल्ही लावी्. इ्र शठकाणी रावसा्हबेांचया सनेहां् इ्का प्यतन झालेला 
शदसनू ये् ना्ही. १४.५.१८५६ चया पत्रां् शवनायकराव भागव् शलश्ह्ा्, “मी माझया पतनीस 
शिकवणयाचा प्यतन केला; पण यि आले ना्ही.” अथा्ल् ्ही तया वेळची शसथ्ी ्हो्ी. या बाब्ी् 
तयांचया इ्र शमत्रांचया पत्रां्नू सवस्तीचया शिक्षणाची िबाबदारी ओळखनू आम्ही अमकु प्यतन 
केला व अमकु यि आले असा उ्लेख आढळ् ना्ही. १८५४ साली कृषणािीपं् नलूकर 
यांनी एका पत्रा् रावसा्हबेांना शलश्हले, “माझया पतनीला शिक्षण दणेयाशवषयी आपण केले्या 
यशुक्तशसद्ध उपदिेाबद्दल मी आपला फार आभारी आ्ह.े आम्ही उभय्ा एकत्र र्हाणयाचा सशुदन 
येई्ो शिक्षणपंथास श्ला लावणयाच ेमला ्होणार ना्ही याबद्दल वाईि वाि्े.” रावसा्हबेांना मात्र 
या कामी यि चांगले आले. 

शस्तयांची योगय्ा थोर आ्ह े व आम्ही तयांना ्ी ओळखनू तयांचया योगय्ेप्माण े वागशवले 
पाश्हिे ्ह ेशवचार तयांचया मना् १८५५ सालाचया समुारास घोळ् ्हो्े.

“लेफिननि सेिनच ेलगन कॅपिन आथ्लर यांचया बश्हणीिी झाले. तयासंबंधाने शम. शरियर याक्ेड 
फराळ घा्ले ्हो्े. ्ो समारंभ पा्हावयास साप्डला. ्ेथील प्कार शविषे्ः स्तीिा्ीला प्ाप्त 
झालेली सव्ंत्र्ा व वररष्ठ दिा्ल ्ही पा्ूहन मी चकी् झालो. आमचया दिेां् स्तीपरुुषांस ्ही शसथ्ी 
केव्हा प्ाप्त ्होईल?” (११.७.५५ रो. उ.)

शस्तयांनी गायनकला शिकावी असे तयांच े म् ्हो्े म्हणनू तयांनी स्तीगी् नावाचा एक ग्ंथ 
गोवध्लनपं् छित्रे यांनी केलेला १८६४ सालां् सिु्डनस शलिररी अनँ्ड सायशनिशफक म्ंडळाचया 
िाळां्ील मलुींकर्ा छिापनू प्शसद्ध केला. तया् बायकांचया गाणयापैकी का्ही प्शसद्ध गाणी सवरबद्ध 
व ्ालबद्ध करून ्ं्वुाद्ावर किी वािवावी ्े समिावनू सांशग्ले आ्ह.े सिु्डनस शलिररी अणॅ्ड 
सायंशिशफक सोसायिीचया शवद्माने मुबंईस शस्तयांकर्ा शनराळया कनयािाळा सथापनू आप्या 
शमत्रांचया सा्हाययाने पढुाकार घऊेन तया चांग्या शसथ्ी् ठेवणयाच ेश्ये रावसा्हबेांचयाक्ेड आ्ह.े 
यांचया िाळा ्पासणयास प्शसद्ध केरो लक्मण छित्रे आले ्हो्े. तयांनी १७.१.१८६३ चया पत्रा् 
असा िरेा शदला आ्ह ेकी, “मी ्मुचया कनयािाळा पाश्ह्या व ्ेथील शिस् व तयांची शदसनू 
आलेली ्ुहिारी पा्ूहन मला फार सं् ोष झाला.” मलुींचया िाळा काढ्या म्हणिे बायका शलश्हणार 
वाचणार ्होऊन भर शदवसा दसुऱयाचा ्हा् धरून िा्ील अिा ख्ेेडगावा् रा्हणाऱया लोकांचया 
चमतकाररक व प्बल पवू्लग््हाची बाधा या मुबंईकर स्तीशिक्षणाशभमानयांना केव्हा्ही झाली ना्ही. 
उलि रसतयां्नू एखादा पं्ोिी अथवा मोबेद, यांचया मागनू अथवा मागेपढेु पाि्या घऊेन िाळे् 
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िाणाऱया मलुींच ेघोळके ्हस्मखुाने िा्ाना लवकरच शदस ूलागले. प्ोफेसर केरो लक्मण छित्र े
यांनी रावसा्हबेांना एका पत्री आप्या मलुींचया शिक्षणा् कोण्ा अभयासक्रम इष्ट आ्ह े तया 
शवषयी आपला अशभप्ाय पढेु शद्याप्माण ेकळवला ्हो्ा.

“शस्तयांच ेकाय्लक्षेत्र म्हणिे श्च ेघर व कायते म्हणिे घरकाम.े असे आ्ह,े ्र मग ल्हान ल्हान 
मलुींना ्त्वज्ानासारख ेउचच शवचार िाळां्नू सचुणयाला वेळ कोठे आ्ह.े शवचार करून नवया 
नवया क्पना काढणयापेक्षा आधीच कोणी काढले्या क्पनेप्माण े काम करून दाखशवणयाच े
तयांना अशधक चांगले साध्े. का्ही अपवादातमक वयक्ती सो्ूडन बीिगशण्, भशूम्ी इतयादी इतयादी 
उचच ्ऱ्हचेया गशण्ाच े ज्ान माझया म्े तयांना शनरुपयोगी आ्ह.े शिथचया श्थे िबदावर िोर 
दऊेन कसे िदु्धपण ेवाचावे ्े शिकवा. साध ेवयाकरण, घरच ेश्हिोब ठेवण,े शचत्रे काढण ेव गाण े
इतयादी शिकवा. िोपया, अगंरख ेव चोळया इतयादी कप्ेड कसे बे्ावे व शिवावे याक्ेड िास् 
लक्ष द्ा. भक्यपदाथाहंच ेगणुावगणु सांगनू उत्म सवयंपाक करावयास तयांना आलेच पाश्हिे. तयांना 
आरोगयशिक्षण द्ा व िापिीप ठेवावयास शिकवा व ने्हमी उपयोगी प्ेडल, असे औषधांच ेज्ान द्ा. 
एवंच वर सांशग्लेले सव्ल प्कारच ेज्ान जयाला आ्ह ेतयाने खालील शवषयावर पसु्के स्तीयांकरर्ा 
रचनू ्यार करावी.”

१. सलुभ शचत्रकलेच ेपसु्क.

२. मलुांच ेसंगोपन व शिक्षण यावर सलुभ पसु्क.

३. िरीरसंपत्ी व ्ी किी राखावी या शवषयीच ेसलुभ पसु्क. 

४. घरचया वैद्कीवर सलुभ पसु्क.

५. शिवणकामावर सलुभ पसु्क.

६. िापिीप व वेळाचया शकंम्ीवर सलुभ पसु्क. 

७. घरच ेश्हिोब ठेशवणयाकरर्ा चोप््डया.

८. मलुांमलुींना व मशैत्रणींना पत्रे शलश्हणयाच ेमायने असणारे पसु्क. 

९. आमचया दिेा्ील शस्तयांस म्हणणयासारखया गाणयांच ेव भिनांच ेपसु्क.

सिु्डनिस शलिररी अनँ्ड सायशनिशफक सोसायिीचया मलुींचया िाळा चांग्या भरभरािीस 
आ्या ्ेव्हा शिकले्या स्तीशिक्षकांची उणीव भास ूलागली. कारण मलुींच ेआईबाप, मलुी िरा 
िाणतया झा्यावर शिक्षकवग्ल परुुष अस्यामळेु िाळे्नू काढून घऊे लागले. म्हणनू रावसा्हबेांनी 
सरकारक्ेड एक अि्ल स्तीशिक्षणपक्षपा्ी पढुाऱयांचया सहा घऊेन पाठशवला ्हो्ा. तया् स्तीशिक्षक 
्यार करणया् नाम्लल सकूल मुबंईस व अ्हमदाबादसे काढणया् यावे अिी मागणी केली ्हो्ी. शमस 
कापतेनिर या इगं्ि शवदषुीबाईचंया या दिेा्ील आगमनाचा फायदा या वेळेला शमळाला. दादाभाईनंी 
येथील लोकांचया शवचाराने शवलाय्े्ूहन एक अि्ल पाठवला ्हो्ा. तयावर मुबंईच ेलोक इगंलं्डमधये 
रा्ह् ्हो्े तयांचया सहा ्होतया. तयाचा शवचार ्होऊन सरकारा्नू दादाभाईस २१.२.१८६८ रोिी 
उत्र आले की पाच वषते पयहं् नाम्लल सकूल काढणयाची योिना श्हदंसुथान सरकार करी् आ्ह.े श्ला 
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सिेि सकेे्रिरी मंिरुी दे्  आ्हे् . पण एक अि अिी आ्ह ेकी, उदार लोकांनी श््केच रुपये वग्लणीने 
गोळा करून सरकारां् भरले पाश्हिे्.

या सरकाराचया उदार आश्याचा उपयोग म्ंडळीने चांगला करून घे् ला. इष्ट ्ेवढे रुपये गोळा 
करून २८.६.१८६९ रोिी नॉम्लल सकूला् शिकावयास िाणाऱया शस्तयांस शिषयवतृ्ी दणेयाच ेिा्हीर 
करणया् आले.

याप्माण ेइष्ट व िकय ्ेवढे सा्हायय स्तीशिक्षणाच ेकाम रावसा्हबेांनी केलेले आ्ह.े व तयाची 
फळे आि श्हदं ूसमािास चाखावयास शमळ् आ्हे् .

्डाॅकिर आनंदीबाई िोिी अमरेरके्नू वैद्क शिकून आ्यावर तयांची को््हापरू संसथाना् 
नेमणकू ्होई्ो का्ही काळ गेला. श््कया् तयांना दधु्लर वयाधी ि्डली व िवळ खचा्लस ना्ही. 
व्हावी ्िी मद् लोक करी् ना्ही् अिी क्हाणी दािीसा्हबे खरे यांनी रावसा्हबेांिवळ गा्ाच 
तयांनी थो्डी रककम तयास दणेयाकर्ा दािी सा्हबेांिवळ शदली. स्तीशिक्षणाचा अशभमान याप्माण े
रावसा्हबेांनी िवेिपयहं् बाळगला ्हो्ा.

नाचाचा समारंभ
दादािीबरोबर की ््लनाला ्हररबवुांच ेदवेळा् गेलो; परं् ुकी ््लनकाराच ेऐविी ्ेथे नायकीण४ 

आलेली आढळली! परं् ुमी पाच शमशनिे बसणयाच ेकबलू केले ्हो्े तयाप्माण ेबसनू उठून आलो. 
(९.४.१८६९ राे.)

१५.२.१८६१ साली राम बाळ कृषणािी कलकतया्ूहन मोठ्या सरकारी कामशगरीवरून 
आले. ्ेव्हा तयांचया सनमानाथ्ल तयांचया सनेहांनी नाचाचा समारंभ केला. तयाची शनमतं्रणपशत्रका 
रावसा्हबेांक्ेड आली ्हो्ी ्ीवर तयांनी असे शल्ूहन ठेवले आ्ह,े अस्या समारंभास िकय ्र 
िाऊ नये, असा शनश्य केला आ्ह.े

२३.२.१८६७ रोिी शधरिलाल मथरुादास यांचयाक्ेड नाचाचया समारंभास रावसा्हबे गेले 
ना्ही्. २७.८.१८७० रोिी ठाण े येथील आचाय्ल यांच े येथे नू् न ग्ृहाचया वास्िुां्ीप्ीतयथ्ल 
केले्या नाचाचया समारंभास रावसा्हबेांना आमतं्रण ्हो्े. रावसा्हबे गेले ना्ही्.

लगन व खच्ल
१२.१२.५७ रोिी गोशवंद नारायण मा्डगावकर यांनी एक रावसा्हबेांना असे पत्र शलश्हले ्हो्े, 

या लगनाचया वेळी मुबंईकर िो भपका व िी उधळपट्टी कर्ा् तयावर ्मुच ेम्हणण ेकाय आ्ह?े 
जया आमचया शिक्षणाचा आम्ही एवढा गौरव कर्ो तयाचाच का ्हा सारा पररणाम?

हा शिक्षणाने आमचया् कोणच ेअसे रूपां्र घ्डवनू आणले आ्ह ेकी, तयाचा आम्ही इ्का 
गव्ल व्हावा? खरे बोलावयाच े म्हणिे अिनू आम्ही खऱया शिक्षणमशंदराचा चांगला पाया सदु्धा 
घा्ला ना्ही. बरोबर शदिा उमग्याशिवाय शिक्षणप्सारा् केलेले आमच ेप्यतन आरंभावसथे्च 
शनषफळ ्हो्ील. योगय शदिा आमचया लोकांस दाखशवणयाच ेिो िो आम्ही प्यतन करावे् ्ो ्ो 
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लोक अशधकाशधकच चकु् िा् आ्हे्  व वे्ेडपणा करणयाचा ्हट्टच धरी् आ्हे् . िोपयहं् तयांना 
अस्या मखू्लपणाचया चाली् मोठा आनंद वाि् आ्ह,े ्ोपयहं् तयांचया ्हा्नू का्ही चांगली गोष्ट 
घ्ूडन येईल अिी आिा करण ेनको.

शिकले्या लोकां् लगना्ील फािील खच्ल कमी करावा अिी इचछिा थो्डी थो्डी उतपनन 
झाली ्हो्ी असे ्ह ेपत्र सांग्े.

या बाब्ी् रावसा्हबेांनी एका शमत्राची चांगली कानउघा्डणी केली ्हो्ी. “कि्ल काढून लगने 
करणयाची चाल आ्ह े्ी दसुऱया खराब चाली आ्हे्  तया्लीच आ्ह.े ्ी पढेु चालवावी असा मी 
कोणास समिनू उमिनू स्ला दणेयास खषुी ना्ही. केवळ लगन झाले म्हणिे सव्ल आयषुयाच ेसाथ्लक 
झाले असे मला वाि् ना्ही.”

(७.४.१८५९ च े्हरीपं् दा्ार यांना पत्र)

लगनाखा्र कि्ल
मोरोपं् नावाच े रावसा्हबेांच े एक कारकून ्हो्े तयांना तयांनी एकदा सपष्ट शलश्हले ्हो्े, 

“िर मलुगी सांगनू ये् असली ्र पैसे कि्ल काढून खच्ल करणयाच ेकारण ना्ही. िर दरम्हा रुपये 
सावकारास लावनू दणेयास खषुी आ्हा् ्र ्से वष्ल स्हा मश्हने िमशव्याने थो्डकयाच समया् 
काय्ल ्होऊ िकेल.”

“लगनाचया कामा् मखुय ्ह े् त्व धयाना् ठेवावे की एक पैसदु्धा कि्ल काढावयाच ेना्ही. याबद्दल 
सव्ल िगाचा कोप झाला ्री शचं् ा ना्ही. या् सव्ल आले. प्श्ष्ठेला भलुनू लक्षाधीि भयाभगंास 
गेले. ्हररकृपेने चाल् आ्ह े्ो ्सा मी िाणयास कबलू ना्ही.”

्ुह्ंडा
॥ रिाम्हो शववा्ह आ्ूहय दीय्े कनयकाशथ्लने ॥ 

्ुह््ंडयाचया चालीशवरुद्ध रावसा्हबे ्हो्े. बऱ्हाणपरू येथील प्शसद्ध श्ीमं्  भसुकुिे व सर 
शदनकरराव रािवा्ेड या दोन ब््डया कुिंुबांची सोयरीक िळुवनू आणणया् रावसा्हबे मधयसथ ्हो्े. 
्ेव्हा ्ुह््ंडयाचया प्श्नावर पढुीलप्माण ेआपला अशभप्ाय तयांनी पत्री कळशवला ्हो्ा.

“मलुगी माझया म्े उत्म आ्ह.े कूळ ठीक आ्ह.े आप्या बे्ास आ्यास माझी कबलुी 
आ्ह,े असे श्ीमं्  ्ाईसा्हबे यांना सांगावे. दाशगनयांबद्दल एक अक्षर्ही शवचारू नये. आपण वध ू
पा्हावी. तयांनी वर पा्हावा आशण परसपरास आनंद ्होईल असे काय्ल करावे. संपत्ी क्षणभगंरु आ्ह.े 
्ी रामाचया आशदिक्तीची छिाया आ्ह.े म्हणनू श्ला मान द्ावा; परं् ुमखुय यिमानास सो्ूडन श्ला 
भलु ूनये.” (४.२.१८८६ बाबासा्हबे भसुकुिे यांना पत्र)

रावसा्हबेांनी मलुाच ेलगन केले ् ेव्हा तयांना मनसोक्त ्ुह्ंडा शमळाला अस्ा; परं् ुलगन कर्ेवेळी 
्ुह््ंडयाची गोष्ट शनघाली ् ेव्हा माझा मलुगा शवकावयाचा ना्ही, असे तयांनी वयाहास सांशग्ले व ्ुह्ंडा 
मळुीच घे् ला ना्ही.
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बालशववा्ह 
बालशववा्हाची चाल या दिेा् बराच काल प्रूढ ्हो्ी. इगं्िी शिक्षणास आरंभ झा्यावर या 

चालीशवषयी शिकले्या लोकांमधये चचा्ल सरुू झाली. “सोमण आले. ल्हानपणी लगन करणयाशवषयी 
बोलनू शनिलो.” (३.२.१८६९ रो. उ.)

“शस्तयांचया पणूा्लवसथेची क्पना श्हदंलूोकांची किी्ही असो मी श्ला (माझया पतनीला) 
अद्ाशप ल्हान मलूच समि्ो आशण अिनू का्ही शदवस माझया बश्हणीिवळ श्ला कोकणा् 
ठेवनू आणखी वाढून द्ावी अिी माझी इचछिा आ्ह.े” (कृषणािीपं् नलूकर यांच े२७.१.१८५७ 
च ेपत्र)

नलूकरांप्माणचे शिकले्या लोकांच े म् बदल् गेले असेल; परं् ु रावसा्हबेांच े म् 
मात्र बदलले ना्ही. रावसा्हबेांनी आप्या मलुाचया लगनाशवषयी वया्ही वामनराव िोिी यांना 
१४.९.१८८० चया पत्रा् शलश्हले की आि मलुाचया अकरावया वषा्लचा आरंभकाल पाठशवला 
आ्ह.े सालमिकुरी तयास ग्ृहसथ करावा मग आपण सवसथ र्हावे. 

या म्ाप्माण ेरावसा्हबेांनी आप्या शचरंिीवाच ेलगन तयाचया वयाचया बारावया वषवी करून 
िाकले. ्ही चाल रावसा्हबेांइ्कया शिकले्या लोकां् गे् या ि्काचया अगदी िवेिापयहं् प्रूढ 
्हो्ी. नयायमू् वी ्ेलंग यांनी संमश्वयाचया कायद्ा्फते  भाग घऊेन्ही आप्या दोन्ही मलुींची लगने 
ल्हानपणीच करून ‘अष्टवषा्ल भवेतकनया’ या समशृ्वचनाला मान दे् े झाले.

आिशम्ीला मात्र या बाब्ी् मोठ्या प्माणावर परुा्नम्ाशभमानयांचया आचारा्सदु्धा 
शसथतयं्र झाले आ्ह.े तयाचा संबंध सधुारणचेया इचछेििी थो्डा असनू समािाचया आशथ्लक शसथ्ीिी 
अशधक आ्ह.े

वदृ्धशववा्ह
याबद्दल रावसा्हबेांचया पत्रवयव्हारा् फारसा खल झालेला शदस् ना्ही यावरून असे शदस्े 

की, शिकले्या लोकांना लवकर तया् का्ही गैर शदस ूलागले नसावे; परं् ुया््ही १८५० सालचया 
एका पत्रा् रावसा्हबेांना एका शमत्राने असे पत्र शलश्हले ्हो्े, “आपण माझ ेशमत्र आ्हा् व माझया 
सव्ल श्ह्गिुाचया गोष्टींच े भां्डार धनयाप्माण े आप्या सवाधीन केलेले आ्ह.े म्हणनू िी गोष्ट 
आप्याशिवाय मी कोणािवळ्ही बोलणार ना्ही ्ीवर आपले म् द्ा. बाबांचा ्हे्  ूपनु्हा लगन 
करणयाचा आ्ह,े याशवषयी आपले म् काय आ्ह?े माझया म्े बाबांनी ्हा लगनाचा शवचार सो्ूडन 
द्ावा.” यावर रावसा्हबेांनी काय म् शदले ्े तयांचया पत्रवयव्हारा् कोठे आढळले ना्ही. एखाद्ा 
शमत्राचा, उ्ारवया् प्संग प्डला म्हणनू दसुरे लगन करणयाचा बे् रावसा्हबेांना समिला ्र ्े 
तयाला शवचारी्, लगन करी् आ्हा्; पण नीि शवचार केला आ्ह ेना?

रावसा्हबेांच े्ह ेम् पढेु सपष्ट शदसनू आले. असाच प्संग तयांचया शप्य पतनीचया शवर्हाने खदु्द 
तयांचयावर आला ्ेव्हा तयांना लगन करावे असे नसु्ा उपदिे करून र्हाणारा नव्ह;े परं् ुपढेु मोठी, 
मो्हक, कुलीन व च्रु मलुगी उभी करणयास ्यार अिा एका शमरि येथील शवद्ान शमत्रास तयाच े
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शकंशच््ही मन न दखुशव्ा व आपले म् शवरुद्ध असले ्री यकु्तीला धरून कसे आ्ह े्े िां्पण ेव 
सपष्टपण ेरावसा्हबेांनी शल्ूहन कळशवले ्े असे -

“+ + + आ्ा आपण मला िरीरसंबंधाशवषयी गौरवाने शलश्हले ्े आपले सौ्हाद्ल पा्ूहन मी 
आपला आभारी. आपण शलश्हले ्े िरी सवाहंिी खरे धरले ्री मी मागील सिुी् मलुगा घे् ला 
आ्ह ेतयाचा व्र्बंधादी ्होऊन ्ो मागा्लस लागला म्हणिे मी सिुलो असे मान्ो आशण िरी मी 
अद्ाशप साधक अवसथे् आ्ह ेम्हणनू ‘बलवान इशंद्रयग्ामो शवद्ांसमशप कष्लश्’ ्ह ेमला पणू्ल लाग् 
आ्ह,े ्री फक्त अननाकरर्ा आ्ा दसुरा प्ाणी द्ेहाचया संबंधाने शवपत्ी् पा्डावा असे मन घे्  
ना्ही. जया मलुीशवषयी आपण शलश्ह्ा श्ला्ही शवचारले ्र ्ी पवू्लवयसक नवरा असावा असेच 
सांगेल आशण पतनी द्ेह सो्ूडन गेली ्री श्चा ऋणानबंुध श्ने ्ोश्डला ना्ही, असे मी मान्ो. ्ेच 
ईश्वर खरे करो.”

आपला सेवक 
शव. ना. म्ंडशलक
१७.११.१८७९ 

रावसा्हबेांप्माण े या काळी्ही शवचारी लोक अस् व खऱया आय्ल संसकृ्ीप्माण े आचरण 
करी्, तयाचा एक मासला खाली शदला आ्ह.े सरदार शवंचरूकर यांचया थोर घराणया्ील एका 
परुुषाच े्ह ेपत्र आ्ह.े “सं्श्सथान िदु्ध आ्ह ेअसे जयोश्षी सांग् अस्ाना्ही लगन न करणयाचा 
आपला बे्” रावसा्हबेांना मराठी पत्रा् तयांनी कळवला ्हो्ा.

“्ह्ली िगाचा प्वतृ् वयव्हार, शस्तयांच े नैसशग्लक गणु, सव्:चया वयाची अवसथा, अिा 
शकतयेक प्कारचा पोक्त शवचार करून इ्उत्र ग्ृहसथाश्म करण ेना्ही असा मनाचा दृढशनश्य करून 
केवळ भगवतसेवे् कालाश्क्रम करी् आ्ह.े सं््ी असावी असे िास्त आ्ह.े ्री पषुकळ बंधू् नू 
एक िर पतु्रवान असेल ्र सव्ल पतु्रवान समिले िा्ा्.”

“बासष्ट-त्रेसष्ट वषाहंचया समुारास वाराणसीस िाणयाच ेमना् आ्ह.े पढेु आयदुा्लयाच ेमान लक्षा् 
आणनू अतंयाश्म सवीकारणयाचा ्हे्  ूआ्ह.े आयषुयाचा शनयम नस्यामळेु पश्ा् अपकी्वीच ेबीि 
इ्हलोकी ठेवनू बरोबर पाथेय ्ेच नयावे लागेल असे अनेक शवचार मना् येऊन पनु्हा ग्ृहसथाश्म 
सवीकारणयासाठी मन अतयं् पराङु्ख आ्ह.े”

       स्ही

      (रघनुाथ शवठ्ठल शवंचरूकर)

या् केलेला वदृ्धशववा्हशनषधे, बंधूचंया मलुांवर मना् असलेले सु् शनशव्लिषे पे्म, वदृ्धापकाळी 
भगवद्िना् काल घालशवणयाची इचछिा व िवेिी संनयास घऊेन चार्ही आश्मांची पणू््ल ा करणयाचा 
आदर ्ह ेआय्ल संसकृ्ी दाखशवणारे थोर गणु सरदार घराणया्ील थोर परुुषास भषूणाव्ह आ्हे् .
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ब्ुहपतनीकतव
एक पतनी ्हया् अस्ा दसुरी करण ेया चालीचया शवरुद्ध रावसा्हबे ्हो्े. सव्:ची स्ती अगदी 

शवकलांग अस्ाना श्ची सेवा करणया्च भषूण मान ूलागले व घरचया िनुया चालीचया मायेचया 
मनधुयानी सं्तयथ्ल दसुरे लगन करणयाची गोष्ट ्ों्डावािे काढ्ाच तयांना फार दःुख झाले.

एक शवद्ान िास्ती व रावसा्हबे यांची पत्रोपत्री ओळख झाली. पढेु रावसा्हबेांक्ेड मुबंईस 
येणयाचा प्संग आला. िास्तीबवुांनी एक पतनी ्हया् अस्ा दसुरी सं् श्प्ीतयथ्ल केली ्हो्ी. 
्ही गोष्ट मागा्ूहन रावसा्हबेांना कळली ्र कदाशच् तयांना राग येईल म्हणनू रावसा्हबेांनी तयांना 
मुबंईस येऊन भिेीच ेिे आमतं्रण शदले ्हो्े ्े सवीकार्े वेळी आप्या ्हा्नू ्ह ेसदोष व ््लन घ्डले 
अस्याच ेरावसा्हबेांना पत्र अगोदर कळवनू िाकले!

खाणयाशपणयाचा शवशधशनषधे
खाणयाशपणयाचा शवशधशनषधे ्हा प्थम-प्थमचया सधुारकांना आमचया िास्ता्ील अगदी 

अप्योिक प्कार वािला व सव्ल ्ऱ्हचेया सधुारणचेी रचना या शवशधशनषधे दरू करणयावर अवलंबनू 
आ्ह ेअिी तयांची समिू्  ्होऊन गेली. अिा सधुारकांशवषयी रावसा्हबेांच ेम् ने्हमी प्श्कूल 
असे. “सधुारणचेया या सव्ल योिनांचया मळुािी असलेले ्ाशत्वक प्श्न श्हदं ू धमा्लचया मळुािी 
आ्हे् . श्क्ेड ्ह ेसधुारक लक्षच दे्  ना्ही् अथवा तयाचा उघ्ड उघ्ड उपा्हास कर्ा्. ‘शबशसकिे 
व रिनॅ्डी’ यांचा आधार घऊेन समािाची रचना (पनुर्लचना) करणयाची आिाच नको! सधुारकी 
नी्ीला ऐश्हक आधार उपयोगाच ेना्ही्, पारमाशथ्लकच पाश्हिे्. ्से िोपयहं् ्े ना्ही् ्ोपयहं् 
तयांच ेसव्ल प्यतन शनषफळ ्हो्ील एवढेच ना्ही; पण समािास अपायकारक ्हो्ील.”

“सधुारकांना िर आपले मनोशवकार आवर्ा ये् ना्ही् व सधुारकांपैकी ब्ुह्ेकांच ेआचरण 
िर अगदी शनरग्लल अस्े ्र मग आम्ही तयांच े अनकुरण करावे अिी इचछिा तयांनी किी व 
का करावी? िे ्मु्हास सव्ः करून दाखशव्ा ये् ना्ही ्े दसुऱयास कसे सांग्ा येईल, ्मु्ही 
सधुारकांनी सव्: काय असे केले आ्ह ेशकंवा कर् आ्हा् की, तयाचया िोरावर ्मुच ेअनकुरण 
करा असे ्मु्ही आम्हाला सांग ूिकाल? ्मु्ही केलेला सवाथ्लतयाग कोठे आ्ह!े + x x ्ह ेकम्लभ्ष्ट 
प्चारक श्हदंसुथानच ेपनुिवीवन करणार आ्हे् . श्हदं ूधमा्लचया शवपलु धम्लभोळेपणावर ्ह ेनाशस्क, ्ह े
शवषय सखुलंपि रािेश्ी, आम्हापढेु उचचसवरा् िबदपांश्डतय काय करणार? या थोर शवभू् ी्ील 
एकाचया स्हवासा्ूहन मला अगदी सवाहं् धम्लभोळया श्हदंचूा स्हवास पतकरेल!”

“याच शवषयावर पढेु लक्मीदास शखमिी यांचयािी भाषण झाले. या ददुदैवी दिेावर येऊन 
प्डलेले सवाहं् मोठे संकि म्हणिे मद्पानाचा प्सार ्ह े्होय असे िे माझ ेम्हणण े्े तयांना मानवले”  
(१०.१.६१ रो. इ.ं उ.)
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परम्हसं कलब
१८६०-६१ चया समुारास राम बाळकृषणािीप्भृ् ी म्ंडळीनी वरील नावाचा एक कलब काशढला. 

तयाला शदलेले ‘परम्हसं’ ्ह ेनाव िे िकु्राचायाहंसारखया म्हान शवरक्त मनुींनाच दणेया् ये्े, ्े तयांनी 
आप्या कलबला शदले ्हो्े. ्े यथाथ्ल ्हो्े शकंवा काय याशवषयी िकंा आ्ह;े कारण िरी या 
कलबच ेसभासद कलबने घालनू शदले्या शनयमांनी आचार करणयास बांधलेले ्हो्े ्री, तयांचा ्ो 
आचार सभासदांवयश्ररक्त कोणाचया ओळखीचा झाला नव्ह्ा. रावसा्हबेांच ेम् या कलबाचया 
शवरुद्ध असे शदलेले रोिशनिी् साप्ड्े. नं्र ्हा कलब अज्ा्वासा् अस्ानाच गपु्त झाला.

प्ाथ्लना समाि
्हा समाि मुबंईस १८६९ साली सथापन झाला. तयापवूवी बऱयाच वषाहंपवूवी म्हणिे १८३० साली 

कलकत्यास रािाराम मो्हन राॅय यांनी रिह्मसमाि सथापन केला. ्ह े दोन्ही एकेश्वरी पंथ आ्हे् . 
सषृ्टीचा एक क्ा्ल ्ो ईश्वर ्होय, ्ो अनं् अशद््ीय आ्ह.े तयाखरेीि बाकी सव्ल सषृ्टवगा्ल् दाखल 
आ्ह.े समाि फक्त ईश्वराची पिूा करील दसुऱया कोणाची करणार ना्ही. ्ो सवाहंचा शप्ा व आम्ही 
माणसे सव्ल तयाची लेकरे. म्हणनू सवाहंनी भावाप्माण ेएकमकेांिी वागले पाश्हिे.

्ही शवश्वबंधतुवाची व सम्ेची क्पना चांगली आ्ह.े रिह्मसमािाच ेअधयक्ष दवेेंद्र िागोर ्हो्े व 
प्चारक प्शसद्ध वके्त बाब ूकेिव चदं्रसेन ्हो्े. श्हदंतुवाची का्ही लक्षण ेधारण करावी अिा म्ाचया 
समािाचया सभासदांना आप्या समािास ‘आशद समाि’ ्ह ेनाव शदले व जयांना ्से का्ही शचन्ह 
ठेवावयाच ेना्ही तयांनी आप्या समािास प्ागश्क ्ह ेनाव शदले. श्हदं,ू शरिस्ी, पारिी व मसुलमान 
यांना या समािा् सामील ्हो्ा ये्े; परं् ु श्हदंनूी वेदांच े शवसि्लन समदु्रा् के्यावर, शरिसतयाने 
बायबलाचा क्ेडलोि सनुी पव्ल्ावरून के्यावर व पारिी व मसुलमान यांनी अिीच वाि अनकु्रम े
झनेदावेस्ा व कुराण यांची लाव्यावर सव्ल शवश्वाला उत्म मागा्लला लावणारा एखादा नीश्ग्ंथ िर 
या समािवा्यांनी शनमा्लण केला अस्ा ्र या समािाच ेवच्लसव फार वाढले अस्े. आय्लसमािाने 
व शथऑसफीने अनगु शमळशवणया् फार आघा्डी मारली आ्ह;े कारण एकास वेद व दसुऱयास सव्ल 
धम्लग्ंथ मानय आ्हे् .

रावसा्हबेांचया कागदपत्रां् या दोन्ही (रिह्म व प्ाथ्लना) समािांचया शवरुद्ध अथवा ्फते  नाव 
घऊेन का्ही उ्लेख साप्ड् ना्ही. शनरशनराळया धम्लपंथाचया लोकांनी सवम्प्कािन करी् 
अस्ा इ्रांचया धम्लसमिु् ींची शनंदा करी् सिूु नये असे रावसा्हबेांच ेम् ्हो्े.

“िे िे म्हणनू इ्र लोक पशवत्र मान्ा् तयाची शनभ्लतस्लना करी् सारखा एखादा मनषुय िर 
रसतया् शफरेल ्र तयाने आपले ्डोके पश्ह्याने संभाळावे ्ह ेबरे आशण क्ष िर श्हदंसुथानां् नस्ा 
्र िे ्ो करी् आ्ह े्े करू िकला नस्ा.”

(नारायण राविी िोगळेकर, यांना पत्र) 
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बाब ूकेिव चदं्रसेन यांची वयाखयाने ऐकणयास िाऊन ्हॉलमधये रावसा्हबे िा् अस्. नारायण 
परमानंद प्ाथ्लनासमािाच ेसभासद असनू तयांना नेशिव्ह ओशपशनयनच ेरावसा्हबेांनी मखुय लेखक 
नेशमले ्हो्े. ्ही गोष्ट धयाना् ठेवणयासारखी आ्ह.े

्हा समाि सथापन करणयां् प्सथापकांचा उद्दिे एक राषट्ीयधम्ल काढणयाचा ्हो्ा. “आम्ही५ 
एक राषट्ीय धम्ल काढणयाचा प्यतन केला, पण यि आले ना्ही असे.” रावसा्हबेांना एका 
प्ाथ्लनासमािाचया अनयुायी शमत्राच ेपत्र आले ्हो्े.

म्हारािांचा खिला
लोकांचया पढेु ‘सधुारक’ म्हणवनू रावसा्हबे पश्ह्या प्थम १८६० साली आले.

या साली सतयप्काि व रास्गोफ्ार या पत्रां् यदनुाथिी म्हाराि यांचया शवरुद्ध का्ही लेख 
प्शसद्ध झाले. तयावरून तया पत्राच ेमालक करसनदास मलूिी व ् े पत्र छिापनू प्शसद्ध करणारे नानाभाई 
राशणना यांचयावर बेअरिचूी शफया्लद ्हायकोिा्ल् म्हारािांनी दाखल केली. हा लेखां् म्हारािांचया 
का्ही आक्षेपा्ह्ल चालींवर खरमरी् िीका आली ्हो्ी. कोिा्ल् रावसा्हबेांनी प्श्वादी्फते  व 
म्हारािांच ेशवरुद्ध अिी साक्ष शदली ्हो्ी. तयावेळेस आप्या िबानी् ्े म्हणाले की, सधुारक 
िबदाचा िो वािवी अथ्ल म्हणिे धम्लसंिोधक असा आ्ह,े तया अथा्लने मी सधुारक आ्ह ेव धमा्लला 
प्ाककालीन िदु्ध सवरूप प्ाप्त व्हावे अिी माझी इचछिा आ्ह.े

या म्हारािांचया म्हणिे व्लभाचाय्लपंथािी रावसा्हबेांचा शकंवा तयांचया एकंदर शवशवध 
िा्ीय दशक्षणी समािाचा अथा्लअथवी का्ही संबंध नव्ह्ा. मग ्े या साक्ष दणेयाचया भानग्डी् 
का प्डले व म्हारािांचया का्ही भक्तांचया रोषास शवनाकारण का ्हे्  ूझाले, याच ेशकतयेकांना  गढु 
वािेल; परं् ुतयाचा िबाब तयांनी आप्याच िबानी् शदला आ्ह.े या खि्या् ्मुचा श्ह्संबध 
काय असे शवचार्ाच रावसा्हबेांनी असे सांशग्ले की, ब्ुहिन समािा्ील मी आ्ह ेएवढाच आ्ह.े

यांच ेस्हकारी शमत्र्ही या खि्या् म्हारािांशवरुद्ध साक्ष दणेयास गेले ्हो्े तया् प्मखुतवे ्डॉ. 
भाऊ, िव्हरेीलाल उशमयािकंर याशज्क, लखमीदास शखमिी वगैरे ्हो्े. 

्हा काळ फार सशुिशक्ष् लोकांचा मोठ्या चचतेचा ्हो्ा.

“कस्लनदास माधवदास यांचयाबरोबर वरळीक्ेड शफरावयास गेलो. सामाशिक उनन्ीचा रस्ा, 
मांसािन व मशदरापान-परुा्न काली व प्स्ु्  काली या शवषयावर चचा्ल झाली.” (२४.१०.१८६३ 
रो. इ.ं उ.)

“श्हदंूचंी िारीररक अवन्ी, तयांची रा्हाणी, तयांच े खाद्, तया् ्हो् गेलेला फरक, अपवू्ल 
क्पनािक्ती अथवा रचनािक्ती यांचा तयांचया् असलेला अभाव, मराठी् वेद छिापनू काढण े
केिवपन व सेनासा्हायय दणेयाचया कराराने सामं् ाची उतपत्ी इ. शवषयांवर शव. ना. भागव् 
यांबरोबर चचा्ल झाली.” (९.११.१८६३ रो. उ.)

“श्हदंूचंा धम्ल, मशुक्तमाग्ल यावर पाधये यांचयाबरोबर.”
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“दवे्ांवर श्हदंूचंा शवश्वास, वेदां् व प्काशि् वेदां्” यावर िे. पेरी यांचयाबरोबर.

“रिह्मसमाि व मशू ््लपिूा” यावर ्डॉकिर भाऊंिी.

“धमा्लची आवशयक्ा व िा्ी व सतय यावर शम. लीवान्लर यांचयाबरोबर (१८६४ रो. उ.) पढेु 
थो््डया शक्रयेचा काळ आला.

पनुशव्लवा्ह
॥ नष्टमेृ् े प्व्रशि्े कलीबेच पश््े प्ौ ॥ 
पश्सवापतसनुारीणां पश्रनयो शवधीय्े

    (पारािर समृ् ी) 

या नं्रची या प्ां्ा्ील सामाशिक सधुारणचेी चळवळ म्हिली म्हणिे पनुशव्लवा्हाचया प्साराथ्ल 
झालेली ्होय. इगं्िी शिक्षणास आरंभ बंगालमधये आधी झाला ्हो्ा. ्ेव्हा या सधुारणचेया 
शवषयाचा नयायदृष्टीने व िास्तदृष्टीने शवचार करावयास ्ेथीलच लोक आधी लागले. पंश्ड् ईश्वरचदं्र 
शवद्ासागर यांनी शवधवाशववा्हम्ंडनाथ्ल एक गं्थ शलश्हला व तयावरून िी बंगाली लोकांनी चळवळ 
केली श्चया योगाने १८५६ सालचया िलैु मश्हनयां् शवधवा शववा्ह कायदिेीर ठरवणारा कायदा 
सरकाराने केला. 

ना्ही म्हणावयास १८५४ साली इक्ेड का्ही खिपि लोकां् सरुू ्हो्ी. ् ेव्हा रावसा्हबे कराचीस 
्हो्े, तयांच ेशमत्र शव. ना. भागव् यांनी शलश्हले. “मुबंईस पनुशव्लवा्होत्िेक संसथा सथापणया् ये् 
आ्ह.े ्ीस फक्त पायाच ना्ही. खासगी द्षेामळेु काया्लचा मात्र नाि ्हो् आ्ह.े”

या शवषयावर रावसा्हबे कधी कधी आप्या शमत्रांिवळ वाद करी् अस्. “समािा्ील 
मनाला उद्गे आणणाऱया का्ही चालीरी्ीचया बंधनां्नू श्हदं ू शस्तयांची मकु्त्ा किी ्होईल 
हाशवषयी नानांिवळ बोलण ेझाले.” (२२.४.१८६१ रो. उ.)

एखादा दसुरा कोणी सने्ही मधनू मधनू आठ वषाहंचया मलुीवर गदुरले्या या उद्गेकारक प्संगाची 
वा्ा्ल कळवी. परं् ु्ही करुणासपद शवधवांची शसथ्ी सधुारणयाकर्ा काय कर्ो असे शवचारणारा 
रावसा्हबेांपढेु कोणी १८६५ पयहं् उभा राश्हला नव्ह्ा. १८ अकिोबर १८६५ ्ारखचे ेएक पत्रक 
सव्:चया स्हीच ेसरदार गोपाळराव दिेमखु यांनी शमत्रम्ंडळी् वािले तया्ील एक रावसा्हबेांक्ेड 
आले ्हो्े. तयाचा भावाथ्ल खाली शद्याप्माण े्हो्ा. “नारायण िगननाथ शभ्ेड वकील, यांच ेकुिंुब 
शनव ््ल्यामळेु तयावर पनुशव्लवा्हाचा प्संग येऊन ्सा शववा्ह करणयाचा तयांचा ्हे् ्ूही आ्ह.े”

“आशण ग्भ्ृ्लकास्ती करणयास िास्ताची अनकूुल्ा आ्ह ेअसे िाणनू ्े करणार; परं् ु तया 
गोष्टीस का्ही शवद्ान व शनश्यी म्ंडळीची अनकूुल्ा पाश्हिे आशण ्िी अनकूुल्ा आ्ह ेशकंवा 
ना्ही ्ह े समिणयाकरर्ा प्थम अिा प्कारची पत्रे आपले सारख े सजु् व शनश्यी ग्ृहसथांक्ेड 
पाठशवली आ्हे्  आशण शभ्ेड यांनी ्से केले अस्ा कदाशच् अज् मनषुयांक्ूडन वाशळ्ाचा वगैरे 
उपसग्ल झा्यास तया सखुदःुखाच ेआम्ही बराबरीने वािा घणेयास शनश्याने रािी झालो आ्हो, ्री 
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असा सवाहंचा शनश्य कळशवणयाकर्ा एक रुपयाच ेसिांप कागदावर करारनामा अ्डचणी न घाल्ा 
सलुभ री्ीचा करावा. तयाचा नमनुा पढुीलप्माण-े”

‘आम्ही खाली सहा करणारे यांनी प्तयेकास व सवाहंसी प्माणपवू्लक असा करार केला आ्ह े
की, रा. रा. शभ्ेड यांनी शवधवेबरोबर पनुशव्लवा्ह के्यास तयांची अननोदक शववा्हाशदक वयव्हार 
आिपयहं् चाल् आ्याप्माण ेकरणयास आम्ही कबलू आ्हो्.’

“याचा बे् असा आ्ह ेकी, प्थम आपण आपला शवचार आम्हास कळवावा. या नं्र शि्कयांची 
अनकूुल्ा शदसेल तयांची संखया व नावे उलि आप्याक्ेड शल्ूहन पाठव ूआशण संखया बरीच आ्ह े
असे शदस्यास आप्याक्ेडस सदर्ूह नमनुयाप्माण े स्हीकर्ा िो कागद पाठव ू तयािवर स्ही 
करून पाठवनू द्ावा. कारण प्ड्यास आपले नाव प्गि केले िाईल. ्ेथपयहं् शवश्वासपवू्लक गपु्त 
राख.ू”

याचया खाली शभ्ेड यांची मानय्ा ्हो्ी. या पत्रकाला १४.११.१८६५ रोिी रावसा्हबेांनी 
नकारातमक इगं्िी् उत्र शदले. तयाचा सारांि असा ्हो्ा. “आपणामधये आधीच पषुकळ िा्ी 
झा्या आ्हे् . तया्च आणखी एक नवी िा्ी शनमा्लण करावी असे मला ्त्व्ः मानय ना्ही. 
सामानय िन्ा पढेु येऊन योगय ्ेवढा पाशठंबा या काया्लला अद्ाप दे्  ना्ही, ्हा श्चा दोष ना्ही 
कारण नयायय व सरळ मागा्लने, िन्ेची या सधुारणचेया इष्टतवाबद्दल समिू्  घालणयाच े प्यतन 
अद्ाशप कोणी केलेले ना्ही्. पनुशव्लवा्हास िास्ताज्ा आ्ह ेम्हणनू रा. रा. शभ्ेड पनुशव्लवा्ह करणयाचया 
शवचारा् आ्हे् . याशवषयी मी एवढेच म्हण्ो की, मनचूया समृ् ी् पनुशव्लवा्हास आधार ना्ही व 
दसुऱया ऋषींचया समृ् ी् आधार िोध ूिाण ेम्हणिे िििृगं िोधी् रानेवने धु्ंडणयासारखचे आ्ह.े”

“शभनन शभनन काळी शभनन शभनन नवया चालींचा श्हदंसूमािा् प्वेि झालेला आ्ह.े तया्ीलच 
्ही एक आ्ह ेअसे समिावे.” 

“म्हणनू रा. रा. शभ्ेड यांचयासारखा संभाशव् ग्ृहसथ श््कया योगय्ेचया स्तीिी पनुशव्लवा्ह 
करून ्ही पनुशव्लवा्हाची चाल श्हदंसूमािा् पा्डी् असेल ्र ्े तयांना भषूणाव्ह आ्ह;े परं् ुिो 
लेख- (िरी कायदिेीर री्ीने आ् शल्ूहन शद्याप्माण ेवागावयाला मला भाग पा्डणार ना्ही ्री) 
नीश्दृष्टया मला बांधनू घईेल, माझ ेसव्ल सवा्ंतय िनमभर नष्ट करील व माझी इचछिा नस्ा जयांचा 
माझा पररचय ना्ही शकंवा जयांचा माझा पररचय असनू जयांच ेगणुावगणु पा्हा्ा जयांचयािी स्हवास 
ठेवण ेअगदी अशनष्ट आ्ह,े तयांचयािी, केवळ तयांनी रा. रा. शभ््डयांना असा लेख शल्ूहन शदला 
एवढ्या कर्ा अननोदकग््हणपवू्लक वैवाश्हक वयव्हार मला करावयाला लावील, ्ो मी शल्ूहन 
दणेयास ्यार ना्ही.”

्थाशप, रावसा्हबे अनय ्ऱ्हनेे पढेु येऊन पनुशव्लवा्हास सा्हायय करणयास ्यार ्हो्े.

मुबंई् एक १४.१२.१८६५ रोिी पनुशव्लवा्होत्िेक सभा सथापन झाली. तया् रावसा्हबेांच ेअगं 
िा्हीरपण े्हो्े. श्च ेप्थम्ः ७४ सभासद ्हो्े तयांची नावे खाली शदली आ्हे् .
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१. आनरेबल माधवराव शवठ्ठल शवंचरूकर, २. मोरोबा कानोबा, ३. गोपाळराव ्हरी, ४. 
धीरिलाल मथरुादास, ५. बाळािी पां्ुडरंग, ६. गणप्राव भासकरिी, ७. वासदुवे ब्लाळ खरे, 
८. िनाद्लन शवनायक बापि, ९. नारो बाळकृषण पिवध्लन, १०. िगननाथ सदाशिविी, ११. ्हररचदं 
सदाशिविी, १२. शस्ाराम शवषण ुप्भ,ू १३. गणप्राव गोपाळ, १४. शवठ्ठल नारायण पाठक, १५. 
्हरी बाबिी, १६. म्हादवे वयंकिेि, १७. नारायण वासदुवे, १८. गणिे गंगाधर, १९. शवनायक 
यिवं्, २०. गोपाळ राविी, २१. शभकािी बळवं् गदते, २२. रामचदं्र आनंदराव उदास, २३. 
बाप ूकृषणािी, २४. नारायण बापिूी साठे, २५. िां्ाराम नारायण, २६. ख्ेंडराव शचमणराव, २७. 
िामराव नारायण, २८. भासकर ्हरी भागव्, २९. नारायण म्हादवे परमानंद, ३०. बाळ मगंिे 
वागळे, ३१. नीळकंठ म्हादव, ३२. िां्ाराम शवठ्ठल, ३३.सािो कृषण धों्ड, ३४. आपपािी बापिूी, 
३५. सखाराम परिराम, ३६. मा ह्ं्ड बाळकृषण, ३७. कृषणािी वासदुवे, ३८. आपपािी परिराम 
रान्ेड, ३९. कृषणािी शवनायक ठाकूर, ४०. म्हादवे रामचदं्र, ४१. गंगाधर शस्ाराम, ४२. बाळकृषण 
बापिूी, ४३. वामन कृषणािी दिेमखु, ४४. गोशवंद नर्हर साठे, ४५. दािी िास्ती लेले रेवद्ेंडकर, 
४६. शचं् ामण शवनायक, ४७. शचं् ो कृषण दिेमखु, ४८. शवषण ुपरिराम िास्ती, ४९. लक्मण मोरेश्वर 
िास्ती, ५०. सदाशिव ्हरर खरे, ५१. राविी गणेि, ५२. माधवराव पां्ुडरंग बवते, ५३. शवश्वनाथ 
नारायण म्ंडशलक, ५४. शवनायक िगननाथ िकंरििेिी, ५५. मगंळदास नथबुाई, ५६. शवनायक 
वासदुवेिी, ५७. वासदुवे पां्ुडरंगिी, ५८. नारायण दीनानाथिी, ५९. नारायण दािी, ६०. म्हादवे 
गोशवंद रान्ेड, ६१. दादोबा पां्ुडरंग, ६२. रामचदं्र बाळकृषणिी, ६३. आतमाराम पां्ुडरंग, ६४. 
शनळकंि अनं् िोिी, ६५. ििे ्हसंराि करमसी, ६६. शभकािी अमृ् , ६७. बाळकृषण सदाशिव 
शभ्ेड, ६८. रघनुाथ नारायण खोिे, ६९. ्हररचदं शचं् ामण, ७०. काशिनाथ मरैाळ िास्ती, ७१. मोरोबा 
शवनोबा, ७२. शवश्वनाथ गोशवंद चोळकर, ७३. माधव नारायण शिरगांवकर, ७४. शवषण ुबळवं्राव.

२८ िानेवारी १८६६ मधये सभासदांची सभा भरून श्च ेउद्दिे का्ही शनयमा् गोशवले ्हो्े. 
तया्ील मखुय असे ्हो्े-

१. शवधवापनुशव्लवा्ह करण े मानवी सवभावास नी्ीस व धम्लिास्तास अनकूुल अस्ा्ही 
आप्या लोकांमध ेपषुकळ वषाहंपासनू या चालीचा प्चार बंद ्हो्ा. तयाची सांप््चया शसथ्ीस 
फार आवशयक्ा आ्ह.े यास्व याचा उद्धार करावा ्हा या म्ंडळीचा उद्दिे आ्ह.े म्हणनू श्हने  
‘पनुशव्लवा्होते्िक असे नाव घे् ले आ्ह.े’

२. ्हा ्हे्  ूशसद्धीस नेण ेकर्ा ्ही म्ंडळी ्हरएक प्कारचा यतन करील म्हणिे या शवषयासंबंधी 
गं्थ वगैरेचा प्सार करील. पनुशव्लवा्हास योगय शदसेल अिी मद् करील. या सव्ल कामाकर्ा इ्र 
शठकाणी आप्या िाखा सथापन करील आशण ्हचे काम शसद्धीस नेणयास मनषुये नेमील. 

३. जया ज्ा्ी् पनुशव्लवा्ह ना्ही तया ज्ा्ी्ील िे ग्ृहसथ आपला ्हे्  ूया म्ंडळीचया उद्दिेाप्माणचे 
असनू या सभचे ेसभासद ्होणयाशवषयी आपली इचछिा शदले्या नमनुयाप्माण ेलेखनद्ारा कळशव्ील 
तयास वयवसथापक म्ंडळाचया अनमु्े सभासद केले िाईल इतयादी. पढुील शनयम सभचेी काम े
चालशवणयाबद्दल ्हो्े. याचया सभा का्ही आगं्े यांचया वा्डी् सरदार शवंचरूकर यांचया शबऱ्हा्डी 
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भर् अस्. अिी सभा शनघणार आ्ह े्ह ेवतृ् ऐकून कृषणािीपं् नलूकर यांनी ५.११.६५ च ेइगं्िी 
पत्र रावसा्हबेांना शलश्हले तयाचा सारांि-

“पनुशव्लवा्हाची रूढी पा्डण े ्ही फार म्हत्वाची सधुारणा आ्ह.े सव्: पनुशव्लवा्ह करून 
लोकांना उदा्हरण घालनू दणेयास िो पढेु येईल तयाच ेखािगी व ््लन सव्ल प्कारे शनदबोष असेल ्र 
ब्ुहिनसमािावर तयाचा का्ही पररणाम घ्ेडल. नसु् म्े घऊेन सामाशिक संघ सथापन करून का्ही 
्होणार ना्ही.”

पनुशव्लवा्होते्िक सभा शनघणार आ्ह ेव तया् रावसा्हबेांच ेअगं आ्ह ेअसे समि्ाच मतु्कुुमार 
सवामी या लंकाशनवासी बॅररसिरने २५.३.६५ रोिी रावसा्हबेांना इगं्िी् पत्र शलश्हले तयाच े
भाषां्र- “श्हदंधुम्लसधुारक ्होणयाचा आपला शवचार सो्ूड नका. पशश्म श्हदंसुथानचया इश््हासा् 
्मुचा िनम म्हणिे धाशम्लक सधुारणचे ेसीमाशचन्हच ्होऊ द्ा. ्मुचयासारखया िीलाच ेिर पननास 
लोक श्हदंसुथानभर पसर्ील ्र श्हदंसुथाना् काय काय ्होणार ना्ही!”

या अवधी् रा. रा. शभ्ेड, पणु ेअदाल्ी्ील वकील यांचा पनुशव्लवा्ह रा. रा. मोरोपं् पें्डसे 
यांचया कनयेिी मुबंईनिीक वांद्र ेमकुकामी अगदी बभ्ा के्याशिवाय झाला ्हो्ा. ्ो झाला की, न 
झाला ्ह ेकोणास कळले ना्ही. श्हदं ूसमािा् योगय सधुारणा व्हावी असे मनापासनू इचछिा करणारे 
रावसा्हबेांच ेपरम शमत्र शम. िे. शगबस यांनी या पनुशव्लवा्हाचया वेळेस ्हिर रा्हणयाची २०.११.१८६५ 
चया पत्रा् रावसा्हबेांना शवनं्ी केली श्चा सारांि. 

“एक पनुशव्लवा्ह लवकरच ्होणार आ्ह.े ्ह े ्मु्हास शवशद् आ्हचे. अमकु ग्ृहसथ मलुीच े
कनयादान करणार आ्ह;े परं् ुका्ही प्श्शष्ठ् साक्षी पाश्हिे आ्हे् . ना्ही्र लोक म्हण्ील ्हा 
पनुशव्लवा्ह झालाच ना्ही.”

“िकय ्र ्हिर र्हावेच.” 

या पनुशव्लवा्हाच ेवेळेस रावसा्हबे ्हिर नव्ह्े. 

तयानं्र ्सेच बरेच शदवस गेले. ३.२.६७ रोिचया अकंा् ने. ओ. मधये ‘पनुशव्लवा्हास ्यार’ 
म्हणनू एकाची िाश्हरा् आली ्हो्ी. पढेु १५.६.१८६९ रोिी एक पनुशव्लवा्ह मुबंईस मोठ्या 
थािाचा झाला. वर- रा. रा. पां्ुडरंग करमरकर, िा् शचतपावन रिाह्मण, वय २५, धदंा िाळामास्र, 
शि््हा खानदिे, (मळूगाव अ्डी ् ालकुा रतनाशगरी) वश्डलांच ेनाव शवनायकराव करमरकर, वध-ू रा. 
रा. वामन प्भाकर परांिपे यांची कनया वेणबूाई, िा् शचतपावन रिाह्मण, वय- १७. शववा्ह करणयाच े
शनशश्् झा्यावर पश्ह्याने, १. शवषण ुपरिराम िास्ती, २. श्ीकृषण िास्ती ्ळेकर, ३. शवषण ूमोरेश्वर 
शभ्ेड, ४. गोपाळराव ्हरी दिेमखु, ५. म्हादवे गोशवंद रान्ेड, ६. िनाद्लन सखाराम गा्डगीळ व ७. 
शवषण ूपरिराम रान्ेड यांचया स्हीने एक शवज्शप्तपत्र पषुकळ पढुारी लोकांक्ेड पाठशवणया् आले. 
तया् दोन चार प्श्न शवचारून तयांची उत्रे मागवली ्हो्ी.

१. पनुशव्लवाश्ह्ांिी अननवयव्हार आपण करणार की ना्ही?

२. आपण न याल ्र शस्तयांची लगनामधये िरूर अस्े; ्र कुिंुबास पाठशवणार की ना्ही?
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३. येणयाच ेन झाले, ्र पनुशव्लवाश्ह्ांिी अननवयव्हार केले्यािी अननवयव्हार करणार की 
 ना्ही?

नं्र श्थी शनश्य झा्यावर श्ह्ेचछूि म्ंडळीस छिापील कंुकुमपशत्रका शवधवाशववा्होते्िक 
सभमेाफ्ल ् पाठशवणया् आ्या. लगनास प्िस् िागा रा. रा. मोरोबा कान्होबा यांनी आप्या 
गवाळी ्लावािवळील बंग्या् शदली ्हो्ी. दवेक सथापनेपासनू वरा्ीपयहं् सव्ल शवधी झाले. 
नावे घणे ेव घास दणे ेया सांप्दायास फािा शमळाला ना्ही. “म्ंडळीने कोठे बालाग््ही कमी प्ूड शदले 
ना्ही.”

लगनसमारंभास पढुील म्ंडळी ्हिर ्हो्ी- इगं्ि ब्ेड ग्ृहसथ-नामदार मलेशव्हल, शम. वायली, ्डॉ. 
दलास, ्डॉ. वइु्सन, शम. ्हन्ल, ्डॉ. ्हिंर, शम. मकॅफस्लन, शमसेस पे्सकाि, शम. मल,ू शम. व्ुड आशण 
तयांच ेकुिंुब, रे गा्ड्लनर, शम. शफलन, शम. व्ेडरबन्ल इतयादी. श्हदंी ब्ेड ग्ृहसथ- ्डॉ. भाऊ, िरेीफ, रा. ब. 
नाना मोरोिी, मशॅिसटे्ि- रा. रा. शधरिलाल मथरुादास, सरकारी वकील, ्डॉ. आतमाराम पां्ुडरंग, रा. 
सा. शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक, प्ोफेसर म्हादवे गोशवंद रान्ेड, एम.् ए. एलएल.् बी., प्ो. रामकृषण 
गोपाळ भां्डारकर, एम.् ए., इ. 

या शववा्हा् म्ंडपिोभा करणाऱयांची नावे छिापनू आली; पण भोिनपंक्तीस िेवणारांची नावे 
छिापनू आली ना्ही्. “्हा सव्लप्कार गवा्लश्ियाचा झाला. इ्के अव्ंडबर मािवावयास नको ्हो्े.” 
असे कृ. नलूकर यांनी २०.६.६९ चया पत्रा् कळवले.

्हा पनुशव्लवा्ह पनुशव्लवा्होत्िेक सभचेया माफ्ल ् १ला असे म्हण्ा्; परं् ुसभचेया शचिणीसामाफ्ल ् 
३रा असे म्हण्ा्.

्हा पनुशव्लवा्ह घ्डवनू आणणारे म्हणिे प्थम शनशद्लष्ट केलेले शवज्शप्तपत्र काढणारे ७ असामी, 
वामन प्भाकर परांिपे, तयांची ब्हीण वेणबूाई, पां्ुडरंग शवनायक करमरकर, ्तपक्षीय एक नारायण 
अिी ११ व नाना शभ्ेड शमळून बारा, यावर व यांचयािी अननवयव्हार करणाऱया म्ंडळीवर बश्हषकार 
घालावा असे श्ी. िगद ्गरुू िकंराचाय्ल मठ संकेश्वर व करवीर याच ेआज्ापत्र व काशिसथ शवद्ान 
म्ंडळींची तयास अनमु्ी श्हदंधुम्ल वयवसथापक म्ंडळाने आणवनू तयांचया नकला गावोगाव रवाना 
के्या. तयाबरोबर वरील मं्डळीस व तयांचयाबरोबर अननवयव्हार ठेवणाऱया म्ंडळीवर लोक 
भ्डाभ्ड बश्हषकार घाल ूलागले.

िगननाथाच ेवा्डी्ील लोक एका संसगवीयास नळावर अ्डवनू फार त्रास दे् ा्, अिी एक ् क्रार 
म्हादवे गोशवंद रान्ेड यांनी रावसा्हबेांक्ेड केली ्हो्ी.

दसुऱया पनुशव्लवा्हा्ील वधवूरे रतनाशगरीक्डील अस्यामळेु ्ेथे फारच चळवळ उ्डाली. 
रतनाशगरीस वामनराव मो्डक ्ह ेइगं्िी िाळेवर ्ह्ेडमास्र ्हो्े. तयांनी पनुशव्लवा्हावर दोन वयाखयाने 
पनुशव्लवा्हाचया सिास्त्ेबद्दल व यशुक्तशसद्ध्ेबद्दल शदली. पढेु बश्हषकाराचा प्श्न शनघा्यावर 
्े म्हणाले, “पनुशव्लवा्ह अिास्त म्हण्ा तयाबद्दल मला संिय आ्ह.े इ्के माझ े म्हणण े श्ीम् 
िगद ्गरुूस कळवा व माझ ेसंियशनरसन झा्याशिवाय पनुशव्लवाश्ह्ांवर बश्हषकार घालावा शकंवा 
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घाल ूनये, या शवषयी मी म् दऊे िक् ना्ही. इ्कयावरून तयांचयावर बश्हषकार घालणया् आला. 
पढेु न्हावी, धोबी बंद करावयाचा प्यतन चालला आ्ह,े असे वतृ् तयांनी २१.८.६९ चया पत्रां् 
रावसा्हबेांना कळशवले. बश्हषकाराचा प्कार ्होईल व सधुारक लोकांना त्रास ्होईल अिी आिकंा 
रावब्हादू्दर रान्ेड वगैरे म्ंडळींना  ्हो्ीच म्हणनू तयांनी एक शवनं्ीपशत्रका इगं्िी् मुबंई व पणु ेयेथील 
विनदार लोकांक्ेड लवकरच पाठशवली ्हो्ी. श्चा सारांि-

“रिाह्मण ज्ा्ी् पश्हला पनुशव्लवा्ह घ्डवनू आणणयाच े श्ेय आम्ही व आमच े का्ही शमत्र 
आपलेक्ेड घे्  ना्ही. परुाणम्ाशभमानी लोकांनी फारच शवरोध केला आ्ह े व असंयमिील 
पढुाऱयांनी फार द्षे उतपनन केला आ्ह.े ज्ा्ीक्ूडन शनषु्ठर िासनपद्ध्ी सरुू करशवणयास तयांना िकंा 
वाि् ना्ही. आमचयावर तयांनी बश्हषकार घा्ला आ्ह.े दःुिील, शवद्ािनूय व अप्श्शष्ठ् लोक 
आमचा नयाय करणयास शनघाले आ्हे् ! आमच ेम्हणण ेऐकून घे् ्याशिवाय, वाद के्याशिवाय 
आम्ही ज्ाश्बश्हषकृ् आ्हो् असे ठरवी् आ्हे् . पनुशव्लवा्हाचया सिास्त्ेशवषयी िरी ्मु्हाला 
सिंय वाि् असला ्री, अ्पसंखयाक सधुारक, ब्ुहसंखयाक ज्ा्ीसमािाक्ूडन शचर्डले िाणार 
ना्ही् अिी खबरदारी घणे े ्ह े ्मुच े काम आ्ह.े ्मु्ही धदंवेाले लोक व रािकारणा् प्डणारे 
लोक्ही अ्पसंखयाक आ्हा्. उद्ा िर कोणी संखया बलाने ्मुचया शवरुद्ध संप करील ्र ्मुचया 
प्कृ्ी् क्षोभ ना्ही का उतपनन ्होणार? ्होईल. ्र मग अ्पसंखयाकांच ेआ्ा संरक्षण करा. ्मु्ही 
मधये प्डला् ्रच बलातकाराचा प्श्कार ्होईल व वादशववादाला अवकाि शमळेल.”

“म्हणनू िे िे का्ही ्मु्हाला शप्य वाि् आ्ह,े पशवत्र वाि् आ्ह,े तया तया सवाहंची िपथ घालनू 
्मु्हाला आम्ही शवनं्ी कर्ो की, आमच ेअगंीकृ् पशवत्र काय्ल ््डीस िाऊ द्ा.”६ 

        १८.६.६९
        स्ही

 म्हादवे गोशवंद रान्ेड,
िनाद्लन सखाराम गा्डगीळ.

बश्हषकारावर उपाय म्हणनू सधुारकांनी कायद्ाक्ेड बोिे दाखवनू बश्हषकार ्हा द्ंडा्ह्ल आ्ह े
अिी ओर्ड केली. तयावर (नयायमू् वी) नानाभाई ्हररदास यांनी कायद्ाच े आधार दऊेन प्शसद्ध 
केले की, िा्ीला बश्हषकार घाल्ा ये्ो. सभां्नू वादशववाद करणयास शवठोबा अणणा दफ्रदार 
व शवषणिुास्ती पंश्ड् असे परसपर िास्ताथा्लवरून भां्डणयास शसद्ध झाले. ्ों्डी भां्डणाबरोबर लेखी 
भां्डण्ही सरुू झाले. शवठोबा अणणांनी एक पनुशव्लवा्ह म् ख्ंडनाथ्ल ग्ंथ शलश्हला ्हो्ा.

्साच शवषणिुास्ती पंश्ड् यांनी ईश्वरचदं्र शवद्ासागर यांचया पनुशव्लवा्हावरील गं्थाच ेमराठी् 
भाषां्र करून छिापले ्हो्े.७

पढेु सधुारकांवर बश्हषकार घालनू िसा परुा्नम्वाद्ांनी तयांचा छिळ केला ्सा सधुारकांनी 
परुानम्वाद्ांवर शपनलको्डाच ेिस्त उभारून फौिदारी् शफया्लदी के्या. येथे िरा तयांनी शवचार 
करावयास पाश्हिे ्हो्ा. न के्याने उभय पक्षाच ेशव्षु्ट आले.
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शवधवाशववा्ह शनषधेाची परुा्न चाल एकदम नष्ट करणयास भगीरथ प्यतन करावे लाग्ील, 
श्च े परुा्नतवच श्ला पाशवतय आण् आ्ह.े दीघ्लकाशलक वश्हवािीनेच समािावर श्ची सत्ा 
कायम बसलेली आ्ह.े श्चया सिास्त्ेबद्दल संियाच ेबोिसदु्धा श्चया भोव्ी शफर् असले्या 
प्ाचीन श्दे्धचया सदुि्लनां् शिरून श्ला सपि्ल करणयास असमथ्ल आ्ह.े वारा-वाविळी् शिकलेला 
िनुाि व दृढमलू झालेला वकृ्ष एकदम उपिून िाकणयाचा प्यतन केला ्र आसमं् ा् भमूीभाग 
िसा खशं्ड् ्होऊन िा्ो ्िी पनुशव्लवा्ह न करणयाची पवूा्लपार चाल राषट्ाचया मनोमय भमूी् 
दृढमलू झालेली अस्यामळेु श्च ेउनमलून कोणी करील, ्र राषट्ाची मनोमय भमूी धकका बसनू 
्हादरून िाईल, ्ह ेसा्हशिक आ्ह.े म्हणनू परुा्नम्वाद्ांिी िरा समिु् ीचया मागा्लने सधुारकांनी 
वागावयास पाश्हिे ्हो्े.

वास्शवक पनुशव्लवा्ह ्हा एक समािाचया सवा्ंतयाचा उपाय आ्ह.े समािाच ेमखुय धयेय नव्ह.े 
असे अस्ा शवरुद्ध बािचूया लोकांस पीनल को्ड दाखशवणया् सधुारकांची चकू झाली. पनुशव्लवा्ह 
करावा या प्ामाशणक समिु् ीबद्दल आपला छिळ ्हो् आ्ह ेम्हणनू उलि पनुशव्लवा्ह करू नये या 
प्ामाशणक म्ाबद्दल उलि पक्षीयांचा छिळ करणयास सशुिशक्ष् म्हणवनू सधुारकांनी का केला? 
समािसंसथा ्ही शपनल को्डाचया कलमांवर रचलेली ना्ही. एखाद्ा यःकशश्् ्कलबालासदु्धा अशनष्ट 
म्ाचया परुुषास अथवा स्तीस तयाचा सभासद न ्होऊ दणेयाचा ्हकक आ्ह;े ् र लोकसमािासारखया 
संसथेस सव्लसंम् प्चाराचया शवरुद्ध आचरण करणाऱयास समाि बश्हषकृ् का कर्ा येऊ नये? समाि 
ब्ुहसंखयाक आ्ह.े तयाचयापढेु अ्पसंखयाक सधुारक शिकणार ना्ही्. तयांनी सव्ः ्त्वाकर्ा 
झग्डले पाश्हिे, ्ह े अगदी खरे आ्ह;े पण अिा झग्डणया् यि शमळशवणयास नैश्क बलाची 
आवशयक्ा आ्ह.े ्हररशं्द्राप्माण े सतव राखणयास छिळ सोसणयाची अथवा श्ीरामचदं्राप्माण े
प्ड्ील ्े कष्ट काढणयाची स्हनिक्ती अगंी असावी लाग्े. पौराशणक उदा्हरण ेनको अस्ील ्र 
इगंलं्डचया इश््हासा्ील ्त्वाकर्ा अगदी शकंशच् मनाला दःुख ्होऊ शद्याशिवाय सव्ःचा ्हा् 
अगनीं् कोळसा ्होई ्ो भािनू िाकणयाचा कॅनमरचया मनाचा शनश्य व शनग््ह असावा लाग्ो. ्ह े
गणु िकंर पां्ुडरंग पंश्ड् म्हणाले, तया प्माण ेसधुारक म्हणशवणाऱया् कोठे आ्हे् ?

जया ्कुाराम व ज्ानेश्वर या सं्ांचया पालखयांबरोबर िमणारा भक्तिनांचा असंखय मळेा 
िा्ाना पणु े येथील ग्ंथसंग््हालया्नू रा. ब. रान््डयांनी पा्हा्ाच तयांचया ्डोळयां्नू घळघळां 
अश्धुारा पे्मभराने नयनां्नू वा्ूह लाग्या, तया ्कुारामादी सं्ांनी तयांचा छिळ करणाऱयांशवरुद्ध 
कोणतया शपनलको्डाचा आधार घे् ला ्हो्ा की, जयाच ेफळ म्हणनू आि दोनि ेवषाहंनं्र्ही लाखो 
भक्तांच ेमन ्े वेध ूिक् आ्हे् ! येथे फक्त स्हनिीलपणा, पणुयपावन चररत्रपद्ध्ी व सवाथ्लतयाग, 
मनोशनग््ह, काय्लशनष्ठा, दृढशनश्य ्ह ेतयांचया कामी आले. स्ूड घणेयाची क्पना आली ना्ही. शिवाय 
जया समािाच ेश्ह् करावयाच ेआ्ह ेतयाचयां् शमत्रभावाने शमळून शमसळून वागले पाश्हिे की नको? 
आपण थो्ेड पढेु िाऊन तयावर ठेवले्या पे्मभावामळेु आप्यामागनू तयास शवलोभनू आणण ेबरे? 
की तयाच ेित्रतुव संपादनू तयापासनू अगदी अशलप्त रा्ूहन पषुकळ पढेु िाऊन उपलबध असले्या 
िस्तास्तांच ेभय घालनू आमचयामागनू या असे सांगण ेबरे? 
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करसनदास मलूिी यांनी उपशसथ् केले्या म्हारािांचया प्करणामळेु गिुराथी समािा् क्षोभ 
उतपनन झा्यावर ज्ा्ीक्ूडन बश्हषकाराशदिस्ताच े प्योग सरुू झा्यावर रावसा्हबेांनी केलेला 
उपदिे दऊेन ्ह ेलांबलेले प्करण आख्ड्े घणेया् ये् आ्ह.े “शचत्ां् िां्ीचा आदर करा. भी्ी 
धरू नका व धयैा्लने प्श्पक्याचया सनमखु उभ ेर्हा! येऊन येऊन शक्ी कष्टमय प्संग ये्ील तयांना 
्ों्ड दणेयास सजि र्हा. िकय श््कया उत्म री्ीने, दरमयान आपली कुिल्ा खच्ल करून लोकां् 
असले्या विनाचा उपयोग करून घया.” (रो.उ.९.१०.६३)

असो. पढेु ्ही चळवळ अकाली प्डले्या पि्लनयवषृ्टीप्माण ेशनषफळ झाली.

ज्ाश्बश्हषकृ् झाले्या लोकांक्ेड मलुींची कायते शनघा्यावर तयांचयापढेु एक प्श्न शनघाला 
्ो असा- आपला का्ही संबंध ना्ही, अिी शवधवा पषुकळ प्यासाने नसु्ी सधवा करणयाचा ्हट्ट 
धरून बसावे, ्ह ेबरं की तया ्हट्टाचयापायी सव्ल समािाचया शवरुद्ध िाऊन आप्या प्तयक्ष मलुीला, 
पोिचया गोळयाला, आप्या समािा्ील प्श्ष्ठेमळेु िनमभर सखु ्हाईल असे ऐश्वय्लवान उत्म 
सासरे शमळेल ्े घालवनू आप्या सदुवैी मलुीला समािा् विन नसले्या एकाद्ा सधुारकास 
दऊेन मदु्दाम ददुतेवी बनवावे? या प्श्नाचा पोक्त शवचार करून का्ही बश्हषकृ् लोक प्ायशश्त् घऊेन 
मोकळे झाले. तयांचा उतसा्ह व प्ायशश्त् यांचयामधये लगनम्ूुह ््ल जया् ना्ही् असे वांझो्ेड शदवस 
्ेवढे गेले.

पढेु पनुशव्लवा्होत्िेक ्ही सभा केव्हा बंद झाली व ्ी किी झाली याची माश्ह्ी शमळ् ना्हीं. 
एक-दोन वषते श्चया शनयमानसुार श्चया सभा आगं्े यांचया वा्डी् भर् अस् एवढीच काय ्ी 
माश्ह्ी उपलबध आ्ह.े

या पढेु सधुारकांच ेदोन-्ीन वग्ल झाले- १. आपणास इष्ट वािलेली सधुारणा समािा् घ्डवनू 
आणणयाकर्ा तयाचयािीच ्िकून वागणारा- (व पैिाचया िोरावर ्से वागण े सोपे गेले), २. 
समािा् रा्ूहन तयाची सधुारणा करणयास समािावर असलेले आपले विन खच्ल करून केवळ 
नैश्कबलाने सधुारणा करणारा व ३. समािािी अगदी िकय ्ेवढा अ्प शवरोध करून सधुारणा 
घ्डवनू आणणारा. रावसा्हबे दसुऱया वगा्ल् ये्ा्. ्ह ेकसे ् े चाल ूप्करणावरून समिेल. पढेु तयांनी 
राविी भवानराव पावगी ्ह ेशवलाय्े्ूहन आ्यावर तयांना िकंराचायाहंक्ूडन कमा्ह्ल व पशंक्तपावन 
करून कसे घे् ले, ्े वतृ् जया् आ्ह ेतया पढेु येणाऱया प्करणावरून शदसनू येईल. 

नयायमू् वी ्ेलंग श्सऱया वगा्ल् ये्ा् व तया शवषयावर तयांनी आपले म् एका वयाखयाना् 
दऊेन िाकले ्हो्े.

रा. ब. रान्ेड यांना्ही पढेु पढेु वािू लागले असावे की, समािािी ्िकून रा्ूहन उपयोगी ना्ही. 
तयाची सधुारणा करणयास तया्च राश्हले पाश्हिे; असे नस्े ्र तयांनी पंच्हौद शमिनमधये च्हा 
शपणयाबद्दल तयांना प्ायशश्त् घया, म्हणनू श्ी. िकंराचाय्ल यांनी आज्ाशपले ्ेव्हा तयांनी तयांचया 
आजे्स मान शदला नस्ा व प्ायशश्त् घऊेन पनु्हा समािा् आले नस्े.
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िाश्भदे
रिाह्मणोऽसय मखुमासी् बा्ूह रािनयः कृ्ः ॥ 
ऊरू ्दसय यदवैशयः पदभ्यां िदू्रोऽ िाय् ॥

                                         (परुुषसकू्त) 

िा्ी ्ही संसथा श्हदंसुथाना् फार परुा्न काळापासनू अशस्तवा् आ्ह.े ् ी श्हदंसुथाना्ील ्डोंगर 
व नद्ा यांचया इ्कीच परुा्न नसली, ्री परुुष सकु्ता्ूहन परुा्न असली पाश्हिे. कारण िा्ींची 
उतपत्ी या सकु्तां् वण्लन केलेली आ्ह.े ्ह े िाश्संसथेच े ग्कालीन यगुां्ील परुा्नतवच तयास 
पाशवतय आणी् आ्ह.े आ्ापयहं् श्हदंसुथाना्ील रािकीय उलाढालीचया वाविळी्नू बचावलेले 
श्च ेसवरूप पाषाणाप्माणचे दृढ आ्ह.े श्च ेबळ मोठे आ्ह.े िा्ीबश्हषकार ्ह ेश्चयािवळ असलेले 
िस्त मतृयचूया पािाइ्के सामथय्लवान आ्ह.े िा्ी्ील सव्ल वयक्तींच ेशवचार एक अस्ा्. आचार 
एकच अस्ा्. पवूा्लपार इश््हास एक अस्ो. सांप्दाय एक व धम्ल एक अस्ो. म्हणिे नैश्क, 
धाशम्लक, रािकीय, सामाशिक इ. सव्ल प्कारचया एकसवरूपी बंधनांनी िा्ीसमाि बांधलेला अस्ो. 
तया्ील वयक्ती एका शठकाणा्ूहन कोठे्ही िावो् तयांचया आचार-शवचारां् फरक मळुीच प्ड् ना्ही 
व ्े आचार दिेां् सव्लत्र इ्कया क्डक री्ीने आपोआप पाळले िा्ा्. (व ्ेसदु्धा कोणी्री 
समािसंरक्षक िास्ा िागोिाग अस्याशिवाय!) की ्े पा्ूहन ्र सवाहंस आश्य्लच वािेल. समाि 
सखुाकर्ाच मनषुय िनम घे् ो व िग्ो. ्ही सव्ल बंधने ्ो्ूडन कोण्ा्ही मनषुय सौखय पावणार 
ना्ही. कोण्ा्ही सधुारक िा्ीसमािािी स्हिपण े शनराळा रा्ूह िकणार ना्ही. िा्ीचया बा्हरे 
रा्ूहन िा्ीसमािाची सधुारणा व्हावयाची ना्ही. िा्ी ्ह ेअसे एखाद ेलोख्ंडी यंत्र ना्ही की तयाची 
िा्ीपासनू अशलप्त रा्हणाऱया सधुारकाने शक्ली शफरव्याबरोबर ्े चाल ूलागेल. सधुारकांना 
नैश्क बलाची अपेक्षा आ्ह.े तया बलानेच ्हा्डामांसाचया समािवयक्तींवर तयाच ेविन प्ेडल. एरव्ही 
प्डणार ना्ही. सधुारकांचया शवचाराबरोबर तयांच ेमन धाव ूलागेल; पण समािाच ेिरीर तयाचयाबरोबर 
येणार ना्ही. एवढेच ना्ही. परं् ुतयांना शवरोध करणयास ्े िागयावरून ्हलणार सदु्धा ना्ही. कारण 
सधुारकाप्माण ेिा्ी समािाला सदु्धा शवचार सवा्ंतय आ्ह.े िो मनषुय सधुारणचेया ्त्वांनी वे्डा 
झाला असेल ्ोच िा्ीचया बा्हरे रा्हणयाच ेपतकरील. काय सधुारणा करावयाची ्े प्थम ठरवनू 
मग प्तयेक समािसधुारकाने नैश्क बल वाढवनू आतमसंयमनादी गणुांचया िक्तीवरच सधुारणा 
करणयाच ेमना् बाळगले पाश्हिे. सधुारणचेछुिचया ल्हरीवरून शकंवा इचछेिवरून समािा्ील अशनष्ट 
चाली जया जया तया समािा् आ्हे्  तया तया नैश्क बलानेच ना्हीिा ्हो्ील. इ्र सव्ल ्ऱ्हचेी 
िक्ती मोघतव पावेल. सव्ल ्ऱ्हचेया सधुारणांबद्दल रावसा्हबे ने्हमी म्हण्, ्डाका येथे मलमलीचा 
्ाका कोष््टयाला ्ुहकूम शदला की शवणनू शमळ्ो ्िी सधुारणा ्ुहकमी शमळ् ना्ही.८

आ्हे्  तया िा्ी पषुकळ आ्हे्  अशधकांची िरूर ना्हीं असे रावसा्हबेांच ेम् ्हो्े. (प्करण 
२६ पा्हा)
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नाना म्ंडशलक यांच े वया्ही रा. रा. गोपाळपं् शवद्ांस ्ह े नोकरीस कराचीस ्हो्े. तयांनी 
रावसा्हबेांना २७.१२.६० चया पत्रा् अिी पचृछिा केली ्हो्ी, “िरूर प्ड्यास मी धू् ्ल वस्तांवर 
िेवलो ्र बाध आ्ह े शकंवा कसे? तयाचप्माण ेअनय उचच िा्ीचया मनषुयाचया पंक्तीस शकंवा 
तयाचया ्हा्ची फराळ शकंवा िेवण िेवणया् काय दोष आ्ह?े”

तयाला उत्र रावसा्हबेांनी असे शलश्हले की, ‘्मुचया प्श्नां्च उत्र आ्ह;े परं् ु जया अथवी 
्मुचया मना् िकंा आली आ्ह ेतया अथवी ्मु्ही ्ो प्कार करू नये असे वाि्े.’

या प्कारावरून िाश्भदे अगदी ्ीव्र सवरूपा् कायम र्हावा असे रावसा्हबेांना १८६७ पयहं् 
वाि् नव्ह्े; परं् ुपढेु पढेु रावसा्हबेांच ेव सधुारकांच ेपिेना. कारण सधुारक ्ह ेब्ुहिः नवोशद् 
भागयाचा िो एक इगं्िी शिकलेला वग्ल ्यार झाला ्हो्ा व िो एकिाच पिैाचया बलावर उतपनन 
झाले्या दोन-्ीन शपढ्या शिकेल अिा उद्दामपणाने िा्ींिी ्िकून रा्ूह िक् ्हो्ा, तया्नूच 
उतपनन झालेला ्हो्ा. ्ह े सधुारणचेछूि समािाचया उद्धाराचया गोष्टी बोल ू लागले म्हणिे अगदी 
अशचशं््पवू्ल, अनादरयकु्त, शवचारशनरपेक्ष री्ीने िनुया चालींशवषयी बोल्ाना बरळ् सिु्. यांच े
संसकृ्ाच ेज्ान िारदादवेीचया मशंदराचया रसतयावर बािलूा दरू उभ ेरा्ूहन शमळशवलेले असावयाच!े व 
्कुारामबवुांची गोध्डी शकंवा रामदासाची कफनी उसनी आणनू यांच ेिरीर भषूशवलेले असावयाच!े 
एवढ्या गोष्टी मात्र खऱया ्होतया; पण मोठमोठ्या शवषयावर भाषण कर्ाना अगदी अप्योिक 
िबदांचा ् े उपयोग करी् अस्. इगं्िी शिक्षणाबरोबर िी दवुय्लसने फैलावली ्हो्ी श्क्ेड न पा्ह्ा 
वेदांची व परुाणांची, तया्ील एक अक्षर कळा्याशिवाय, नालस्ी करू लाग्. सकंदपरुाणां्ील 
सप्त समदु्रांपैकी मधचुा (मधाचा) सागर कोठे आ्ह!े अिी शनंदागभ्लमखुाने चौकिी करी्; परं् ु
पाश्ात्य लोकांपासनू उपलबध झाले्या मधचूया (सरेुचया) सागरचया लािां् गिंगळया खा् ्हो्े, 
तयाच ेतयांना भान नसे!

शकतयेक वेळा सधुारक लोक सधुारणा ्हा एक वयापारच समि ू लागले. कोणी शवलाय्ेस 
उदरभरणाथ्ल अथवा चनैीकर्ा गेला म्हणिे आम्ही सधुारणपे्ीतयथ्ल गेलो असे प्श्पादन करू 
लागे. येथे सधुारणचेया िय्ल्ी् तयाने आपले घाे्ेड दामिले एवढी गोष्ट खरी मानली पाश्हिे; परं् ु
सधुारणकेर्ा शवलाय्ेस गेलो ्हो्ो अिी प्ौढी िर ्ो मारू लागला ्र रथचक्रारूढ मशक्षका 
रथचक्रवेगाने प्चशल् झालेला धशूलग्स् वायसु्ंभ मयां प्क्षबुध केला अिी प्ौढी मारू िकेल!

पढेु पढेु सधुारक म्हणिे बे्ाल बरळणारे ्हो्े ्से ्े बे्ाल वागणारे आ्हे्  असे आढळून 
आले.

“मला असे कोणी सांशग्ले आ्ह े की, ्मुचया (राषट्ीय सभचेया) म्ंडळीने इ्की वयवसथा 
ठेशवली असनू्ही पषुकळ रिाह्मण प्श्शनधी फार शनल्लजिपण ेवागले व दसुरे्ही शकतयेक रिाह्मण नसले 
्री श्हदं ूअसनू उघ्डपण ेसाव्लिशनक ्हॉिेला् िाऊन मसुलमान लोकांसमवे् राश्हले.”

“असाच प्कार िर पढेु चालावयाचा असेल ्र मग या्ील सवाहंचा येथेच अं्  ्होईल ्र फार 
बरे. इ्केच अशधक बोलनू अथवा करून दाखशवणयापवूवी म्हण्ो.” (२७.१.८९ च ेनवल शब्हारी 
वािपेयी यांना पत्र)
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याप्माण ेरावसा्हबे समािसधुारकांचया शवरुद्ध िाश्भदेासारखया प्करणा् ्हो्े ्री मनषुया-
मनषुयां्ील िाश्भदेिनय िे मातसया्लदी दगुु्लण आ्हे्  तयापासनू ्े अगदी अशलप्त ्हो्े. तयांचया 
कोणतया्ही लेखां् अगर पत्रवयव्हारां्-जया् ्हिारो पत्रांचा संग््ह आ्ह े- तया् एका मनषुयाची 
सदु्धा ्ो अमकू िा्ीचा आ्ह,े म्हणनू शनंदा शकंवा स्ु् ी केलेली आढळ् ना्ही, ्ही गोष्ट धयाना् 
ठेवणयासारखी आ्ह.े 

तयांचया शमत्रगणां् शभनन प्ां्ां्ील व शवशभनन िा्ीच ेसवधमवीय व परधमवीय लोक ्हो्े. इगं्ि, 
पािवी, मसुलमान, दशक्षणी व गिुराथी श्हदं,ू बंगाली व का्ही मद्रासी इतयादी सवाहंिी हांच ेव ््लन फार 
पे्मळ असे. 

रावसा्हबे एजयकेुिन खातया् शव्हशििर अस्ा तयांचयाबरोबर एक इगं्ि इनसपेकिर ्हो्े. 
तयांनी, एका शमश् िा्ीचया मास्राची शिक्षण पद्ध् आव्डली ना्ही म्हणनू रागाने तया मास्राची 
तयाचया िा्ीवरून शनभ्लतस्लना केली ्े ऐकून रावसा्हबेांनी तयांची (इनसपकेिरांची) या गैरव ््लनाबद्दल 
चांगली कानउघा्डणी केली. 

एका इगंलं्डमधील शवद्ान ग्ृहसथास रावसा्हबेांचया माफ्ल ् पे्क्षणीय वस्ूंच ेव परुुषांच ेदि्लन 
घयावयाच े्हो्े. ्ेव्हा रावसा्हबेांनी पश्ह्याप्थम नारायण परमानंद यांची ओळख करून शदली. 
नारायण परमानंद ्ह ेरावसा्हबेांक्ेड ने्हमी िाणाऱया येणाऱयापैकी ्हो्े. गणप्राव भासकर कोठारे 
्ह े्र तयांच ेपे्माच ेस्हाधयायी व का्ही शदवस वशकलीचया कामा् साथीदार ्हो्े व म्हालक्मीचया 
वािेवर बंगला घे् ्यावर आप्या िागे्  तयांना बंगला बांधावयास िागा का्ही िथवीवर शवक् 
दऊेन आप्या ििेारी सथापन करून घे् ले.

्डॉकिर अनं् चदं्रोबा ्ह ेकराचीस अस्ा यांच ेकुिंुब वैद् ्हो्े. का्ही शदवस रावसा्हबे ठाणयास 
आले अस्ा कुिंुबाची म्ंडळी शसंधमधये अस्ा ्डॉकिर अनं् यांचयाक्ेड श्च ेसंरक्षण सोपशवलेले 
्हो्े. राम बाळकृषण ्ह े तयांच े गरुूिी ्हो्े. परम्हसं कलबच े प्सथापक ्हो्े. परं् ु गरुूवर िे 
सशचछिषयाच ेपे्म पाश्हिे तया् अणरेुण्ुही कमी नव्ह्े.

एका कलेकिरच ेव ््लन रावसा्हबेांना आव्डले ना्ही. “अिा मनषुयांचा मी द्षे कर्ो; परं् ु्हा 
द्षे राषट्शभननतवामळेु स्हिी उतपनन ्होणारा नव्ह.े” असे तयांनी रोिशनिी् शल्ूहन ठेवले आ्ह.े 
(‘रािीनामा’ प्करण पा्हा) बाळकृषणदादा सायणणा, पणुयाचया मॉग्लन बाळकृषणा या शललांववा्या 
कंपनीच ेमालक, ्ह ेरावसा्हबेांच ेपरमसने्ही ्हो्े. तयांचा मान रावसा्हबे फार ठेवी्. ्ह ेमुबंईस आले 
अस्ा मािघरा् तयांना आप्याप्माणचे रुपयाच े् ाि, ् ांबया व पेला भोिन समयी मां्डवी् अस्. 
कधी-कधी म्हाबळेश्वरी गे्यावर बायका मनषुयासकि रावसा्हबेांचयाच ििेारी रावसा्हबेांचया 
बंग्या् रा्ह् अस्. यांचया मा्ोश्ी म्हाबळेश्वरी येणार म्हणनू रावसा्हबेांना आनंद झाला. 
नारायण दािी यांच ेरावसा्हबे ट्सिी ्हो्े. ‘गणप् कृषणािी’ या छिापखानयाच ेमालक, आतमाराम 
कान्होबा यांनी मरणसमयी रावसा्हबेांना ्हाक मारून माझी सव्ल वयवसथा ्मु्ही करा असे सांशग्ले 
व मलुगा मोठा ्होईपयहं् तयांनी केली. िनरल िेकब ्ह ेइगं्ि ग्ृहसथ तयांच ेएक उत्म सनेहांपैकी 
्हो्े ्ह ेवाचकांना शवश्ु् च आ्ह.े या दिेां्ील एक वेळ श्हदं ूअसले्या पण मग शरिस्ी झाले्या 
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लोकांिी पनु्हा रावसा्हबे सने्हाने वाग् अस्. नारायण िषेाद्री व तयांची स्ती ्ही रावसा्हबेांचया 
घरी ये् अस्. बाबासा्हबे खो् शवंधणकेर व म्हमदअ्ली रोगे ्ह ेमसुलमान ग्ृहसथ रावसा्हबेांच े
परमसने्ही ्हो्े. कलकत्याच ेआर. ्डी. मथेा, नवरोिी फदु्लनिी, खरसेििी नसरवानिी कामा, सर 
शदनिा पशेिि इ. अनेक पारिी शमत्र ्हो्े. पण सवाहंिी अगदी मम्ेने वाग्. मनषुयाचया िा्ी शभनन 
झा्या ्री तया एकाच शवराि परुुषाच े अवयव आ्हे् , म्हणनू िाश्शनरपेक्ष पे्म सव्ल मनषुयांनी 
एकमकेांवर ठेवले पाश्हिे ्ह ेवम्ल िे परुुषसकू्ता् कथन केले आ्ह े्े रावसा्हबेांनी िाणनू तयाप्माण े
आचरण ठेवले ्हो्े म्हणनू ्े्ही सवाहंस सारखचे शप्य झाले ्हो्े.

तयावेळेच ेसव्ल पढुारी समािावर िाश्शनरपेक्ष पे्म करी् अस्. ्ह्ली मात्र का्ही िा्ी् तया 
तया िा्ीच ेम्हणनू िे पढुारी शनघाले आ्हे् . ्े ददुदैवाने आपले पश्हले क ््लवय म्हणिे इ्र िा्ींिी 
सरळ नसण े्हचे आ्ह ेअसे मान ूलागले आ्हे् . ्ह ेकोठे थांबेल ्े सांग्ा ये् ना्ही; पण िरा थांबनू, 
िरा शवचार करून, थो्डी सश्हषणु् ा व स्हनिील्ा धरून ्ह ेसव्लिण रावसा्हबेांचा सव्ल िा्ींवर 
सारख ेपे्म करणयाचा िो सवभाव ्हो्ा तयाच ेअनकुरण कर्ील काय?

नािक 
। नाि्यं शभननरुचिे्लनसय ब्ुहधापयेकं समाराधनम ्।

     सभुाशष् 

“रावसा्हबे कराचीस अस्ा शम. शरियर यांचया आग््हावरून १८५३ साली नािक पा्हणयास 
गेले ्हो्े. रावसा्हबे भिू व कराची येथे अस्ा १८५३ साली सांगलीची एक नािक म्ंडळी मुबंईस 
आली ्हो्ी. ्ी रामायण व म्हाभार्ा्ील नािके ग्ंिरो्ड येथील नािक ग्ृहा् करून दाखवी. नि 
संखया ३५ ्हो्ी.” 

    (१३.४.५३ च ेनारायण ब्लाळ शलमये यांच ेपत्र)

श्चया नादी पषुकळ लोक लाग्यामळेु खळेास गदवी फार ्हो् असे. शिकले्या नादी लोकां् 
्डॉ. भाऊ रशसक अस्यामळेु ्े अगदी प्मखु ्हो्े. १८६६ साली एश्फनसिन कॉलेिचया शवद्ाथवी 
म्ंडळीने नािक केले ्े पा्हणयास रावसा्हबे गेले ना्ही्. पढेु १८६६ साली मुबंई््ही का्ही गिुराथी 
म्ंडळया शनघा्या ्होतया. शनरशनराळया म्ंडळी्ील निांच े आपसा् िाश्वैर अस्े ्े क्षणभर 
शवसरून शनरशनराळया म्ंडळयां्ील चांग्या चांग्या निांनी एका शठकाणी िमनू एक नािक, नवया 
्ालशमचया सथापनेसाठी पैसा शमळवणयास करून दाखशवले. तयावेळेस नि पनु्हा घरोघर िाणयापवूवी 
का्ही िौकी; पण संभाशव् लोकांनी तयांना आपला िाश्मतसर सो्ूडन दणेयास उपदिे केला व 
सांशग्ले की अनेक अध्लवि म्ंडळयां्नू एक एक नि शनव्ूडन एक चांगली म्ंडळी बनवावी व 
लोकांच ेमनोरंिनाच ेकाय्ल अपवू्ल प्कारे सदोशद् करावे. चांग्या कलाकुिल व रशसक निांिवळ 
तयांनी नाि्यकलेच ेशिक्षण घयावे व संभाशव् मम्लज् लोकांचया परीक्षक म्ंडळीपढेु रंगाची ्ालीम 
करून दाखवावी व ्े सं्षु्ट झाले म्हणिे लोकांना रंगभमूीवर खळे करून दाखवावा. ्ही सव्ल 
वयवसथा करणयास एक म्ंडळी नेमावी व श्ने पसं् केलेलेच खळे करावे व सव्ल वयवसथेच ेशनयम 
्ी करील तयाप्माण ेवागावे इ.
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याप्माण े शम. कैखसु्र ु या नावाचया एका पारिी ग्ृहसथाने उद्ोगाला सरुूवा् केली. आपले 
सा्हायय या कामी शमळावे अिी रावसा्हबेांना तयांनी शवनं्ी केली व सांशग्ले की, “आपणांस 
माफक ्सदी प्ेडल, फार प्डणार ना्ही. शवनायक िगननाथ िकंरििे, ्डॉ. भाऊ, के. आर. कामा, 
सोराबिी िापरुिी बंगाली, आदतेिर रिामिी मसू इ. थोर व संभाशव् ग्ृहसथांच ेसा्हायय शमळाले 
आ्ह.े आपले नाव या म्ंडळी् घाल ूदणेयाची परवानगी द्ा.”

       (५.४.६८ च ेसदरील ग्ृहसथाच ेपत्र)

इ्की ि्ड ि्ड म्ंडळी तयावेळी ्हलकी मानली िाणारी िी नाि्यकला श्चया सधुारणकेर्ा 
िमवनू बरीच अवि्ड वयवसथा शम. कैखसु्र ुयांनी केली, ्री रावसा्हबे तयांचया भानग्डी् प्डले 
ना्ही्. पश्ह्यापासनू रावसा्हबेांचा कल नािकांक्ेड नव्ह्ा. “मला िरा शवमनसक्ेने गाठले. 
्हा्ा् वाचावयास नािक घे् ले. परं् ु ्े बेचव वािले. समाििास्ताचया अशभवदृ्धयथ्ल भरले्या 
सव्लराषट्ीय सभचेी ्हशकग् बरी वािली.” (५.७.६० रो. इ.ं उ.)

रावसा्हबेांना नािके पा्हणयाची आव्ड कमी ्हो्ी शकंवा आव्डी्ूहन्ही वेळ अगदी कमी ्हो्ा. 
एका्ूहन एक मोठी काम ेपढेु सजि अस्ा वेळ ररकामा कसा उरणार? सव्लच वेळ काम करी् अस्ा 
कंिाळा ये् नसे काय? आला ्र का्ही करमणकू नको ्हो्ी काय? कंिाळा ये् असेल ्र ्े 
म्हण्, “शनराळया िा्ीच ेकाम ्हा्ा् घया म्हणिे करमणकू ्होऊन कंिाळा िाईल.”

तयांच े शमत्र बापसूा्हबे आठ्ये यांनी शकलबोसकर कंपनी्ील प्शसद्ध नि भाऊराव को््हिकर 
यांचया मथंरेचया भशूमकेची रावसा्हबेांिवळ फार प्िसंा करून ् ेवढे ् री एक नािक (रामराजयशवयोग) 
पा्हा अिी आग््हाने शिफारस केली तयावेळेस ्े म्हणाले, “संसार म्हणिे नािकच आ्ह.े” िनमाच े
नािक करून घणेाऱया ्ह्लीचया ्रुण म्ंडळीस ्ह ेशवचार मानवणार ना्ही्.

रावसा्हबे कधी कधी घो््डयाच े खळे पा्हवयास िा् अस्. “्डॉ. भाऊ व मगंळदास 
यांचयाबरोबर घो््डयाची सक्ल स पा्हवयास गेलो.” (रो. उ.)

शचत्रपिाचा समारंभ अस्यास कधी कधी िा्. “मी, माझी बायको व शच. कृषणाबाई व 
अणणाची मलुगी दगुा्ल्ाई यांचयासमवे्  लं्डन ि्हराच ेव शसबासिपलू येथील लढाई्ील दखेावयांच े
शचत्रपि पा्हावयास गेलो. ८-३० वाि्ा पर् आलो. (रो. इ.ं उ.)

तयाचप्माण ेिक्तीच ेप्योग पा्हणयास िा् अस्. “शनरा नरशसंगपरूचा बाबािी पेलवान याने 
्हा्ाने कव््डया फो्ूडन दाखशव्या व शव््डयाची पाने बोिाने का्रली. (रो. उ.)

जयोश्षिास्त 
च्रंुगबलोरािा िग्ीं विमानये् ्।

अ्ह ंपंचांगबलवान ्आकाि ंविमानये ॥ १॥ 
जयोश्षिास्तावर रावसा्हबेांचा पणू्ल भरवसा ्हो्ा. ्ो आनवुंशिक ्हो्ा. ल्हानपणापासनूच 

रावसा्हबेांच ेवष्लफळ तयांच ेव्डील काढी् अस् व इष्ट ्ेवढे िपिापय, ्हवन व दाने करी् अस्. 
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“्मुच ेलगनास क ््लरी योग आला. तयाशनशमत् ग््हमख केला; दाने रा्ूहची व िनीची व िनीचा िप 
२३०००, रा्ूहचया िपाच ेउदक सोश्डले आ्ह.े उदईक षड़ग््ही आ्ह ेम्हणनू ग््हमख करणार आ्ह.े” 
असे नाना शल्ूहन कळशव्. पढेु कुिंुबाचया स््चया रुगणावसथे् ग््हग्ीवर सारख ेलक्ष ठेवणयाच े
काम दापोलीच ेशवद्ान जयोश्षी वामनराव िोिी ्ह ेकरी्. मोठमोठाली काम े्हा्ा् घणेयास शकंवा 
लांबचया प्वासास शनघणयास म्ूुह ््ल नेमले्या वेळा् साप्डला ्र रावसा्हबे शवचारी्, “अमकु 
म्हत्वाचा मसदुा ्यार आ्ह.े आपण शल्हाल तया शसथर वेळेवर कायम करून तयाचयावर स्ही 
करावयाची आ्ह.े पढुील २४-२६ शदवसां् योिना करून कळवावे. वेळ नसेल ्र म्हतकाया्लरंभ 
म्ूुह्ा्लशिवाय करून तयाचया पू् ्ल्ेस शक्ी शदवस लाग्ील असे मागा्ूहन शवचारी्. एकास कि्लमकु्त 
करणयाच ेआरंशभले आ्ह.े तयाचया रािीस एक ग््ह (कामगार) आ्ड ये् आ्ह.े ्ो शनघणयास शक्ी 
शदवस लाग्ील? ग्ंथ परुा झाला. पौशण्लमलेा िवेिच ेपान छिापणयाची परवानगी शदली. याचा ऊशि्ल् 
काळ केव्हा?” अिा ्ऱ्हचे ेसवसथपणा आ्यावर प्श्न शवचारी् अस्.

      (२९.५.८० च ेिोिीबवुांना पत्र)

िोिीबवुांचया उत्रा्ील का्ही मिकुरां् मोघम सांकेश्क भाषा असे.

“उत्रशदिसे बचबच झाली आ्ह ेम्हणनू लवकरच दी्ड मश्हनयानं्र दवे योग आणील. दशक्षण 
शदिबेद्दल मोठी शवचाराची गोष्ट आ्ह”े 

      (३.११.८२ च ेिोिीबवुांच ेपत्र)

येथे एक गोष्ट सांगावयाची ्ी ्ही की सदर्ूह िोिीबवुा जयोश्षशवदे्् िसे प्वीण ्हो्े ्से मोठे 
लोकवय्हारशनपणु व धोरणी ्हो्े. ् े रावसा्हबेांक्ेड वारंवार ये् अस्. ् ेथे येणाऱया शवद्ान व कतया्ल 
परुुषां् उठ् बस् अस्. मोठमोठ्या प्चशल् शवषयांवर चचा्ल ्हो् असे. ् ी ऐकणयाची संधी तयांना 
ये् असे व ्े शवषय समिणयासारखी तयांची बदु्धी ्हो्ी. तयामळेु ्े फलजयोश्शव्लषयक पषुकळच 
साव्लिशनक प्श्नांची उत्रे चोख दऊे िक्. कलकत्याचया काऊशनसलाच ेरावसा्हबे १८८५ साली 
सभासद ्हो्े. ्ेव्हा ‘िमीनदार व तयांची रय्’ यांचया ्हककासंबंधाच े‘बेंगाल रेि शबल’ चचतेला 
शनघावयाच े्हो्े व मलबारींचा्ही प्श्न (िो लोकां् गाि् ्हो्ा व जयाशवरुद्ध रावसा्हबे ्हो्े ्ो) 
शमळून या दोन शवषयांच ेभशवषय रावसा्हबेांनी िोिीबवुांना शवचारले ्हो्े तयाच ेउत्र तयांनी शदले 
्े खाली शदले आ्ह.े

“बंगाल शबलाबद्दल आपण काम कराल. सरकारच े मनां् ब्ुह् शदवस ्े शबल करावयाच े
आ्ह,े तयास आपला का्ही इलाि ना्ही; आपला िो योगय अशभप्ाय असेल तयाप्माण ेवाग्याने 
ईश्वर पाठीराखा ्हो्ो. ्सेच मलबारी यांनी िरी सरकारास शलश्हले ्री वेळेवरून पा्ह्ा आपले 
म्हणणयास सधया यि येईल; परं् ुका्ही अवकािाने कली संचार करणार असे वाि्े” (१८८५ च े
पत्र)

म्हादवेबागे् ्या रावसा्हबेांचया सभनंे्र मलबारी यांच ेका्ही चालले ना्ही. पढेु का्ही वषाहंनी 
रावसा्हबेांचया शनधनानं्र संमश्वयाचा कायदा करणया् आला.

नष्ट वस्चूा िोध कसा लागेल ्हा प्श्न रावसा्हबे पा्हवी् अस्.
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मागे सांशग््याप्माण ेप्याणास म्ूुह ््ल साध्यास बघ् अस् व दसुऱयास्ही सांग् अस्. 
‘सोमवारी २३ ्ारखलेा अमृ् शसशद्धयोग आ्ह;े ्थाशप पढुील अभगं धयाना् ठेवा.’

शवठोबाचें नांव घयावें । मग पाऊल िाकावें ॥ 
अवघा म्ूुह ््ल िकुन । हृदयी शवठ्ठलाच ेधयान ॥ १ ॥

(८.२.८५ च ेबाळकृषण दादांना पत्र)

m
संदभ्ल शिपा -

१. बशलदानाची क्पना तयावेळी शक्ी प्कारची ्हो्ी ्ह ेखाली शदले्या शवनायकराव भागव्
 यांचया पत्रावरून शदसेल,
 मी येथे ख्ेेडगावां् (िनमग्ामी शचपळूणिवळ पाग येथे) प्डलो आ्ह.े रे्वेच ेपलू बांध्ांना
 व घाि बांध्ाना सरकारला का्ही मनषुये बळी द्ावयास पाश्हिे आ्हे् , अिा बा्मया
 पसर्या आ्हे् . ्ह ेलोकांच ेअज्ान अनकंुपय आ्ह.े (१२.५.१८५६)

२. ्थाशप एवढे खरे की कोकणां्ली म्ंडळी रावसा्हबेांचया व ््लनावर एकसारखी निर ठेवी.
 १८७० साली रावसा्हबे आसदू मकुकामी कुलदवे्ेचया दि्लनास गेले ्हो्े. ्ेव्हा रावसा्हबेांनी
 सो्हरेां् शमश् ूकरशवली की काय? असे पां्ुडरंग दािी बाळ यांनी शवषणपूं्  िोगळेकर यांना  
 (बरोबर ने्हमी असणाऱया घरगु् ी मनषुयास) शवचारले ्हो्े.

३. श्हदंसुथान सरकारचया १८५० सालचया शसलेकि रेकॉ्ड्ल मधील उ्ारा रावसा्हबेांचया 
 १८५५ चया रोिशनिी् साप्ड्ो. “पंिाबा्ील सव्ल भागा् स्तीशिक्षणाचा फैलाव झालेला
 आढळ्ो. गावठी िाळां्नू मलुी, शिक्षक व शिशक्षका श्हदं ूमसुलमान व िीख हा श्न्ही मखुय
 िा्ी् आढळ्ा्, यांची संखया अथा्ल् मोठी ना्ही; परं् ुअिी शसथ्ी अनयत्र कोठे्ही
 नसलेली उत्िेनकारक आ्ह.े”

४. ्हा चतै्राचा मश्हना अस्यामळेु ्ेथे रामनवमीचया उतसवा् गायनाची ्हिेरी दणेयाचा   
 नायशकणींचा प्घा् ्हो्ा. ्ेव्हा कथेला प्ारंभ ्होणयापवूवी एखाद्ा नायशकणीने ्हिेरी लावली
 असेल बवुांनी की ््लन आ्ह ेअसे खोिे सांशग्ले असे ्हो् ना्ही.

५. We tried to establish a national religion, but failed.

६. वकृ्ततवपणू्ल वाकयांनी पत्र शकंवा भाषण परेु करावयाच े्ही िी रावब्हादू्दर रान््डयांची पद्ध् असे
 ्ी या पत्रां् चांगली शदसनू ये् आ्ह.े

७. ्ह ेपसु्क िमख्ंडी संसथानच ेअशधप्ी यांना अप्लण केले ्हो्े. ्े अप्लण कर्ाना तयांचा 
 ने्हमीचा मायना न शलश्ह्ाना, ‘रामचदं्र अपपासा्हवे एसकवायर यांना’ असाच वापरला ्हो्ा.
 एसकवायर ्ही पदवी सरकारांनी श्ीमं्  आपपासा्हबे िमख्ंडीकर यांस शदलेली कोणास आठव्
 ना्ही. ्ेव्हा ्ी पंश्ड्ांनी शदली असली पाश्हिे. उतसा्हाचया भरां् केलेला ्हा अप्योिकपणा
 क्षमय आ्ह.े
८. Civilization is not made to order like Dacca musleen.

mmm
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शि्केु का्ही आपणास ठावे। श््केु ्हळू ्हळू शिकवावे । 
िा्हाण ेकरून सो्डावे । ब्ुह् िन ॥

       (रामदास) 

एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधील प्ोफेसर शम. ्हने्डरसन व बाळ गंगाधर िास्ती या दोघांचया उद्ोगाने 
या साश्हतयशवषयक संसथेची सथापना १८४७ चया अगोदर झाली. तयांना पढेु श्सरे प्ो. मयॉक् ्ूडगल 
व चौथे प्ो. री्ड येऊन सा्हायय करणयास शमळाले. प्ोफेसर री्ड ्ह े श्च े अधयक्ष ्हो्े. प्ोफेसर 
पॅिन ्ह ेकोषाधयक्ष ्हो्े. तयांनी या म्ंडळीच े१८४७ साली काय्लक्षेत्र वाढशवले व ्ही संसथा फार 
ऊशि्ल्ावसथेस आणली. इशनसिि्यिूमधील शवद्ाथयाहंच ेज्ान वाढशवणयाचा िो मळूचा ्हे्  ू तयाला 
वयापक सवरूप दऊेन अगदी ल्हान मलेु व मलुी यांना शिक्षण दणेयाच ेकाय्ल या संसथेने अगंावर घे् ले. 
िाळा काढ्या ्र शक्ी आईबाप आप्या मलुीस िाळे् पाठव्ील तयाचा अदंाि काढून दोन 
वषाहं् पािवी व श्हदं ूयांचया आठ िाळा काढ्या. याला िागा कोणी शदली, शिक्षक कोठून आणले, 
पसु्काची वयवसथा किी केली याच ेसवाहंना आश्य्ल वािे. या स्तुय दिेसेवेचया काया्ल् पश्ह्या 
पश्ह्याने शिक्षकांच ेकाम शवद्ाथयाहंनी सव्: केलेले आ्ह.े िागा उदार धशनकांपासनू शमळशवणया् 
आ्या व पैिाकर्ा वग्लणीचया याद्ा सव्: शवद्ाथवी व प्ोफेसर शफरव् अस्. जया उदार परुुषांनी 
िागा परुशवली तया् िगननाथ िकंरििे, मगंलदास नथभूाई, िठे भगवानदास परुुषोत्मदास व भाऊ 
दािी ्ह ेप्मखु ्हो्े. का्ही इगं्ि लोक १०० पयहं् ्ही वग्लणी दे् . या संसथेच ेबक्षीस समारंभ मोठ्या 
थािाने ्हो् अस्. तया शदविी ि-ेदी्डि ेबैलांचया रेक्यां्नू चो्होक्ूडन बालचम ूयेऊन सभागणी 
प्शवष्ट ्हो्ाच तयांचया रांगा लावणया् ये्. नाना ्ऱ्हचेया रंगी् पोिाखांनी मशं्ड् झाले्या या 
बालकांचया ्हस्मखु च्ेहऱयांक्ेड पाश्हले अस्ा मधमुासा् फुलले्या वकृ्षवाशिकेचा भास ्हो् 
असे. बशक्षसे वािणयाच ेसखुदायक काय्ल नामदार दसुरे एश्फसिनसा्हबे मुबंईच े्ेव्हाच ेलोकशप्य 
गव्हन्लर, ्सेच सदर शदवाणी अदाल्ीच ेमखुय िजि नामदार अशसकरन पेरी शकंवा ले्डी कॅशनंग 
यांचयासारखया लोकोपकारी वयक्तींचया ्हा्नू ्हो् अस्.

सिु्ंडिस शलिररी अनॅ्ड सायशनिशफक सोसायिी

प्करण २७
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्ह े सव्ल किाच े फळ ्र प्ोफेसर री्ड व प्ोफेसर पॅिन यांचया उद्ोगाच,े बशुद्धमत्चे,े श्हदंी 
लोकांशवषयी तयांचया मनां् सदवै असले्या स्हानभुू् ीच े्होय.

्ह ेप्ोफेसर िरी नसु्े काॅलेिमधील शवद्ाथयाहंना नेमले्या शवषया्च प्वीण करणया् आपला 
शनयशम् वेळ व असलेले बशुद्धसामथय्ल खच्ल कर्े ्रीसदु्धा ्े लोकांचया प्िसंेस पात्र झाले अस्े; 
परं् ुशवद्ाथयाहंची ्डोकी नसु्ी ज्ानभां्डारे आ्हे्  व गरुूच ेकाय्ल म्हणिे ्ी ज्ानाने पररपणू्ल भरून 
िाकावयाची एवढेच आ्ह ेअसे ्े समि् नव्ह्े. ्े समि् ्हो्े की, समािश्ह् करण े्ह ेप्तयेक 
मनषुयाच ेक ््लवय आ्ह ेव उदार शिक्षणाने मशं्ड् झाले्या ्रुण शवद्ाथयाहंच े्र ्े पशवत्र क ््लवयच 
आ्ह.े हा उचच शवचारांच ेबीि वरील प्ोफेसरद्याने ्रुण शपढीचया मनोमय भमूी् पेरून ठेवले व 
तयास पे्मिलाच ेशसंचन केले. ्ह्ली िो मोठा वकृ्ष या संसथेचा झालेला आ्ह े् ो यांचयाच पररश्माच े
व शिस्ीच ेफळ आ्ह.े पॅिन सा्हबे ४१५ वषाहंनी अकाली मतृय ूपावले. तयांचया पतनीला आप्या 
मलुांच ेशिक्षण सलुभ िावे म्हणनू मोठा फं्ड िमवनू शवद्ाथयाहंनी अप्लण केला व आपली कृ्ज््ा 
योगय री्ीने दाखवली. पढेु शम. री्ड १८५३ साली शवलाय्ेस बॅररसिर ्होणयास गेले ्ेव्हा या 
संसथेचया सभासदांनी तयांना मानपत्र शदले. तयावेळेस ११५ सभासदांचया वर सहा ्होतया. यावरून 
सभासदांची संखया या्ूहन्ही अशधक असावी.

रावसा्हबेांचा संबंध या संसथेिी ्े एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये आ्या शदवसापासनू ्हो्ा व 
वशकलीचया परीक्षेला बसावयाचा शनश्य तयांना िेव्हा १८६२ साली केला, ्ेव्हा इ्र सव्ल धदं े
म्हणिे नोकरी व लेख शलश्हण ेइ. सो्ूडन शदले; पण या संसथेच ेकाम ्ेवढे सो्डले ना्ही. यावरून 
तयांची या संसथेवरची भक्ती शदसनू ये्े. १८६६ साली सभासदांनी रावसा्हबेांना सेके्रिरी शनव्डले 
्हो्े. धशनकांिवळून िागा फुकि शकंवा अ्प भा््डयाने शमळवण,े िाळे् शिकवण ेव वग्लणी िमवण े
या् रावसा्हबे फार म्ेहन् घे्  अस्. पे्मचदं रायचदं व कावसिी ि्हांगीर या उदार लोकांिवळून 
रावसा्हबेांनी मोठी मद् शमळवली ्हो्ी. गंगादास शकिोरदास म्हणनू एक सद ्ग्ृहसथ ्हो्े तयांची 
मद् रावसा्हबेांना शनधी िमवणया् फार झाली ्हो्ी. ज्ानाचा प्सार मुबंईचया बा्हरे व्हावा म्हणनू 
या िाळांशिवाय ज्ानप्सारक म्हणनू एक माशसक पसु्क या संसथेने काढले ्े मराठी् व गिुराथी् 
शनघ् असे. 

ज्ानप्सारकामधये रावसा्हबे शनबंध शलश्हणयाच ेकाम करी् अस्.

प्करण स्रा पा्हा. पश्ह्याने दर अकंाची शकंम् दोन आण ेठेवलेली ्हो्ी. ्ी पढेु चार आण े
करणया् आली. आरंभापासनू समुारे द्हा वषाहंनी मलुींचया िाळां्ील शिक्षणक्रमाचा्ही बे् चांगला 
बसशवणया् आला. लेखन, वाचन, गशण्, इश््हास, भगूोल, गायन, नी्ीपाठ व शिवणकामासारखी 
घरगु् ी काम ेशिकशवणया् ये्. सारांि ् रुण म्ंडळीचया उतसा्हा् पेिवलेली ्ही ज्ानजयो्ी अद्ाशप 
प्काशि् आ्ह ेव मलुींचया अज्ान श्शमराचा नाि करणयाच ेकाम अद्ाप्ही करी् आ्ह.े 

या िाळांवर रावसा्हबे फार क्डक री्ीने दखेरेख ठेवी् अस्. तयाच ेएक उदा्हरण तयांनी 
आप्या रोिशनिी् शल्ूहन ठवले आ्ह.े ् े असे- एक फार ब्ेड ग्ृहसथ सिु्ंडि्स शलिररी सोसायिीचया 
मलुींचया िाळे् गेले; परं् ुवगा्ल्नू गेले ना्ही्. िाळा पा्हणयाचा ्हे्  ूनव्ह्ा. आप्या िा्ीची 
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मलुगी लगनाची ्ेथे ्हो्ी ्ी सव्:करी्ा पा्हणयाची ्हो्ी. म्हणनू तयांनी श्ला पा्हणयाची या 
िाळे् ठरशवली ्हो्ी. म्हणिे कोणाला समि्याशिवाय श्ला पा्ह्ा यावे. ्ह ेिेव्हा मला समिले 
्ेव्हा मास्रास बिावनू सांशग्ले की, आमचया िाळा नवऱया मलुींच ेबािार नव्हे् ! (१.२.६५)

पारिी िाळांची वयवसथा आ्ा तयांची ्े शनराळी पा्ह्ा् व श्हदंचूी श्हदं ूपा्ह्ा्. १८७४ 
साली श्ीमं्  ्कुोिीराव म्हाराि ्होळकर मुबंईस आले ्हो्े. तया वेळेस वरील संसथेचया मलुींचया 
िाळांचया बक्षीस समारंभास ्होळकर सरकारांना शनमतं्रण केले ्हो्े. श्ीमं्  ्होळकर सरकार वयवसथा 
पा्ूहन फार प्सनन झाले व २००० रुपये संसथेस दणेगी दे् े झाले. या सभचे ेअधयक्ष रावसा्हबे १८७६ 
व १८८२ मधये झाले. ्े १८८५-८६ पयहं् ्हो्े. ्ेव्हा ना. ्ेलंग व बापसूा्हबे आठ्ये संयकु्त 
सकेे्रिरी ्हो्े. या संसथेिी आरंभापासनू ि्डलेला रावसा्हबेांचा संबंध आमरणां् ्हो्ा.

mmm
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॥ उतसा्हकैधने श्ह वीर हृदये नापनोश् खदेान्रम ्॥
      सभुाशष्

रावसा्हबे वकील झा्याबरोबर वशकलांचया म्ंडळाच ेसभासद झाले. ्ही सभा सथापणयाचा मखुय 
्हे्  ूवशकलांचा दिा्ल वाढशवणयाचा ्हो्ा. ्हायकोिा्ल्ील वकील शवद्ान असनू तयांना बॅररसिरांप्माण े
अववल दावे व अपीले चालशवणयाचा ्हकक प्ाप्त करून घणेयाचा रावसा्हबेांनी बराच प्यतन केला. 
म्ेहरेबानी म्हणनू एखाद्ा दसुऱया शविषे बशुद्धमानाकर्ा ्हा ्हकक तयांना नको ्हो्ा. 

असा प्यतन करणयाच ेकारण असे शदस्े की का्ही बॅररसिर, वशकलांिी नयायय व ््लन करी् 
नस्, ्े एखाद ेवेळेस इभ््दार वशकलास दःुखदायक ्हो् असे. “धीरिलाल येऊन म्हणाले, मी 
नया. फोस्ल यांचया निरेस बॅररसिर लोक िे वशकलांिी अनयायाच ेव ््लन कर्ा् ्े आणनू शदले 
व म्हणाले मी बॅररसिर कोणतया्ही कजिा् करणार ना्ही. मी म्हणालो, ्मु्ही ्र पषुकळ बॅररसिर 
कर्ा? ्ेव्हा पषुकळ दोष ्मुचयाक्ेडच. मी तयांना सा्हायय करणयाच ेकबलू केले; पण सांशग्ले 
की बॅररसिरांपेक्षा वशकलांक्ेडच अशधक दोष ये् आ्ह.े” (१८६४ रो.)

्थाशप, वशकलांचया फायद्ाची प्तयेक गोष्ट करावयास रावसा्हबे अनमुोदन दे्  नस्.

“शम. धीरिलाल यांचयाक्ेड सभा झाली. प्तयेक कजिा् दोन वकीलपत्रे पक्षकाराक्ूडन घयावी 
अिी योिना शवचाराकर्ा शनघाली. असे करणयाच ेका्ही प्योिन शदस् ना्ही म्हणनू मी अस्या 
शनयमाने बांधनू घणेयास ्यार ना्ही. ्ही गोष्ट मळुीच पक्षकारांचया खिुीवर अवलंबनू असली 
पाश्हिे. तया् मी ढवळाढवळ करणयास कबलू ना्ही. लोकांना आपले श्ह् समि् आ्ह.े तयांना ्ही 
गोष्ट करणयास भाग पा्डणयाचा आम्हाला अशधकार ना्ही.” (१३.७.१८६३ रो.) 

शम. धीरिलाल यांनी सचुशवले्या वयवसथेने का्ही नवशिकया वशकलांचया पोिाची सोय झाली 
अस्ी; परं् ुपक्षकारांवर ्हा शवनाकारण बोिा आ्ह ेअसे वाि्यामळेु या चळवळीस रावसा्हबेांनी 
उचलनू धरले ना्ही. कोणतया्ही गोष्टीचा एवढ्याकर्ा वयापक दृष्टीने शवचार करावा लाग्ो. 

वशकलांची सभा

प्करण २८
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रावसा्हबे या सभचे े अधयक्ष ्हो्े. कोणतया्ही कायद्ाचया मसदु्ावर सरकारा् या सभचेा 
अशभप्ाय पाठशवण ेझा्यास ्से करणयास िी कशमिी नेमणया् येई ्ी् रावसा्हबे अस्.

रावसा्हबे या सभे्  शि्कया आसथेने काम करी् श््कया आसथेने दसुरे काम करी् नस् 
म्हणनू तयांना फार वाईि वािे. एकदा तयांचया आव्डतया सिु्ंडि्स शलिररी सोसायिीचया िाळांचा 
बक्षीस समारंभ तयांच ेशमत्र नामदार शरियर सा्हबे, मुबंईच ेगव्हन्लर यांचया ्हस्े व्हावयाचा ्हो्ा. तयाच 
शदविी वशकलांचया सभचेी वेळ नेमलेली ्हो्ी. रावसा्हबेांनी ररपोिा्लच ेवाचन परेु केले व पढुच ेकाम 
इ्र शमत्रांक्ेड सोपवनू नेमलेली वेळ चकुवायची ना्ही म्हणनू वशकलांची सभा भरावयाची ्हो्ी 
्ेथे गेले. िाऊन पा्ह्ा् ्ो दोनच वकील ्हिर ्हो् ्े पा्ूहन रावसा्हबेांची फार शनरािा झाले व 
म्हणाले, “वशकलांनी दसुऱयाचया नव्ह;े पण आप्या श्ह्ाकर्ा ् री वेळेवर यायच े्हो्े.” असे िरी 
घ्ूडन येई ्री वशकलांची इभ्् राखणयाचा प्संग आला म्हणिे फार उतसा्हाने काम करी् अस्, 
तयाची उदा्हरण ेया ग्ंथा्ील प्करण १९ वाचले म्हणिे कळेल.
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। इ्ह सरशस स्हष्ल मञिगुजिाशभरामम ्।
॥ मधकुर कुरुकेशलं साममभोशिनीशभः ॥ 

। अनपुममकरनदामोददत्प्मोदा ।
तयिश् ब् न शनद्रां माल्ी यावदषेा ॥ १ ॥

   सभुाशष्

वरील नावाची संसथा १२.१०.१८५९ साली प्थम सथापन झाली. तया् रावसा्हबेांच े अगं 
पषुकळ ्हो्े. तयावेळच ेम्हाराषट्ा्ील शवद्ान लोक या म्ंडळीच ेसभासद ्हो्े. तया्ील शविषे ्हा 
की, शम. शफलन नावाच ेइगं्ि ग्ृहसथ या सभचे ेसेके्रिरी ्हो्े. यांना मराठी इ्के उत्म ये् ्हो्े की, 
्ह े्हायकोिा्ल् मखुय भाषां्रकाराच ेकाम करी् ्हो्े.

या सभचेा उद्दिे दर ्ीन मश्हनयांनी एक चांगला बोधपर व श्ह्प्द ग्ंथ छिापनू प्शसद्ध करून 
वग्लणीदारांक्ेड रवाना करावयाचा असा ्हो्ा. वाशष्लक वग्लणी ५ रुपये ठेवली ्हो्ी.

१८६० साली रावसा्हबे या संसथेचया वयवसथापक म्ंडळाच ेसभासद झाले. मराठी् ग्ंथरचना 
वाढवणयास ििी शिक्षण खातयाच े ्डायरेकिर मद् करी् ्िी गिुरा्ी भाषे्  गं्थरचना 
वाढवणयास्ही करी्. लोकांनी ‘गिुराथ ग्ंथ म्ंडळ’ सथापन केले ्हो्े. इगं्िी ग्ंथांच ेभाषां्र करण े
अगर नवे ग्ंथ शलश्हण े्हा तया म्ंडळाचा मखुय उद्दिे ्हो्ा. या गिुरा्ी म्ंडळाच ेपरुसक त्े नया. फोबस्ल 
्ह े्हो्े व गिुरा्ी सारसव्ाला यांचा चांगला आश्य असे. ्ह ेकाठेवा्डा् अस्ाना अशधकारी या 
नातयाने फार लोकशप्य ्हो्े. यांनी ‘रासमाला’ ्हा गं्थ शलश्हला ्हो्ा. गिुरा्ी कवींचा व िास्ती 
पंश्ड्ांचा दसुरा भोि असे तयांना म्हण्. यांचया स््याने प्शसद्ध गिु्लरकवी दलप्राम दादाभाई ्ह े
ग्ृहसथ या म्ंडळाचया अशभवदृ्धयथ्ल झि् अस्. यांच ेिअेर बािारा् फार नकुसान झालेले ऐकून 
नया. फोबस्ल यांनी आप्या शनधनापवूवी भिेीस आले अस्ा कवी दलप्राम यांना १००० रु. बक्षीस 
शदले.

्ेडककन व्हना्लकयलुर ट्ानसलेिन सोसायिी
(दशक्षणे् ील प्ाकृ् भाषे्  भाषां्रे करणारी म्ंडळी)

प्करण २९
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नयायमू् वी फोबस्ल यांचया शवनं्ीवरून या सभचे े सनमाननीय सेके्रिरी ्होणयाच े रावसा्हबेांनी 
कबलू केले. (२९.२.१८६४ ची. रो. इ.ं) गिुरा्ी भाषे् ील वण्लवयवसथा ठरवली गेली तयावेळेस 
रावसा्हबेांनी का्ही वण्लशवचारावर सचूना के्या ्होतया, तया या म्ंडळास पसं् प्ड्या ्होतया. 
रावसा्हबेांना गिुरा्ी चांगले ये् असे. एश्फनसिनचया इश््हासाच ेतयांनी गिुरा्ी् भाषां्र करून 
छिापले ्हो्े.

याचप्माण े‘कान्डी भाषां्र सोसायिी’ १८६१ मधये सथापन केली ्हो्ी. श्च्ेही रावसा्हबे 
सभासद ्हो्े. कान्डी् उत्म गं्थांची शनपि करण े ्हाच श्चा मखुय ्हे्  ू ्हो्ा. श्च े चालक 
शम. िे. शलसिर ्हो्े. या म्ंडळीने इसाबनी्ी, बाळशमत्र, अरबी भाषे् ील सरुस गोष्टी या इगं्िी 
पसु्कांच ेभाषां्र कान्डी् प्थम ्हा्ी घे् ले ्हो्े. कान्डी् का्ही रावसा्हबेांनी गं्थ शलश्हला 
नव्ह्ा. तयांना ्ी भाषा ये् नव्ह्ी; परं् ुकिाकर्ा कोण िाण े(ब्ुह्करून का्ही ्ा्डपत्रावरील 
लेख वाचणयाचया ्हे् नेू) वयाचया ५२-५३ वया वषवी एका िास्तीबवुांिवळ कान्डीचा अभयास 
रावसा्हबेांनी चालवला ्हो्ा. 

या वेळेस ग्ंथ लेखनाच ेकाम मखुय्ः भाषां्र सवरूपाच े्हो्े. भाषां्रकार कवशच्प्संगी मळू 
गं्थावरून आपण केले्या भाषां्राची अथवा रचले्या नवया मळू ग्ंथाचया नमनुयाची १० पाने 
परीक्षक म्ंडळाक्ेड पाठवी् अस्. परीक्षकांना िर तयांची कृ्ी आव्डली ् र उद्ोग पढेु चालवावा 
अिी शिफारस लेखकास परीक्षक करी्; परं् ु ग्ंथ पणू्ल झा्यावर तया ग्ंथाची मालकी शवक् 
घे् ली िाईल इतयादी आश्वासन दणेया् येईलच असा शनयम ना्ही अिी तया लेखकांची खात्री 
करून शद्याशिवाय परीक्षक सवसथ रा्ह् नस्. “गं्थाची भाषा संप्दायाला धरून असावी. आ्ील 
लेखाने वाचकाचया मनाच ेरंिन व्हावे. तयास बाेधप्ाप्ती व्हावी. का्ही वयव्हारज्ान शमळावे. सारांि, 
या पसु्कास लोकांक्ूडन मागणी यावी असे तयाच ेअं् रंग सुंदर व्हावे.” अिा अिी घा्ले्या 
अस्. या म्ंडळाने शदले्या उत्िेनामळेु लेखक वगा्लस वेळ परुा प्ेडनासा झाला. केरोपं् छित्रे यांनी 
गशण्ाबरोबर जयोश्ष ्हा्ा् घे् ले ्हो्े. मिेर कॅण्डी यांनी का्ही कायद्ाचया गं्थांची भाषां्रे 
्हा्ा् घे् ली ्हो्ी.

शिक्षणाचया कामास लागणारी अवशय पसु्के अनेक शनघाली व पषुकळ ग्ंथकारांना योगय 
उत्िेन शमळाले.

mmm
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। गशुणशन गणुज्ो रम्े नागणुिीलसय गशुणशन परर्ोषः। 
        - सभुाशष्. 

वशकलीची परीक्षा दऊेन सव्ंत्रपण ेवशकली करू लाग्याबरोबर रावसा्हबेांचया ओळखी मोठ्या 
व शवद्ान लोकांबरोबर ्होऊ लाग्या. का्ही नमनुयादाखल १८६४ व १८६५ चया रोिशनिी्नू 
घऊेन पढेु शद्या आ्हे् .

ख्ेंडराव म्हाराि गायकवा्ड, तयांचया उ्रणयाचया शठकाणी भिेले.

धलुीपशसंग, ्डॉकिर बइु्सनाक्ेड व घरी प्शसद्ध इगं्िी लेखक, राबि्ल नाइि. 

नारायणाचाय्ल नशृसं्हाचाय्ल गिेंद्रग्डकर ्ह ेनारायणिास्ती यांचयाबरोबर आले. फार शवद्ान ग्ृहसथ. 
कजिा फीशिवाय घे् ला. शमस कापतेनिर (इगं्ि शवदषुी), कॅपिन मनैसफी््ड, प्ो. वइु्यमस, एच.एस. 
मने, ऑशट्याच े बॅरन कयबेुक, यांचया भिेी झा्या. दापोलीस शम. िककर, मनुसफ भिेले. तयांनी 
कॅपिन शरिगस, शम. वाशकहं गिन, अशससिंि कलेकिर व शम. रसेल, ्ह्ेडमास्र, रतनाशगरी ्हायसकूल, 
यांची ओळख करून शदली.

७.२.१८६५ रोिी रािे शदनकरराव रघनुाथ िोिी रािवा्ेड यांची भिे झाली. अगदी रोिच ेशवषय 
सो्ूडन संभाषणाचा रोख अधया्ल्ासावर ्े चालले ्री शफरला ना्ही. मश्वैदगधय पषुकळ शदस्े. रे. 
िषेाद्री यांची ओळख झाली. (म्हाबळेश्वर), ्डॉकिर शलशव्हगंसिन, आशरिके्ील प्शसद्ध प्वासी, 
यांची ओळख गणिेशख्ंडी् नामदार शरियर यांनी करून शदली. ्ह ेिरीराने ठेंगण,े पण सदुृढ ्हासयमखु 
असे आ्हे् . आशरिके् दोन भाषा आ्हे् . धमा्लच ेशलशख् गं्थ ना्ही्; पण आचारप्णी् धम्ल आ्ह े
असे सांग् ्हो्े. 

मोठ्या लोकांचया भिेीचा ्हाच क्रम िनमभर चाल ू्हो्ा.

mmm

शिष्टदि्लन

प्करण ३०
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॥ कावयिास्तशवनोदने कालो गचछिश् धीम्ाम ्॥
     सभुाशष्

२०.१२.६३ चया समुारास शकं्डसलेकृ् परुावयाचया कायद्ाच े सशंक्षप्त भाषां्र रावसा्हबेांनी 
केले. प्माणिास्त अथवा परुावयाचया कायद्ाची मलू्त्वे असे तयास नाव शदले ्हो्े. याचया सव्ल 
प््ी एका पसु्क शवकणाऱया दकुानवा्याने घे् ्या. या कामा् मकंुुदराव भासकर याच ेसा्हायय 
्हो्े. याच ेगिुरा्ी् भाषां्र रावसा्हबेांनी केले ्हो्े. १८६४ साली पोवा्ेड व गाणी शमळशवणयाची 
खिपि करी् ्हो्े. १८६५ साली रामदास सवामींची ्हशकग् शमळवी् ्हो्े.

मराठी श्हदंधुम्लिास्त
्हा गं्थ प्थम १८६५ मधये रावसा्हबेांनी छिापला. तयां् श्हदंधुम्लिास्तावर ‘शम्ाक्षरादी संसकृ् 

गं्थांचया’ आधारे मळू रचना करून तयावर मािी सदर शदवाणी अदाल्, ्हायकोि्ल व शप्व्ही काउशनसल 
यांच ेठराव कोण्े झाले व तया् श्हदंधुम्लिास्ताचा आधार कसा घे् ला आ्ह ेव तया् फेरफार शक्ी 
झाला आ्ह,े ्े दि्लशवणयासाठी सदर्ूह ठरावांच ेआ् दाखले घालनू ्ह ेपसु्क रावसा्हबेांनी छिापले. 
याशिवाय या् मद्रास, बंगाल व आग्ा येथील्ही ठराव घे् ले ्हो्े. ग्ंथाची पषेृ्ठ २०० पयहं् ्हो्ी. 
शकंम् रु. ६ ठेवली ्हो्ी. श्हदंधुम्लिास्तावर तयांची मळुापासनू प्ी्ी ्हो्ी असे या ग्ंथावरून शदस्े 
व तयाचा तयांनी अभयास पढेु चाल ूठेवनू पढेु   तयावर्ही ग्ंथ छिापला व आपले नाव अिरामर करून 
कसे ठेवले ्े पढेु येईलच.

सरकारने आश्य शदला ्हो्ा. ्ह ेपसु्क लवकरच छिापनू शनघाले. तयावर रा. रा. मकंुुद भासकर 
यानी अशभप्ाय शदला की, “्मुचया धम्लिास्ताचया पसु्कां्नू ्द ्शवषयक आधार काढण े फार 
सलुभ झाले आ्ह.े भाषा अगदी सोपी आ्ह.े आपण श्हदंधुम्लिास्तावर एक पसु्क छिापले ्हो्े तया 
शदवसापासनू मराठी िाणणाऱया वशकलांना अ्डचणी ्होतया तया दरू झा्या. तयामधये मळूचया 

मधयम गं्थलेखन

प्करण ३१
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श्हदंधुम्लिास्ताची शसथ्ी काय, तयाचा चाल ूवयव्हारा् शक्ी उपयोग ्हो्ो, ठरावांचया योगाने काय 
काय फरक ्हो्ो, ्हायकोिा्लने मळू ग्ंथावरून ठराव केले आ्हे्  ्े शक्प् उपयोगा् आणले 
िा्ील व तयापासनू काय गोंधळ ्होणयाचा संभव आ्ह े तयावरून शदवाणी कोिा्ल् तयाचा शक्ी 
उपयोग कर्ा येईल याशवषयी िेथे ्ेथे िकंा घऊेन फार उत्म री्ीने शववरण केलेले आढळ्े.” 
असे म् या पसु्कावर दसुऱया आवतृ्ीचया वेळी एका मराठी वशकलाने शदलेले आढळ्े.

तयाची एक्ही प्् कोठे शमळेनािी झाली म्हणनू १८८२ साली दसुरी आवतृ्ी रावसा्हबेांनी 
्हा्ा् घे् ली. “शसम्यास िाणयाचा ्मुचा बे् आ्ापयहं् शिकला आ्ह ेकी ना्ही मला समिले 
ना्ही. या सफरी् मीसदु्धा सामील झालो अस्ो. पण ्हा्ा् पषुकळ काम ेघे् ली आ्हे् . तया् 
मखुय म्हणिे माझया मराठी श्हदंधुम्लिास्ताची दसुरी आवतृ्ी. पश्हली आवतृ्ी १८६५ साली काढली. 
श्ची प्् आ्ा उपलबध ना्ही.” (शम. वे्डरबन्ल यांना २४.९.८२ च ेपत्र)

मराठी कोि
एक मराठी कोि रचनू प्शसद्ध करावा ्हा शवचार रावसा्हबेांचया मना् घोळ् ्हो्ा. याची रचना 

अगदी सव्ंत्रपण ेकरावयाची नव्ह्ी. १८२९ साली मुबंई् नेशिव्ह एजयकेुिन सोसायिीने नेमले्या 
पंश्ड्ांनी एक मोठा प्ाचीन कोि (चार भाग व परुवणी) शिळापे्सवर छिापनू काढला ्हो्ा. तयाचा 
आधार घयावयाचा ्हो्ा व तया् नानाप्कारच ेफेरबदल करून िवळ िवळ अधते ि्क लोि्यावर 
काळाला अनसुरून िे िे नवीन िबद घयावयाला पाश्हिे् ् े ् े, नवया कोिा् घालनू तयाची सधुारणा 
करावी असे तयांचया मना् ्हो्े. लोकवयव्हारोपलबध माश्ह्ी, धाशम्लक व सामाशिक चालीरी्ी, 
लोक जया िास्तांचा व कलांचा अभयास कर्ा् व जया नोकऱया व धदं ेकर्ा् तयासंबंधी नवे 
गं्थ, दृष्टां् व म्हणी यांचा तया् संग््ह करणयाच े्हे् नेू रावसा्हबेांनी पषुकळ ्पास करून ठेवला 
्हो्ा. याशिवाय िाळाखातयां् िी पसु्के नेमलेली ्हो्ी तयांचा व िे कोि श्हदंसुथाना् अगर ग्ेि 
शरििनमधये अगर यरुोपां् प्शसद्ध झालेले ्हो्े तयांचा फायदा शवषयाचया अनरुोधाने व उद्ोगाला 
बाधा येणार ना्ही या मानाने रावसा्हबे घणेार ्हो्े. या काया्लकरर्ा िाळाखातयाक्ूडन सा्हायय 
शमळणयाकर्ा व तयास का्ही सचूना करावयाचया अस्ील ्र करणयास तयांनी िाळा खातयाच े
्डायरेकिर शम. चिॅशफ््ड यांना एक शवनं्ीपत्र शलश्हले ्हो्े.

या तयांचया पत्राचा ्डायरेकिर सा्हबेांनी शवचार केला व तवरर्च तयांनी रावसा्हबेांना सचूना 
करणयाकर्ा मिेर कॅन्डी, प्ोफेसर भां्डारकर व कृषणिास्ती शचपळूणकर यांची एक कशमिी नेमली 
्हो्ी. कृषणिास्ती यांनी शनरशनराळया शवषयांच ेशनरूपण करून एक यादी पाठशवली ्हो्ी, तया् तयांनी 
ग्ामीण िबदांचा शवस्ार, िदु्ध व शे्ष्ठ संसकृ् िबद, िनेु प्चशल् िबद, प्चारा् आलेले इगं्िी 
िबद इतयादीकांची चचा्ल करणयाच ेसचुवले ्हो्े. तयाचप्माण ेमेिर कॅन्डी यांनी का्ही सचूना के्या 
्होतया. तयावरून कोणतया ध्वीवर काम करावयाच े्े आणखी सपष्ट करून रावसा्हबेांनी सांशग्ले 
्हो्े ्े असे, “म्हाराषट्भाषचेा िोधपवू्लक इश््हास दणेयाचा मी प्यतन करणार आ्ह.े िबदांच ेमळू 
रूप काय व ्ह्लीच ेकाय व ्ह्लीच ेरूप तयांना प्ाप्त ्हो्ाना कोण्ा अथ्ल प्ाकृ् भाषे् नू आला 
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्े िकय ्ेवढे सपष्ट करून द्ावयाच ेआ्ह.े संसकृ् भाषपेासनू शनघाले्या प्ाकृ् भाषा म्हि्या 
म्हणिे १. म्हाराषट्ी, २. क्षौरसेनी, ३. मागधी, ४. पैिाची, ५. अपभ्ष्ट (शिदंी वगैरे) व ६. पाली, 
या सवाहंचा संबंध मराठीिी थो्डाब्ुह् ये्ो. शविषे्ः पश्ह्याने नमदू केले्या म्हाराषट्ीचा ये्ो; 
कारण तयापासनूच ्ह्लीचया मराठी भाषचेा उगम मखुय्ः झालेला आ्ह.े िाशलवा्हन सप्ति्ी व 
से् कुावय वगैरे काशलदासाच ेग्ंथ पाश्हले म्हणिे म्हाराषट्ी-प्ाकृ् भाग ्ेव्हाच दृष्टोतपत्ीस ये्ो. 
इ्र प्ाकृ् भाषांनीसदु्धा ्हा्भार लावलेला आ्ह े्ो कोण्ा ्ह ेभगव्ीसतू्र व इ्र ग्ंथ यावरून 
समिणयासारख ेआ्ह.े तया ग्ंथांच ेिकय ्ेवढे पररिीलन करून मी माझया कोिाची प्् ्यार करीन 
अिी आिा बाळग्ो.”

“संसकृ्ापासनू शक्ी िबद आले याशवषयीची माश्ह्ी दणेयास पणु ेयेथील कोि व मोलसवथ्ल 
यांनी प्शसद्ध केलेला कोि यापासनू फार म्हत्वाच ेसा्हायय ्होईल. याप्माण ेसांप््चया अनभुवावरून 
मी असे म्हण्ो की, सव्ंत्र िोधशनरूपण करून सधुारणा करणयाला िागा पषुकळ आ्ह.े” 

“िवेिी सशवस्र रचनेसंबंधी कंिाळवाणा व शनषफळ वादशववाद वजय्ल करून मदु्ाचया गोष्टी 
ठरवनू घणेयास कशमिीच ेसाधारणपण ेम् घणेयास मी खिुीने ्यार आ्ह.े”

िाळाखा्े या कोिाच ेकामा् रावसा्हबेांना आणखी मद् करणयाला ्यार ्हो्े असे शदस्े. 
िनुया कोिावरची आपली मालकी या कोिा् तयाच ेआधार घणेयापरु्ी तयाने सो्डली ्हो्ी. या 
साली रावसा्हबेांनी प्कृ्ीचया सवासथयाकर्ा रिा घे् ली ्हो्ी व फाव्या वेळा् मनाला आराम 
व मराठी भाषचेया पसु्का् भर ्ही दोन्ही काम ेरावसा्हबे करणार ्हो्े.

नारायणभाई व मिेर वाश्ंडगिन यांनी केलेले दिेी भाषा शिकशवणाऱया िाळांचया द:ुशसथ्ीच े
वण्लन वाचनू रावसा्हबेांना फार वाईि वािले व तयावरून िाळा मास्रांचया उपयोगाकर्ा असा 
कोि काळिीने ्यार करावयाचा ्हो्ा. या कोिाचा उपयोग िर आमचया िाळा मास्रांना कर्ा 
येणार ना्ही ् र अद्ाशप आम्हास शिक्षणाच ेबाब्ी् म्हिले ् र धळुाक्षरे्ही शिकवायची आ्हे्  असे 
रावसा्हबेांनी एका पत्रा् शलश्हले ्हाे्े. याची शकंम् रावसा्हबे १५ पासनू १८ पयहं् ठेवणार ्हो्े. 
्हा कोि पढेु झाला ना्ही ्ही ददुदैवाची गोष्ट ्होय. का ्े कोठे कळले ना्ही. एवढी ्हशकग् दणेयाचा 
्हे्  ू्हाच आ्ह ेकी, यापढेु कोणी्री लेखक पढेु येऊन असा शकंवा या्ूहन चांगला यथाकालोशच् 
सधुारणा करून कोि रचणयाच ेमनावर घयावे व म्हाराषट् भाषचेी सेवा करावी.

्कुारामाची गाथा
हा ४५०० अभगंाचया पंढरपरू व इ्र शठकाणचया गाथा संपादन करून फार मोठ्या ठिा् 

गणप् कृषणािी यांचया छिापखानया् १८६७ मधये रावसा्हबेांनी छिापनू काढ्या. तयाचया १००० 
प््ी काढ्या ्होतया. यांची भाषा ििी मळू भक्तराि ्कुाराम यांची ्हो्ी व ििी ब्ुहधा उमगली 
्िी ठेवली ्हो्ी. गं्थाची शकंम् १० रु. ठेवली ्हो्ी.
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नाना फ्डणवीसांच ेचररत्र
नाना फ्डणवीस यांचया ि्हाशगरीच े काम रावसा्हबेांक्ेड वकील या नातयाने आले ्हो्े. 

तयावेळेस का्ही कागदपत्र पा्ूहन तयांच े चररत्र शल्हावे अिी रावसा्हबेांना इचछिा उतपनन झाली 
्हो्ी; परं् ु“खदु्द नानांनी शलश्हलेली ्हशकग् येथे ना्ही. तयांचया ल्हानपणची ्हशकग् कामावर रुि ू
झा्यापासनू पाशनप्च ेसवारी्ूहन येऊन कामावर पनु्हा रुि ू्होईपयहं् शलश्हलेली ्हो्ी ् ी शवलाय्ेस 
गेली असे ऐकणया् ये्े.” असे गोपाळ वैिपंायन शन॥ रावसा्हबे फ्डणवीस यांनी कळशवले, ्ेव्हा 
शनराि ्होऊन रावसा्हबे सवसथ बसले.

mmm



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 249

॥ ए्े सतपरुुषःपराथ्लघिकाःसवाथा्लनपररतयजय ये ॥ 
    (भ्ृ्ल्हरर )

म्हसैरूच े राजय फार िनेु आ्ह.े ्ेथील रािा आपणास िाशलवा्हनाचा वंिि म्हणशव्ो. 
्हदैरअ्ली प्थम म्हसैरूचया एका रािाच ेपदरी सरदार ्हो्ा. तयाने म्हसैरूच ेराजय बळकावले ्हो्े. ् े 
तयाचा मलुगा प्शसद्ध शिप ूसलु्ान याचयाक्ेड आले. पढेु इगं्िांच ेशिपिूी यदु्ध झाले. शिप ूधारा्ीथवी 
प्न पावला. तयाचया राजयाचा का्ही भाग इगं्िांनी घे् ला व प्थम िो श्हदं ूरािा म्हसैरू प्दिेावर 
राजय करी् ्हो्ा तयाचया वंिां्ील एक अकुर- कृषणराि वै्ूडय्ल- याचया ्हवाली िषे भाग केला. 
लॉ्ड्ल वेलसली यांनी वरील रािास ३०.६.१७९९ साला् गादीवर बसवनू तयाचयािी सने्हभावाने 
यावचचदं्रशदवाकरौ शिकणारा ््ह केला. तया वेळेस या बाळरािाच ेवय अवघ े५ वषाहंच े्हो्े.

शिप ूसलु्ानाचा पशुण्लया नावाचा िो प्शसद्ध मतं्री ्हो्ा, तयास या नवया रािाचा ररिनि नेमले. 
तयाने १८११ पयहं् कारभार पाश्हला व २० लाख रुपयांची श्िोरी् शि्लक पा्डली. आ्ा वरील 
बाळरािे १६ वषाहंच े्होऊन वया् आले; पण भावी ददुदैव तयांचया सशननध उभ ेरा्ूहन ्हस ूलागले.

। यौवनं धनसंपशत्ः प्भतुवमशववक्ा ।
। एकैकमपयनथा्लय शकमु् त्र च्षु्टयम ्॥ 

या नयायाने रािेसा्हबेांची दृष्टी शफरली व प्िेचया श्ह्ाक्ेड ्े दलु्लक्ष करू लागले. प्िा असं्षु्ट 
झाली व १८३१ साला् बं्डाची वेळ आली, ्ेव्हा मद्रास सरकाराला मधये ्हा् घालावा लागला. 
रािेसा्हबांना अशधकार द्ावे न द्ावे याशवषयी वषा्लनवुषते चचा्ल चालली ्हो्ी व ्े प्करण कैक वषते 
शभि् प्डले ्हो्े. रािेसा्हबेांना औरस सं््ी नव्ह्ी म्हणनू राजयास वारस करून ठेवणयाकर्ा 
१८६५ चया िनू मश्हनयाचया १८ वया ्ारखसे म्हसैरूचया रािाने एक मलुगा दत्क घऊेन ठेवला. 
अशधकार पर् न दे् ा या रािाचया नं्र राजय खालसा करायच ेअसे श्हदंसुथान सरकारने ठरवले, 
्ेव्हा या म्हसैरू प्करणाला आरंभ झाला.

म्हसैरू

प्करण ३२

(दत्काचा अशधकार शवरुद्ध संसथाने खालसा करणयाचा अशधकार)
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पढेु ्ह ेप्करण अि्लद्ारा शम. श्डशकनसन यांनी पाल्लमेंिपयहं् पोचवले ्हो्े. शिवाय म्हसैरू खालसा 
करू नये असा अि्ल इ्र नामांशक् ८० इगं्ि ग्ृहसथांनी केला ्हो्ा. तया् शम. िे. रेिझर ्हदैराबादच े
रेशस्डेंि, ले. कन्लल लो, काउशनसलर व लखनौच ेरेशस्डेंि, म ेि. ली िेकब, पॉशलशिकल कशमिनर, 
दशक्षण प्ां्ा्ील संसथाने, शम. िाॅन ्क्राफ्ड्ल, एगनलॉशिक सोसायिीच ेअधयक्ष, शम. गो््डशवन शसमथ, 
इश््हासाच ेप्ोफेसर व प्शसद्ध मकॅस मु् लर भट्ट इ. ्हो्े. का्ही इशं्डया काउंशनसलमधील सभासदांच े
म््ही शवरुद्ध ्हो्े. या इ्कया ब््डया म्ंडळीच ेम् म्हसैरू खालसा करू नये, असे ्हो्े ्री दसुरे 
का्ही ब्ेड लोक ्हो्े तयांच ेम् म्हसैरू खालसा करावे असे ्हो्े. तया् मखुय दोघ े्हो्े. एक सर 
िकसन, कलकत्ा येथील वररष्ठ कोिा्लच ेनयायाधीि व दसुरे ््डयकू ऑफ आगा्लइल, इगंलं्डमधील 
मशंत्रम्ंडळा् उचच पदारूढ मतुसद्दी. या उभय्ांनी ला्ॅड्ल ्डल्हौसीचया रािनी्ीच ेधोरण दोन गं्थ 
१८६५ मधये शल्ूहन उचलनू धरले ्हो्े. तयांचया ग्ंथां्ील मदु्ांच ेख्ंडन रावसा्हबेांनी एक लघवाकार 
पसु्क शल्ूहन केले. तयाच ेनाव ‘दत्काचा अशधकार शवरुद्ध संसथाने खालसा करणयाचा अशधकार’ 
असे ्हो्े.

या प्करणाचा िवेिचा शनकाल पाल्लमेंि सभनेे लावला ना्ही ्ोच अगदी ऐन वेळेवर 
रावसा्हबेांनी आपले लघवाकार पसु्क शवलाय्ेस आप्या खचा्लने छिापले. तयाची प्फेू ्पासण े
वगैरे काम करणयास तयांना का्ही इगं्ि ग्ृहसथ तयांचया पक्षाच े शमळाले. या पसु्काचया पषुकळ 
प््ी काढ्या. तया ्ेथील वयापारी म्ंडळ, साव्लिशनक संसथा, पाल्लमेंि सभचे ेसभासद, मोठमोठ्या 
वतृ्पत्रांच े अशधप्ी, ररवहूचं े चालक व इव्हनस बेलसारख े श्हदंसुथानच े शमत्र, फार प्शसद्ध ग्ंथ 
सगं््हालये इतयादीस सढळपण े पाठशव्या. तया््या का्ही मुबंईचया िाइमसमाफ्ल ् इक्डील 
पढुाऱयांना पाठव्या. प्ां्ाच ेगव्हन्लर व गव्हन्लर िनरल व कशमिनर, काऊशनसलर, सव्ल इलाखयांच े
नयायाधीि व श्हदंसुथाना्ील प्मखु पत्रे, पंश्ड् ईश्वरचदं्र शवद्ासागर, बाब ूशरिस्ोदास पॉल, ्डॉकिर 
म्हेंद्रलाल सरकार, कनयालाल दवे रामनाथ िागोर यासारख ेशवद्ान लोक, शम. वे्डरबन्लसारख ेइगं्ि 
शमत्र यांना सव्ः पाठव्या. का्ही उर्या तया शवक्रीस ठेव्ाच खप्या व रावसा्हबेांक्ेड तयांचया 
मागणयावर मागणया आ्यामळेु दसुरी आवतृ्ी काढावी लागली. या पसु्का् रावसा्हबेांनी रािे 
लोकांचया दत्क घणेयाचया ्हककाच ेसमथ्लन फार समप्लक री्ीने केले आ्ह.े रावसा्हबेांना अगंीकृ् 
काया्ल् यि आले व तयांचया शवद्त्ाप्चरु लेखाची फार प्िसंा झाली. 

या शठकाणी रावसा्हबेांचा व म्हसैरूचा संबंध काय ्ह ेिाणणयाची प्बल इचछिा लोकांचया हृदया् 
कु््ूहल बदु्धीने उतपनन व्हावी ्ह ेसा्हशिक आ्ह.े रावसा्हबे १८६३ पासनू वशकली करी् ्हो्े, ्ेव्हा 
म्हसैरू सरकारच े्ह ेवकील झाले अस्ील म्हणावे ्र आमचया पक्षाच ेसमथ्लन करा अिी का्ही 
शवनं्ी करणारी यादी म्हसैरूकरक्ूडन शकंवा तयांचया पक्षपा्ी लोकांक्ूडन आलेली रावसा्हबेांचया 
कागदपत्रा् साप्ड् ना्ही. म्हसैरू सरकारचया पदरी चांगले ्ुहिार व ज्ा्े इगं्ि स्लागार ्हो्े. 
अिा्लद्ारे दाद मागणयाच ेसव्ल काम करणयास मुबंईपयहं् येणयाची तयांना आवशयक्ा वािली ना्ही 
शकंवा तयांचया प्ां्ा्ील एखाद्ा साव्लिशनक पढुाऱयाक्ूडनसदु्धा या दत्क प्करणाची कामापरु्ी 
्री बा्मी परुशवणारी पत्रे आलेली साप्ड् ना्ही्. एवढेच नव्ह े ्र म्हसैरू सरकारास मुबंईच े
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रावसा्हबे म्ंडशलक म्हणनू एक वकील तयांचयाकर्ा झि् आ्हे्  अिी खबर या पसु्काची एक 
प्् तयांचयाक्ेड रावसा्हबेांनी पाठवेपयहं् नव्ह्ी. ्ह ेम्हारािांचया शिरस्ेदाराक्ूडन २८.१०.६६ 
चया इगं्िी पत्रावरून उघ्ड ्हो् आ्ह.े तया पत्राच ेभाषां्र.

“शप्यकर म्हाराि!

आप्या प्तयक्ष दि्लनाचा लाभ माझया वाि्यास आिपयहं् आला ना्ही. ्रीपण शनषकाम 
बशुद्धपवू्लक फार चा्युा्लने केवळ उघ्डपण ेशनदि्लनास येणाऱया आप्या अगंचया नयायाशभलाषाने 
पे्रर् ्होऊन म्हसैरू सरकारचया दत्शवधानाचया समथ्लनाथ्ल आपण प्यतन केला तयाबद्दल वयशक्तिः 
माझया व सामानय्ः माझया दिेबांधवांचया व्ीने, सने्हाश्ियाने व अगदी िदु्ध भावाने आपले 
आभार मानणयास िर अशधक शवलंब केला ्र मला माणसुकी ना्ही असे ठरेल.”

“म्हारािांना नयाय शमळाला ् र श्हदंसुथाना्ील प्तयेक वयक्तीला अश्िय समाधान वािेल असे 
सपष्टपण ेव यावचछिकय शनपणु्ेने श्हदंसुथान व इगंलं्ड या दोन्ही दिेां्ील िन्ेचया प्तययास आणनू 
दणेयाइ्के उत्म, ऐन आणीबाणीचया वेळी प्शसद्ध झालेले, आपले ्ह ेपसु्क आ्ह ेअसे उचचसवराने 
प्कि करावयास मला अतयानंद ्हो् आ्ह.े”

“आपले वाचन सलुभ पसु्क म्हारािांचया पक्षां्ील पशवत्र्ेचा गणु िगाचया शनदि्लनास 
यथाथ्ल व सपष्ट री्ीने आणी् आ्ह.े याच ेविन लोकम्ावर प्ूडन म्हारािांना अनकूुल असे वळण 
तयास सदुवैाने लागेल अिी माझी पककी खात्री आ्ह.े”

“म्हारािांचया या एका बाबीवरून पा्ह्ा आपण एकंदर श्हदंी रािांचया पक्षाच ेसमथ्लन कर्ाना 
आपण दि्लशवलेले मनाधयै्ल व ्ेिशसव्ा ्ही व ््लमानपत्राद्ारे म्हारािा व तयांच ेमतं्री यांना शवशद् 
झाली आ्हे्  असे मी अशभमानाने आपणास कळशव्ाना मला गश्हवर ये् आ्ह.े आप्या गणुांची 
योगय प्िसंा जया िबदां् ्होईल तया िबदांनी आपले धनयवाद गाऊन म्हाराि व तयांच ेमतं्री ्ह ेफार 
सखु पाव् आ्हे् .”

“मला एक आ्नू पे्रणा ्हो् आ्ह े्ी दाबली ्र मला योगय शदसणार ना्ही म्हणनू मी पढुील 
थो््डया ओळी शलश्ह् आ्ह.े म्हाराि व तयांच ेमतं्री यांचया मना् आप्याबद्दल शनभ्लर कृ्ज््ा 
वस् आ्ह ेअसे मी ्होऊन क्षणाचा्ही शवलंब न लाव्ा आपणास कळव् आ्ह.े कारण तयांचया 
पक्षाचया समथ्लनाथ्ल अकृशत्रम स्हानभुू् ी आपण दाखवशल्, आपली व म्हारािांची ओळख मळुीच 
नसनू आपण म्हारािांना अगदी परके असनू म्हारािांचया अननय्हाय्ल अिा ्हककास धकका दणेया् 
आला अस्ा तयाचा समलू शनषधे करणयाच ेबाब्ी् तयांना नयाय शमळावा एवढ्याच िदु्ध ्हे् नेू 
आपण पे्रर् झाला आ्हा् असे पाश्हले म्हणिे आप्या स्हानभुू् ीच ेम्हत्व फारच वाढ्े.”

“पत्र परेु कर्ाना आणखी एवढेच म्हण्ो की, नयायय पक्षाच ेप्बल समथ्लन करून आपण सव्ल 
लोकां् मोठ्या मानय्ेला पोचला आ्हा्. मला व माझया दिेबांधवांना ्मु्ही आपले ऋणी करून 
ठेवले आ्ह ेव आम्ही मनोभावाने कृ्ज्च रा्ूह.”
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“आपले उत्रोत्र क्याण ्होवो व आयरुारोगय वदृ्धी ्होवो अिी इचछिा करणारा.”
       आपला शवश्वासय 
       एन. शक्रस्मप्ली,
       म्हारािांचा शिरस्ेदार 

रावसा्हबेांनी ्ह ेकाय्ल अगदी शनषकाम बदु्धीने अगंावर घे् ले ्हो्े. पदरच ेशवत् व तया्ूहन अशधक 
मू् यवान वेळ वेचणया् अनयायाचा प्श्कार करण े एवढाच तयांचा ्हे्  ू ्हो्ा ्ह े या पत्रावरून 
उघ्ड ्हो् आ्ह.े या म्हणणयाला पषु्टी दणेारा परुावा म्हणनू आणखी एक गोष्ट नमदू करणयासारखी 
आ्ह.े ्हा ग्ंथ शवलाय्े् छिापला ्ेव्हा श्क्ेड विन असले्या एखाद्ा मनषुयाचया नावाने 
छिापला अस्ा, काय्ल साधणयाचा अशधक संभव अस्यास ्से करू दणेयाशवषयी रावसा्हबेांची 
्यारी ्हो्ी. परं् ुतयांचया सनेहांनी ्मुचचे नाव रा्ूह द्ा असा स्ला शदला; कारण ्ेथील शकंवा 
येथील इगं्ि ग्ृहसथाचया नावाने पसु्क छिाप्यास, श्क्डच े लोक म्हणावयास लाग्ील की, 
“्हा गं्थ धनलोभास्व ्हवया तया पक्षाच ेसमथ्लन करणयास उद्कु्त असणाऱया मोलाने र्डावयास 
घा्ले्या चळवळयाने छिापलेला आ्ह.े” शकंवा  “्हा ग्ंथ आप्याच लोकांवर का्ही कामावरून 
रुसनू िाऊन प्श्पक्षाला शमळाले्याच एकाने शलश्हला आ्ह.े” अथवा “िनम्ःच दिेशवघा्ाक्ेड 
प्वृ् ी असले्या एखाद्ा शववेक्हीनाने शलश्हला आ्ह ेअसे म्हणनू तया ग्ंथाची शकंम् कमी करू 
लाग्ील.” म्हणनू तयावर शल्हणाराचचे नाव पाश्हिे असे ठरले. “शिवाय शल्हणारा संसकृ्ज् 
वकील असनू कायद्ा् प्वीण आ्ह ेव इ्कया लांबनू इक्ेड धाव घे्  आ्ह ेतयावरून तयाचा पक्ष 
खरा आ्ह े अिी भावना लेखकाच े नाव पसु्काच े पषृ्ठावर अस्याने ्होईल.” म्हणनू आप्या 
नावाने ्हा ग्ंथ रावसा्हबेांनी प्शसद्ध केला. ना्ही्र ्ो मान काया्लवर निर दऊेन दसुऱयास दणेयास 
अथवा गमावणयास रावसा्हबेांची ्यारी ्हो्ी, ्हा मनाचा केवढा उदारपणा आ्ह!े

आ्ा या पसु्काचया प्स्ावनेक्ेड वळू. सर िाॅि्ल रसेल कलाक्ल  के. सी. बी., के. सी. एस. आय. 
इशं्डया काऊशनसलच ेसभासद, मुबंईच ेशद्वार नेमलेले गव्हन्लर व श्हदंसुथानचया लोकांचया ्हककांच े
संरक्षक म्हणनू िे गािलले ्हो्े तयांना ्ह ेपसु्क तयांचया परवानगीने समप्लण करून रावसा्हबेांनी 
िी प्स्ावना शलश्हली श्चा सारांि-

“सर चाल्लस िॅकसन यांनी शल्हलेले, ‘्डल्हौसीचया श्हदंसुथाना्ील कारकीदवीच े समथ्लन’ व 
््डयकू ऑफ आगा्लइल यांनी शल्हलेले, ‘्डल्हौसी व कॅशनंग यांचया अमलाखालील श्हदंसुथान’ या 
दोन पसु्का्, सं्ानाभावे शरिशिि राजयाक्ेड नेशिव्ह संसथाशनकांचा वारसा ये्ो व म्हणनू ्े संसथान 
शरिशिि मलुखास िो्डावे या म्ावर िे का्ही शवचार आले आ्हे्  तयावर मी या पसु्का् िीका 
केली आ्ह.े यावरील ग्ंथकारां्ले एक प्डले श्हदंसुथाना्ील ्हायकोिा्लच ेिजि व दसुरे शरिशिि 
पाल्लमेंिमधील प्धान म्ंडळा्ील एक व िकय ्र श्हदंसुथानच े भावी गव्हन्लर िनरल, यांचया 
समोर रािकारणाच े आखा््डया् शिरून दोन ्हा् करणयास द्ंड थोपिून श्हदंसुथाना्ील एकाने 
उभ े रा्हावे ्ह े सकृद्दि्लनी ल्हान ्ों्डी मोठा घास करणयासारख े शदसले ना्ही ्री िरा शवलक्षण 
शदसेल; परं् ु‘ए्द्दिेीय संसथाशनकांच े्हकक ्ेच आमच े्हकक, तयांचा मान व मरा्ब ्ोच आमचा 
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मान व मरा्ब असे समिनू तया ्हककांचा व मानमरा्बांचा आम्ही संभाळ करू. आणखी इ्र 
िनांिी जया क ््लवयांनी आम्ही बांधलेले आ्हो् तया् क ््लवयांनी आम्ही श्हदंसुथाना्ील आमचया 
मलुखा्ील प्िािनांिी बांधलेले आ्हो् असे मान ूव ्ी क ््लवये सव्लिक्ती परमशे्वराचया कृपेने 
आम्ही इमानाने व िदु्ध भावाने पाळू’ असे राियोगय वचन जया राणीसा्हबेांनी १८५८ मधये शदले 
आ्ह े तया राणीसा्हबेांचीच ए्द्दिेीय लोक प्िा आ्हे्  ्ह े धयाना् ठेवनू राजयक त्े व प्िािन 
यांचयामधये का्ही गैरसमि झाला असेल ् र ् ो दरू करून आप्या िक्तीप्माण ेव बशुद्धसामथया्लप्माण े
शरिशिि साम्राजयाचा कारभार सरुळी् चालणयास सा्हायय करण ेव एवढे िे उदार वचन म्हाराणी 
सा्हबेांक्ूडन दणेया् आले आ्ह ेतयाच ेचीि करण ेआमचया श्हदंी प्िेच ेक ््लवय आ्ह.े”

“शरिशिि लोक व श्हदंसुथाना्ील लोक यांचयामधये ददुदैवाने अद्ाशप अं् र पषुकळ आ्ह े
तयामळेु पाल्लमेंि सभनेे श्हदंसुथानशवषयक दाखशवलेली आसथा शसथर नस्े. एकदा ्ी असे कायद े
श्हदंसुथानास करून दे् े की, ्े ्हवया तया दिेास ्हवया तयाकाळी भषूणाव्हच ्हो्ील. एखाद ेवेळी 
आमचयािी िी श्ची वागणकू अस्े ्ी सव्ंत्र मनषुयाचया ्हककािी अगदी शवरोधी शदस्े. या 
तवरर् ्होणाऱया शसथतयं्रावरून असे शदस्े की, श्हदंसुथाना्ील लोकांचया मनोभावाच ेव म्ाच े
यथाथ्ल ज्ान शरिशिि मतुसद्ास करून दणेया् ये् ना्ही; तयामळेु तयांचा समि नीि ्हो् ना्ही. 
तयांनी योिलेले उपाय शनराधार अस्ा् व तयाचा पररणाम असा ्हो्ो की, राजयाचया कारभाराची 
यिशसव्ा दवैायत् ्हो्े.” 

“पदाथ्लशवज्ान िास्ताचया प्करणा् असे आढळ्े की, सामानय शसद्धां् ठरशवणयाकर्ा 
शवशिष्ट उदा्हरणांच े सकू्म शनरीक्षण करणयाची आपली री् आ्ह.े ्ीच री् रािनी्ी प्करणास 
व इश््हासलेखनास लाग ूआ्ह.े मागील उपायांच ेपररणाम काय झाले ्े पा्ूहन पढुील उपायांची 
योिना आपण िोधपवू्लक करी् अस्ो. १८५७ साली जया दगंयास येथे प्ारंभ झाला व जयास 
कोणी शिपायांच ेबं्ड म्हण्ा्. कोणी प्िाक्षोभ म्हण्ा्. (यास का्ही्ही नाव द्ा. नावा्सदु्धा अथ्ल 
बराच अस्ो; परं् ुनसुतया नावाक्ेड लक्ष दऊेन मदु्दाम चकुीचा समि करून घऊे नका.) ्े इगंलं्ड 
व श्हदंसुथान येथे िे प्गश्पक्षाच ेपरुसक त्े आ्हे्  तयांना इिार् दे्  आ्हे् .” 

“भगूभ्लिास्तवेत्ा प्स्रीभू्  शसथ्ी् अथवा उलि शसथ्ी् क्रमवार असले्या भचूया अं् भा्लगाच े
पया्ललोचन करून तयाचया रचनेचा शवचार करू लाग्ो, तयाचप्माण ेिग्ाचा इश््हास शल्ूह िाणारा 
एका काळा् घ्ूडन आले्या गोष्टींवरून तया तया काळाचा इश््हास शल्ह्ो. श्हदंसुथानशवषयक 
का्ही वाद शनघाला की, अगदी प्ाथशमक ्त्वांच ेकथन के्यापासनू आरंभ करावा लाग्ो ्ह ेतया 
दिेाच ेमोठे ददुदैव आ्ह.े या ्त्वांची मतुसद्ास का्ही सोयीचया वेळेवर इ्की वारंवार शवसमृ् ी घ्ड् 
अस्े की, या प्ाथशमक ्त्वांच ेशववेचन कंिाळवाण ेझाले ्री अगदी शवस्ृ् पण ेके्याशिवाय 
गतयं्र नस्े. सिा्ीय कारणापासनू सिा्ीय कायबोतपत्ी ्हो्े, ्ह ेअगदी खरे आ्ह.े ्री का्ही 
इगं्ि मतुसद्दी असे घऊेन चाल्ा् की, ्हा शनयम श्हदंसुथानास लाग ूना्ही; परं् ुइ्के मात्र खरे आ्ह े
की श्हदंी लोकांचया मनाची अतयं् सखुनमय प्कृ्ी, श्हदं ूलोकांची पराकाषे्ठची स्हनिील्ा व 
दनैययकु्त सवभाव यांनी वरवर बघणारा फसनू िा्ो व तयास वाि्े की, वरवर शदस् आ्ह े्ही प्सनन 
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बश्ह:शसथ्ी अं् ःशसथ्ीची म्हणिे श्हदंी िनांचया अशखल मनोभावनांच ेव आकांक्षांची दि्लक आ्ह.े 
पषृ्ठभागावर बघनू जयांच ेसमाधान ्हो्े व खोल बघणयाची जयांची मनीषा ना्ही, ्े गपु्त सरंुुगावर 
आपले मशंदर उभारणयाचया भ्मा् प्ड्ा्.”

“कोणी्ही इगं्ि आपले झोप्ेड म्हणिे ध्डधाकि शक्ला समि्ो. तया् पाश्हिे ्र वाऱयाने 
शिरावे; पण प्तयक्ष रािाने ्ुहकमाशिवाय शिर्ा कामा नये. नेशिव्ह संसथाने खालसा करून शरिशिि 
मलुखाला िो्डावी असे म्हणणारा इगं्ि माझया म्े वरील शवधानास अपवाद ना्ही. ्ो िेव्हा 
शरिशिि राजयास संसथाने िो्ूडन सव्लत्र प्दिे सम्ा करावी असा उपदिे कर्ो, लोकांचया ्हककावर 
सशवस्र प्वचन कर्ो, लोकश्ह्ाचया व ्िाच इ्र बाह्ः रमणीय अिा शवषयांची चचा्ल कर्ो 
्ेव्हा उदार ्त्वांचा आपण आश्य करी् आ्हो अिी क्पना कर्ो. दसुऱयास ्ोषीस लावनू 
सधुारणा करण े शनराळे व सव्ः झीि सोसनू सधुारणा करण े शनराळे.१ लोकांनी आपणािी िसे 
वागावे अिी ्ो इचछिा कर्ो ्से ्ो दसुऱयािी वाग् आ्ह ेकाय? दसुऱयाच े्हकक ्ेच आपले 
्हकक असे ्ो समि् आ्ह ेकाय? असे मी तयास शवचार्ो.”

“जया जया वस्ूंचा इगं्ि ग्ृहसथ द्षे कर्ो शकंवा जयांचा जयांचा तयाला वीि आलेला आ्ह े
्ी ्ी वस् ू आपली श्हदंसुथानचया लोकांना ्हवीिी वाि्े, गो्ड वाि्े! इ्का श्हदंी लोकांचा 
द्ेहसवभाव शभनन अस ू िक्ो असे ्ो समि्ो काय? श्हदंी ग्ृहसथाचया हृदया् सवसंरक्षण 
करणयाचया अं् ःपे्रणचेा अगदी अभाव आ्ह ेकाय?”

“का्ही अ्पसव्प शनरथ्लक वस्ूंचा संग््ह करून िो िनमभर उरािी बाळगनू मर्ाना मलुाला 
दऊेन इगं्ि ग्ृहसथ सांग्ो की, ‘बाबा ्हा आमचया कुळां्ील अननय्हाय्ल वस्ूंचा संग््ह आ्ह.े याच े
आप्या वंिा् िके्डो वषते संरक्षण झाले पाश्हिे.’ ्हा कुलक्रमाग् वस्ूंचा अशभमान इगं्िांना 
आ्ह े व आप्या कुलक्रमाग् अशवभाजय वस्ूंचा, शप्पृरंपरेचा, परुा्न सनमानाचा व या्ूहन 
शविषे म्हिले म्हणिे राजयांचा, संसथानांचा, रािभवनांचा, ग्ामांचा, भमूीचा व व्नांचा िी िी सव्ल 
एवढ्या राजयक्रांतयां्नू बाकी सव्ल शवपय्लस् झाली अस्ा अद्ाप ििीचया ्िीच आ्हे्  तयांचा-
अशभमान श्हदंूनंा ना्ही; इ्का फरक श्हदंूचंया द्ेहसवभावा् िकय आ्ह ेकाय?”

“श्हदंसुथान सरकार राजयाचा कारभार फार गपु्त री्ीने कर्े ्ही गोष्ट सवाहं् ददुदैवाची आ्ह.े 
तयामळेु रािा व प्िा यांना परसपरांशवषयीच ेज्ान ्हो् ना्ही.”

“रािकीय खा्े व गपु्त खा्े ्ही अगदी शनराळी ठेवली पाश्हिे्. कारण अिं्ः िनाचया 
अमया्लद रुक्ष दृष्टीपासनू तयाच ेसंरक्षण झाले पाश्हिे. अिं्ः म्हण्ो याच ेकारण असे की श्हदंसुथान 
सरकार व इगंलं्ड या दोघांच ेसंयकु्त नैश्क व िरीरबल इ्के मोठे पाश्हिे की ्े आपले सव्ल कारभार 
शदवसाढवळया करून्ही शिकले पाश्हिे. गपु्तपणा ्हा एक सोयीचा प्कार आ्ह;े परं् ु जयाचया 
पशलक्ेड रािकतयाहंनी का्ही पा्ह्ा कामा नये असे ्े रािनी्ीच ेअगं नव्ह.े पोप म्हारािांचया ्हा्नू 
कधी प्माद घ्ड् ना्ही, असे रोमन कॅथाशलक पंथाचया लोकांनी म्हिले अस्ा तयांना इगं्ि लोक 
्हस्ा्, ्र मग राषट् या दृष्टीने प्संग प्डला ्री्ही आप्या रािकीय चकुा िे कबलू करी् ना्ही् 
व उध्ड मनाने तया चकुांची दरुुस्ी करी् ना्ही् ्े आपणास पोप म्हारािांच ेशनरशनराळे अव्ार 
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समि् ना्ही काय? वाणी व करणी ्ही शनराळी नसावी. िेव्हा एक पक्ष खरा व नयायाचा आ्ह ेअसे 
शसद्ध ्हो्े ्ेव्हा शरिशिि पाल्लमेंिसभे्  नसु्े ्ों्डाने नव्ह;े पण करणी करून असे दाखवले पाश्हिे 
की, ्ी सभा अनयाय दरू करी्च अस्े. असे उघ्डपण ेएका अनयायाच ेशनरसन करून दाखशवले 
अस्ा तयाच ेनैश्क बल ्हिारो बागनेिांचया बला्ूहन श्ेष्ठ ठरेल. सतयाच ेसवरूप सदोशद् एकच 
आ्ह.े िे सतय रिानस दिेाचया लोकसभे्  ्ेच सतय अमरेरके् (वॉशिगंिनचया श्हमधवल भवना्) 
सामाशिक, रािकीय, नैश्क आशण धाशम्लक सतयाच े विन तयांचयावर प्डणयास अथवा तयाची 
शकंम् करणयास श्हदंी लोक नालायक असणयाइ्की तयांची व तयांचया द्ेहांची रचनाच आ्ह ेअसे 
शरिशिि मतुसद्ांची क्पना असेल ्र ्ी चकुीची आ्ह.े”

“एखाद्ा मनषुयास िखम झाली अस्ा तयाला शनसगा्लचया शनयमाप्माण े मचूछिा्ल ये्े आशण 
रक्तस्राव बंद ्हो्ो. म्हणनू तयाची िखम बांधणयास अवसर शमळ्ो. मचूछिा्लवसथे्च ्से न के्यास 
िखमा्नू पनु्हा रक्तस्राव ्हो्ो व िखमी मनषुय प्ाण सो्ड्ो.”

“अिी अवसथा घायाळ झाले्या श्हदंसुथानाला प्ाप्त झाली आ्ह.े म्हणिे एकदा रक्तस्राव ्हो् 
आ्ह ेव एकदा मचूछिा्ल ये् आ्ह.े सधया नैश्क मचूछिा्ल प्ाप्त झाली आ्ह.े ्ेव्हा च्रु िस्तवैद्ांनी 
पढेु येऊन िखमा बांधनू रक्तस्राव बंद करून तयास येणारी क्षीण्ा एकदम थांबवली पाश्हिे. 
िारीररक िक्ती दरुाचाराने ऱ्हास पाव्े व सवाहंस ठाऊकच आ्ह ेकी लवकरच तयाच ेवाईि पररणाम 
भोगावे लाग्ा्. श्हदंी संसथाने शरिशिि मलुखाला िाे्ूडन िाकावी अिा म्ाचया लोकांची नैश्क 
दरुाचाराशवषयी क्पना अिी आ्ह ेकाय की मागा्ूहन तयाबद्दल शिक्षा भोगावी लागणार ना्ही? 
शनसगा्लच ेकायद ेशसथर सवरूपी आ्हे् .”

“सतयाच ेसवरूप सव्ल बाब्ी् एकच आ्ह.े नैश्क व रािकीय बाब्ी् सतयाच ेपररणाम एकच 
आ्हे् . असतय ्ह ेब्ुहरूपी असनू सतय एकरूपी आ्ह ेम्हणनू जयामळेु सतयपथ क्षणभर्ही सो्ूडन 
िाणयास शरिशिि राषट् प्वतृ् ्होईल तयापासनू तयास परावतृ् करणयास धोकया् प्ूडन्ही प्यतन केला 
पाश्हिे.” 

“झालेली सतयचयु् ी दाखवनू दणेयाकर्ा ्ह े लघवाकार पसु्क शल्ूहन श्हदंसुथानच े क्याण 
इशचछिणाऱया लोकांस सादर करणया् ये् आ्ह.े ्ह े पसु्क शल्ूहन झा्यावर म्हसैरू प्करणा्ील 
कागद सर ्हने्ी राउशलनसन यांनी शवनं्ी के्याप्माण े प्शसद्ध करणया् आले आ्हे् . ्े पा्ूहन 
एक आनंदाची गोष्ट अिी शदसनू ये् आ्ह ेकी, इशं्डया काऊंशनसला् म्हसैरू खालसा करणयाचया 
्रफेचया लोकांच ेब्ुहम् अस्ा तयास शवरोध करणयास संखयाबल नसलेली का्ही म्ंडळी नैश्क 
बलावर शसद्ध झाली आ्ह;े या् सर िी. कलाक्ल , सर एफ. करी, सर एच. मॉनिगामरी सर िॉन ू 
(जयांचयािी का्हींसा माझा म्भदे आ्ह े्े) आशण कॅपिन ईसिशवक यांनी आपले शनभ्लयपण ेम् 
दऊेन श्हदंसुथानचया इश््हासा् नयाय व सतय याच ेवाली म्हणनू शचरकाल सथान शमळणयास आपला 
्हकक िाशब् करून ठेवला आ्ह.े

या पसु्काच े्ीन भाग आ्हे् .”



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 1 / 256

पश्ह्या भागाचा सारांि
या भागा् दत्काचया कायद्ाच ेसवरूप शविद करून सांशग्ले आ्ह.े सं्ानाभावे दत्क पत्र 

घऊेन शप्ऋृणा्नू मकु्त झाले पाश्हिे, अिी िास्ताची आज्ा आ्ह,े श्ला अनसुरून दत्क घणेयापवूवी 
सावभौम रािाची परवानगी लाग् ना्ही असे समशृ्वचनांचया आधारे प्श्पादन केलेले आ्ह.े

कोणतया्ही श्हदंी रािाने आिपयहं् या धाशम्लक क ््लवयापासनू उतपनन झाले्या दत्क घणेयाचया 
्हककास सपि्ल केला ना्ही. ईसि इशं्डया कंपनीने आिपयहं् काय केले असेल ्े रा्ूह द्ा; पण 
याचयापढेु म्हाराणीसा्हबेांचा िा्हीरनामा आमचया ्हककांचया वािोळे सदुि्लनाप्माण ेशफरून तयाच े
रक्षण करील. 

श्हदंूचंा दत्क घणेयाचा ्हकक संपणू््ल ः मृ् ाचया पारमाशथ्लक क्याणाकर्ा आ्ह.े दत्क पतु्राने 
श्ाद्धपक्षा् सवयापसवय करी् पाश्हिे ्र बसावे पण तयाचया ऐश्हक मत्वेर वारसा सांग ूनये असे 
म्हणण ेकेवळ थट्टा आ्ह.े पथृकपणा शिवाय पथृःकरण करणयासारख ेआ्ह.े शभननतवाशिवाय भदे 
करणयासारख ेआ्ह.े

अतयकु्तीशिवाय रंगवनू, बाह िोभनेे अं् रंग लपव्याशिवाय श्हदंी लोकांनी आपली गाऱ्हाणी 
राििासन करणाऱया लोकांपढेु मां्डणयाच ेनीश्धयै्ल दाखवले अस्े ्र तयांची प्किपण ेचौकिी 
शनःपक्षपा्ाने झाली अस्ी व शिपायांच ेबं्ड झालेच नस्े.

दसुऱया भागाचा सारांि
दत्क घणेाऱयाला श्हदंधुम्लिास्ताने कोण्ाच शनबहंध ठेवला ना्ही. तयाला लगन करणयाचा शि्का 

अशधकार आ्ह ेश््काच दत्क घणेयाचा आ्ह.े राजय खालसा करावयाला शमळावे म्हणनू िर दत्क 
घणेयाची बंदी साव्लभौम रािा करील ्र लगन करू शदले अस्ा संसथानाला वारस ्होईल या भी्ीने 
संसथाशनकांना लगन करू दणेयाची बंदी ्ो करू िकेल.

रािपु् ानयां्ील संसथाने सवाहं् परुा्न आ्हे् . तयांच े मखुय िास्त असे आ्ह े की मवेा्डचा 
संसथाशनक केव्हा्ही मतृय ूपाव् ना्ही. तयाचा ्तकाल पनुि्लनम व्हावयास ्ो अदृशय ्हो्ो.२

शरिशिि सरकाराची िक्ती आ्ा फार वाढली आ्ह.े परं् ुश्चा उपयोग बदुध्या का्ही अनयाय 
करणयाक्ेड ्े करणार ना्ही अिी खात्री आ्ह.े सतयाचा व नयायाचा माग्ल ्े आ्ा सो्डणार ना्ही 
असा भरवसा आ्ह.े सतय व नयाय ्ह ेदोनच तयाच ेमाग्लदि्लक असले पाश्हिे्.

१८५८ चया िा्हीरनामया् आम्हावर अमंल कसा करावा व आप्या दोस्ांना म्हणिे श्हदंी 
रािेरिवा््डयांना कसे वागवावे याशवषयीची आपली इचछिा शव्हकिोररया म्हाराणीसा्हबेांनी सपष्ट 
करून सांशग्ली आ्ह.े 

्हा खशल्ा श्हदंसुथाना् असले्या एकंदर ७०,००० (सत्र ्हिार) िरू शरिशिि सो्िरांपके्षा 
अशधक योगय्ेचा आ्ह.े दोन्ही दिेांना बळकिी आणणयाकर्ा बांधलेला ्हा एक बरुूिच आ्ह.े 
व िो मतुसद्दी, यास लघ ुमानील ्ो नकळ् शरिशिि सरकारचया इभ््ीवर असलेला श्हदंी लोकांचा 
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शवश्वास िोषण करी् रा्हील. श्हदंी संसथाशनकांनी िी दोस्ी शरिशिि सरकारािी आतमसंरक्षणाथ्ल 
केली ्ी का्ही आपण समळू नष्ट ्होणयाकर्ा ना्ही.

म्हणनू मोठे मतुसद्दी शम. िककर यांनी म्हिले आ्ह ेतयाप्माण ेिरी, ्लवारीच ेसामथय्ल मोठे आ्ह,े 
िरी आमची साव्लभौम सत्ा सव्ल संसथाशनकांनी कबलू केली आ्ह,े िरी संसथाशनकांिी झालेले ््ह 
आम्ही मो्डले अस्ा संसथाशनकांना आमचा ्हा् धरव् ना्ही ्री तयांना अनयायाने वागव्ा ये् 
ना्ही.

भाग श्सरा
या् शफरून एकवार परभमूयपा्हार्षृणा आवरून धरावी व दोस् संसथाशनकांिी केलेले ््ह 

संभाळावे अिी शवनं्ी करून ्हा भाग संपशवला आ्ह.े 

या पसु्का्ील आप्या म्हणणयाचया पष्ु्टयथ्ल िागोिाग वेदां्ील, समृ् ी्ील व शवद्ान 
मतुसद्ांचया लेखा्ील, कायद्ाचया पसु्कां्ील उ्ारे शदलेले आ्हे् . या पसु्काची लेखनिलैी 
सरस पण गंभीर, शनषकपि पण प्बदु्ध, सपष्टोशक्तप्चरु व ्ीक्ण, पण सभय व समया्लद आ्ह.े तयामळेु ् ी 
फार हृदयंगम झालेली आ्ह.े या पसु्काची भाषा प्दीप्त भावनेने पे्रर् झालेली आ्ह,े ् री लेखकाचा 
्हे्  ू शरिशिि राजयाचा कारभार सरुळी्पण े चालणयास मद् करण े ्हा आ्ह.े म्हसैरू सरकारचया 
्हककरूपी िरीरास िो शचमिा बसला ्ो आप्याच िरीराला बसला, तयाचया ्ीव्र वेदना म्हसैरू 
सरकाराबरोबर आप्यालाच ्हो् आ्हे्  अिी रावसा्हबेांची ्ादातमय वतृ्ी या पसु्का् शदसनू 
ये् आ्ह.े ्ह ेपसु्क वाचनू िेकबसा्हबेांनी ३.९.१८६६ चया पत्रा् रावसा्हबेांना कळशवले की, 
्मुच ेपसु्क ्मुचा गौरवच करेल. इगंलं्ड व श्हदंसुथान येथे ्मुची की्वी वाढवील आशण लाॅ्ड्ल 
कॅनबोन्ल यांचया मना् काय करावे अिी िकंा उतपनन झाली अस्यास नयायय माग्ल दाखवनू दईेल.

्डल्हौसीचा पक्ष उचलनू धरणारे शवलाय्े्ील लोक यावेळेस ला्ड्ल कॅनबोन्ल यांच ेमन आप्या 
पक्षाक्ेड ओढून घणेयास अतयं् प्यतन कर् ्हो्े. म्हसैरू प्करणा्ला शनवा्डा शफरशव्यास 
शरिशििांची इजि् िाईल व तयांचया सत्लेा धकका बसेल अिी तयांनी ओर्ड सरुू ठेवली ्हो्ी; 
परं् ु्ह ेपसु्क वाच्यावर पषुकळांना वािू लागले की, ्हा प्श्न चिकन सो्डवण ेअवघ्ड आ्ह.े ्हा 
शचकणी सपुारीप्माण ेशचकि व कठीण आ्ह.े दा्ांनी तवरर् फो्ूड गे्यास दा्ांना इिा ्होणयाचा 
संभव आ्ह.े

“्मुचया पसु्काक्ेड लोकांच ेबरेच लक्ष लागले आ्ह ेअसे शदस्े. का्ही ब्ेड इगं्ि लोक लॉ्ड्ल 
्ह ेव शम. लो (्होमनयसू पत्राच ेअशधप्ी) इ. ‘या पसु्काचा लेखक शवलाय्ेस आला आ्ह ेशकंवा 
काय? व ्मुच ेओळखीचा आ्ह ेकी काय?’ अिी चौकिी मििवळ करी् आ्हे् . (२१.३.६७ 
च ेदादाभाईचं ेपत्र)

सर्ेिवेिी १८६७ साली पावसाळया् पाल्लमेंि उघ्ड्ाच म्हसैरू प्करण वादशववादास शनघाले. 
मळू ठराव लॉ्ड्ल ्ह ेयांनी पढेु आणला; ्ेव्हा लॉ्ड्ल कॅनबोन्ल यांनी तयाचा शनकाल रावसा्हबेांचया 
म्हणणयाप्माण ेम्हसैरू सरकारचया ्फते  शदला व १८५८ नोव्हेंबर १ ्ारखचेया म्हाराणीसा्हबेांचया 
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िा्हीरनामयाच ेपाय अशधक सदृढ केले. तयांना सिेफ्ड्ल नॉथ्लकोि यांनी पाशठंबा शदला ्हो्ा. दीघबोद्ोग, 
शचकािी व बशुद्धसामथय्ल याबद्दल रावसा्हबेांची खया्ी सव्लत्र झाली.

औरस सं््ी ना्ही म्हणनू म्हसैरू खालसा केले ना्ही ्ह ेठीक झाले व म्हसैरू खालसा करू नये 
या शवचाराला इगंलं्डमधील व श्हदंसुथाना्ील लोकम्ाचा पाशठंबा शमळाला म्हणनू ्े खालसा 
करणया् आले ना्ही; परं् ुअिा लोकम्ाचा आधार शमळणयाकर्ा सव्ल संसथाशनकांनी आपले 
व ््लन सदोशद् चोख ठेवले पाश्हिे. प्िेला योगय नयाय शदला पाश्हिे. प्िेची नैश्क व औद्ोशगक 
सधुारणा केली पाश्हिे. श्ला सं्षु्ट ठेवनू आपण सधुारले्या इगं्ि सरकारच ेदोस् असणयाचया 
लायकीच ेआ्हो् असे सदवै शसद्ध केले पाश्हिे. असे संसथाशनकांचया ्हा्नू न ्होईल व प्िेचा छिळ 
्होईल. प्िेच ेरक्षण करणयाकर्ा घे् लेला पैसा वयसना् खच्ल ्होईल ्र लोकांचया म्ाचा पाशठंबा 
तयांचया बािलूा कसा रा्हील?

पश्ह्या आवतृ्ीचया प्शसद्धीपासनू काय ध्डा घे् ला ्े दसुऱया आवृ् ी् आप्या 
दिेबांधवांचया उपयोगाकर्ा रावसा्हबेांनी मदु्दाम सांशग्ला आ्ह.े ्ो ्हा की, “िे काय्ल करून 
घयावयाच ेआ्ह ेतयाच ेसमथ्लन यथानयाय व समया्लद असे शरिशिि िन्ेपढेु केले म्हणिे आप्याला 
यथोशच् फलप्ाप्ती ्ही ्हो्ेच. शरिशिि िन्ेला वस्शुसथ्ी परीज्ान िरा मदंग्ीने ्हो्े असे 
सनमानपवू्लक म्हणावे लाग्े; परं् ुएकदा श्च ेलक्षा् आपले काय्ल सतप्माण शसद्ध आ्ह ेअसे आले 
की, मग श्चया्ूहन अशधक शनःपक्षपा्ी नयायाधीि कोणाला शमळायच ेना्ही्. सरकार लवकर 
शनकाल करी् ना्ही असे ओर्डणाऱया दिेाशभमानी परुुषांनी एक गोष्ट धयाना् ठेवली पाश्हिे, ्ी ्ही 
की, इगं्िांच ेराजय ्ह ेवयवशसथ् व सनदिीर आ्ह ेव अस्या राजयाच ेसव्ल सत्व वादशववादा् आ्ह.े 
म्हणनू मी सव्ल रािकीय संसथांना अिी नम्रपण ेसचूना कर्ो की, राजयकारभार कर्ाना िे प्श्न 
पढेु उभ ेराश्हले अस्ील तया्ील मदु्ांवर योगय शनकाल सरकारास दे् ा यावा, म्हणनू ब्ुहप्यतनाने 
अवशय ्ी माश्ह्ी गोळा करून तयास परुवणयाक्ेड लक्ष शदले पाश्हिे.”

रावसा्हबेांचया सव्ल रािकीय चळवळींची रूपरेषा वरील उपदिेां् आ्ह े असे वाचकास 
आढळून येईल.

या पसु्कावरील अशभप्ाय
एका श्हदंी संसथानाच ेरक्षण करणयाकर्ा प्तयक्ष शवलाय्े्ील िन्ेपढेु िाऊन उभ ेरा्हणयाबद्दल 

कलकत्याचया बेंगाली पत्राने २७.१०.१८६६ चया अकंा् स्ु् ी केली.

लॉ्ड्ल वेलसलीचया काळी श्हदंसुथाना् लोकम् म्हणनू नव्ह्े. एका्ही बाब्ी् एकी ठाऊक 
नव्ह्ी. श्हदंी लोकां् आपसा् भदे ्हो्े व तया भदेां््ही भदे ्हो्े. ्ो काळ आ्ा बदलनू गेला 
आ्ह.े इगं्िी सत्चेया खाली शभनन शभनन वगा्ल्ील ल्हान ल्हान अवयवांचा संयोग ्होऊ लागला 
आ्ह.े राषट्ीय भावना उतपनन ्होऊ लागली आ्ह.े दळणवळणाचया साधनांचया व व ््लमानपत्रांचया 
वदृ्धीबरोबर यापढेु जया लोकम्ाक्ेड दलु्लक्ष कर्ा यावयाच ेना्ही ्े लोकम् कसे आ्ह ेतयाच ेसपष्ट 
शदगदि्लन शवश्वनाथाच े्ह ेलघ ुपसु्क करी् आ्ह.े(अथीशनयम, लं्डन, १५.१२.१८६६)
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एक मुबंईचा श्हदंी ्हायकोि्ल वकील, इगंलं्डचया िन्ेपढेु उभा ठाकून श्हदंचूया दत्शवधानाचया 
परुा्न चालीवर िां्पण ेवादशववाद करी् आ्ह ेव ्ो आम्हास ्हककाने ऐकावयास लावी् आ्ह े
्ह े शवलक्षण आ्ह.े ‘्डल्हौसीची नी्ी श्हदंसुथानास मकु्तीप्माण ेिम्लप्द आ्ह.े’ ्ह ेिे ््डयकू आफॅ 
आगा्लइल व सर िॅकसन शिकवी् आ्हे्  तयाशवषयी श्हदंी लोकांच ेम् काय आ्ह े्े शम. म्ंडशलक 
्ह ेसपष्टपण ेसांग् आ्हे् . ्े पणू्लपण ेशवचारा्ह्ल आ्ह.े इगं्िी दृष्टीने आम्ही या शवषयाच ेपया्ललोचन 
केलेच आ्ह.े आ्ा श्हदंी दृष्टीने केले पाश्हिे. (लं्डन पे्स व सेंि िेशनसस कॉशनक, २४.११.१८६६) 

का्हींनी रावसा्हबे व तयांचयासारखचे ग्ंथ शल्ूहन खिपि करणारे मिेर ईव्हनस बेल या दोघांवर्ही 
पषुपांिली वाश्हली आ्ह.े दत्क मलुगा या िबदांचा उचचार झाला की, ‘नानासा्हबे दत् म्हणनू पढेु 
उभा रा्ह्ो.’ ्ही तयाची आठवण मळुीच सखुदायक ना्ही. शम. आयर३ ्ह ेिर मुबंईच ेगव्हन्लर झाले 
आशण तयाच वेळेला लोकां् िर दगंा झाला ्र या म्ंडशलकांचा कािा वािे्ला उपिून काढा अिी 
आम्ही शिफारस करू. अमरेरके्ील संयकु्त संसथाने शनग्ो लोकांकर्ा अथवा रे्ड इशं्डयनांकर्ा 
सव्ंत्र प्दिे राखनू ठेवणया् केव्हा्ही घाई करणार ना्ही् समिला्!” (दी शरिशिि पे्स लं्डन, 
२९.९.६६)

“श्हदंी लोक व इगं्ि लोक यांची परसपरांशवषयी म्े कलशुष् झाली आ्हे् , ्ी पश्ह्या  प्माण े
चांगली ना्ही्. ््डिो्डीचा माग्ल ब्ुडाला आ्ह.े कोणतया गोष्टीवाचनू एकमकेांच ेअ्ूडन राश्हले आ्ह े
्ह ेिाणणयाची कोणालाच पवा्ल ना्ही. अिी शसथ्ी प्ाप्त झाली अस्ा आप्या दिेबांधवांची म्े 
काय आ्हे्  ्े इगंलं्डमधील इगं्ि मतुसद्ांस कळवनू रािा व प्िा या मधील गैरसमि दरू करणयाचा 
श्हदंी ग्ृहसथाने केलेला प्यतन आम्हास इष्टच आ्ह ेव ‘श्हदंी लोकांची कमालीची स्हनिक्ती, माद्लव, 
अश्ररक्त नम्र्ा व आज्ाधारकतव यांनी वर वर पा्हणारा फसनू िा्ो. या गणुांनी तयाचया मना्ील 
खऱया खऱया भावना कळून ये् ना्ही्.’ असे या पसु्काचया लेखकाप्माणचे आमच ेम् आ्ह ेव 
्ही भयंकर फसवणकू ्होऊ न दणेयाचा एक उपाय म्हणिे श्हदंी लोकांना पढेु येऊन आपली म्े काय 
आ्हे्  ्ह ेसांगणयास उत्िेन दणे े्हा ्होय.” (सॅि्डते ररवह ूलंदन ८.९.६६)

“संसथाने खालसा करणयाची ्हौस ्डल्हौसीबरोबर मृ्  झाली असे मानणारे का्ही उतसा्ही लोक 
्हो्े; व जया चकुांमळेु बं्ड झाले तया चकुा पनु्हा इगं्ि करणार ना्ही अिी आमची खात्री ्े करी् 
अस्; परं् ुिनुा ित्र ूपनु्हा प्कि झाला आ्ह ेव ्ो मायावी अस्यामळेु तयाच ेसवरूप भयंकर 
आ्ह.े म्हसैरू खालसा करावयाच े आ्ह.े कारण ्ह्लीचा शनपशुत्रक रािा मृ्  झाला की, तयाचा 
वारसा आमचके्ेड िषेभोगाशधकारी म्हणनू येणार आ्ह!े ्डल्हौसीच ेभू्  इशं्डया काऊशनसला्ील 
सभासदांचया अगंा् संचार् आ्ह.े िकय ्र म्हसैरूशवरुद्ध आपले बे् ्े ््डीस नेणार आ्हे् . सर 
्हने्ी लाॅरेनस, िनरल रेिझर लो, आशण िेकब व दसुरे अगँलो इशं्डयन लोक व इशं्डया काऊशनसलच े
बशुद्धवान सभासद, सर िाॅि्ल कलाक्ल , सर िाॅन शवलोबी, सर ्हने्ी मांिगामरी, सर रेि्डररक करी, 
सर कॅपिन ईसिवईुक यांनी आपले म् म्हसैरू खालसा करणयाचया शवरुद्ध दऊेन ठेवले आ्ह.े” ्ही 
आनंदाची गोष्ट आ्ह.े (दी मॉशनहंग सिार, लं्डन २२.१०.६६)
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प्स्ावने्ला भाग क्डक आ्ह;े परं् ु तयाचा इगंलं्डमधील िन्ेवर चांगला पररणाम ्होईल. 
(कलकत्ा येथील नॅिनल पेपर ३१.१०.६६)

आमच ेम् म्हसैरूचया प्श्नावर शनशश्् झालेलेच आ्ह;े परं् ुआम्हाक्ेड पाठशवले्या पसु्काच े
शनरीक्षण आम्हाला केलेच पाश्हिे. कायदा िाणणारे म्हण् अस्ील की म्हसैरूचया रािाच ेराजय 
तयास ्हककाने पर् शदले पाश्हिे, ्र एकदम पर् दऊेन िाका; परं् ु्जज् लाेक म्हण् अस्ील की 
श्ह्ाश्ह्ाचया दृष्टीने राजय दणे ेइष्ट ना्ही ्र दऊे नका. म्हसैरू पर् शदले ्री शरिशिि बागनेिांची तया 
राजयाचया सरुशक्ष््ेकर्ा िरूरी आ्ह.े या् लोकांना अनयायाने वागशवणया् ये् आ्ह.े म्हसैरूचया 
रािाला राजय पर् शद्यास तयाने आप्या पायांवर सव्ंत्र री्ीने उभ े राश्हले पाश्हिे, ना्ही्र 
प्डले पाश्हिे. श्हदंूचंी मने शक्ी्ही संसकृ् झाली ्री आ्ा कोण्ा मनषुय आप्या आगगा््डया, 
आगबोिी, च्हाच ेव कॉफीच ेमळे व ्सेच पढेु अगदी घरािवळ िवळ आले् म्हणिे, आपली 
कुळे व मलेु-आप्या पसं्ीवर िर गोष्ट राश्हली असेल ्र- श्हदं ूराजयाच ेवयवसथेखाली ठेवणयास 
रािी ्होईल? (बंगलोर ्हरे््ड, १९.१२.६६)

या ग्ंथाचा क्ा्ल मोठ्या क्षमािां्ीचया गोष्टी सांगायला पढेु आला आ्ह.े ्मु्ही म्हण ेसंसथाने 
खालसा करणयाची नी्ी सो्ूडन द्ा! व दत्क मलुगा घणेयास परवानगी दणेयाची धरा!

शम. शवश्वनाथ यांची शवषयाची मां्डणी सोतसा्ह व वकृ्ततवपणू्ल आ्ह;े पण आप्या म्हणणयाचया 
पष्ु्टयथ्ल शदलेली कारण ेपोकळ आ्हे् . तयांचया म्हणणयाला एकच िबाब आ्ह.े संसथाने खालसा 
झा्याने जयांच ेनकुसान झाले आ्ह ेतया श्हदंी रािांनी रािद्ंड ्हा्ी धर्ाना कायद्ाची िी मलू्त्वे 
आ्हे्  ्ी मना् बाळगली अस्ी व प्िेला सं्षु्ट ठेवले अस्े व मनषुयिा्ीला धकका बसेल असे 
गनु्ह ेशदवसाढवळया ्री ्होणार ना्ही् अिी खा्रिमा शदली अस्ी ्र लोकांचया इचछेिशवरुद्ध हा 
वारिाचया प्श्नां् शिरावयास इगं्ि सरकारास कारणच उरले नस्े.

दत्काची संसथा पररणामी श्ह्कारक ना्ही. पषुकळ वेळा दरुुपयोग ्होणयाचा संभव आ्ह.े 
श्हदं ूलोकांना ्री दत्काच ेसव्: म्हत्व कळ् ना्ही, ्ह ेदत्शवधानाचा िो शवधी सांशग्ला आ्ह.े 
(म्हणिे काय करावे ्र ्पू, द्ही व भोिन वगैरे रिाह्मणास द्ावे इ.) तयावरून शसद्ध ्हो् आ्ह.े 
्हा सव्ल शवधी रिाह्मणांनी पोिाकर्ा काढला आ्ह.े ग्ंथकार म्हण्ो, ‘नाव रा्हणयाकर्ा दत्कपतु्र 
पाश्हिे.’ इगंलं्डमधये िषेभोगाशधकारी ना्ेवाईकांक्ेड मालमत्ा िाऊन नाव ना्ही का रा्ह्?

आणखी एक िबद. खालसा संसथान करू नये इ्कया अथा्लचा म्हाराणीचया िा्हीरनामया्ील 
वाकयांि शदला आ्ह.े पण खालसा संसथान केव्हा करू नये याला जया अिी आ्हे्  तया दाखशवणारा 
िषे वाकयांि- अं् सथ िां््ा व सरुाजय यांनीच ्होणाऱया समािाचया अशभवदृ्धीचा उपभोग घयावा-
्हा का शदला ना्ही? शवश्वनाथ मोठ्या आतमश्ाघापर िबदां् म्हण् आ्ह.े ‘येथे िबदचछिल ना्ही’ 
्र तयास आम्ही शवचार्ो वर दाखशव्या शठकाणी िबदचछिल आ्ह ेकी ना्ही ्ो? (औधं गॅझेि, 
२.२.६७)

नाि्लनचया सवभावाच ेइगं्ि या पसु्काच ेसवाग् आनंदाने कर्ील. याची भाषा िबदाने साधी, 
अथा्लने सपष्ट व यशुक्तवादाने बळकि आ्ह.े पसु्क कायद्ाचया ज्ानाने भरलेले आ्ह.े शम. िॅकसन व 
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््डयकू आफॅ आगा्लइल यासारखया कसले्या लेखकांना उत्र दे् ाना प्श्पक्यांचया बशुद्धमत्चेा मान 
लेखकाने ठेवलेला आ्ह.े ्ह ेलेखकाचया लेखनपिुतवाची साक्ष दे्  आ्ह.े इगंलं्डा्ूहन, श्हदंसुथाना्ील 
रिें ्ड आफॅ इशं्डया इतयाशदकांचया वचनांवर भरवसा ठेवनू वरील दोन लेखकांनी श्हदंसुथानासंबंधी 
एका शवषयावर शल्ह्ाना काय ्हस ू आणणयासारखया चकुा के्या आ्हे्  ्े या पसु्का् नीि 
दाखवलेले आ्ह.े आप्या ्हककाच ेसंरक्षण इगं्ि िवेिपयहं् कर्ा् पण श्हदं ूवाद घाल् िां्पण े
घरी बस्ा्. म्हणनू राजयभ्ष्ट ्हो्ाना तयांना कमी वेदना ्हो्ा् असे ना्ही. िास्ताप्माण ेप्शसद्धपण े
दत्क घयावा असे आ्ह.े ्से म्हसैरूचया रािाने आपले काम केले आ्ह.े सतय आ्ह े ्े वारंवार 
लोकांचया निरेस आणले अस्ा तयास अशधक ्ेि चढ्े म्हणनू आप्या म्ास शचकिून 
रा्हणाऱया रािकारणी परुुषांच ेमन वळशवणयाकर्ा या लेखकाच ेअनकुरण इ्रांनी करावे. (मद्रास 
सिँ्ड्ड्ल,२, नोव्हेंबर)

राणीचया िा्हीरनामयानं्र म्हसैरू खालसा करणयाचा प्श्नच उर् ना्ही. सं्ानाभावी म्हसैरूचया 
राजयाचा लोप श्हदंसुथाना्ील इगं्िी राजया् ्होऊ दणे े म्हणिे सतयाचा व नयायाचा लोप ्होऊ 
दणेयासारख े आ्ह.े ्ह े ्त्व जयांना पि् नसेल तयाने शम. म्ंडशलक यांचा ‘दत्शवधान करणयाचा 
अशधकार शवरुद्ध संसथान खालसा करणयाचा अशधकार’ ्हा ग्ंथ जयाची शवलाय्चया व श्हदंसुथानचया 
पत्रांनी वा्हवा केली आ्ह े्ो वाचावा. (मेिर इव्हनॅस बेल)

या पसु्काचया बशुद्धमान लेखकास आम्ही असे शवचार्ो, “्लुा प्तयक्ष म्हसैरूास िाऊन घर 
करून रा्हण ेशक्प् आव्ेडल ्े सांग पा्ूह!” (मुबंई गॅझिे)

“श्हदंी संसथाशनकांचा िो मान व मरा्ब ्ो आमचा असे माननू तयांचा सनमान करू व श्हदंी 
लोकांशवषयी आमची क ््लवये आम्ही सदसद ्शववेकबदु्धीने पे्री् ्होऊन शवश्वासपूण े करू.” या 
म्हाराणीसा्हबेांचया िा्हीरनामयाक्ेड बोि दाखवनू आम्ही आपली वचने पाळली ना्ही् व पढेु्ही 
्ी पाळली िाणार ना्ही् अिी इिार् एका सशुिशक्ष् श्हदंी ग्ृहसथाने आम्हास द्ावी ्ह ेआम्हास 
फारसे भषूणाव्ह ना्ही. ‘दत्काचा अशधकार शवरुद्ध संसथाने खालसा करणयाचा अशधकार’ ्ह े
म्ंडशलक यांचया पसु्काच ेअिभुसचूक नाव आ्ह.े संसथाने खालसा करणयाचा अशधकार आम्हाला 
पाश्हिे आ्ह.े म्हणनू संसथाशनकास असलेला दत्काचा अशधकार काढून घणेया् ये् आ्ह.े या् 
द्ुहरेी अनयाय ्हो् आ्ह,े असे लेखकाने फार प्बल व उघ्ड समिणयासारखी कारण ेदऊेन शसद्ध 
केले आ्ह.े दत्काचा प्श्न ्हा श्हदंधुम्लिास्ताचा आ्ह.े ्ो तया िास्तानेच सो्डवला पाश्हिे व दत्क 
घणेयाला रािाची परवानगी लाग् ना्ही असे तया िास्ताप्माण ेशसद्ध झा्यावर साव्लभौम रािाक्ेड 
िषेाशधकार ये्ो की ना्ही या प्श्नाचा्ही शनकाल आपोआप लाग्ो. रािा मृ्  ्हो्ो; पण तयाच ेराजय 
मृ्  ्हो् ना्ही, ्ह े्त्व श्हदंधुम्लिास्तास व इगं्िी कायद्ास्ही संम् आ्ह.े आमचया फायद्ाकर्ा 
आम्ही हा दोन्ही ्त्वांचया शचधं््डया उ्डव्या आ्हे् , ्ह े ना्ही म्हण्ा यावयाच े ना्ही. म्हसैरू 
प्करणाचा येथे शनकाल ्होणयाचया ऐन प्संगी ‘राणीसा्हबेांचया िा्हीरनामयाचा अनादर करू नका’ 
अिी सचूना गं्थकतया्लने केली आ्ह.े श्चा योगय शवचार ्होईल अिी आिा आ्ह.े (्होम नयिू, 
२६.९.६६)
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कलकत्ा येथील श्हदंी वशकलांना एकमकेांचया उखाळया पाखाळया काढून भां्ड् बसणया्च 
मौि वाि् आ्ह.े साव्लिशनक क्याणाची यांची फारक् झालेली आ्ह.े मुबंईचा ्हायकोि्ल वकील 
शम. िनाद्लन याप्माण े‘प्माण िास्तावर’ ग्ंथ शलश्हणारा बेंगाल ्हायकोिा्ल् वकील कोठे आ्ह!े ््डयकू 
आफॅ आगा्लइल अथवा सर चाल्लस िॅकसनसारखया प्वीण साव्लिशनक पढुाऱयांिी दत्काशधकाररूपी 
रणक्षेत्री सामना करून धम्लिास्ताचया िस्तानी लढून तयांना मं्डशलकाप्माण ेची् करणारा सव्ंत्र 
वतृ्ीचा धयै्लवान बंगाली वकील कोठे आ्ह!े दत्क घणेयाला साव्लभौम रािाची संम्ी नको ्ह े
म्ंडशलक यांनी िास्त वचनपंरपरेने शसद्ध केले आ्ह.े रोि नवी नवी ्त्वे काढण ेव नी्ी बदलण े्हा 
पोरखळे आ्ह ेव तया् भय आ्ह ेअसे आम्ही सांग्ो. (श्हदं ूपेशट्अि)

पश्ह्या भागा् म्ंडशलक यांनी श्हदंधुम्लिास्ताप्माण ेदत्क घणेयाचा अशधकार गरीब रय्ेपासनू 
मोठ्या रािापयहं् सवाहंस आ्ह ेअसे शसद्ध केले आ्ह.े दसुऱया भागा् ्ह े राजय साव्लभौम सरकार 
दत्काला परवानगी दणेयाच ेनाकारून खालसा करू िक् ना्ही असे शसद्ध केले आ्ह;े व श्सऱया 
भागा् ््डयकू आफॅ आगा्लइल व सर िॅकसन यांचया संसथाने खालसा करणयाचया साधारण म्ावर 
िीका करून ्ी खो्ूडन िाकली आ्हे् . औधं वगैरे संसथाने का्ही शवशिष्ट रािनी्ीला अनसुरून 
शरिशिि साम्राजयां्ग्ल् करणया् आली व मतुसद्दी िनांनी शदलेली कारण ेतया वेळेस सप्माण शदसली 
अस्ील; पण अद्ाशप तयांचयाशवरुद्ध वादशववाद कर्ा येणयासारखा आ्ह.े या पढेु असा वाद माि ू
नये म्हणनूच राणी सा्हबेांनी िा्हीरनामा काढला आ्ह ेव तया्ील वाकयाचया अथा्लचा अनथ्ल करून 
भागणार ना्ही. राणीसा्हबेांनी शदले्या वचनाप्माणचे म्हसैरू प्करणासारखया प्श्नांचा शनकाल 
लावला पाश्हिे.

श्हदंी चालीरी्ी् कोणतया्ही पवूवीचया साव्लभौम रािाने ्हा् घा्ला ना्ही. म्हणनू आम्ही घाल ू
नये ्ह े शवश्वनाथाच े म्हणण े आम्ही सव्लच मानय करी् ना्ही. श्हदंी चालीरी्ी् ्हा् घालणयाची 
आम्हाला सत्ा आ्ह.े कायद्ाने ्हा् घालणयाचा ्हकक नसेल; पण आम्ही श्हदंी चालीरी्ी् ्हा् 
घा्ला्ही आ्ह े व स्ी िाणयाचया, आक्ेड िोचणयाचया व िगननाथाचया रथाखाली शचर्ूडन 
िाणयाचया ्हकका् आम्ही ्हा् घा्ला आ्ह.े ्हा् घा्ला म्हणनू शवश्वनाथाला्ही वाईि वाि् 
नसेल; ्थाशप, एखादा संसथाशनक दवु्ल ््लनी शनघनू प्िेचा छिळ तयाचयाक्ूडन शक्ी करू द्ावा ्ही 
िबाबदारी आमची साव्लभौम रािाची आ्ह.े तयासंबंधी प्श्न सो्डवण ेकठीण काम आ्ह.े आम्ही 
एखाद ेसंसथान खालसा केले म्हणिे ्े सवथा्लकर्ाच ्होय. तयां् िन्ेच ेक्याण करणयाची इचछिा 
्ह ेनसु्े शनशमत् आ्ह ेअसे आम्ही शवश्वनाथाबरोबर म्हण् ना्ही व आम्ही असे म्हण् ना्ही म्हणिे 
्डल्हौसी सांप्दयाच े आम्ही सव्लदा समथ्लन करणयास ्यार आ्हो असे्ही ना्ही. आ्ाच े शदवस 
शनराळे आ्हे् . तया वेळच ेशदवस शनराळे ्हो्े. ्ेव्हा िे इष्ट ्हो्े ्े आ्ा ना्ही. म्हाराणीसा्हबेांचया 
िा्हीरनामयां्ील वाकयावर म्ंडशलक यांची शभस् आ्ह े व ्ी वाकये नसु्ी वागभषूण े आ्हे् , 
िबदाव्ंडबरे आ्हे्  असा कोणाचा समि ्होऊ दे् ा कामा नये. सतय व दान् या दोन वस्लूा मान 
द्ावयास आम्हीच ्रुण श्हदंी लोकांस शिकवले आ्ह.े इतयादी कारणांचा शवचार कर्ा म्हसैरू 
प्करणाचा नीि शनकाल करावा अिी आम्ही शिफारस कर्ो. 
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‘झालेला अनयाय’ शवश्वनाथ म्हण्ो, ‘आम्ही दरू करू िक्ो’ असे दाखशवणयाची उत्म 
संधी पाल्लमेंिसभसे आली आ्ह.े म्हसैरू प्करण शनकालास पाल्लमेंि सभे्  आलेले आ्ह.े इशं्डया 
काऊशनसलचया पाच सभासदांच ेअनकूुल अशभप्ाय प्डले आ्हे् ; परं् ुशम. मगॅ्ससारख ेनयायय 
री्ीला अयोगय, बाशलि री्ीला योगय, अिी कारण ेपढेु आण् आ्हे् . तयाच ेश्हदंी लोकांचया मनास 
दःुख ्हो् आ्ह.े ‘यावचचदं्रशदवाकरौ’ असे िबद घालनू केलेला िो ््ह ्ो काय नसु्े बक्षीसपत्र 
आ्ह ेकाय? म्हसैरूचा म्हारािा ््ह मो्डील ्र खदु्द तयाला शिक्षा करा; परं् ुपरभमूयपा्हार्षृणपेढेु 
शरिशिि राषट्ाने ््हाच े ््ह गुं्डाळून ठेवावे म्हणिे आधयाशतमक उनन्ीचया उचचपथावरून ि्ड 
भौश्क अधोग्ी् घसर् िाणयाप्माण ेआ्ह.े

रािकीय प्करणा् प्ामाशणक व नयाययरी्ी ्हीच उत्म नी्ी ्होय.

िवेिचया वाकयाचा िबाब दे् ाना आम्ही आमचया गणुदोष शववेचकांचया- म्ंडशलक यांचया 
निरेस एकच गोष्ट आणनू दे् ो ्ी ्ही की या पसु्का्ील रािकीय प्श्नावर जया सव्ंत्रपण े व 
जया शनभवी्डपण ेगं्थकाराने चचा्ल केली आ्ह,े ्ी सव्ंत्र्ा व ्ो शनभवी्डपणाच तयाची खात्री करून 
दईेल की, शरिशिि राजय ्ह ेप्ामाशणक आ्ह ेव नयायी आ्ह.े तयांचया ्हा्नू चकुा झा्या अस्या 
्री केवळ संसथाशनकांिी वाग्ाना सर्े िवेिी एका भमूयपा्हार्षृणचे ेप्ाब्य चाल ूदणेार ना्ही. 
(िाइमस आफॅ इशं्डया, २३.११.६६)

आप्या दिेाचया श्ह्ानश्ह्ासंबंधी प्श्नांवर श्हदंी लोक काय म्हण्ा् ्े ऐकणयास आम्हास 
ने्हमीच आनंद ्हो् अस्ो; म्हणनू आम्ही म्ंडशलक यांचया पसु्काच ेपे्माने सवाग् कर्ो. 

दत्काची संसथा ्ही अगदी धम्लभोळेपणाची आ्ह ेतया् अथ्ल ना्ही. असे ्डल्हौसीसारखया सजु् 
रािकारणी परुुषास वाि् ्हो्े ्सेच दत्क पतु्र ्हा औरसपतु्राप्माणचे गणुाव्ह आ्ह ेअिी श्हदंचूी 
भक्ती आ्ह ेव ्ो येणयाची शनपतु्रकांवर सक्ती आ्ह ेअसे मनॅग्स सारखयास्ही कळ् ना्ही. मनॅग्स ्
म्हण्ा्, ‘दत्कपतु्र श्हदंी रािांस घणेयाचा ्हकक आ्ह.े श्ाद्धपक्ष कर्ाना सवयापसवय करी् बसनू 
रािाची खािगी मालमत्ा पाश्हिे ् र तया दत्क पतु्राने घयावी; पण राजय घऊे नये. मनॅग्स ्ह ेआम्हा 
आधंळयांच ेएक ्डोळे रािे आ्हे् . मोठ्या पदावर आरूढ आ्हे् . इशं्डया काऊशनसलच ेसभासद 
आ्हे् . मोठे अनभुवी आ्हे्  व म्हसैरू संसथान खालसा करणयाचया कामी तयांनी शदलेली कारण े
सरकारला सबळ वािली. 

या ग्ंथाने श्हदंी लोकांच ेखरे म् व िास्त कळून आले आ्ह.े अद्ाप्ही ख््डया् प्डणयाची वेळ 
िाळ्ा येईल. (्ेडली नयिू, १७.९.६६)

याशिवाय जया शवद्ान व ब््डया लोकांना पसु्काचया प््ी पाठशव्या ्होतया तयांचयापैकी का्हींनी 
साभार सवीकार केला. का्हींनी िभुशचं् न केले व सर िाॅि्ल कलाक्ल  म्हणाले की, शवश्वनाथाची म्े इष्ट 
अिा लोकांना मी समिावनू सांगेन.

m
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संदभ्ल शिपा -

१. Do unto others as you would be done by them  ्ह ेबायबलमधील द्हा आज्ांच ेसारभू्  िे  
 म्हा्त्व आ्ह े्े रावसा्हबे ने्हमी आप्या लेखा् वापरी् अस्.

२. King never dies, long live the king.

३. ्ह ेएक वेळ िमकेा बेिाच ेगव्हन्लर ्हो्े. यांनी िे धोरण धयैा्लने एका प्संगी सवीकारले ्े
 सवीकारणया् थो्डी कसरू केली अस्ी ्र तया बेिां्ील सव्ल गौरकाय म्ंडळींच ेउचचािन  
 ्ेथील लोकांनी केले अस्े.

mmm
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या कुनदनेदु् षुार्हारधवला या िभु्वस्तावृ् ा । 
या वीणावरदण्डमशण्ड्करा या श्वे्पद्मासना ॥
या रिह्माचयु् िकंरप्भशृ्शभदतेवैः सदा वशनद्ा ।

सा मां पा् ुसरसव्ी भगव्ी शनःिषेिा््डयापा्हा ॥ १ ॥ 

कंपनी सरकारच ेराजय सरुू झा्याबरोबर श्हदंी लोकांना इगं्िी शिक्षण द्ावे की न द्ावे ्हा मोठा 
प्श्न शरिशिि मतुसद्ांपढेु उभा राश्हला. तयाचा शनकाल तयांनी केला ना्ही ्ोच इगं्िी शिक्षणाचया 
िाळा१ शमिनऱयांनी कंपनीचया मलुखा् काढ्या ्होतया; परं् ु तयांचा संबंध इगं्िी शवद्ेचया 
दानािी िेवढा ्हो्ा तया्ूहन शरिस्ी धम्लशवषयक ज्ानाचया प्सारािी अशधक ्हो्ा. परं् ुपढेु मकेॉले 
सा्हबेांनी १८३५ साला् श्हदंी लोकांना इगं्िी शिक्षण दणेयाचा आपला अशभप्ाय सपष्ट िा्हीर 
केला व श्हदंसुथानचया भावी क्याणाचा बे् कायम केला. तयांनी शलश्हले की, इगं्िी ज्ानाने पढुील 
काळी इगं्िी लोकसत्ाक संसथांची मागणी श्हदंी लोक करू लाग्ील असा संभव आ्ह.े ्े शक्ी 
शदवसांनी ्े सांग्ा ये् ना्ही; पण ्िी वेळ आली ्र माघार घणेयाचा शकंवा तयांचया मागणयांचा 
अव्हरे करणयाचा मी प्यतन करणार ना्ही. अिी वेळ केव्हा्ही येवो; पण ्ी जया शदविी येईल ्ो 
शदवस इगंलं्डचया इश््हासा्ील सवा्ल् मोठ्या गौरवाचा ्होय.२

ििी ििी शिक्षणाने श्हदंी लोकांचया अगंी सव्ः राजय चालवनू सव्ः रक्षण करणयाची योगय्ा 
वाढेल ्िी ्िी इगं्ि लोकांनी तयांचयावरील सत्ा ्हळू ्हळू काढून, तयांना पणू्ल सवा्ंतय द्ावे 
लागले ्र दणेयाची तयांचया मनाची ्यारी आ्ह ेअसे आगाऊ दाखशव्याबद्दल मकेॉले सा्हबेांचा 
धनयवाद लोक अद्ाशप गा्ा्. लॉ्ड्ल वइु्यम बेंशिंग यांच्ेही म् इगं्िी भाषा श्हदंी लोकांस 
शिकवावी असे ्हो्े. साव्लिशनक शिक्षणाची खा्ी पषुकळ शठकाणी काढावी व प्तयेक इलाखया् 
शवश्वशवद्ालयांची सथापना करावी व उचच शिक्षणाकर्ा सरकारी कॉलेि काढावी व शिक्षकवग्ल 
उतपनन करणयाकर्ा टे्शनंग काॅलेि काढावी व खािगी शिक्षण संसथांना द्रवयसा्हायय करावे इतयादी 

शवश्वशवद्ालय

प्करण ३३
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शवचार कंपनी सरकारचया अमला्च १८५४ साला् घािू लागले व शवश्वशवद्ालयाची सथापना 
१८५७ साली अमला् आली.

शवश्वशवद्ालयांचया सथापनेचा मखुय उद्दिे उदार शिक्षणाचा प्सार ्होय. वाङ् मय, िास्ते, कला 
इतयादी ज्ानाचया शभनन शभनन िाखा् प्ाशवणय संपादन केले्या ्रुणांचया परीक्षा घऊेन ज्ानोशच् 
पदवी दान करून तयांची मानय्ा करण े्हा एक ज्ानप्साराचा शवश्वशवद्ालयाने सवीकारलेला माग्ल 
्होय. ्ही इगं्िी संसथा सवाहंस पजूय वाि्े. श्हच ेसथान मन पशवत्र कर्े. ्ेथे िा्ीचा शवरोध ना्ही. 
धमा्लच ेबं्ड ना्ही. दिेकालकृ् भदे संभव् ना्ही. येथे फक्त शवद्ादवेीच ेभक्त शवद्ेची सेवा करणया् 
गढलेले अस्ा्. ्ही शवश्वशवद्ालयाची क्पनाच मना् आदर उतपनन करणारी आ्ह.े अिा 
शवश्वशवद्ालयाची सथापना कंपनी सरकारचया राजया्च बं्डाचा उद्व झाला ्हो्ा व सव्ल श्हदंसुथान 
िोकग्स् झाले ्हो्े ्री झाली ्हो्ी; यावरून कंपनीच ेराजय चालशवणारे लोक शक्ी उदार ्हो्े ्े 
शदसनू ये् आ्ह.े नामदार एश्फनसिन ्ह ेतया वेळच ेमुबंईच ेगव्हन्लर सव्ः कोणतया्ही शवलाय्चया 
काॅलेिा्नू बा्हरे प्डलेले नव्ह्े; ्थाशप काॅलेिांस आश्य दणेारी शवश्वशवद्ालयाची संसथा ्े 
शनमा्लण करू िकले इ्के तयांच ेबशुद्धसामथय्ल व संघिनाचा्यु्ल ्हो्े.

या अकॅिाप्माण ेनेमणकुा झा्या तया -

चानसलर ः नामदार एश्फनसिन सा्हबे मुबंईच ेगव्हन्लर

फेलोंचया वगा्ल् ः मुबंईच ेसरनयायाधीि, मुबंईच ेलॉ्ड्ल शबिप, का्ही काऊशनसलच ेसभासद, 
शिक्षण खातयाच े्डायरेकिर, प्शसद्ध काॅलेिा्ील मखुयाधयापक, शिवाय ्डॉ. वइु्सन सारख ेबरेच 
शवद्ान इगं्ि लोक ्हो्े.

का्ही श्हदंी लोक ्हो्े तया् सर िमििेिी िीिीभाई, िगननाथ िकंरििे, भाऊ दािी व म्हममद 
अली रोगे, मुबंईच ेकाझी असे ्हो्े.

चानसलर, व्हाइस चानसलर व फेलोि शमळून िो संघ ्हो्ो तयाला सेनेि म्हण्ा्.

शवद्ेचया जया शनरशनराळया वैद्क, कला, रसायनिास्त, कायदा, गशण् इ. िाखा आ्हे्  तया 
िाखांची वयवसथा करणयास पोि म्ंडळे नेमलेली अस्ा्. जयाचया तयाचया ज्ानाप्माण ेप्तयेक 
फेलोचा कोठ्या ना्ही. कोठ्या्री पोि म्ंडळा् समावेि करणया् ये्ो. या पोि म्ंडळाच े
सभासद आपसा् शनव्डणकू करून प्श्शनधी शनव्ड्ा् तयांना शसंश्डक म्हण्ा्. शिवाय का्ही 
शसंश्डक, शसनेि ्ही सभा शनव्ड्े व तयांचया सभसे शसंश्डकेि म्हण्ा्. शवश्वशवद्ालयाच े काम 
सरुळी् चालणयास शनयम, काय्लक्रम वगैरे करणयाचा अशधकार सेनेिचया सभके्ेड अस्ो. िवेिचा 
शनण्लय या सभके्ेड अस्ो. सेनिने केले्या शनयमांची अमंलबिावणी करून शवश्वशवद्ालयाचा 
कारभार करणयाच ेकाम शसंश्डकेिक्ेड आ्ह.े ्ो कारभार रशिसट्ारमाफ्ल ् ्ही सभा कर्े. शसंश्डकेि 
सभा दर मश्हनयाचया िकु्रवारी कामकािाकर्ा भर्े व शसनेि्ही वषा्ल्नू ८१० वेळा भर्े. 
प्तयेक शवद्ािाखचे ेसभासद आपला आपण मखुय शनव्ड्ा्. तयास ्डीन म्हण्ा्. प्थम फेलो, 
मग शसं्डीक, मग ्डीन अिा मानाचया पायऱया आ्हे् . तयाचयावर व्हाॅईस चानसेलर व सवाहं् 
मखुय चानसेलर ्हा मान फक्त इलाखयाचया गव्हन्लरासच शमळ्ो. १८६२ साली रावसा्हबे प्थम 
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शवश्वशवद्ालयाच े फेलो नेमले गेले. लशल्कला, कायदा व शसशव्हल इशंिशनअरींग या िाखांचया 
पोिम्ंडळाच े रावसा्हबे सभासद ्हो्े. फेलो नेमले िाणयाचया अगोदरच काॅलेिा्ील पश्ह्या 
परीक्षे् तयांना १८६१ मधये मराठीच ेपरीक्षक नेमले ्हो्े. मिुाश्हरा १०० रुपये शमळाले. बरोबर 
शम. कॅन्डी ्ह े्हो्े. पढेु पश्हली बी.ए. व दसुरी बी.ए. या परीक्षांचया १८६२ व १८६३ सालचया 
अभयासक्रमां् कोण्ी मराठी व गिुरा्ी पसु्के नेमावी ्ह ेठरशवणयाच ेकाम रावसा्हबे व ्डाॅ. भाऊ 
या दोघांक्ेड सोपशवले ्हो्े. १८६२ साली पनु्हा तयांना मराठी व शसंधी या दोन भाषांच ेपरीक्षक 
नेमणया् आले. १८६५ साली तयांना मशॅट्कचया परीक्षे् परीक्षक नेमले ्हो्े. परीक्षक या नातयाने 
तयांच ेव ््लन फार क्डक असे. कोणी उमदेवार भेिावयास आला म्हणिे म्हण्, “उमदेवाराने उत्रे 
दणेया् चपल्ा व कुिल्ा दाखवावी. वयथ्ल दसुऱयास भिेणया् काळाचा अपवयय करू नये.”

१८६८ साली तयांना एलएल. बी.चया परीक्षे् पश्ह्याने परीक्षक नेमले. तयावेळेस १३.४.६८ 
रोिी बाळ मगंेि वागळे यांनी तयांना पत्र शलश्हले ्े असे, “्मु्हाला, ्मुचया मोठ्या बशुद्धमत्लेा व 
श्हदंधुम्लिास्ताचया ्मुचया पणू्ल ज्ानाला शदलेला ्हा मान मी फार मोठा समि्ो.”

्हा मान तयांना १८६८ पासनू १५ वेळा शमळाला. परीक्षक या नातयाने तयांच े व ््लन अगदी 
शनःपक्षपा्ी असे. असे सांग्ा् की प्शसद्ध ्हायकोि्ल वकील दािी आबािी खरे व तयांच ेस्हाधयायी 
(सर) नारायणराव चदंावरकर ्ह ेदोघ े रावसा्हबे परीक्षक अस्ा एलएल. बी.चया परीक्षेस बसले 
्हो्े. कागद ् पास्यावर रावसा्हबे पा्ह्ा् ् ो दोघांना सारख ेगणु शमळालेले! श्हदं ूलाॅ ्हा परीक्षेचा 
शवषय ्हो्ा. बक्षीस कोणाला द्ावे याचा शवचार प्डला. ्ेव्हा पनु्हा उत्रे वाचनू पा्ह्ा फरक असा 
शदसनू आला की (नया.) चदंावरकर यांनी आधार म्हणनू समशृ्वाकये शलश्हली ्हो्ी. ्ह ेअशधक 
शवद्त्चे ेलक्षण ्हो्े. ्ेवढ्यावरून बक्षीस चदंावरकर यांना दणेयाच ेरावसा्हबेांनी ठरवले.

एका साली एम. ए. चया परीक्षेला एक बशुद्धमान शवद्ाथवी बसला ्हो्ा. पशि्लयन भाषे्  भाषां्र 
करणयास का्ही ओळी शदले्या ्होतया. तया भाषां्रापैकी मध्या भागाच ेभाषां्र जया कागदावर 
तयाने केले ्हो्े ्ो कागद तयाचया ्हा्नू सव्ल कागद एकत्र बांध्ाना गळाला ्हो्ा म्हणनू, अथवा 
कसा्री ना्हीसा झाला ्हो्ा. परीक्षकाने ५० पैकी ५ गणु शदले ्हो्े. ्ह ेप्करण रावसा्हबेांक्ेड कागद 
सां्ड्याची िकंा येऊन शनण्लयाथ्ल आले ्हो्े. शिक्षणशवषयक संसथांिी अगदी संबंध नसले्या एका 
अरबी व पशि्लयन या दोन्ही भाषे् प्वीण असले्या अिा ग्ृहसथाच ेसा्हायय रावसा्हबेांनी घे् ले 
्हो्े. ्पास कर् तयांना आढळले की दोन्ृ् ीयांि ओळींच े तयाने केलेले भाषां्र श्ेष्ठ दिा्लच े
्हो्े. िवेि्या उपलबध पानावरील वाकयांिाने मध्या म्हणिे सां्डले्या पानावरील मिकूर 
परुा केलेला ्हो्ा. तयावरून तयाने समग् भाषां्र केले ्हो्े व उपलबध असलेले भाषां्र २५ गणु 
दणेयाचया लायकीच े्हो्े असे ठरशवले व तया शवद्ाथया्लस तया शवषया् पास धरणयास ्हरक् ना्ही 
असे शवश्वशवद्ालयाच ेरशिसट्ार यांना कळशवले.

शवश्वशवद्ालयाचा फेलो नेमला िाण े्हा मोठा मान आ्ह.े ्हा मान कोणास द्ावा या शवषयांच ेम् 
रावसा्हबेांनी करून ठेवले्या फेलो नेमणयास लायक अिा मनषुयांचया यादीवरून समि्े. तया् 
्ीन प्कारचया मनषुयांना िागा ्हो्ी. १. फार शवद्ान, २. साधारणपण ेशवद्ान; परं् ुिाळा खातया् 
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िनम घालशव्यामळेु शिक्षणशवषयक फार अनभुव शमळवलेले व ३. सव्: शवद्ान नसनू शिक्षणाच े
अतयं् पक्षपा्ी.३

प्थम मुबंई शवश्वशवद्ालयाची सथापना झाली तयावेळी मशॅट्कयलेुिनपासनू बी.ए. चया 
परीक्षेपयहं् मराठी, गिुरा्ी इतयादी दिेी भाषांचा प्वेि सव्ल अभयासक्रमा् झालेला ्हो्ा. एम.ए. 
चया परीक्षेकर्ा मात्र संसकृ् शकंवा लॅशिन शिकावे लागे. 

१८६२ साली दिेी भाषास शवश्वशवद्ालया्नू अध्लचदं्र दणेयाचा प्यतन झाला ् ेव्हा ् से करणयास 
पढुील कारण ेएकाने शदली ्हो्ी- “मॅशट्कयलेुिनपयहं् दिेी भाषांची िी परीक्षा ्हो्े, ्ी नीि ्हो्े 
व तया् का्ही परीक्षकांना कुिल्ा दाखशव्ा ये्े. पण पढेु काय? पढु्या परीक्षे् नेमणयासारखी 
पसु्के कोठे आ्हे् ? आ्हे्  ्ी येणपे्माण.े 

१. मॉरलकलॉसबकु (गिुरा्ी व मराठी या दोन भाषां् याच ेभाषां्र ्होऊन १५ वषते झाली 
आ्हे् .)

२. अनेक शवद्ामलू्त्व

३. कोलंबसाच ेचररत्र (याच ेभाषां्र ्होऊन १५ वषते झाली आ्हे् .)

४. शवद्ेच ेउद्दिे, लाभ व सं्ोष (्ह ेपसु्क छिापनू ३० वषते झाली आ्हे् .)

५. एश्फनसिनकृ् इश््हासाच ेभाषां्र (्ह ेप्शसद्ध ्होऊन दोन वषते झाली आ्हे् .)

 चररत्र शनरूपण- ्ह ेछिापनू द्हा वषते झाली. (फक्त गिुरा्ी्)

६. मराठी स्हावे पसु्क.

७. मराठी कवींच ेवण्लन अथवा नवनी् (्ह ेछिापनू १/२ वष्ल झाले आ्ह.े) 

८. बालशमत्र (्ह ेछिापनू ३० वषते झाली आ्हे् .) 

९. मराठी सा्वे पसु्क

१०. शनबंधमाला (बशक्षसांच ेशनबंध.)

्ही पसु्के पा्हा व िर आकॅसफ्ड्ल शकंवा कें शरिि येथील शवश्वशवद्ालया्ील वरील परीक्षे् 
राक्षसास मारणारा िॅक ्ह े पसु्क िर अभयासक्रमा् नेमले अस्े ्र तयास ्मु्ही काय म्हिले 
अस्े् ्े सांगा! असली पसु्के येथे अभयासक्रमा् ठेवनू संसकृ् व लॅिीन यांची िागा अ्डवनू 
ठेवणयासारख ेआ्ह.े ना्ही म्हणावयाला ्कुाराम व रामदास या कवींचया ग्ंथांच ेअवलोकन बी.ए. 
झा्यावरसदु्धा कर्ा येईल.”

“मॅशट्कयलेुिनचया परीक्षे् दिेी भाषा् नापास ्होणारे शवद्ाथवी पषुकळ साप्ड्ा्; पण वरचया 
एम. ए. चया परीक्षे् नापास ्होणारे फार थो्ेड व बी.ए. चया परीक्षे् नापास ्होणारा एखाददसुराच 
म्हणनू दिेी भाषा काढून तयांचया ऐविी संसकृ् व लॅशिन या भाषा शिकशव्या िावया.” अिी 
सचूना तयाने केली ्हो्ी. तया संबंधी सव्ल कागदपत्र रावसा्हबेांक्ेड आले ्हो्े.
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दिेी भाषांचया उचचािणाचया शवरुद्ध रावसा्हबे ्हो्े. सवम्ाचया पष्ु्टयथ्ल तयांनी कारण ेशदली 
्हो्ी तयांचा सारांि असा आ्ह-े 

“अस्या म्हत्वाचया शवषयाचा शवचार कर्ाना ‘आकॅसफ्ड्ल व कें शरिि’ या ब््डया नावाच ेविन 
मनावर प्ूड दे् ा कामा नये. ग्ीक व लॅिीन यांचा प्वेि ्ेथे ्होणयास कारण े शनराळी आ्हे् . ्ी             
१. सत्ाशभमान व २. शरिस्ी धम्लज्ानास आश्य शद्याबद्दल या भाषाबद्दल मढूशवश्वासमलूक पजूय 
बदु्धी. अगोदरच श्हदंी शवद्ाथयाहंना ग्ीक व लॅिीन या भाषांइ्की कठीण भाषा िी इगं्िी श्चा 
अभयास करावा लाग्ो. म्हणनू इगं्िी भाषा ग्ीक व लॅिीन या भाषांचया ऐविी ्होईल व दिेी 
भाषांचा अभयास चौकस री्ीने केला ्र ्ो्ही कठीणच ्होईल.”

“पेिवयांना िर पणुयास मराठी शवश्वशवद्ालय सथापणयाचा प्संग आला अस्ा ्र संसकृ् 
भाषचेा प्वेि ्ेथे सिला अस्ा; परं् ुयेथनू दिेी भाषांच ेशनषकासन करण ेम्हणिे इगंलं्डमधील 
शवश्वशवद्ालयां्नू इगं्िी भाषचेचे शनषकासन करणयासारख ेआ्ह.े मशॅट्कयलेुिनचया परीक्षे् उत्ीण्ल 
झाले्या मलुाच ेसंसकृ् बे्ाच ेअस्यामळेु पढेु ्ो मराठीचा श्रसकारच करू लागेल. वर शनशद्लष्ट 
केले्या पसु्का्ील का्ही १५ वषाहंची िनुी आ्हे्  व का्ही ३० वषाहंची आ्हे् . सरकारी बकु 
्ेडपोने मराठी दिेी पसु्कांची अननय्हाय्ल मालकी घे् ली आ्ह ेश्चा पररणाम याबाब्ी् झालेला 
शदस् आ्ह.े का्ही प्माणभू्  ्हो्ील असे गं्थ शलश्हणयाच ेकाम गोशवंद शवठ्ठल म्हािन ऊफ्ल  भाऊ 
म्हािन यांनी ्हा्ी घे् ले ्हो्े. शरिशिि अमंल सरुू ्होऊन आ्ा ४० वषते ्होऊन गेली. िनुया 
्ऱ्हचेया छिापखानया्नू पसु्के शनघ ूिक् नव्ह्ी. िकली ्र िनुी चररत्रे, बखरी व कािीराव 
यांचया ्हशकग्ीसारख े ग्ंथ ्हो्े. पंच्ंत्र, शवदरुनी्ी, शवक्रमचररत्र इ. पसु्के शिक्षणखातयाचया 
अगदी आरंभी आरंभ छिापनू प्शसद्ध झालेली आ्हे् .”

“सुंदर भाषे्  शलश्हलेली पसु्के पाश्हिे अस्ील ्र बालशमत्र व इसापनी्ी ्ही आ्हे् . यांची 
भाषािलैी साधी, सुंदर व ्ेिसवी आ्ह.े अद्ापपयहं् या गणुांवर दसुऱया कोणतया्ही पसु्काने ्ाण 
केली ना्ही व इ्कया् करील असे मला वाि् ना्ही. इ्र मराठी गद् अगदी नकु्ेच िनमास 
आलेले अ्ःएव नवीन आ्ह ेम्हणनू ्े तयाजय आ्ह.े तयास उत्र असे आ्ह ेकी, ्े का्ही काळाने 
िनेु ्होईल. िर िनेु गं्थ दसुरे पाश्हिे अस्ील ्र कोठ्या्ही शवश्वशवद्ालयापके्षा िनेु गं्थ येथे 
उपलबध आ्हे् .”

“दिेी भाषां्ील गद् ग्ंथाची शनंदा कर्ाना िे संसकृ् ग्ंथ काॅलेिा् शिकव्ा् ् े गद्ग्ंथ नसनू 
कावयग्ंथ आ्हे्  ्ही गोष्ट ्ह े शनंदक शवसर्ा्. म्हणनू दिेी भाषांच ेउचचािन के्यापासनू शनभतेळ 
श्ह्च ्होईल असे अिनू शसद्ध झाले ना्ही. असे्ही पनु्हा सांगणया् ये्े की, दिेी भाषा पढेु कर्ा 
पण तया भाषां्ील ग्ंथां्ील शवचार मळू संसकृ् भाषां्नू रचना घे् लेले आ्हे् ? खरे आ्ह.े पण 
ज्ानेश्वरी पशं्ड्ांना समि् ना्ही, मोरोपं् व वामन पंश्ड् यांनी मराठी शलश्ह्ाना संसकृ्ावर वरा् 
केली आ्ह.े संसकृ्ज् म्हान िास्ती मराठी् नैपणुय दाखवी् ना्ही्. कॅन्डी सा्हबेांचया पंश्ड्ास 
मराठीचा चौकस री्ीने अभयास करावा लागला! मराठी भाषचे ेसंवध्लन अिनू करण ेआ्ह.े” असे 
सांगनू रावसा्हबे पढेु म्हणाले.
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“ग्ृहसथ ्हो! िी भाषा इगं्िी भाषइे्कीच िनुी आ्ह,े िी अभयासशनभृ्  शवद्ाथयाहंची लालसा 
परुवील अथवा वयवसायी मनषुयाचया सव्ल वयव्हारास परुा प्ेडल इ्का शिचा िबदसंचय आ्ह,े 
आपणास मा्ही् आ्ह ेअिा कोणतया्ही भाषइे्की भावी उतकषा्लची िी् लक्षण ेशदस् आ्हे्  ्ी 
भाषा आि शे्ष्ठपदास पावले्या संसकृ् भाषचेया शननाद यकु्त गौरवास व अिलँशिक म्हासागराचया 
पलीक्डील अनयशछिद्रलबधावकाि परंपरे्नू िनम पावले्या प्चारास बळ दणेयाच ेठरवनू श्चा 
घा् करणयाच े्मुच े्हा्ा् आ्ह!े म्हणनू काय करावे ्े ्मुचया सशुवचारशसद्ध म्ावर सोपशव्ो!”

िवेिी सभे्  िेव्हा शवषय शनघाला तयावेळेस तयांनी िे भाषण केले तयाचा सारांि खाली 
शद्याप्माण ेआ्ह े- 

“मी शम. वेसि यांचया ठरावास आनंदाने पषु्टी दे्  आ्ह.े शवश्वशवद्ालया्नू दिेी भाषांच ेपणू्ल 
उचचािन झा्यावर िी उणीव उतपनन ्होणार आ्ह े्ी भरून काढणयाच ेकाम संसकृ् व लॅिीन या 
भाषांचा प्वेि अभयासक्रमा् ्होऊ शद्याने ्होणार ना्ही. ्ह्ली सदु्धा दिेी भाषांचया अभयासा् 
इ्की ्हयगय ्हो् आ्ह ेकी, आप्या समािाच ेशवचार काय आ्हे्  ्े बरोबर समिनू सांगणयास 
्ह्लीच ेबरेच शवद्ाथवी ्ह ेदभुाषी या नातयाने काम करणयास असमथ्ल आ्हे्  असे मला दःुखाने 
म्हणावे लाग्े. शवद्ाथवी दिेी भाषा् िे शलश्ह्ा् व बोल्ा् ् े ध्ड इगं्िी ना्ही व दिेी भाषे् ले्ही 
ना्ही. मा्भृाषचे ेतयांना पररपणू्ल ज्ान नस्े याचाच ्हा पररणाम आ्ह ेअसे मी शनःिकंपण ेसांग्ो. 
इलाखयाच े मखुय शठकाणी िी काॅलेि आ्हे्  तयांचया शभ्ींचया आ् दिेी भाषास शवद्ाथवी 
मजिावच कर्ा्. संसकृ्ासारखया च्रुस्र व म्हारंभरचन भाषांचया अभयासाने बदु्धीच ेसामथय्ल 
वाढवनू ्ी पररपणू्ल कर्ा ये्े असे फायद ेशक्ी्ही दाखशवणया् आले ्री मा्भृाषचे ेअपररपकव 
ज्ान उगमािी शवद्ानदीचा प्वा्ह गढूळ करील असे भय वाि् आ्ह.े” 

रावसा्हबेांना यि आले ना्ही. यशुनव्हशस्लिीचया मशंदरा्नू मराठी भाषचेी ्हकालपट्टी व 
दषुयं्ाचया दरबारा्नू िकंु्लेची ्हकालपट्टी या् पषुकळ सामय आ्ह.े भदे एकच आ्ह े ्ो ्हा 
की, श्ला बा्हरे शनघनू िा्ाना आपला वाली कोणी ना्ही म्हणनू शि्के अवघ्ड वािले श््के 
मराठीला शवश्वशवद्ालयाचया मशंदरा्नू बा्हरे िा्ाना वािले नसेल, कारण श्ला एक ्री वाली 
शमळाला ्हो्ा.

वास्शवक पाश्हले अस्ा असे शदस्े की, िे लोक आि शिवं् आ्हे्  तयांची सिीव भाषा 
सो्ूडन समश्ग् झाले्या लोकांची मृ्  भाषा शिकवण े्ह ेमागे पाऊल िाकणयासारख ेआ्ह.े संसकृ् 
व लॅिीन भाषा उत्म आ्हे् . तयांना उत्िेन दणे ेशनराळे व दिेी भाषांचया ्डोकयावर घाव घालण े
शनराळे. पोिाकर्ा शिक्या िाणाऱया इगं्िी भाषलेा भरुळलेले शवद्ाथवी मा्भृाषचेा अभयास 
कधीच करणार ना्ही्. म्हणनू दिेी भाषांचया उचचािनाबरोबर तयांचा अभयास बंद झाला असे 
समिावयास ्हरक् ना्ही. संसकृ् भाषलेा िागा शमळाली ्ह ेपण उत्म झाले. तयामधये सारसव् 
उत्म अस्यामळेु दिेी भाषांना वळण लावणयाकर्ा श्ची गरि आ्ह.े नसुतया इगं्िीचया ज्ानाने 
गशव्ल् झाले्या शवद्ाथयाहंचया ्डोकया् िनुया संसथांशवषयी ्चुछि्ा उतपनन ्होणयाची भी्ी संसकृ् 
भाषचेया अभयासाने नष्ट ्होईल या् संिय ना्ही. आप्या कीश ््लमान पवू्लिांचया बशुद्धमत्चेी क्पना 
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बरोबर व्हावयास संसकृ् भाषचेया अभयासाशिवाय साधन ना्ही, म्हणनू ्ह्ली दिेी व संसकृ् या 
दोन्ही भाषांना शवश्वशवद्ालया् थारा शमळाला ्ही गोष्ट सवाहं् उत्म झाली आ्ह.े

यानं्र १८८५ साली रिें च भाषचेा प्वेि शवश्वशवद्ालया्ील काॅलेिा् ्होणयाचा प्संग आला 
्हो्ा. ्ेव्हा शम.वाय.एन. रान्ेड यांना रावसा्हबेांनी पढुील पत्र शलश्हले ्हो्े- श्षे्ठवगवीय भाषा् 
रिें च भाषचेा समाविे करणयाचया मी शवरुद्ध आ्ह ेव दसुऱया शसंश्डकनी असाच अशभप्ाय प्दशि््ल  
केला आ्ह.े अिनू ठराव पढेु आला ना्ही, म्हणनू मराठीचया भक्तांनी िर आपले म्हणण ेनीिपण े
शनदि्लनास आणनू शदले ्र तयांच ेकाम ्होईल. िे िे अस्या श्षे्ठवगवीय भाषांच े्फते  म्हण्ा येईल 
् ्े मराठीचया ्फते  म्हण्ा येईल. (१२.४.१८८५)

्ेडककन कॉलेि 
१८७६ साली ्ेडककन काॅलेिा्ील शवद्ाथयाहंनी अिी ओर्ड केली की, तया काॅलेिमधील दोन 

अधयापक शिकशवणयास नालायक आ्हे् . ्हळू बोल्ा् व काय बोल्ा् ्े समि् ना्ही. पढेु 
दाद मागनू घणेयाकर्ा सवाहंनी वगा्ल् ्हिर रा्हवयाच ेना्ही असा कि केला. मखुयाधयापकाने तयांची 
खात्री करून शदली की वािेल ्ेव्हा वािेल तयास वगा्ल्नू गैर्हिर रा्ह्ा यायच ेना्ही. िरा समिू्  
पि्यासारख ेतयांना वािले; परं् ु१९ वया ि्काची पणू्ल छिाप तयांचयावर प्डली ्हो्ी. तयांनी सभा 
भरवनू गव्हन्लर सा्हबेांचके्ेड अि्ल करावयाच ेठरशवले व दोन ्ृ् ीयांि शवद्ाथयाहंचया सहा घऊेन 
तयांनी अि्ल पाठवनूसदु्धा शदला. 

तयांची आणखी ्क्रार अिी ्हो्ी की, मुबंई इलाखया् दोन सरकारी आि्ल कॉलेि आ्हे् . 
एक एश्फनसिन कॉलेि व दसुरे ्ेडककन कॉलेि. पश्हले श्ीमं् ाच े व दसुरे गरीबांच.े पश्ह्या् 
प्ोफेसर चांगले असनू तयांची संखया अशधक आ्ह.े दसुऱया् प्ोफेसर थो्ेड, शवषय  थो्ेड व तयांच े
बशुद्धसामथय्ल थो्ेड. यामळेु ्ेडककन कॉलेिमधील मलेु परीक्षे् पषुकळ पास ्हो् ना्ही्, इतयादी 
इतयादी व पढेु काय ्हो्े तयाची वाि पा्ह् बसले. ्ेव्हा दोन शदवसा्च तयांना कळले की, बी.ए. 
चया वगा्ल्ील मलुगे मानाने वश्डल म्हणनू अशधक ि्हाण ेतयांना एक वषा्लपयहं् परीक्षेला बसणयाची 
बंदी झाली. बशुद्धला वष्लभर ्ांब लागणयाची वेळ आली. शिषयवतृ्ी शमळणयास नालायक ठरले. 
मध्या वगा्ल्ले मलुगे शिषयवतृ्ी शमळणयास १॥ वष्ल  व श्सऱया वगा्ल्ील मलुगे वष्लभर नालायक 
ठरले.

    शननावी पत्रे शलश्हणयापेक्षा या मलुांनी आपले खरे म् अिा्ल् नमदू करून उघ्ड उघ्ड 
वर सहा के्या व माफीचा साक्षी कोणी्ही पढेु आला ना्ही व खवळले्या समदु्रा् आम्ही सव्ल 
एकाच ्हो्डी्नू प्वास करून सगळेच ब्ूुड शकंवा ्रू अिी ििू दाखवली म्हणनू याचा गनु्हा कमी 
योगय्ेचा आ्ह ेअसे का्ही वतृ्पत्रास वािले. शवद्ाथयाहंनी पनु्हा माफी अि्ल ्डायरेकिर यांचयाक्ेड 
केला ्हो्ा. तयांचया पालकांनी्ही केला; पण का्ही उपयोग झाला ना्ही. नं्र गव्हन्लर सा्हबेांक्ेड 
अि्ल गेले ्हो्े. गव्हन्लर सा्हबेांनी शिक्षा कमी केली. यांची शिक्षा कमी करणया् रावसा्हबेांच ेअगं 
्हो्े असे पढुील कािीनाथपं् ्ेलंग यांचया दोन पत्रावरून शदस्े. “या गरीब शवद्ाथयाहंच े्मु्ही 
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मधये प्ड्यास का्ही ्री श्ह् ्होईल. तयांना शक्ी काळिी लागनू राश्हली आ्ह ेतयाची क्पना 
्मु्हाला ये् असेलच. याचया अगोदर मी ्मु्हास याशवषयी भिेलो ना्ही ्हा माझाच दोष आ्ह.े”

गव्हन्लर सा्हबेांनी दया करून शिक्षा दी्डवषा्लवरून स्हा मश्हनयावर आणली. नं्र कािीनाथपं्ांनी 
दसुरे पत्र रावसा्हबेांना शलश्हले ्े - 

“्डायरेकिर यांनी केलेली एक वषा्लची शिक्षा कमी करून बाकीची स्हा मश्हनयांची मलुांना 
भोगावयास ठेवणया् आली; परं् ुस्हा मश्हनयांची कमी शिक्षा भोगावयास प्डली ्री, वष्ल फुकि 
िा्ेच, म्हणनू शिक्षा कमी झा्याने मलुांचा फायदा ्हो् ना्ही, म्हणनू एकवार आपण िी मलुांची 
कामशगरी केली ्ी ्िीच पनु्हा एकवार करणयाची ्मु्हास शवनं्ी करी् आ्ह.े वरील उपकार जया 
सद ्ग्ृहसथाचया अथवा सद ्ग्ृहसथांचया सा्हाययाने ्मु्ही केले तयाचया अथवा तयांचया निरेस वरील 
गोष्ट आणनू द्ावी व शनकाल शि्का लवकर ्होईल श््का पाश्हिे आ्ह ेइ.”

रावसा्हबेांनी िी खिपि केली तयावरून शवद्ाथवीवगा्लबद्दल स्हानभुू् ी रावसा्हबेांचया हृदया् 
शक्ी वास करी् ्हो्ी ्े शदसनू ये् आ्ह.े

पवूवी मशॅट्कयलेुिनचया परीक्षेस बसणयापवूवी परीक्षेस बसणाऱया मलुांच ेवय १६ असले पाश्हिे 
असा शनयम ्हो्ा. तया शनयमाचया शवरुद्ध रावसा्हबेांच ेम् ्हो्े. ्े म्हणाले, “अिी वयाची इयत्ा 
ठरवण ेम्हणिे मलुाचया बौशद्धक सामथया्लवर बलातकार करणयासारख ेआ्ह.े ् ीक्ण बदु्धीचया शकतयेक 
मलुांना आपले शिक्षण थांबवनू धरावे लागले आ्ह.े अिा मलुांना अगोदर काॅलेिमधील शिक्षण 
शमळू शदले अस्ा पढेु िर तयास शवलाय्ेस अशधक शिकणयास िायच ेअसेल ् र फायदाच ्होईल.”

िर का्ही नवीन शनयम करावयाच े झाले व ्ेणकेरून शवद्ाथयाहंच े असलेले ्हकक श्हरावनू 
घणेयाने ्े िर तयांना (शवद्ाथयाहंस) बाधक ्हो् अस्ील ्र ्े शनयम ग्कालापासनू लाग ूकरू 
नये. भाशवकालसापेक्षच तयांचा अमंल व्हावा असे रावसा्हबे म्हण् अस्. (१८.९.१८८२ च ेरे. 
बलेक यांना पत्र)

१८७३ पासनू १८८८ पयहं् तयांना लॉच ेशसंश्डक शनव्डणया् आले ्हो्े. बो्ड्ल ऑफ अकाउंंि्सच े
सभासद नेमले ्हो्े. १८८९ साली रावसा्हबेांना ्डीन शनव्डणया् आले ्हो्े. ्हा मोठा मान श्हदंी 
ग्ृहसथांस प्थम दणेया् आला ्हो्ा.

आिपयहं्ची समारके श्हदंी लोक आपली आपण करून ठेव् अस्. इगं्िी शिक्षणाबरोबर 
लोकांनी समारके करणयाची पद्ध् नवीनच या दिेा् सरुू झाली आ्ह;े परं् ु्िी समारके जयाच े
समारक करावयाच ेतयाचया मतृयनंू्रच करणयाची वश्हवाि आ्ह.े या वेळी रावसा्हबेांचया शमत्रांना 
व इ्र चा्हतयांना तयांचया गणुावर असले्या पे्माला ऊ् येऊन तयांचया ्हया्ी्च तयांच ेसमारक 
करणयाच ेठरवले.

तयांची एक सभा पेशिि ्हाॅलमधये भरली ्हो्ी. तया सभचे ेअधयक्ष सर शदनिा माणकिी पेशिि 
यांनी भाषण केले. तया् रावसा्हबेांचया शवषयी तयांनी खालील प्िसंापर उद ्गार काढले. “मनषुय 
्हया् असनू साव्लिशनक श्ह्ाची काम े करणया् गुं्ला आ्ह े ्ोच तयाची समृ् ी राखणयाकर्ा 
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एखाद ेसमारक कृतय करावे ्ह ेअकाशलक ्होय असे कधी का्ही लोक म्हण्ा्. माझया सव्:शवषयी 
शवचाराल ्र माझ ेम् ्से ना्ही; आशण माझी अिी खात्री आ्ह ेकी ्मुच्ेही कोणाच े्से ना्ही. िी 
िी साव्लिशनक श्ह्ाची गोष्ट करावयाची शनघले तया् तया्  रावसा्हबे गे्या ्ीस वषते सशक्रय भाग 
घे्  आले आ्हे् . आणखी ्ेवढ्या अवधी् तयांनी पषुकळ यि संपादन केले असे खात्रीने म्हण्ा 
ये्े. ्े िनमभर लोकांचया व सरकारचया शवश्वासास पात्र झाले आ्हे्  व दोघांशवषयी आपले क ््लवय 
यिसवी री्ीने कर्ाना तयांनी वण्लनीय बदु्धी सामथय्ल व सव्ंत्र्ेचा बाणा दाखशवला आ्ह.े”

“या नगरी्ील लोकांची व ् िीच एकंदर दिेाची सेवा िी यांनी केली आ्ह,े ् ी अमोशलक आ्ह े
व श्चयाशवषयी तयांचा गौरव करण ेअगदी यकु्त आ्ह.े”

नं्र वरिीवनदास माधवदास म्हणाले, “आम्ही ए्द्दिेीय लोक रावसा्हबेांना पषुकळ वषते उत्म 
ि्हाण ेव यिसवी काय्लकारी असे िे आमच ेपढुारी आ्हे्  तया्ील एक आ्हे्  असे मानी् आलो 
आ्हो् व सव्ल म्हत्वाचया प्संगी तयांचा उपदिे आम्ही घे्  आलो आ्हो्. आप्या दिेबांधवांच ेश्ह् 
साधणयाकर्ा तयांनी सवश्ह्शनरपेक्ष सवाथ्लतयाग दाखशवला आ्ह.े + + + मुबंई मयशुनसीपाशलिीचया 
कामकािा् यांचया विनाने श्च ेफार श्ह् झाले आ्ह.े ्े साधणयाकर्ा सव्:चा काय, काळ व 
कांचन याक्ेड तयांनी मळुीच पाश्हले ना्ही.” समारकाथ्ल िमलेले पैसे शवश्वशवद्ालयाचया सवाधीन 
करून तया्ील वयािा्नू तयांचा आव्ड्ा शवषय िो श्हदंधूम्लिास्त तया् प्ाशवणय दाखवणाऱया 
शवद्ाथया्लला एक सवुण्लपदक दणेयाच ेठरशवणया् आले. या समारकाचा उ्लेख कर्ाना १८८८ 
साली िो पदवीदानाचा समारंभ झाला तया प्संगी व्हाईस चनॅसेलर या नातयाने सर रेम्ंड वेसि यांनी 
भाषण केले. तयाचा सारांिः रािकीय बाब्ी् अथवा सामाशिक बाब्ी् अथवा दसुऱया एखाद्ा 
बाब्ी् चळवळ करणयाची िी शदिा रावसा्हबेांनी पतकरली ्हो्ी श्चयाशवषयी शभनन लोकांची 
शभनन म्े अस्ील; परं् ुया शवश्वशवद्ालया् ्ह े शिक्षणाच ेसंवध्लक, मोठ्या भक्तीने व इमानाने 
तयाच ेसा्हाययक त्े आ्हे्  असे प्तयेकिण कबलू करील अिी माझी खात्री आ्ह.े या कामी तयांनी 
अशवश्ां् श्म घऊेन िी सेवा केली ्ी अख्ंड आ्ह ेव तयांचया कामाची अिी प्िसंा लोकांक्ूडन 
्हो् आ्ह ेव तयांच ेनाव शवश्वशवद्ालयासारखया संसथेचया कागदपत्रां् सवुणा्लक्षरांनी शलश्हले िा् 
आ्ह े्ह ेपा्ूहन िेवढे आम्हास सखु ्हो् आ्ह ेतया्ूहन अशधक सखु दसुऱया किा्ूहन्ही ्होण ेिकय 
ना्ही. आमचया या संसथे्ील िी उत्म व सवाहं् योगय अिी माणसे ्होऊन गेली तयांचया नावाप्माण े
यांच ेनाव सपु्श्शष्ठ् ्होईल. यांचया अगंी सलशपिस, व्हरेो व मसीनास या प्तयेकाच ेगणु व सव्लत्रांची 
की्वी एकविलेली आ्ह.े

शवश्वशवद्ालया्ील ्क्ल बद्ध वाकप्साररणी म्ंडळी
(University Dialectic Society) 

वरील म्ंडळीच ेमोठे मोठे शवद्ान लोक सभासद अस्. तया सभचेा सभासद ्होणयाचा मान 
रावसा्हबेांना २९.६.१८८२ रोिी शमळाला ्हो्ा. या म्ंडळी्ील वादशववाद पाल्लमेंि सभचेया 
ध्वीवर ्हो् अस्. शवषय फार म्हत्वाच ेअस् व वके्त फार शवद्ान अस्. मास्याकर्ा का्ही 
खाली शदले आ्हे् . 
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वक्ता : शम. फाकस शवषय : इगं्िांच ेपरराषट्ीय धोरण कोणचया ्त्वावर शनशश्् करणया्   
यावे? 

वक्ता : शवषय : रािपक्ष व प्िापक्ष यांच ेसशंमश्ण इष्ट आ्ह ेकाय? असेल   
्र िकय आ्ह ेकाय? 

वक्ता : शम. के.  शवषय : इशिप्त
वक्ता : शम. के.  शवषय : सथाशनक सवराजयाचया अशधकारप्ाप्तीपासनू श्हदंसुथानाचा   

फायदा ्होणार काय? 
वक्ता : नया.शम. वेसि शवषय : श्हदंी लोकांना शनःिस्त ठेवणयाची नी्ी इष्ट आ्ह ेकाय? 
वक्ता : शम. शपंकि्लन  शवषय : खलुा वयापार श्हदंसुथानास श्ह्ाव्ह आ्ह ेकाय?

शिक्षण कशमिन
१८८२ साली सरकारने शिक्षण कशमिन बसशवले ्हो्े. “मुबंई ि्हरा् लोकां् असलेली ् मुची 

प्श्ष्ठा, पशश्म श्हदंसुथाना्ील शिक्षण खातया्ील व साव्लिशनक कामा्ील ्मुचा मोठा अनभुव 
लक्षा् घे् ा ्मुचया साक्षीने कशमिनास फार मद् ्होईल व दिेाच ेक्याण ्होईल असे आम्हास 
वाि् आ्ह.े” असे शम. ली. वान्लर यांनी अगोदर रावसा्हबेांना पत्र शलश्हले ्हो्े व कशमिनने काय 
प्श्न शवचारवयाच े्े ठरशवलेले ्हो्े; पण तयाशिवाय िर रावसा्हबेांना आणखी का्ही प्श्न शवचारावे 
व तयाचयावर लोकांच ेअशभप्ाय घयावे असे वाि् असेल ्र ्े प्श्न सचुवावे अिी्ही शवनं्ी तयां् 
केली ्हो्ी व आगाऊ का्ही प्श्नांवर चचा्ल करणयाकर्ा रावसा्हबेांचया घरी भिेीकर्ा वेळ नेमनू 
घे् ली ्हो्ी. 

या कशमिनच े सभासद खाली शद्याप्माण े ्हो्े. नामदार ्हनिर सी. आय. ई. एलएल. ्डी. 
अधयक्ष. एच. पी. िेकब एसकवायर, ्डब्य ूसकूनर, एसकवायर, एम.् ए. आय. सी. एस., का. शत्रं. ् ेलंग 
एसकायर एम.् ए. एलएल. बी. अ्ॅडव्होकेि, यांचयापढेु प्ोफेसर व्ड्लसवथ्ल, बद्रद्दीन ्ययबिी, नवरोिी 
फदु्लनिी, गोकुळदास पारख, काझी िाबदु्दीन, शम. िाई्स, म. मो. कंुिे वगैरे शवद्ान म्ंडळीचया 
साक्षी झा्या ्होतया. मुबंईच ेलॉ्ड्ल शबिप यांनी लेखी शिपण पाठवनू शदले ्हो्े. पढेु मुबंईस कशमिन 
आले ्ेव्हा यांचया साक्षीकर्ा नेमले्या शदविी रावसा्हबेांना दसुरी काम े अस्यामळेु तयांनी 
आपली उत्रे छिापनू सादर केली ्हो्ी.

कशमिनच ेप्श्न व रावसा्हबेांची उत्रे यांचा सारांि ः

प्श्न : १. श्हदंसुथाना् लोकांना िे शिक्षण दणेया् ये्े तयाशवषयी िी ्मुची म्े बनली आ्हे्  
्ी ्िी बनणयास संधी किी शमळ् गेली? 

उत्र : माझा या दिेा्ील शिक्षणािी संबंध आि ३४ वषाहंचा आ्ह.े एश्फनसिन ि्यिूचया 
कॉलेिमधये व िाळेमधये मी दोन वषाहंपयहं् रोि शदवसाधा्लपरु्ा शिक्षक ्हो्ो व एक शबगारी 
इयत्वेर मानाचा शिक्षक ्हो्ो व ्साच मलुींचया िाळेचा सपुरींिें्डेंि ्हो्ो. कराचीस शिदंी नॉम्लल 
कलास पश्ह्याने शनघाला तया् मानाचा पश्हला शिक्षक ्हो्ो. शसंधमधये पॉशलशिकल खातया् सर 
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बाि्लल शरियर यांचया ्हा्ाखाली का्ही शदवस व का्ही शदवस सर ली. िे. िेकब यांचया ्हा्ाखाली 
अस्ा, शसंध व कचछि येथील गावठी िाळा ्पास्या ्होतया. शि््हा ठाण ेव कुलाबा व मुबंई 
ि्हर येथील सरकारी िाळांचा मी ६ वषतेपयहं् शव्हशििर ्हो्ो. मुबंईस गव्हन्लमेंि ्ेडपोचा का्ही वषते 
मी कयरेुिर ्हो्ो. मला मुबंई यशुनव्हशस्लिीने बरीच वषते परीक्षक नेमले ्हो्े. १८६२ सालापासनू तया 
यशुनव्हशस्लिीचा फेलो आ्ह.े १८७३-७४ साली कायद्ाचा शसंश्डक ्हो्ो. उत्र श्हदंसुथाना् व अनयत्र 
प्वास कर्ाना ्ेथील शिक्षण संसथांच ेशनरीक्षण बारकाईने मी केले आ्ह.े 

प्श्नां् घा्ले्या एजयकेुिन या िबदाचा अथ्ल अशनशश्् आ्ह.े ्ो सपष्ट केला पाश्हिे म्हणिे 
माझ ेम्हणण ेकाय आ्ह े्े समिणयास बरे प्ेडल.

िाळेमधये िे (इनंसट्किन) शवद्ादान करणया् म्हणिे दणेया् ये्े तयावरून आम्हास का्ही 
(एजयकेुिनची) शिक्षणाची प्ाप्ती ्हो्े. म्हणिे शवद्ादान व शिक्षण ्ह ेदोन्ही िबद शनराळे आ्हे् , 
असे धयाना् ठेवले पाश्हिे. शिक्षण म्हणिे अदंािाने म्हण्ा सवयी िो्डवण,े मनषुयाचया नैश्क 
व बौशद्धक बलाचा उतकष्ल करण ेअथवा दसुऱया िबदां् सांगावयाच ेम्हणिे मनषुयाला परुुषाथ्लक्षम 
करण.े िारीररक व मानशसक बलाचा (आतमा, मन व बदु्धी यांचा) िकय ्ेवढा शवकास करणयाच े
सामथय्ल तयाचया अगंी आणण.े ्ह ेकाय्ल सव्: चांगले उदा्हरण घालनू व िां्पण ेवळण लाव्याने 
साध्े. (एजयकेुिनच)े शिक्षणाच ेउत्म पररणाम ्हा्ी लागावयास स्् सोतसा्ह उद्ोग करावा 
लाग्ो. शिक्षणाला प्ारंभ मलुगा पाळणया् अस्ानाच ्हो्ो. मनषुयाचया बदु्धीची पणू्ल वाढ ्होणयास 
ग्ृहशिक्षणाची अावशयक्ा आ्ह.े वग्ल सिु्ाच िाळे् लागणारी शिस् थांब्े. पढेु काॅलेिा् 
गे्यावर प्ोफेसराचया खोलीबा्हरे मलुगा आला की थांब्े. याचमळेु पषुकळ दोष उतपनन झाले 
आ्हे्  व ्े लपवनू का्ही उपयोग ना्ही. शिक्षणाच ेशनदबोष काय्ल पश्ह्या काळी प्ो. ्हाक्ल नेस व पॅिन 
यांनी केले व आ्ाचया काळी प्ो. व्ड्लसवथ्ल करी् आ्हे् . पश्ह्या काळी ्हाक्ल नेस व पिॅन यासारख े
प्ोफेसर (गरुू) शमळ् अस्. ्े सव्: एश्फनसिन सा्हबेांनी शनव्ूडन आणले ्हो्े. आ्ा शम. वेसि 
म्हण्ा् ्से प्ोफेसर वर प्ोफेसर शमळ्ा्! कसले? ्हा प्श्न दयुयम आ्ह.े 

शम. शमचले म्हण्ा्, ‘आ्ा शवद्ाथयाहंना इगं्िी बोल्ा-शलश्ह्ा ये्े व उद्धिपणा दाखशव्ा 
ये्ो. असे का ्होणार ना्ही?’

मनषुय ्हा सवयींचा केलेला आ्ह ेव हा सवयी ग्ृहशिक्षणावर अवलंबनू आ्हे् . ्े िेथे ना्ही, 
्ेथे तयाची उणीव किाने्ही भरून येणार ना्ही. असे मी एजयकेुिन ्हा िबद (इनसट्किन) शवद्ादान 
िबदाचा प्श्योगी िबद आ्ह े असे मना् बाळगनू बोल् आ्ह.े श्हदंी लोकांचया शिक्षणावर 
जया शकतयेक गोष्टींचा पररणाम ्हो्ो, तया्ीलच सरकार जया गोष्टी कर्े, तया आ्हे् . कारण तया 
गोष्टींनी चांगले शकंवा वाईि उदा्हरण घालनू दे् ा ये्े. उदा्हरणाथ्ल, लक्मीिास्ताच ेकायद ेअसे असे 
आ्हे् . ्े सदवै मानले पाश्हिे्. लोकांची कोणतया्ही बािारां् कोणतया्ही वस्चूी मागणी व तया 
वस्चूा परुवठा याशवषयी िे शनयम आ्हे्  तया् ्हा् घा्ला अस्ा काय अनथ्ल ्हो्ा् ्े आम्हास 
एकीक्ेड शिकवले िा्े व दसुरीक्ेड असे कायद ेकरणया् ये्ा् की, एका सपाि्यासरिी लोकांची 
प् ना्हीिी ्हो्े. नैश्क व रािकीय शसथ्ी बदल्े. असे प्कार या दिेाचया दखखन प्ां्ा् घ्ूडन 
ये् आ्हे् . 



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 1 / 276

याशिवाय सरकारी शवद्ाखातया्ील अशधकाऱयांना सव्:चया व ््लनाने्ही चांगले वाईि उदा्हरण 
घालनू दे् ा ये्े. वररष्ठांच ेआप्या ्हा्ाखालील लोकांिी व ््लन चांगले नसले ्र सव्ल शवद्ाज्ान 
पररणामी नष्ट ्हो्े. उदा्हरणाथ्ल, एखादा बी.ए. झालेला अथवा न झालेला एखादा श्हदंी ग्ृहसथ 
शवद्ाखातया्ील आप्या वररष्ठ अशधकाऱयाला भिेावयास िा्ाच ्ो तयास आगािी्नू पा्ह्ाच 
शवचार्ो ‘कया मगं्ा ्ह?ै’ या व ््लनाने १० िाळा घालनू िे श्ह् व्हावयाच े ्ेवढे नष्ट ्हो्े. हा 
उदा्हरणाने तया ग्ृहसथाचा सवभाव्ही ्साच बन्ो व या री्ीने, परंपरेने साऱया शवद्ाखातयाची 
शिस् शबघ्ड्े.

प्श्न ः २. ्मुचया इलाखयां्ील प्ाथशमक शिक्षणाची वयवसथा चांग्या पायावर सथाशप् झाली 
आ्ह ेव समािाला जया ्ऱ्हचेया शिक्षणाची उणीव भास ूलागली आ्ह,े तया ्ऱ्हचे ेशिक्षण दणेयास 
श्चया अगंी कुव् आली आ्ह े की ना्ही? शिक्षण पद्ध्ी् कोण्ी सधुारणा पाश्हिे ्े सचुव ू
िकाल काय?

उत्र : ना्ही. तया गोष्टीस बरेच शदवस लाग्ील. प्ाथशमक शिक्षणकाय्ल लोकांनी आपले आपणच 
केले पाश्हिे. १८५५ साली शिक्षणाची वयवसथा करणयास लोकांची (बो्ड्ल आफॅ एजयकेुिन नावाची) 
पंच कशमिी ्हो्ी ्ी रद्द करणया् आली. ्ही चकू झाली. िाळामास्रांच ेविन नष्ट झाले आ्ह.े 
शवद्ाखा्े म्हणिे एक यंत्रच झाले आ्ह.े ्पासणी करणाऱयांची संखया वाढली आ्ह.े पत्रवयव्हार व 
कोष्टके वाढली आ्हे् . गावोगावचया िाळां् पंच ना्हीसे झाले आ्हे् .

प्ाथशमक शिक्षणाचा वयाप शक्ी असावा ्े रिें च लोकांनी कायद्ाने ठरवले आ्ह े्े असे -
प्ाथशमक शिक्षण म्हणिे- नैश्क शिक्षण, लेखन, वाचन, भगूोल (मखुय्ः रिानस दिेाचा), 

इश््हास (शविषे्ः रिानस दिेाचा आि ्ारखपेयहं्चा), का्ही कायदा म्हणिे काय, लक्मीिास्त 
म्हणिे काय, यांच े थो्डीिी क्पना ्होणयािोगे ज्ान, गशण्िास्त, पदाथ्लशवज्ानिास्त व तयाचा 
उपयोग िे् ी व आरोगय यांचयािी असलेला तयाचा संबंध, कला, अगंम्ेहन्ीची काम,े ्हर्ऱ्हचेया 
धदंवेाईकांना लागणारी ्हतयारे, शचत्रकला, मा्ीच े नमनेु करण,े ्ाशलम, गायन, मलुांना लषकरी 
कवाई् व मलुींना शिवणकाम. 

्हाच क्रम फेरफार करून श्हदंसुथानचया शसथ्ीला िळेुल असा करून घे् ला पाश्हिे. खालील 
सधुारणा व्हावया असे मी सचुशव्ो.

१. गशण्ा् ्तपर्ा, ्ों्डचया श्हिोबा् प्वीण्ा व श्हदंी िमा खचा्ल् कुिल्ा पाश्हिे. 
२. नीश्शिक्षण ्ह ेफार इष्ट आ्ह ेव याच ेपररणाम चांगले ्हो्ील.
३. (धदं ेशिक्षणाची आम्हास फार िरूरी आ्ह.े ्थाशप सधयाचया कशमिन पढेु ्हा शवषय ना्ही 

म्हणनू वाईि वाि्े.)

प्श्न ः ३. ्मुचया इलाखया् प्ाथशमक शिक्षणाचा लाभ करून सव्ल लोक घे् ा् शकंवा तया्ील 
का्ही वगा्लच ेलोक घे् ा्?

उत्र ः का्ही वगा्लच ेलोक घे् ा्. लाखो लोकांना येथे िरी थो्डकया् पोि भर्ा ये्े ्री्ही ्े 
भरणयाची पंचाई् प्ड्े. िीव िगव्ा आला म्हणिे झाले असे म्हणनू झग्ड् असले्या 
लोकांचया मलुांना िाळे् िाण ेिकय ना्ही.
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प्श्न ः ५. ग्ृहशिक्षणाला ्मु्ही शक्ी म्हत्व दे् ा?
उत्र ः याच ेउत्र माझया पश्ह्या प्श्नाला शदले्या उत्रा् ये्े. मनषुयाचया मनाची पणू्ल वाढ ्ही 

का्ही ५-१० वषाहंनी ्हो् ना्ही. श्ला यगुे लोिावी लाग्ा्. आमची संसकृ्ी आनवुंशिक 
आ्ह ेव ्ी आमचया ्हा्ी द्रवयाचा एक मोठा शनधीच आ्ह.े

प्श्नः ६. िे् ी पषुकळ असले्या गावी लोकांना प्ाथशमक शिक्षण दणेयास जया सरकारचया मद्ीने 
अथवा मद्ीशिवाय चालणाऱया खािगी संसथा आ्हे्  यावर सरकार शक्ी अवलंबनू रा्ूह 
िकेल?

उत्र ः मुबंई, पणु े व अ्हमदाबाद यासारखया ि्हरांशिवाय अनय शठकाणी खािगी प्यतनांवर 
सरकार अवलंब ूिकणार ना्ही.

 या शठकाणी खािगी प्कारे प्यतन करणाऱया शमिनऱयांचया संसथा आ्हे् ; परं् ुतया राषट्ीय 
शिक्षणाचया काया्लस योगय ना्ही् व तयांना या कामांकर्ा पिैाच ेसा्हायय करण ेअनशुच् 
आ्ह ेअसे िे दादाभाई नवरोिी व नवरोिी फदु्लनिी म्हण्ा्, ्े मला पणू्ल मानय आ्ह.े या 
इलाखया् पणु ेयेथे बाळ गंगाधर शिळक व दसुरे मुबंई यशुनव्हशस्लिीच ेपदवीधर यांनी उचच 
प्कारच ेइगं्िी शिक्षण दणेयाच ेसाव्लिशनक काय्ल चालवले आ्ह.े तयांचया प्योगास अनेक 
अ्डचणी्नू यि ये् आ्ह ेव तयांच ेबे् सव्लच ््डीस िा्ील ्र या इलाखयाभर िाळांच े
िाळेच शनमा्लण कर्ील. तयांना यि यावे अिी माझी इचछिा आ्ह ेव उत्िेन दणेयास तयांची 
लायकी आ्ह.े

प्श्न ः १४. प्ाथशमक शिक्षणाचया िाळा किा वाढव्ा ये्ील? व तयांचा िास् उपयोग कसा 
कर्ा येईल?

उत्र ः या िाळा आप्या आ्हे्  अिी भावना आप्या लोकां् उतपनन करवनू तयांचयािी तयांचा 
श्ह्संबंध िळुवनू आण्याने.

प्श्न ः १७. सरकारचया  गँ्नि इन ए्ड पद्ध्ीने मोठ्या प्माणावर िाळा व काॅलेि काढणयास समथ्ल 
व ्तपर असे लोक ्मुचया इलाखया् आ्हे्  काय?

उत्र ः आमचया काॅलेिला खास वयक्तींची दानिरूपणाची मद् झाली आ्ह.े ्थाशप इगंलं्डमधये 
िे काम करणयास रािांना, सरदारांना व उदार धशनकांना शकतयेक ि्के लागली ्े 
श्हदंसुथानासारखया दररद्री दिेांस लवकर साधणार ना्ही.

प्श्न : २०. द्रवयाच ेसा्हायय कर्ाना त्रयसथपणा धमा्लसंबंध ेशक्प् राखला िा्ो?
उत्र ः त्रयसथपणा राखणया् चकू ्हो् अस्यास ्ी शमिनऱयांचया संसथासंबंधी ्हो् आ्ह.े 

श्हदंी प्िेने शदले्या करा्ील पैसे जया शमिनऱयांचया संसथांच ेमखुय उद्दिे श्हदंी धम्ल नष्ट 
करणयाचा आ्ह ेतयांना दणे ेअनयायाच ेआ्ह.े

प्श्न ः २१. श्ीमं्  लोक उचच शिक्षणाचया कामी पैसे खच्ल करणयास ्यार ना्ही् या म्हणणया् 
्थय शक्ी आ्ह?े ्मुचया इलाखया् काॅलेिमधये फी घे् ा् ्ही कमी प्ड्े की काय?
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उत्र ः यरुोप व अमरेरका या दोन दिेांपेक्षा लोक अशधक पैसा दे् ा्. सरकारी काॅलेिमधील  फी 
फार ि्ड आ्ह.े एश्फनसिन काॅलेिची सथापना कर्ाना लोकांनी पैसे बरेच शदले आ्हे् . 
तयाची फी कमी केली पाश्हिे.

प्श्न ः २२. नसुतया फीवर चालशवलेली खासगी िाळा शकंवा काॅलेि ्मु्हाला मा्ही् आ्ह ेकाय?
उत्र : पणुयास एक भरभरािीस आलेली िाळा आ्ह े्ी शिळक व तयांच ेस्हकारी चालशव्ा् व 

मुबंईस दोन िाळा का्ही पािवी ग्ृहसथांनी चालव्या आ्हे् .

प्श्न : २३. खािगी काॅलेि, तया शठकाणी सरकारी काॅलेि अस्ाना श््केच विनदार ्होऊ 
िकेल काय? असेल ्र तयास ्से ्हाेऊ दणेयास काय केले पाश्हिे?

उत्र ः ्होय. अिा संसथा कलकत्यास आ्हे् . पणुयाची संसथा ्िीच श्ह्कर ्होईल. श्ला आश्य 
शदला पाश्हिे.

प्श्न : २४. उचचशिक्षणाचया कामा् का्ही अशनष्ट चढाओढ लाग्याने नकुसान ्हो् अस्यास 
तयास उपाय कोण्े?

उत्र : चढाओढीची आवशयक्ा आ्ह.े चढाओढीने शि्कया िाळा व काॅलेि शनघ्ील श््की 
शनघाली पाश्हिे्. कारण शिक्षणाच ेकाम लोकांच े्हा्ी गेले पाश्हिे. या संसथा शि्कया 
शभनन शभनन नमनुयावर शनघ्ील श््के इष्ट आ्ह.े कारण सषृ्टीसदु्धा ब्ुहशवध आ्ह.े

प्श्न ः २५. शिकले्या श्हदंी लोकांना शकफाय्िीर धदंा वाि्यास ये्ो काय? 
उत्र ः शदवसानशुदवस ्े काम कठीण ्हो् चालले आ्ह ेव वररष्ठ िागा तयास बंद ठेवी् गे्यास ्े 

अशधकाशधक कठीण ्हो् िाईल.

प्श्न ः २८. या दिेाला िरूर आ्हे्  तयापेक्षा अशधक शवद्ाथवी प्वेि परीक्षांना बस् ना्ही् काय?
उत्र ः यांची संखया फार फािील आ्ह ेअसे वाि् ना्ही; पण कलाकौि्याच ेशिक्षणाभावी ्ही 

संखया अिीच अशनष्ट री्ीने वाढेल.

प्श्न : ३२. ्ह्लीचया िाळांचया ्पासणीसंबंधी ्मुच ेम् काय आ्ह?े
उत्र : माझया म्े ्ह्लीची पद्ध्ी अवि्ड आ्ह.े एका शि्हास एक ्ेड. इनसपकेिर परुा आ्ह.े 

इनसपकेिर मळुीच नको्. पश्ह्या प््ींची ्हायसकूल ्डायरेकिरने ्पासावी् व इ्रांची 
्पासणी शि््हा कशमि्यांनी करावी व ्ेडपयिुी इनसपेकिराने असेसराच ेकाम करावे.

प्श्न : ३४-३५. सव्ल िाळां्नू लावले्या अभयासाचया क्रशमक पसु्कांशवषयी ्मुच ेकाय म् 
आ्ह,े िाळांची ्पासणी व क्रशमक पसु्के यासंबंधी िे शवद्ाखातयाच ेधोरण आ्ह ेतयाने 
खािगी शिक्षणशवषयक संसथांची वाढ खुिं् आ्ह ेकी काय? सवाभाशवक मलुां् असलेली 
बदु्धी शवकास पाव्े की ना्ही? दिेी सारसव्ाची उपि कंुशठ् ्हो्े की काय?

उत्र ः सरकारी ्ेडपो बंद करावे. क्रशमक पसु्के शल्ूहन घणे ेव तयावर दखेरेख ठेवण ेकशमिीक्ेड 
सोपवावे व श्ला शवद्ाखातयां्ील कामगारांनी सा्हायय करावे. ्ह्लीचया क्रशमक 
पसु्का् पषुकळ सधुारणा इष्ट आ्हे् . यांचा शवचार अशधक शवस्ृ् पण ेपद्ध्िीर शववरण 
के्याशिवाय समाधानकारक री्ीने कर्ा येणार ना्ही.
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प्श्न : ३६-३७. अशखल श्हदंसुथानाकर्ा िर अवयंग शिक्षणाची योिना केली ्र सरकारने कोण्े 
शिक्षण काय्ल आप्या अगंावर घयावे व कोण्े खािगी संसथाक्ेड सोपवावे? सरकारने िर 
िाळा व काॅलेि या्नू सव्ल अगं काढून घे् ले ्र तयाचा शिक्षण प्सारावर काय पररणाम 
्होईल? सथाशनक संसथांचया सथापनेमळेु िो सवावलंबनाचा गणु लोकांना ि्ड् आ्ह ेतयाची 
वाि काय ्होईल? शिक्षणाचया उत्मपणा्ील अससलपणा कमी ्होईल काय? ्होईल असे 
वाि् असेल ्र ्से न ्होऊ दणेयास काय केले पाश्हिे? ्ह्ली िाळां्नू व काॅलेिां्नू 
क ््लवय अक ््लवय काय इ. नैश्क ्त्वांचया शिक्षणाला िागा शमळ् आ्ह ेकी ना्ही?

प्श्न : ३८. सरकाराने िर आपले अगं िाळा व काॅलेि या् शद्या िाणाऱया शिक्षणा्नू काढून 
घे् ले ्र शिक्षणाची इयत्ा शबघ्ेडल अिी भी्ी ्मु्हाला वाि्े काय? िर वाि् असेल 
्र असे न ्होऊ दणेयाशवषयी काय उपाय योिले पाश्हिे्?

प्श्न ः ३९. सरकारी िाळां् व काॅलेिा् नीश््त्वांचा (क ््लवय अक्ल ्वय हाशवषयीचा) बोध 
्होणयाची का्ही नवीन ्िवीि केलेली आ्ह े काय? हाशवषयी ्मु्हास का्ही सचूना 
करावयाचया आ्हे्  काय?

उत्र ः ३८-३९. सरकाराने आ्ाच एकदम अगं काढून घे् ले ्र तयाचा पररणाम शवघा्क ्होईल. 
आमचया शिक्षणशवषयक सव्ल संसथा शमिनऱयांचया सवाधीन सरकार करणार की काय अिी 
भी्ी आ्ा िे कशमिन बसले आ्ह,े तयावरून लोकां् उतपनन झाली आ्ह.े लोक कदाशच् 
चकु् अस्ील शकंवा नस्ील, काय वािेल ्े म्हणा पण शमिनऱयांवर लोक शवश्वास ठेव् 
ना्ही्. गरीब लोक तयांचया शिक्षणशवषयक संसथांचा उपयोग करून घे् ा्; पण ्ो का ्र 
सरकारी संसथांची अशधक फी तयांना झपे् ना्ही. आम्ही श्हदंी लोकांनी पषुकळ पररश्म केले 
आ्हे् ; परं् ुऑकसफ्ड्ल व कें शरििची शवश्वशवद्ालये श्हदंसुथाना् शनदान आमचया भागां् 
्री शनपिणयास बराच काळ गेला पाश्हिे.

प्श्न ः ४०. मलुांच ेिारीररक बळ वाढावे म्हणनू िाळा व काॅलेि या् का्ही उपाय योिणया् ये् 
आ्हे्  काय? याशवषयी ्मु्हास का्ही सचूना करावयाचया आ्हे्  काय?

उत्र ः या शदिनेे का्ही प्यतन झालेले आ्हे् . पण समाधानकारक री्ीने झालेले ना्ही्. या 
दिेा् कोण्े खळे प्चारा् आ्हे्  व ्े कसे खळे्ा् याशवषयी माश्ह्ी दणेारे सशचत्र 
पसु्क छिापनू िाळा खातयाने प्शसद्ध करावे. पो्हण ेव घो््डयावर बसण ेया दोन्ही ्ऱ्हचेया 
वयायामास उत्िेन शदले पाश्हिे. गे्या ्ीस वषाहं् यांची आव्ड कमी ्हो् िा् आ्ह.े याने 
फार अपाय ्हो् आ्ह.े ‘खळेांच े्त्वज्ान ्ह ेएक उतसा्हवध्लक िास्त आ्ह.े’ अिा नावाच े
एक पसु्क मला कोणी दाखशवले. तया् िसा प्यतन केलेला आ्ह े्सा शिक्षण खातयाने 
करावा. उद्ोगाची वाण ना्ही पण माग्ल दाखवनू दणेाऱयांची आ्ह.े

प्श्न ः ४१. ्मु्हाला मलुींचया शिक्षणाची लोकांनी चालशवलेली एखादी संसथा ठाऊक आ्ह े
काय? असेल ्र श्ची काय पद्ध्ी आ्ह?े ४२) िाळाखातयाने काय काय संसथा काढ्या 
आ्हे् ? तया् काय शिकव्ा्? तया् काय सधुारणा ्होण ेिकय आ्ह?े ४३) मलुगे व मलुी 
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यांचयाकर्ा शभनन िाळा चालशवणयासंबंधी ् मुच ेम् काय आ्ह?े ४४) मलुींकर्ा शिक्षक 
शनमा्लण करणयाचा उत्म माग्ल कोण्ा?

उत्र ः ४१ व ४२. सिु्ंडि्स शलिररी व सायंशिफीक सोसायिी या खासगी संसथेिी मळू सथापनेपासनू 
माझा संबंध आि ३४ वषते आ्ह.े श्चया िाळां्नू दिेी भाषां्नू चाललेले शिक्षण माझया 
म्े साधारणपण ेआमचया लोकांना परेुसे आ्ह.े ४३) मी शमश् िाळा पद्ध्ीचया शवरुद्ध आ्ह.े 
आमचया समािाचया शसथ्ीस ्े अनशुच् आ्ह.े ४४) मी नाॅम्लल सकूलांची शिफारस कर्ो. 
तयांचा अिनू व्हावा श््का उपयोग ्हो् ना्ही.

प्श्नः- ४७. ्ह्लींचया शिक्षणा् काय मखुय दोष आ्हे् ? व ्े कसे दरू कर्ा ये्ील?
उत्र ः संसकृ्ाचा अभयास केवळ संसकृ्शवद्ा वाढशवणयाचया उद्दिेाने ्हो् ना्ही. शिक्षण 

कोणतया भाषे् द्ावे या वादा् संसकृ् भाषा बािलूा सारली गेली आ्ह;े परं् ुसंसकृ् 
भाषा श्चया रािकीय दबु्ललावसथे् सदु्धा-अद्ाशप श्हदंसुथाना्ील सव्ल भागां् शवद्ान आय्ल 
लोकांची सामानय भाषा (lingua franca) आ्ह.े पणुया्ील िनुया कॉलेिांचा बराच उपयोग 
झाला. का्हीएक शवशिष्ट कामाप्ीतयथ्ल खच्ल व्हावा म्हणनू काढून ठेवले्या एका खासगी 
द्रवयशनधीवर ्ह े कॉलेि चालले ्हो्े. १९५१-५२ साली नवे कॉलेि शनघाले. संसकृ् 
शवद्ेची नसु्ी छिाया रा्ूहन मळू पदाथ्लत्व ना्हीसे झाले आ्ह.े परुा्न संसकृ् शिक्षणाचा 
संप्दाय ् ो कसा ्हो्ा तयाची शिपण ेशवद्ाथयाहंना  करावयास लावनू तयास राखणयाचा प्यतन 
झालेला पा्ूहन ्हस ूये्े. ज्ानाि्लनाचा ्डोळे शमिून चालणयाचा रािपथसलुभ माग्ल अद्ाशप 
शनघाला ना्ही.

  संकृ् शवद्ेला उत्िेन योगय शद्यास अिनूसदु्धा िास्ती पशं्ड् शनमा्लण ्हो्ील. ्ह्ली 
पंश्ड् या िबदाचा िो अथ्ल समि्ा् तया अथवी मी पंश्ड् ्हा िबद वापरला ना्ही. ्ह्ली 
पंश्ड् ्हा िबद कोणतया अथवी वापर्ा् ्ो अथ्ल धयाना् आला म्हणिे आमची शक्ी 
अवन्ी झाली आ्ह े् े शदसनू येईल. प्थम पंश्ड् ्हा िबद फार शवद्त्ादि्लक ्हो्ा. आ्ा ् ो 
फक्त यरुोशपयन लोकांना दिेी भाषा शिकशवणाऱया मनुिीला लाव्ा्. योगय उपाय योिले 
व या शवद्ेला िरा िोम आणणया् आला ्र एकंदर शिक्षणाला या एका उपायाने उत्िेन 
येईल.

प्श्न ः ४८. उचचशिक्षणावर सरकार िो पैसा ्मुचया इलाखया् खच्ल कर्े ्ो अनावशयक आ्ह े
काय?

उत्र ः माझया म्े आमची काॅलेि ससुंपनन शसथ्ी् ना्ही् व अशधक द्रवय व अशधक गणुाढ्य 
माणसे पाश्हिे्. कशमिनची बेअदबी के्याशिवाय म्हण्ो की, तयाने शदवसानशुदवस 
पाणी घालनू ्ाक वाढशवणयाच ेयोि ूनये. या पढुचया सरकाराने योिावयाचा उपाय म्हिला 
म्हणिे (िो एक शदवस योिावाच लागेल ्ो) ्हा की राषट्ाचा अवाढवय वाढलेला खच्ल 
कमी करणयाचा ्होय. ्ह ेकाम राक्षसी आ्ह;े परं् ुकेले पाश्हिे. िी िी नवी योिना शनघ्े 
्ी ्ी पासनू नवे खा्े शनमा्लण ्हो्े व कसे्ही करून आतमरक्षण केलेच पाश्हिे ्हा सषृ्टीचा 
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कायदा आ्ह ेतयाला अनसुरून प्तयेक खा्े सवप्ीतयथ्ल यदु्ध चाल ूठेव्े. जया गोष्टी का्ही 
रुपयांनी व्हावयाचया तयांना ्हिारो रुपये लाग ू लाग्ा्. सारसव्ाला उते्िन दणेयाचया 
कामी वरील अनभुव पषुकळच ये्ो. आमची संसकृ् पसु्के तयांची यादी करून घणेयास 
यरुोपला पाठवी् अस्ो. (नं. २०५३ ्ारीख २७.१२.१८४१ चा शिक्षण खातयाचा ठराव 
पा्हा) व अिदु्ध ्हस्शलशख् प््ींच ेफोिो काढणयास ्हिारो खच्ल ्हो् आ्हे् . रेशव्हनय ू
खा्े, पोशलस खा्े व साव्लिशनक काम ेकरणयाच ेखा्े व इ. दसुरी खा्ी म्हान व ऐश्वय्लवान 
आ्हे्  व तयांचया वैभवास गरीब लोकांच े रािकीय, नैश्क व साश्हतयशवषयक शिक्षण 
बळी प्ड् आ्ह.े याला एक उदा्हरण दे्  मुबंईची मयशुनशसपाशलिी मुबंई्ील शिक्षणकाय्ल 
आप्या अगंावर घयावयाला ्यार आ्ह.े दसुऱया कोणतया्ही सरकारी खातयाप्माण ेचोख 
री्ीने ्े काय्ल चालशवणयास श्ची ्यारी आ्ह.े पण ्े काय्ल श्चया सवाधीन करावे की 
ना्ही याचा काथयाकूि आि पंधरा मश्हने चाल ूआ्ह ेव सरकारी अशधकाऱयांबद्दल योगय 
सनमान मना् बाळगनू मी म्हण्ो की, ्े अिनू िागयावरून ्हललेच ना्ही्. मुबंई ि्हरास 
संसथा चालशवणयाच ेसामथय्ल आ्ह ेव श्ने मोठ्या संसथा सव्ंत्ररी्ीने चालशव्या आ्हे् . 
मोठमोठाले उपाय्ही योिले आ्हे्  व असे अस्ा तया कामा् आमचया गळया् सरकारी 
अधयक्षांच ेव आदिेकांच ेओझ ेलादणयापरु्े शमष िोधनू काढण े्ह े्ह्लीचया मनसू सािेसे 
ना्ही. सवराजय म्हणिे सवराजय अथवा ्ो एक समिू्  करणयाचा प्कारच ्होईल. आम्ही 
आमच े शिक्षणकाय्ल नीि सांभाळू शनदान आम्ही कसे सांभाळ्ो, ्े करून दाखवणयास 
अवधी शमळणयाइ्की आमची योगय्ा आ्ह.े मी नवया कायद्ांचया शवरुद्ध आ्ह.े लोकांना 
तयांची गरि असली ्र गोष्ट शनराळी. शिक्षण प्सारास अिा कायद्ांची आवशयक्ा ना्ही.

प्श्न ः ५०. िाळाखातया्ील लोक उचच शिक्षणावर अननयसाधारण आसक्ती दाखव्ा् ्ह े
का्हींच ेम्हणण ेखरे आ्ह ेकाय? िाळा किा चालवावया, कसे शिकवावे इ. कामा् वाकब 
अिा लोकांची िाळा खातया् बा्हरेून भर्ी केली पाश्हिे काय?

उत्र ः ना्ही. आ्हे्  तया लोकांनीच अशधक श्म केले पाश्हिे्. मग काय पाश्हिे असे शवचाराल 
्र ्हळू्हळू, संथपण े मनाची सम्ा राखनू पररश्म केले पाश्हिे्. आम्ही शनसगा्लनकुारी 
बनले पाश्हिे. स्् उद्ोग व श्म यथोशच् मागा्लने केले पाश्हिे्.

प्श्न : ५२. मखुय िाळांना दयुयम िाळांच ेरूप द्ावयाच ेप्यतन ्हो् आ्हे्  काय?
उत्र : िाळाखातयाच ेकाम जया री्ीने चालले आ्ह ेश्ने क्पनासामथय्ल व सिीव्ा ्ही नष्ट ्हो् 

आ्ह.े

प्श्न : ५३. िाळे्ील शकंवा काॅलेिा्ील फी मलुांचया पालकांचया ऐप्ीप्माण ेठेवावी काय?
उत्र ः नये ठेव.ू ्ी सव्लत्र सारखी असावी; परं् ु्ी बे्ाची असावी.

प्श्नः ५५. परीक्षा घऊेन द्रवयसा्हायय करण े् े करणयाची पद्ध्ी कोणतया िा्ीचया शिक्षणसंसथांना 
लाग ूकरावी?
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उत्र ः सव्ल संसथांना सारखी लाग ूकरावी व शवशिष्ट म्ाच ेधम्लशिक्षण दणेया् येणार ना्ही ्ही तया् 
अि ठेवावी.

प्श्न ः ५८. िाळे् शकंवा काॅलेिा् एक िण िास्ी् िास् शक्ी मलेु शिकव ूिकेल?
उत्र ः कोठे्ही चाळीस; पण कॉलेिा्ील अगदी वररष्ठ वगा्ल् ्ही संखया अशधकच शनयशम् केली 

पाश्हिे. मी एश्फनसिन काॅलेिा् वरच ेगशण् शिकवले आ्ह.े ्ेव्हा वग्ल ल्हान अस्. िरा 
मोठ्या वगाहंस्ह शिकव ूिकलो अस्ो. साश्हतय शिकशवणयाच ेवग्ल, िास्त शिकशवणयाचया 
वगा्लपेक्षा ल्हान असावे.

प्श्न ः ६०. धमा्लसंबंधी अगदी त्रयसथ रा्हणयाचा िो शनयम आ्ह े तयाचा अगदी अक्षरिः अथ्ल 
केला म्हणिे सव्ल िाळा व काॅलेि यांचया वयवसथे्नू सरकारने अगं काढून घे् ले पाश्हिे 
की काय?

उत्र ः नको; परं् ुजया संसथां्नू शवशिष्ट म्ांच ेधम्लशिक्षण दणेया् ये्े तया सव्ल संसथांना  मग तया 
श्हदंचूया, मसुलमानांचया अथवा शरिसतयांचया असो् सरकाराने द्रवय सा्हायय करू नये असे 
माझ ेम् आ्ह.े

प्श्न ः ६१. शवश्वशवद्ालयाच ेप्ोफेसर ्ही िी संसथा आ्ह े श्ने उचच शिक्षणा् सधुारणा ्होणार 
ना्ही काय?

उत्र ः मला वाि्े ्ातकाशलक फलाची अपेक्षा करणयाची आमचया दिेा् सवय प्डली आ्ह े्ी 
अशनष्ट आ्ह.े व ््लमानकाळापरु्ेच आमचया श्माच ेधोरण नसावे. साव्लकालीन पररणामाक्ेड 
दृष्टी ठेवली पाश्हिे.

प्श्न ः ६२. एक वग्ल पालिून वरचया वगा्ल् मलेु िाऊ दणे े्ह ेपरीक्षांवर अवलंबनू ठेवावे की तया 
तया वगा्ल्ील शिक्षकांवर सोपवनू द्ावे?

उत्र ः परीक्षांवर नसावे. शिक्षकांवर सोपवावे. परीक्षांवर ठेव्याने चांग्या मलुांची शनरािा ्हो्े.

प्श्न ः ६५. बी. ए. चया वगा्लपयहं् शिकवणयास यरुोशपयन प्ाेफेसर काठे कोठे नेमले पाश्हिे्?
उत्र ः वाग ्संप्दायाप्माण ेइगं्िी शिकवणयापरु्े जयाची िनम भाषाच इगं्िी आ्ह ेतयासच नेमावे. 

इ्र सव्ल शवषय शिकवणयास योगय मनषुय कोणी्ही असला ्री चालेल. ्ह्ली श्हदंी शकंवा 
इगं्िी प्ोफेसरांचया नेमणकुा योगय पद्ध्ीप्माण े्हो् ना्ही् म्हणनू मला वाईि वाि् आ्ह.े

प्श्न : ६६. श्हदंी लोकांनी चालवलेली काॅलेि असली ्र तया्नू यरुोशपयन प्ोफेसरांची िरूर 
आ्ह ेकाय?

उत्र ः ्होय. इगं्िी शिकवणयाकर्ा, यरुोपचा इश््हास शिकवणयाकर्ा व भाषाशवज्ान 
शिकवणयाकर्ा शनदान आणखी का्ही काळपयहं् ्री.

प्श्न : ६७. ्मुचया इलाखया् शवशिष्ट पररशसथ्ीमळेु एकाद्ा शवशिष्ट वगा्लला (उदा्हरणाथ्ल 
मसुलमानांना) का्ही शवशिष्ट ्ऱ्हनेे सवल्ी इगं्िी शिक्षणाचया कामी शद्या पाश्हिे् 
काय?
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उत्र : मला असे वाि् ना्ही. ्हा फक्त शिक्षणशवषयक प्श्न आ्ह े तयाच े मी शनशश््पण े उत्र 
शदले आ्ह.े रािकीय दृष्टीने सरकारला िे उत्म शदसेल ्से ्े करीलच. ्ू् ्ल ्ो प्श्न माझया 
अशधकाराचया बा्हरे आ्ह.े

प्श्न : ७०. श्हदंी लोकांनी चालवले्या िाळा अथवा काॅलेि यरुोशपयन लोकांनी चालशवले्या 
िाळांिी अथवा कालेिांिी सपधा्ल कर्ाना यिप्ाप्ती तयांना येईल काय? 

उत्र : येईल. कलकत्यास सधया यिप्ाप्ती ्हो् आ्ह.े मुबंई् व पणुया् पषुकळ िाळा यि संपादन 
करी् आ्हे् . (२३.१२.१८८२)

m
संदभ्ल शिपा -

१. सरकारी व खािगी िाळा व कॉलेिबरोबर आपली िाळा व कॉलेि काढून प्थमपासनू ्हा्ी
 घे् लेले ्ह ेशिक्षणाच ेकाम शमिनऱयांनी अद्ाशप्ही पश्ह्या उतसा्हाने सरुू ठेवले आ्ह.े तयां्
 ्हिारो गरीब शवद्ाथयाहंची सोय झाली व ्हो् आ्ह.े

२. श्हदंी लोकांना इगं्िी शिक्षण द्ावे असे प्श्पादन कर्ाना मद्रासच ेशप्नस नाि्लन एका प्संगी
 म्हणाले, “श्हदंसुथाना्ील ब्ुहिनसमािास सशुिशक्ष् करून तयांची मने चांगली संसकृ्
 झा्यावर तया शिक्षणाचया व संसकृ्ीचया पररणामाने िर शरिशििांचा श्हदंसुथाना्ील अमंल
 संपला व अिा प्संगी आमचया खांद्ावर ्डोके ठेवनू असले्या दिेाशवषयी िे आमच ेक ््लवय
 ्े आम्ही केले असे िर इगंलं्ड दिे अशभमानाने म्हण ूिकेल ् र िो शरिशििांचया श्हदंसुथाना्ील
 अमलाचा िवेिला शदवस उगवेल तयाक्ेड मी िां् व प्सनन मनाने पा्हीन.” यावर रावसा्हबेांचे
 एक इगं्ि शमत्र कन्लल िेकब म्हण्ा् -
 “पु् ळा उभारून समारक करणयाचया लायकीचा िर एखादा मनषुय कोणी असेल ्र ्हा एक
 शप्नस नाि्लन ्होय. याचयासारख ेलोक आप्या बरोबरीचया लोकांना खाली िाकून वर वर 
 चढ् िा्ा्. यांचया्च इगं्ि मनषुयाचा खराखरा उदार सवभाव अशधक अिंाने उ्रलेला
 अस्ो. क्षदु्र मनोशवकारांची यांना बाधा ्हो् ना्ही व आपण नसु्े अँगॅलो इशं्डयन आ्हा् ्हे
 शवसरून ‘वसधुवै कुिंुबकम’् या ्त्वाचा अगंीकार कर्ा्.” (२८.११.६५ च ेपत्र)

३. या्ील एकाचया नावापढेु अिा अथा्लचा िरेा आढळ्ो, ‘एकंदरी् फार यिसवी शवद्ाथवी. ्हे
 ग्ृहसथ येथील शवद्ा परुी करून आपले ज्ान वाढशवणयास शवलाय्ेस िाऊन आले ्हो्े.’
 पढेु एकाचया नावापढेु अिा अथा्लचा िरेा आढळ्ो, ‘केवळ शवद्ासंपनन म्हणनू यांची 
 शिफारस नलगे. वयापारीशिक्षण व साव्लिशनक संसथा यांचयाकर्ा जयांनी पषुकळ कामशगरी 
 केली अिा एका प्शसद्ध कुिंुबा्ील ्ह ेएक आ्हे् . या कुिंुबाच ेसमारक म्हणनू अद्ाशप  एखादी
 संसथा अशस्तवा् आ्ह.े’

mmm
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। गरुुरेकः कशवरेकः सदशस मघोनः कलाधरोऽपयेकः॥ 
॥ अदु््मत्रसभायां गरुवः कवयः कलाधराः सवते ॥ १॥

(सभुाशष्)

 ्ही एक शवद्ान लोकांची म्ंडळी आ्ह.े श्चा संबंध चाल ूकाळािी थो्डा असनू िनुया  काळािी 
पषुकळ आ्ह.े प्ाचीन इश््हासाचा िोध ्ही एकच श्ची लालसा आ्ह.े येथे िा्ी वैर, दिेवैर व 
धम्लवैर याला िागा ना्ही. िा्ी उतपनन झा्या पवूवी अथवा दिेशवभाग झा्यापवूवी अथवा शनरशनराळे 
धम्लपंथ प्सथाशप् ्होणयापवूवी, ्ह्लीचया मनषुयिा्ीच ेपवू्लि कसे ्हो्े, शकंवा शनरशनराळया दिेांच े
दळणवळण ्ह्लींची ख्ंड प्डणयापवूवी पथृवीवर कसे ्हो्े अथवा शनरशनराळे पंथ एकाच धमा्लची 
किी रूपां्रे आ्हे्  या गोष्टीक्ेड या म्ंडळीचया सभासदांच ेसव्ल लक्ष अस्े.

या सभचेया ग्ंथसंग््हालया् अशिशक्ष् रुक्ष मनषुयाचा पाय प्डायचा ना्ही. रानिी मनषुय सदवै 
दरू रा्हील. या म्ंडळाच ेसभासद सव्: िां्ीवरून दसुऱयाला िां्ी करायला लाव्ा्. येथे भदे 
काय ्ो पोषाखा्च शदस्ो. याचा अनभुव एक वेळ या सभचेया गं्थसंग््हालया् पाऊल िाकले 
की येईल.

या सभचेया ग्ंथसंग््हालया् रावसा्हबे काॅलेिा् अस्ाच तयांना प्ोफेसर घऊेन िा् अस्. 
्ेव्हापासनूच तयांची या म्ंडळीवर भक्ती बसली ्हो्ी; परं् ुरावसा्हबे या सभचे ेसभासद १८६३ 
साली झाले. सभासद झा्यापासनू ‘रॉयल एशियाशिक सोसायिीच’े काम रावसा्हबे चांगले म्ेहन् 
घऊेन करू लागले. लायरिरीस लोकांनी बक्षीस शदलेले ग्ंथ शकंवा तयाकर्ा शवक् घे् लेले ग्ंथ 
यांची नीििी नोंद नव्ह्ी. बकुांची बांधणी मिबू्  करून तयावर अनकु्रम घा्ले पाश्हिे ्हो्े. 
श्हिोबाचया वहा पद्ध्वार पाश्हिे ्होतया. परुाणवस्सुिंोधन व िनुी नाणी वगैरे यांची्ही अशधक 
चांगली वयवसथा पाश्हिे ्हो्ी. बंगालक्डील का्ही िास्तीय माश्ह्ीची माशसके मागवावयाची 
सोय करून घयावी, व ््लमानपत्रांपेक्षा शवशवध शवषयांवरील गं्थ जयांनी बदु्धीचा शवकास ्हो्ो ्ी 

राॅयल एशियाशिक सोसायिी
मुबंई िाखा

प्करण ३४
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घयावी अिा सचूना रावसा्हबे व्हाईस पे्शस्डेंि व िॉइिं शचिणीस ्हो्े ्ेव्हा करी्. या म्ंडळीच े
नाना शवषयांवर लेख प्शसद्ध करणयाच ेपसु्क असे ्े लवकर लवकर प्शसद्ध करणयाची म्हणिे 
चा्मुा्लशसक करणयाची उमदे रावसा्हबेांनी धरली ्हो्ी. तयाच ेचालकतव तयांचयाक्ेड का्ही शदवस 
्हो्े. शम. फलीि व ् ेलंग (पढेु नयायमू् वी) लेख शल्ूहन मद् करी्.’ (िेकब सा्हबेांना पत्र. १५.९.७४)

“या म्ंडळीचया कामा् घोिाळा आढळला ्ो काढून िाकावा म्हणनू मी संयकु्त सेके्रिरी झालो. 
माझ ेसाथीदार ्डॉ. कॉ्डररंगिन ्ह ेआ्हे् . ्े खपू म्ेहन् घे् ा्. तयांचयावर गं्थसंग््हाच ेकाम, म्हणिे 
पसु्के वाचावयास दणे ेघणे े्ह ेकाम सोपवले आ्ह.े मी माशसकाचया प्शसद्धीच ेव पैिाचया श्हिोबाच े
काम पा्ह्ो व दोघ ेएकमकेांना मद् कर्ो. काम पषुकळ आ्ह;े पण मला ्े आव्ड्े. या िनुया 
संसथेला नवी िक्ती येईल ्र पा्ह् आ्ह.े एक माशसकाचा अकं वेळेवर शनघाला. दसुरा शनघ् आ्ह.े 
आप्या परुाणांची वाि काय लागली ्े पा्ह्ो.” (िेकब सा्हबेांना पत्र. १.१.१८७५)

नोकरीचया शनशमत्ाने शसंधमधये अस्ानाच तयांनी एक शनबंध, ‘उममरकोि येथील सोद रािे’ या 
शवषयावर शल्ूहन या म्ंडळीचया सभे्  वाचावयास १८५५ मधये पाठवला ्हो्ा. मधय श्हदंसुथाना्ील 
म्हणिे सव्ल क्षशत्रयांचया एकवेळचया राखणी् शनपिनू िे पारमार विां्ील रािे उमरकोिापयहं् 
आपली शवियी सवारी ने्े झाले तयांची या शनबंधां् ५०० वषा्लपवूवीची ्हशकग् आ्ह ेश्चा सारांि- 
रट्टो नावाचया उममरकोि येथील मोगल अशधप्ीचा पराभव करून तयाचा पारमार वंिा्ील रिा्ुहद्र 
नपृाने शिरचछेिद केला ्ेव्हा तयाच ेशिर २५ पावले घ्डघ्ड् िा्ाना तयास (्ेथील दं् कथेप्माण)े 
वाचा फुिून ्े असे सांग्े झाले की, ्झु ेराजय फक्त पंचवीस शपढ्याच चालेल व ्ह ेभशवषय खरे 
झाले असे ्ीच दं् कथा सांग्े. एवढ्या शपढ्या्ील रािांची नावे सथाशनक वै्ाशलकांचया लेखी 
सगं््हावरून शमळवनू रावसा्हबेांनी शनबंधा् शदली आ्हे् . यांचा पढेु नरू म्हमंदाने पराभव केला. 
उममरकोि ्ह े नाव येथे पश्ह्याने येणाऱया शवशिगीष ु रिा्ुहद्ररािाने सव्: बांधले्या शक््याच े
नाव आ्ह.े येथनूच अधया्ल मलैावर असले्या एका ‘अख’ नावाचया झा्डाखाली अकबर िनमास 
आ्याच ेवतृ् सांग्ा्. या अकबराच ेनाव या ‘अख’ वकृ्षाचया नावापासनू शनघाले असे म्हण्ा्.

या वकृ्षा्ूहन अशधक शनवाऱयाची िागा अकबराचया मा्ोश्ीस प्सू् ीप्ीतयथ्ल शमळाली ना्ही याच े
कारण अकबराचा शप्ा पर् पशि्लया् अफगाशणसथानाचया वािेने पळून िा् ्हो्ा. उममरकोिचया 
्हमीर नावाचया रािाने आश्य दऊेन याच ेरक्षण केले म्हणनू पढेु अकबराने या रािास राणा ्ही पदवी 
कृ्ज््ेने शदली. पढेु याच ेििेारी ् ालमरू व को््हारा या राजयांच ेरािेे आपसा् कल्ह करू लागले. 
को््हाऱयाच ेमसुलमान रािे यांनी काबलुा्ूहन मद् आणली. श्क्ूडन आले्या सैनयाने लिू करून 
सवदिेी प्याण केले. पढेु को््हाऱयाचया रािाने िोधपरूकरांची मद् माशग्ली. िोधपरूकरांच ेसैनय 
को््हाऱयाचया रािास मद् न कर्ा उममरकोिचचे राजय आप्या धनयाकर्ा काबीि करून 
बसले इतयादी मनोरंिक ्हशकक् या शनबंधा् आ्ह.े

याचप्माण ेया सभपेढेु शनबंध वाचनाच ेकाम रावसा्हबेांनी स्् चालवले ्हो्े. १८६५ साली 
‘मरुू्डचा इश््हास’ ्हा शनबंध या सभपेढेु वाचला. तयाच ेसवरूप सारांिरूप या ग्ंथां्ील पश्ह्या 
प्करणा् श्सऱया पानावर शदले आ्ह.े
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पशश्म श्हदंसुथाना्ील नागपिूा
या शनबंधा् नागपंचमीचया पिूेच े्ह्ली ्ी लोक ििी कर्ा् ्से वण्लन शदलेले आ्ह.े नं्र 

नागाची क्हाणी शदलेली आ्ह.े हा पिूेचा शवधी व्र्रािां्नू घे् लेला आ्ह ेव व्र्रािा्ील उ्ारे 
्हमेाद्री्नू घे् लेले आ्हे् . यावरून परुाणाचया आधीचया काळा् या पिूेचा संप्दाय प्डला असावा 
व जया शठकाणी क्हाणी् सांशग््याप्माण ेिे्  नांगर्ाना नाशगणीची शपले मारली गेली व श्ने 
पर् स्ूड घे् ला ् े शठकाण आसाम प्ां्ा्ील मशणपरू ्ह ेअसावे. ् ेथे ्डोंगरा् नाग नावाच ेएक लोक 
रा्ह्ा्. ्ही नागपंचमीची पिूा कोकणापेक्षा घािावर अशधक उतसवाने कर्ा्. सा्ारा शि्हा् 
बत्ीसशिराळे म्हणनू एक गाव आ्ह े्ेथे नागकुळी म्हणनू एक सपा्लची िा् आ्ह,े तया् शवषारीपणा 
अगदी थो्डा आ्ह.े म्हणनू तया्ील एक सप्ल पक्ूडन आणनू लोक तयाची पिूा कर्ा्. इ्रत्र मात्र 
गंधाच ेनाग काढून तयाची पिूा कर्ा् व दशक्षण श्हदंसुथाना् नागाची शकतयेक शठकाणी दवेळे आ्हे्  
तया्  शनिाम सा्हबेांचया राजया्ील भोमपा्हा्ेड येथील दऊेळ फार प्शसद्ध आ्ह.े कान्डा शि्हा् 
नागाची पिूा पंचमीलाच कर्ा्; परं् ु्ेलंगणा् व ्ामीळ प्ां्ा् काश ््लक, वैिाख अथवा माघ 
या मश्हनया् िदु्ध च्थुवीला कर्ा्. म्हणनू तया शदवसाला ‘नागल ु चवथी’ म्हणिे नागच्थुवी 
म्हण्ा्. दशक्षण कान््डयां् सरुिह्मणय (म्हणिे ‘सबुबर मशण’ म्हणिे नागरतन) या गावी नागाचा 
उतसव माग्लिीष्ल िदु्ध षष्ठी रोिी कर्ा्. येथे ्हिारो लोकांचया उपशसथ्ी् यात्रा भर्े. म्हा वयाधीने 
ग्स् झालेले व भू् बाधा झालेले येथे बरे ्होणयाकर्ा ये्ा्. शनपशुत्रक लोक पतु्र मागावयास ये्ा्. 
उतसवाच ेशदविी पिुाऱयाचया अगंां् संचार ्हो्ो आशण ्ो प्तयक्ष नागांचया शबळा् ्हा् घालनू 
मलूमशृत्का काढून भक्तिनांना थो्डी थो्डी वािून दे् ो. या पिूेच ेकान््डयामधये फारच प्सथ मािले 
्हो्े. ्ेथे नागपत्री म्हणनू नागदवेाच ेभक्त अस्. तयांचया अगंा् नागदवेाचा संचार झाला म्हणिे ्े 
भशवषयकथन करू िक्. लोक भावाने आपले खािगी ्ंिे तयांचयाक्ूडन ्ो्डवनू घे् . नागपत्रींच े
आमतं्रण आले म्हणिे वादीस शकंवा प्श्वादीस नाकार्ा ये् नसे. सरुिह्मणयाचया दवेळाचया 
िवळील राना् नागवे्  म्हणनू एक वे् ाची िा् आ्ह.े ्ी िवळ बाळगली अस्ा सपा्लच ेभय 
ना्ही अिी समिू्  आ्ह.े गिुरा्े््ही नागपिूा ्हो् अस्े. गिुरा्े् िैनम्ाचा प्सार अस्यामळेु 
सपा्लसारखया शवषारी प्ाणयालासदु्धा इ्र शनरुपद्रव प्ाणयाबरोबर खाण ेशपण ेशमळाले ्र नवल ना्ही. 
कारण िैन ्हा सपा्ललासदु्धा मार् ना्ही् व तयाला प्यतनाने िीवे धरून गा्डगयां् घालनू लांब 
िंगला् नेऊन सो्ड्ो. गिुरा्े्ील क्हाणी मात्र थो्डी शनराळी आ्ह.े ्ी अिी - एकदा एका गावी 
फार शवद्ान; पण फार दररद्री रिाह्मण रा्ह् ्हो्ा. तयास कुिंुबाचा उदरशनवा्ल्ह कर्ा येईना. तयाची 
स्ती फार भशक्तमान ्हो्ी. ्ी प्पंचाकरर्ा दरूदिेी िाणयास तयाला शवनं्ी कर्ी झाली. ्ी तयास 
मानय ्हो्ाच बरोबर पाथेय म्हणनू यावयास का्ही नव्ह्े म्हणनू श्ने एक म्डके िक्ल राशमश् पाणयाने 
भरून शदले. रिाह्मण चार-पाच कोस गे्यावर िां् ्हो् अस्ाना एका उंच विवकृ्षाखाली रानामधये 
शवश्ां्ी घणेयास प्डला व तयास गाढ झोप लागली, कारण ् े उन्हाळयाच ेशदवस ्हो्े व उषमा असह 
्हो्ा. रिाह्मण शनशद्र् अस्ा विाचया ढोली्नू ्क्षक नाग बा्हरे येऊन म्डकया्ील पाणी िोषनू 
िाक्यावर वेिोळे घालनू आ्च बसला; रिाह्मण िागा झा्यावर तयास कळले. तयाने म्डकयास 
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दादरा बांधनू घरी िाणयाकर्ा ्े म्डके घऊेन शनघाला व मना् म्हणाला, “फार उत्म! बायको 
मला त्रास दे् े, श्ला नेऊन ्हा नाग दे् ो म्हणिे आम्हा सवाहंचा नाि ्होऊन संसाराचया त्रासा्नू 
सिूु.” घरी आ्यावर तयाचया स्तीने म्डके उघ्ूडन पाश्हले ्ो श्ला आ् श्हऱयांचा ्हार शदसला ्ो 
घऊेन तयांनी नगरििेिीस शदला. नगरििेिीने रिाह्मणास शवपलु द्रवय दऊेन आप्या पेिी् ्हार 
ठेशवला. रािाने ्ह ेवतृ् ऐकून ्ो ्हार ििेिीिवळ माशग्ला. ििेिी पिेी उघ्ूडन पा्ह्ा् ्ो आ् 
्हाराचया शठकाणी एक बालक मखुाने अगंषु्ठ चशुब् असलेले आढळले. ्ो आश्य्लचशक् झाला. 
तयास पतु्रसं्ान नव्ह्े म्हणनू तयाने ्हा मलुगा वाढवला.सोळावया वषवी तयाच ेलगन केले. सखीचया 
सांगणयावरून आपण कोणचया वंिा्ले आ्हा् ्े मला सांगा असा ्हट्ट तयाची स्ती धरून बसली; 
्ेव्हा उभय्ा कािीस िाणयास शनघाली. वािे् एका कूपािवळ ये्ाच तयाने नागाच ेसवरूप धारण 
केले व ्ो फ्डा उभारून चाल्ा झाला. ्ो अदृशय ्हाे्ाच तयाची स्ती र्ूड लागली ्ेव्हा श्ला एका 
नागऱयाने नागपंचमीच ेव्र् करावयास सांशग्ले ्े के्यावर श्ला प्ीचा पनु्हा लाभ झाला.

अमरशसं्हाने नागलोक पा्ाळा् अस्याच ेवण्लन केले आ्ह ेव तयाचा रािा िषे आ्ह ेम्हणनू 
वशण्लले आ्ह.े म्हाभार्ामधये नाग व सप्ल यांच ेवसश्सथान समदु्र म्हणनू सांशग्ले आ्ह.े आमचया 
स्ोत्रांमधये एक नागस्ोत्र साप्ड्े. ्े म्हिले अस्ा नागशवषाची भी्ी नस्े. शनपशुत्रक मनषुय, 
नारायण नागबळी या नावाचा एक शवधी कर्ा्. यावरून श्हदंूचंया आचारा् नागपिूा शक्ी शिरली 
आ्ह े्े शदसनू ये्े. ऋगवेदा् नागपिूेच ेमतं्र आ्हे् . ्सेच यिवुतेदा् आ्हे् . वेदानं्र सतू्रे आली. 
तया््ही नागपिेूचा प्कार आढळ्ो. मनसुमृ् ी् सषृ्टीचया उतपत्ीचया वण्लना् नागाला सथान शदले 
आ्ह.े म्हाभार्ामधये नागकनया व मनषुये यांच ेशववा्ह झालेले वशण्लले आ्हे् . अिु्लनाच ेमशणपरुा् 
उलपुीिी लगन झाले. भगव्गी्े््ही नागाचा उ्लेख आ्ह.े सयू्लशसद्धां्कार नागांना भार्वषा्ल्च 
सथळ दे् ो. भासकराचाया्लच े्सेच म् आ्ह.े भागव् परुाणा् मात्र नाग म्हणिे सयूा्लच ेशकरण असे 
म्हिले अा्ह.े राम आशण कृषण अव्ारा् रामाचा भाऊ लक्मण यास िषेाचा अव्ार समि्ा् व 
कृषणाचा भाऊ बलराम यास नागाच समि्ा्. कृषणाव्ारा्ील काशलया नागाची गोष्ट प्शसद्धच 
आ्ह.े रिह्मा, शवषण ू व म्हिे या दवे्ात्रयी् सदु्धा नागाचा संबंध ये्ो. शवषण ू ्र िषेिययारूढ 
दाखशवलेला आ्ह ेआशण िषे शिवमस्कारूढ दाखशवलेला आ्ह.े मेशदनीकोषाचया काळा् नागाचा 
अथ्ल ्डोंगरा् रा्हणारा रानिी मनषुय असा ्हो्ो. ्ह्ली नाग ्ह ेनाव धारण करणारे लोक रानिी 
शसथ्ी्च आ्हे् . मधयप्ां्ाशवषयीचया राजयकारभाराशवषयी िो ररपोि्ल प्शसद्ध झाला आ्ह ेतया् 
नागबनिी या नावाच ेलोक ८००-९०० वषा्लपवूवी पािणा संसथाना् राजय कर् ्हो्े असे म्हिले 
आ्ह.े तयांचया राणीने पषुकळ दवेळे बांधली ्हो्ी. िर ्ेथे शिलालेख साप्ड्ील ्र फार फायदा 
्होईल. वेदां्ील का्ही स्ोत्रे आशे्षा अथवा सप्ल नक्षत्रावर रचलेली आढळ्ा्. पथृवीला सप्लराज्ी 
असे वेदा् म्हिले आ्ह.े ए्ाव्ा नागांच ेसाम्राजय पथृवीवर, आकािावर व पाणयावर पसरलेले 
आ्ह.े कृषण अव्ारा्ील काशलयामद्लन, नागािी झालेले यदु्ध दाखव्े. िनमिेयाच े सप्लसत्र व 
आशस्काने केलेले तयांच ेसंरक्षण, नागकनया व अिु्लन यांच ेलगन ्ही मनषुयाचा व नागाचा ््ह झाला 
असे दाखव्ा्. या नागपिूेचा प्कार पथृवीमधये इ्रत्र कसा काय आ्ह े्ो पाश्ह्यावर नागाचा 
खरा इश््हास शलश्ह्ा येईल.
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म्हाबळेश्वर येथील कृषणा नदीचा उगम
म्हाबळेश्वर ्ह े ख्ेेड कृषणचेया उगमािी वसवलेले आ्ह.े गरुु, कनयारािीला गेला म्हणिे 

गंगा आप्या बश्हणीला म्हणिे कृषणलेा भिेावयास ये्े असे समिनू ्ेथे यात्रा लोि्े. येथील 
म्हाबळेश्वराच ेदऊेळ बांधनू सववाि ेवषते झाली. या दवेळाचया मागनू कृषणा, वेणणा, कोयना, गायत्री 
आशण साशवत्री अिा पाच नद्ांचा उगम झाला आ्ह.े ्ह ेदऊेळ सा्ारा येथील अगंळ यांनी बांधले. 
्ह े दऊेळ रिाह्मणाच े असनू तयाचया वयवसथापका् एक कोळी अस्ो. तयास गंगापतु्र म्हण्ा्. 
अमरकोिा् कृषणचे ेनाव ना्ही. अमरकोि शरिस्ी िकाचया प्ारंभास झाला आ्ह.े ्ेव्हा कृषणचे े
म्हातमय शरिस्ीिकाचया नं्रच े आ्ह.े शवषणपुरुाणा् श्च े नाव साप्ड्े. अिी दं् कथा आ्ह े
की, सा्ारच ेरािे मोरे व तयांचया राणया येथे सनानास ये् अस्. कृषणा म्हाबळेश्वरापेक्षा गोकण्ल 
म्हाबळेश्वर आधीच ेअसावे.

नं्र रावसा्हबेांनी गोकण्ल म्हाबळेश्वराच े वण्लन शदले आ्ह.े तया् रावणाने िकंरापासनू 
आतमशलंग आणणयाचा केलेला प्यतन कसा फसला व म्हाबळेश्वराची सथापना किी झाली ्े वतृ् 
शदले आ्ह.े रावण ्हा ्डोंगराळ प्दिेां्ील रानिी िा्ीचा चांगला नमनुा धरावयास ्हरक् ना्ही असे 
सांगनू नागपिूेिी ्साच शलंगपिूेचया प्चारािी रानिी िा्ीचा संबंध ये्ो असे अनमुान काढले 
आ्ह.े (१४ िलैु १८७०)

िाशलवा्हन व तयाची सप्ति्ी
(१९ माच्ल १८७३) 

 िाशलवा्हनास िा्वा्हन म्हण्ा् व म्हाराषट्ा् चाल ू असले्या िकाचा ्ो क्ा्ल 
्होय. तयाचा िनम कंुभाराचया वंिा् झाला ्हो्ा. मराठी् प्शसद्ध झाले्या पशलवा्हनचररत्रा् ्ो 
आप्या आईला कौमाया्लवसथे्च श्चया चौथया वषवी झाला असे म्हिले आ्ह.े म्हाराषट्ा्ील 
श्हदं ूधाशम्लक कृतय करू लागला म्हणिे कशलयगुाची शक्ी वषते झाली ्े, धाशम्लक कृतय जया सथळी 
्हो्े तयाची भगूोलावरील िागा व िाशलवा्हन िकाच ेवष्ल इतयादीकांचा उचचार कर्ो. नम्लदचेया 
दशक्षणसे या िकाच ेम्हातमय आ्ह.े याची रािधानी प्श्ष्ठान म्हणिे गोदावरीचया काठी असलेले 
पैठण ्होय. ्हमेचदं्राने आप्या कोिां् शवक्रमाशदतय, मुिं आशण भोि यांचया बरोबरीने िाशलवा्हन 
संसकृ् भाषे्  प्वीण ्हो्ा असे सांशग्ले आ्ह.े िैन ग्ंथकारांनी िाशलवा्हनाची अनेक चररत्रे 
सनमानाने शलश्हली आ्हे् . कारण तयांचया म्ाप्माण ेतयाने िवेिी िवेिी िैन धम्ल सवीकारला ्हो्ा. 
िाशलवा्हनाने शलश्हलेला ‘िाशलवा्हन सप्ति्ी’ नावाचया गाथाकोिाची एक िभंर वषाहंची िनुी 
्हस्शलशख् प्् शमळाली आ्ह.े श्ची भाषा म्हाराषट्ीय प्ाकृ् आ्ह.े ्ी िीकेशिवाय समिावयाची 
ना्ही; परं् ुतया भाषवेरून मराठी भाषा शनघाली असे शदसनू ये्े. उदा्हरणाथ्ल खालील िबद पा्हा.
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म्हाराषट्ी प्ाकृ्  मराठी

आत्ा आ्े 
झरुई झरु्े 
्झुझ ्झुे
फलई फा्ड्ो
मिंरं मांिर 
बो्ड (बोश्डयो) मलुगा
इ. इ. 
्ह्ली उपलबध असलेली िनुी मराठी कशव्ा म्हणिे मकंुुदरािाची ्होय. तयाचया मागनू ज्ानेश्वर 

झाला व १२७२ ् आपली ज्ानेश्वरी शलश्ह्ा झाला. ज्ानेश्वरीची मराठी भाषा व ्ह्लीची मराठी 
भाषा या् शि्के अं् र आ्ह,े तयाचया दपुपि अं् र िाशलवा्हन सप्ति्ीची व ज्ानेश्वराची मराठी 
या् आ्ह.े सप्ति्ीचया गं्थां् िभंर िभंर श्ोकांची सा् ि्के आ्हे् . प्तयेक भागाचया िवेिी 
एक श्ोक आ्ह े्ो भाषचेया मास्याकर्ा शदला आ्ह.े 

रशसंअिणश्हअअ दइए कइवचछिल पम्ूह सकूइ शणममाशवए।
सत्स्ाशमम समत् ंपढम गा्हास में एअम॥् १॥ 

अथ्ल ः याप्माण ेरशसक िनांचया हृदयाला आनंद दणेाऱया कशववतसल प्मखु म्हाकशवमखुयांनी 
रचलेचया सप्ति् गाथांपैकी पश्ह्या ि्काची समाप्ती.

्ही िाशलवा्हन सप्ति्ी सा् कवींनी शमळून शलश्हली आ्ह.े तया् िाशलवा्हन सा्वा ्हो्ा. 
या श्ोकां् लाक्षशणक अथ्ल भरला असनू िृगंार रस भरला आ्ह.े मगंळाचरणां् पिपु्ीची प्ाथ्लना 
आ्ह.े ्ी प्ाथ्लना िाशलवा्हन िैन अस्ा ्र तयाने केली नस्ी. नं्र ब्ृहतकथासररतसागरमधला 
िाशलवा्हन व सप्ति्ीमधला िाशलवा्हन ्ह ेशभनन आ्हे्  असे रावसा्हबेांनी शसद्ध केले आ्ह.े

संगमशे्वर मा्हातमय
१३.२.१८७५ 

संगमशे्वरमा्हातमय ्हा ग्ंथ रावसा्हबेांनी वरील सोसायिीला संग््हाथ्ल शदला. तया्ील िवेिले 
पाच श्ोक सहाद्री ख्ंडा्ील आ्हे् . ्ी ्हस्शलशख् प्् १७१३ मधये शल्हलेली आ्ह ेयावरून 
दशक्षण कोकणा्ील संगमशे्वर ्ह ेसथान फार िनेु असावे. वरील गं्थ चौलकुय रािांपैकी कण्ल नावाचया 
रािाचया पदरी असले्या िबे नामक कवीने रचला आ्ह.े ्हा कणतेश्वर रािा करवीराक्ूडन येथे 
आला. या कशव्े् असे म्हिले आ्ह ेकी को््हापरूचया म्हालक्मीच ेदऊेळ बांधणारा व येथील 
कणतेश्वराच ेदऊेळ बांधणारा कण्ल ्हा एकच. सहाद्री ख्ंडा्ील श्ोकां् या क्षेत्राला कािीप्यागाची 
योगय्ा शदली आ्ह.े कणतेश्वराचया दवेळा् का्ही अक्षरे कोरलेली शदस्ा् ्ी अिी-
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गद्गो ११
दाम 8॥ थचदेम

दवेोधम्ारा
  १०० द्िदप

को््हापरुा् म्हालक्मीचया संबंधी दवेळा् लेख साप्ड्ा् तया् कणा्लनेच श्ीयंत्राकारी दऊेळ 
बांधले असा उ्लेख आ्ह.े

वलभी ्ाम्रपि 
वलभी ्ाम्रपिांचया लेखांची प्श्मा वरील कोरीव लेखा्सदु्धा व तयांचया भाषां्रा्सदु्धा 

रावसा्हबेांनी १८७५ साला् रा. ए. सोसायिीस संग््हाथ्ल शदली.

या्ील दोन ्ाम्रपि, अशससिंि पॉशलशिकल एिंि गोन्डाल सिेि, यांचयाक्ूडन शमळाले ्हो्े. 
या्ील एक संव् ्४०३ मधला आ्ह.े श्सरा ्ाम्रपि वा्याच ेठाकूर सा्हबेांनी शदला. या्ील 
दान रुगण लोकांचया िशु्षूकेर्ा शभक्षिुनांना केलेले ्हो्े. दान दणेाऱया रािा् शिलाशदतयाचया 
अलीक्डील का्ही आ्हे् . ठाकूर सा्हबेांनी का्ही मणृमय शिककामो ््लब पाठवनू शदले ्हो्े तयावरून 
पा्ह्ा वलभी ्ह े काठेवा्डा्ील रािांचया रािधानीच े ि्हर असावे असे रावसा्हबेांनी अनमुान 
काढले आ्ह.े

पढेु कचछि, भिू वगैरे प्ां्ां् शफर् अस्ा कोिेश्वर व नारायण सरोवर यांचया आिबूािसू अनेक 
दवेळांवर व शवश्हरींवर कोरीव लेख आ्हे्  तयांची िपेननास शिपण ेया सभसे रावसा्हबेांनी सादर 
केली आ्हे् . तयांचया ् ारखा पा्ह् तयापासनू िनुा िोध लागणयाचा का्ही संभव शदस् ना्ही कारण 
्े लेख अशलक्डच ेआ्हे् .

मुबंईचया शलिररी सोसायिीच ेदप्तर
रावसा्हबे रॉयल एशियाशिक सोसायिीच े सभासद १८६३ साली झाले. नं्र तयांना िनेु 

कागद पा्ह् असे आढळून आले की, मुबंई शलिररी सोसायिी या नावाची एक संसथा मुबंई् 
फार परुा्नकाळी अशस्तवा् ्हो्ी. श्ची मळू सथापना २६ नोव्हेंबर १८०४ रोिी परळ मकुकामी 
झाली. तयाप्संगी सर िेमस मशॅकनिाि यांनी शचरसंसमरणीय भाषण केले ्हो्े व  ्ही पवू्लगामी संसथा 
कालां्राने ‘राॅयल एशियाशिक सोसायिी’् सामील झाली. आ्ा श्च े कागदपत्र शवसकळी् 
शसथ्ी् शदसले, ्े शनरुपयोगी ्होणयापवूवी छिापनू काढण ेइष्ट ्हो्े. ्े काम रावसा्हबेांनी आप्या 
खचा्लने १८७७ साली केले. यांच ेशमत्र सोराबिी िापरूिी बेंगाली यांनी मद् म्हणनू का्ही रुपयांची 
्ुह्ंडी पाठशवली ्हो्ी ् ी रावसा्हबेांनी साभार पर् केली. तया काळचया िोधकांनी केलेली शवधाने या 
काळी नवीन शमळाले्या परुावयावरून ्ह्लीचया काळचया िोधकांनी खोिी्ही ठरवली अस्ील 
शकंवा अपणू्ल शसथ्ी्ले िोध आ्ा पणू्लतवाला नेले अस्ील ् े कळणयाकर्ा मागचा पढुचा परसपर 
संबंध साखळीप्माण ेिळुवणाऱया शिपपणया रावसा्हबेांनी शद्या ्होतया. प्ाचीन िोध, रािनी्ी, 



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 1 / 292

श्हदंसुथाना्ील वाङ् मय इ. शवषयांची आ्ील शनबंधां् सप्माण चचा्ल ्हो्ी. या संग््हाच े्ीन भाग 
झाले. तयांची शकंम् वीस रुपये ठेवली ्हो्ी. निर म्हणनू या संग््हाच ेभाग श्हदंसुथान व यरुोप येथील 
शवद्ानांक्ेड पाठवले ्हो्े. बंगाल, मद्रास व मखुय्ः मुबंई सरकार यांनी सढळ ्हा्ाने प््ी शवक् 
घऊेन सा्हायय केले. संसथाशनकांनी्ही अ्प सव्प मद् केली. सर सालरिंग, शनझाम सा्हबेांच े
प्शसद्ध शदवाण, यांनी एक प्् मागवली ्हो्ी. खचा्लचया इ्कीच िवळ िवळ शकंम् ठेव्यामळेु 
थो्डी घस सोसावी लागेल असे राबसा्हबेांना वाि् ्हो्े. (्डायरेकिर यांना  १२.७.७६ च ेपत्र) 
बऱयाच शवषयांच े वाचन आपोआप घ्ड्यामळेु रावसा्हबेांचा बराच फायदा या ग्ंथप्कािनाने 
झाला. (कन्लल िेकब यांना २२.६.७६ च ेपत्र)

राॅयल एशियाशिक सोसायिीचया सभपेढेु रावसा्हबेांनी केले्या भाषणांचा सारांि.

नया. फोबस्ल
्डॉ. शव्सन यांनी नयायमू् वी फोबस्ल यांचया मतृयबूद्दल खदेप्दि्लन करणारा ठराव मां्ड्ाना मुबंई 

येथे रॉयल एशियाशिक सभे्  प्ास्ाशवक भाषण प्थम करून नं्र रावसा्हबे म्हणाले, ्डाॅ. शव्सन 
यांचया ठरावास मी िोकगभ्ल मखुाने पषु्टी दे् ो. नयायमू् वीिी पररचय असणयाचा शविषे ्हकक मला 
प्ाप्त झाला ्हो्ा. ्ो पररचय फार शदवसांचा नव्ह्ा. ्थाशप श््कया् माझी खात्री अिी ्होऊन 
गेली ्हो्ी की तयांचया मतृयनेू माउंिसियअूि्ल एश्फनसिनचया पद्ध्ीचा एक ग्ृहसथ ना्हीसा झाला. 
इगं्ि ग्ृहसथांचया अगंी िे शवशिष्ट गणु अस्ा् ्े सव्ल तयांचया अगंी ्हो्े. तया्च उत्म औदाय्ल, 
दया, परुुषाथ्लक्षम दृढशनश्य व मानापमानाचया थोर क्पना यांची भर प्ड्यामळेु सौराषट्ा् व 
गिु्लरराषट्ा् (जया प्ां्ा् तयांच ेब्ुह्ेक कामाच े शदवस गेले तया्) मोठ्या संसथाशनकापासनू ्ो 
गरीब िे् कऱयापयहं् सव्ल दिा्लचया लोकांना ्े शप्य झाले ्हो्े. शरिशिि राजयाच ेखरे आधारस्ंभ 
म्हिले म्हणिे नयायमू् वी फोबस्लस यांचयासारख ेलोक ्हो्. तयांचया योगाने शरिशिि सरकारचया नयाय 
बदु्धीवर लोकांचा शवश्वास बस्ो. तयांचया उदा्हरणाने भया्डांस धयै्ल ये्े. अश्प्संगी संधषृ्टांस भय 
प्ाप्त ्होऊन राजययंत्राचा ्ोल ििाचा ्सा रा्ह्ो. तयांचा ‘रासमाला’ ्हा ग्ंथ प्शसद्धच आ्ह.े या 
दिेां्ील िनुयािनुया अगशण् संसथांचा लोप, तयांचा इश््हास कोणी शल्ूहन ठेवी् ना्ही म्हणनू ्हो् 
आ्ह.े यास्व तयांना खदे ्हो् असे. या दिेां्ील िनुा कशव्ासंग््ह व इश््हाससगं््ह या् आमचया 
लोकांचया रीश्भा्ी ग्शथ् झा्या आ्हे् . तयांच े संरक्षण कसे ्होईल याशवषयी ्े सदवै शचं् ा 
बाळगी्. िास्त व ् त्वज्ान यास रािकीय म्हत्व प्ाप्त ्होऊन उचच सथान शमळा्याशिवाय समािा् 
तयांचा अभयास करणयाचा शिष्ट सपं्दाय सरुू ्हो् ना्ही. उचच दिा्लचया लोकांना शवद्ावयासंग 
करणयाची संवय फोबस्लस सा्हबेांसारखया लोकांचयामळेु लाग्े. लढवयये क्षशत्रय, ब्ुहलाभापके्षी 
(सटे्ट जयांना सदवै शप्य असे) वैशय व शवद्ावयासंगी रिाह्मण व धा्डसी पािवी, ्ह ेसव्ल शवशभनन प्कारच े
लोक फोबस्लस सा्हबेांचया ऐकयपोषक सवभावामळेु गिुराथ सारसव् म्ंडळां् सामील झाले. 
मतृयपूवूवी तयांचा वरद्हस् कोणाचया्री ्डोकयावर तयांनी ठेवला असेल अिी मी आिा कर्ो. 
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तयांनी गिुरा् कवींना दाखवलेले औदाय्ल शवक्रमाशदतयास अथवा भोिरािास िोभणयासारख े
्हो्े. असे दाखशवणारी एक गोष्ट तयांचया शनधनापवूवी घ्ूडन आलेली नकु्ीच माझया ऐशकवा् आली 
आ्ह.े१ (१४.९.१८६५)

मराठ्यांचया इश््हासाची साधने
सा्ारचया राणीसा्हबेांच े मन वळवनू सा्ारचया सवग्लवासी रािेसा्हबेांचया साव्लिशनक 

गं्थसंग््हा्ील िनुया बखरी पा्हवयास शमळव्ा ये्ील. आ्ा तया तयांचया खासगी संग््हा् 
अस्ील. मी गे् या वषवी म्हाबळेश्वरास अस्ा म्हाराषट् गादीच ेसंपादक शिवािी म्हाराि यांचया 
बखरीची एक प्् मला शमळाली ्हो्ी. तयामधये का्ही गोष्टी कथन के्या आ्हे्  तयावर तयांचया 
अनयुायी िनांचया म्ंडळाबा्हरेील कोणाचा शवश्वास बसणार ना्ही. ्री ्ी बखर मनोरंिक आ्ह ेव 
दोनि ेवषाहंपवूवी म्हाराषट्ा्ील वस्शुसथ्ी किी ्हो्ी व तया वेळचया लोकांच ेशवचार कसे ्हो्े ्े 
तया् शदसनू ये् आ्ह,े म्हणनू ्ी छिापनू प्शसद्ध करणयालायक आ्ह.े तया् इनाम करून शदले्या 
िशमनीचया वृ् ां्ाचा िो भाग आ्ह ेतयाचा आि उपलबध असले्या दसुऱया लेखी परुावयावरून 
का्ही खरेखोिेपणा ठरव्ा येईल. सर बाि्लल शरियर यांचया संग््ही असले्या लेखी कागदपत्रांचा 
सगं््ह तयांचया एकंदर संग््हाबरोबर कलकत्ा व मुबंई यांचया मधील समदु्रा् ब्ुडाला म्हणनू वाईि 
वाि्े. मणेवलीस नाना फ्डणीस यांचया संग््हा् का्ही बखरी अस्ील; पण तया फार नस्ील 
असे मला वाि्े. सर बाि्लल शफयर यांचया सचूनेवरून नाना फ्डणीस यांचया मलुािवळ या 
मतं्रीवराच ेसंपणू्ल चररत्र शल्हणयाची गोष्ट काढली; परं् ुतयांनी मला सांशग्ले की तयांचया घराणया् 
िी माश्ह्ी उपलबध ्हो्ी ्ी सव्ल कॅपिन मकॅ्डोना््ड ्ह े तयांच े चररत्र शल्ही् अस्ा तयांचया 
सवाधीन केली; परं् ुसवाहं् मराठ्यांचया इश््हासाच ेउत्म साधन म्हणिे पणुयाच ेदप्तर ्होय. तया् 
कागदपत्रांचया रािी आ्हे् . ्े अनकु्रमशणकेस्ह छिापले पाश्हिे्. तया् मराठे सरदारांच े दशैनक 
वतृ्ां् असावे. ्े अपणू्ल सवरूपाच ेअस्ील. शवद्ान व लेखनकुिल बशुद्धमान लोकांचया दशैनक 
वतृ्ां्ाइ्के मनोरंिक नस्ील; परं् ु् े सगं््होशच् आ्हे् . का्ही शदवसांपवूवी पणु ेदप्तरचा का्ही भाग 
िाळाखातयाचया सवाधीन करावा शकंवा काय याशवषयी एक कशमिी नेमली ्हो्ी, श्च ेसभासद 
कृषणिास्ती शचपळूणकर, रामकृषण गोपाळ भां्डारकर एम. ए. व रावसा्हबे भासकर दामोदर पाळंद े
्ह े्हो्े; परं् ु्ो बे् ्साच शिरला असे मला वाि्े. िनुया दप्तरा् आ्ा जया कागदपत्रांचया रािी 
उगाच प्ूडन राश्ह्या आ्हे्  तया प्काशि् के्या अस्ा सवाहंस उपयोगी प्ड्ील. म्हणनू मी अिी 
सचूना कर्ो की, एक ल्हानिी कशमिी दोन-्ीन सभासदांची नेमावी व ्ीने पद्ध्वार काम करावे 
म्हणिे मराठ्यांचया कारकीदवीच ेशचत्र काढ्ा येईल.

मुबंईचया ‘रॉयल एशियाशिक सोसायिीचया’ कामासंबंधाने का्ही मिकूर िेकब सा्हबेांना 
कळव्ाना रावसा्हबेांनी १२.७.७२ चया पत्रां् असे शलश्हले ्हो्े, “आम्हास भाषाशवज्ान व नाणी 
यांचा फार व पवू्लकालीन व सद्ःकालीन इश््हासाचा थो्डा नाद लागला आ्ह.े माझ े्ह ेम् चकुीच े
म्हणा; परं् ुआमची सथाशनक ‘राॅयल एशियाशिक सोसायिी’ िर पणु ेयेथील सव्ल दप्तरा्ील शनव्डक 
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भाग प्शसद्ध करील ्र तयाने िेवढे श्ह् ्होईल ्ेवढे श्ह् जयांचया परुा्नतवाशवषयी िकंा आ्ह.े 
अिा एकमकेांिी संबंध नसले्या ्ाम्रपिांवरील लेखांवर िीका व ्ी काल शनण्लयाला आधार 
नस्ाना करी् बस्याने ्होणार ना्ही. सव्ल परुाणांची व समृ् ीची भाषां्रे ्होऊन ् ी प्काशि् झाली 
पाश्हिे् असे मी म्हण्ो. या शदिनेे प्यतन झालेले शदस् ना्ही्.”

वरील पत्रांवरून रावसा्हबेांच ेपे्म इश््हासावर व परुाण ेव समृ् ी यावर फार ्हो्े असे शदस्े. 
इश््हासावरील पे्म तयांनी अगदी ल्हानपणी म्हणिे १८६० मधये एश्फनसिनचया इश््हासाच े
मराठी् भाषां्र करून वयक्त केले. १८७२ सालीच तयांनी ‘राॅयल एशियाशिक सोसायिी’चया 
माशसक सभपेढेु पेिवयांच ेदप्तर छिापणयाची परवानगी मागणयास सरकारा् अि्ल करावा असा ठराव 
आणणयाचा आपला मनोदय या संसथेच ेसनमानय सेके्रिरी शम. िेलर यांना २४.११.७२ चया पत्रा् 
कळवला ्हो्ा. तयाप्माण ेिर का्ही खिपि ्होऊन दप्तर रावसा्हबेांचया सवाधीन झाले अस्े ्र 
एक उत्म ग्ंथ शनमा्लण झाला अस्ा.

्ह ेदप्तर छिापणयाचा नाद सिुलासा झा्यावर रावसा्हबे समृ् ींचया प्कािनाक्ेड वळले.

रतनमाला
रतनमालेवर प्वचन के्याबद्दल नायमू् वी नयिून यांच ेआभार मान्ाना रावसा्हबेांनी केले्या 

भाषणाचा सारांि -

शरिस्वासी शम. ए. शकनलॉक फोबस्ल यांनी केले्या रतनमालेचया उत्म भाषां्रावर आि 
उजजवल प्वचन के्याबद्दल नयायमू् वी नयिून, आमच ेअधयक्ष, यांच ेआभार प्दशि््ल  करणारा ठराव 
सभपेढेु आणणया् मला फार आनंद ्हो् आ्ह.े या् शदले्या ऐश््हाशसक माश्ह्ीबद्दलच या ग्ंथास 
शकंम् द्ावयाची असे ना्ही, ्र जया लोकांच ेपराक्रम ्ो वण्लन कर् आ्ह ेतयांची री्भा् किी 
्हो्ी तयावर ्हा गं्थ प्काि पा्ड् आ्ह,े म्हणनू आ्ह.े जयावरून आपणांवर पढेु कोणच े प्संग 
यावयाच ेआ्हे्  तयांच ेभाकी् अगोदर कर्ा ये्े तया सदस्िकुनांच ेव िभुािभुलक्षणांच ेिे 
तयांनी ्ुहबे्ूहब शचत्र काढले आ्ह े्े आिशम्ीस ब्ुह्ेक भागा् लाग ूप्डणयासारख ेआ्ह.े

रतनमाला जया िाश्हराने रचली ्ो िकुनांक्ेड जया दृष्टीने पा्ह् ्हो्ा तयाच दृष्टीने श्हदंी 
लोकां्ील िके्डा ५० लोक मुबंई्सदु्धा अद्ाशप बघ्ा्. शवधवेच,े गंधरश्ह् कपाळ असले्या 
मनषुयाच,े मािा्लराच,े काकाच,े (Blue Jay) शनळया िे पक्याच ेव अिाच प्ाणीमात्राच ेदि्लन अिभु 
आ्ह ेअसे अद्ाशप अज्ानी लोक समि्ा्. असली पसु्के छिाप्ाना वरील शिपणास्ह छिापावी् 
म्हणिे या दिेा्ील लोकांची अं् ग्ल् रा्हणी किी आ्ह ेश्च ेशनरीक्षण करणाऱया बा्हरे दिेा्ील 
लोकांना उपयोगी प्ेडल.

पं्प्श्शनधी, ि् व फलिणच ेरािे यांची ममेॉयस्ल िी अधयक्षांनी सादर केली ् ी फार मौ्यवान 
आ्हे् . असे सांगनू नं्र पणु ेयेथील दप्तराशवषयी रावसा्हबे म्हणाले, “का्ही वषाहंपवूवी ्हाव्ड्ल यांची 
सचूना अमला् आली ना्ही. तया्ील खरे खरे रािकीय सवरूपाच ेकागद पाश्हिे ्र शनराळे काढून 
या सोसायिीचया सवाधीन करावे. ् रीसदु्धा मोठा फायदा ्होईल. आि येथे ्डॉ. शव्सन ना्ही् ्सेच 
भाऊ दािी ना्ही् म्हणनू मी नया. नयिून यांच ेआभार मानणयाचा ठराव पढेु आण्ो.”
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नयायमू् वी नयिून
नयायमू् वी नयिून यांना बॉमबे राॅयल एशियाशिक सोसायिीच ेसनमाननीय सभासद करावे अिी 

सचूना नामदार िककर यांनी आणली ्ीस पषु्टी दे् ाना रावसा्हबेांनी केले्या भाषणाचा सारांि-

‘शम. नयिून यांचया येथनू दिेी िाणयाने दशक्षण म्हाराषट्ाचया रािधानीचा एक सशनमत्र ना्हीसा 
झाला. पणु े एिनसीिी संबंध असलेले अनेक लोक या सभलेा ्हिर आ्हे् ; परं् ु जयांनी कै. 
बाळासा्हबे रासतयांसारख ेसरदार-्ह्लीचया काळी दरबारा् शदसनू येणारे तयांच े केवळ आभास 
नव्ह े्हो-सव्: ्डोळयांनी पाश्हले ्हो्े व जयांनी तयांची ओळख करून घे्ली तया नयिूनसारखया 
ग्ृहसथाचा वग्ल आ्ा ना्हीसा ्हो् आ्ह.े यांच े शिक्षण शभनन असनू, माग्लदि्लक नी्ीच ेप्माण्ही 
शभनन असनू अगदी समग् शनराळया ्ऱ्हचेया लोकांचया गणुाची शकंम् ्ह ेओळख ूिक् व तयांचया 
क्याणाकर्ा प्यतन करू िक्. सरदारांचा इश््हास व चररत्रपद्ध्ी यांच ेयथाथ्ल ज्ान करून दे् ील 
अिा कागदपत्रांचा संग््ह करणया् यांनी शक्ी पररश्म घे् ले आ्हे्  ्े या म्ंडळीचया संग््हां्ील 
कागदपत्रच सांग्ील. शम. नयिून ्ह ेसव्ः धशम्लष्ट असनू शभनन दिेां्ील शभनन धमवीयांचया म्ास 
मान दणेयाची यांची प्वतृ्ी उदारपणाची ्होय. श्हदंसुथाना् िे शभनन शभनन िा्ीच े लोक आ्हे्  
तयांचया् अं् र फार आ्ह े ्े ना्हीसे करणयास शम. नयिूनसारखया मनःप्वतृ्ीचया मनषुयाची मद् 
्हो्े. श्हदंसुथान व इगंलं्ड ्ह ेदोन दिे एकमकेांचा िो िो फायदा करू िक्ील तया तया् सवाहं् मोठा 
म्हिला म्हणिे या दोन्ही दिेां्ील लोकांचया शवचारी माणसांचया मनाचा प्काि संयोग घ्डवनू 
आणण े्हा ्होय. या दृष्टीने पा्ह्ा आमचया जया िाणयाने मोठा ्ोिा ्होणार आ्ह ेव ्ो बरेच शदवस 
भासणार अा्ह े्र तयाची िाणीव आम्ही ठेवली पाश्हिे. म्हणनू मी या ठरावास अानंदाने पषु्टी दे् ो.’

नया. शगबस
नामदार शगबस यांनी राॅयल एशियाशिक सोसायिीची िी सेवा केली श्चयाबद्दल तयांच ेआभार 

मान्े वेळेस रावसा्हबे म्हणाले- ‘१८०४ मधये सथापन झाले्या जया शलिररी सोसायिीचा 
नामशनदतेि गव्हन्लरसा्हबेांनी केला श्हच ेकागदपत्र छिापणया् ना. शगबस यांनी मला मद् करून या 
सोसायिीची अप्तयक्ष री्ीने सेवा केली. या दिेा्ील शनरशनराळया इलाखया्ील लोकांना चांगले 
शिक्षण शमळा्याशिवाय व कोणी माग्लदि्लक भिे्याशिवाय या दिेाची िी प्ग्ी झाली ्ी किी 
्हो् गेली याचा इश््हास शल्ह्ा यायचा ना्ही याकर्ा यरुोशपयन लोकांक्ेड आमचया माग्लदि्लकाच े
काम सोपवावे लागेल. म्हणिे मनषुयाला ज्ानप्ाप्ती करून घणेयाला िे शनरशनराळे माग्ल आ्हे्  ्े 
तयाचया ्हा्ा् ये्ील. सरकार आम्हाला मद् करील व ्े करी््ही आ्ह.े ्थाशप या सोसायिीने 
चालवले्या िोधाच ेकाम ्ह ेआमच ेआम्हीच केले पाश्हिे. आम्ही या बाब्ी् कसे वागावे ्े 
सांगणयाकर्ा नामदार सा्हबेांनी येथे येणयाची िी ्सदी घे् ली तयाबद्दल तयांच ेआम्ही आभारी 
आ्हो्. यरुोशपयन व माझ ेदिेबांधव ्ह ेदोघिेण शमळून नवे िोध लावणयाचया कामी प्यतन कर्ील 
अिी मी आिा कर्ाे.’
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यरुोशपयन व माझ ेदिेबांधव यांचयापढेु िोध चालवणयाला एवढे मोठे क्षेत्र आ्ह ेकी तयाचया 
इ्के अमया्लद दसुरे म्हिले म्हणिे एक शवश्वच ्होय.

१८५९ साली रावसा्हबे मुबंई येथील शिओग्ाशफकल सोसायिीच ेसभासद झाले. पढेु मुबंईचया 
अशग् ्हॉशि्लक्चरल सोसायिीच ेसभासद झाले. 

१८७२ साली इगंलं्डा्ील रॉयल एशियाशिक सोसायिीच े््ह्हया् सभासद झाले. ्ेव्हा पासनू 
िनुया वैशदक ग्ंथांशवषयी तया सोसायिीचा व रावसा्हबेांचा पत्रवयव्हार ्हो् असे.

१८८० साली रावसा्हबेांना बेंगाल एशियाशिक सोसायिीच े सभासद नेमणया् आले. 
१८८४ साली सिॅशिशसिकल सोसायिी ऑफ लं्डनच ेफेलो नेमणया् आले व तयाचप्माण ेरॉयल 
शिऑग्ाशफकल सोसायिी ऑफ ग्ेि शरििन व आयलहं्डच ेसभासद नेमणया् आले.

m

संदभ्ल शिपा -

१. कशववय्ल दलप्राम यांना शदलेली दणेगी.

mmm
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। ्द्व्क्ता सदशस रिवी् ुवचनं यचछृिणव्ांचे् सः । 
॥ प्ो्लासं रसपरूण ंश्वणयोरक्णोः ववीकासशश्यम ॥ 

। क्षशुननद्राश्मदःुखकालगश्हृतकाया्लन्रप्सशृ्म ्। 
॥ प्ोतकणठामशनि ंश्ु् ौ शव्नु् े िोकं शवरामादशप ॥ १ ॥ 

      (सभुाशष्)

१८६७ साली मुबंईस प्थम मराठी् वकृ्ततव समारंभ झाला. उमदेवार चारच ्हो्े. रावसा्हबे 
म्ंडशलक, प्ो. रामकृषण गोपाळ भां्डारकर व प्ो. छित्रे ्ह ेपंच ्हो्े.

दसुऱया वषवीचया समारंभा् रावसा्हबे, नाना मोरोिी, दादोबा पां्ुडरंग, प्ो. भां्डारकर व िकंर 
पां्ुडरंग पंश्ड् ्ह ेपंच ्हो्े.

१८७१ साली शवषय ्हो्ा ्ो शिवािी म्हाराि यांनी २५ वषते यवनांिी लढाया करून राजय 
सथापन के्यावर तयांना १६७४ मधये राजयाशभषके झाला. तयाप्संगी जया िरू लोकांचया सा्हाययाने 
तयांना राजयपद प्ाप्त झाले तयांना व श्हदं ूधमा्लचा (श्हदं ूनावाचा) अशभमान बाळगणाऱया दसुऱया शिष्ट 
ग्ृहसथांना उद्दिेनू संभाषण कर्ाना आपण शिवािी रािे आ्हो अिी क्पना करावी.

रावसा्हबेांचया कागदपत्रा् वकृ्ततव समारंभाचया िाश्हरा्ीचया पाठीवर उमदेवारांची नावे, 
वकतयांचया अगंी शदसनू येणाऱया कोणतया वकृ्ततवाच ेलक्षण असले पाश्हिे ्े व तयांना शदलेले गणु 
यांच ेशिस्वार िाचण याच सालापरु्े साप्ड्े तयावरून पढुील माश्ह्ी शदली आ्ह.े अनकु्रमवार 
उमदेवारांचया नावापढेु िरेे आ्हे्  ्े -

१. यशुक्तवाद थो्डा, ऐश््हाशसक माश्ह्ी थो्डी, भरपरू शवसंग्पणा, भाषा फार अलंकाररक.

२. दृष्टां्वैपु् य, भाषणाचा ओघ शसथर. 

३. ऐश््हाशसक माश्ह्ी अशधक, ्हावभाव नािकी. 

वकृ्ततवोत्िेक सभा

प्करण ३५
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४. पोपिपंिी, वकृ्ततवगणु िनूय. 

५. इश््हासाच ेज्ान ना्ही भाषा अिदु्ध. 

६. ्यारी चांगली, भाषणां् फार तवरा, शचत्ाकष्लक. 

७. भांबावनू भाषण थांबवनू गेला. 

८. वयाकरण ना्ही, अवयवशसथ्. इ.

mmm
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प्पंच सां्ूडन परमाथ्ल कराल। ्ेणें ्मु्ही कष्टी व्हाल ॥ 
प्पंच परमाथ्ल चालवाल। ्री ्मु्हीं शववेकी ॥ १ ॥

       (रामदास) 

नाना मं्डशलक यांचया चररत्रा्ील प्ास्ाशवक भाग श्सऱया प्करणा् आला आ्ह.े आ्ा 
तयाचया पढुील भाग या प्करणा् शदला आ्ह.े शचत्रास िसा पषृ्ठभशूवभाग ्सा नानांचा चररत्रभाग 
रावसा्हबेांचया चररत्रास सौंदय्लकारक झाला आ्ह.े ्रुणपणी संपत्ी ्हा्ा् आली असनू श्चा 
दरुुपयोग न कर्ा नानांनी प्पंच नीिनेिका केला व परमाथ्लसाधन करून भलेपणा शमळशवला. 
नानांचया ल्हानपणी व नं्र, िंगम व सथावर शमळक्ीची दखेरेख तयांचया मा्ोश्ी गंगाबाई यांनी 
कारकुनांचया माफ्ल ् केली. नाना वया् आ्यावर ् े सव्: दखेरेख करू लागले. ् ेव्हापासनू सरकार 
दरबारचा तयांचयामागे िो सारखा वेध लागनू राश्हला ्हो्ा ्ो ब्ुह् काळ शिकला ्हो्ा. प्थम 
इनाम कशमिनाने यांना परुावयाच ेकागदपत्र घऊेन शि्के श्ह्ंडवले१ तया्ूहन, तयाचयाशनशमत् सांगावया 
लागले्या नाणीझ गावचया कजिाने मरुू्डा्ूहन रतनाशगरीस व ्ेथनू ठाण ेव मुबंईक्ेड वषा्लनवुष्ल 
सारख ेश्ह्ंडवले. याची समग् ्हशकग् १९वया प्करणा् शदली आ्ह.े

मधये शवसावा शमळ् नसे असे ना्ही; परं् ु शमळाला ्र तयाचा सदवयय करणयाचया संधी् 
एखाद दसुरे नवे प्करण उपशसथ् ्होई. तयाची वाि नाना आप्या ने्हमीचया धोरणाने लावी् अस्. 
मास्याकर्ा एक शदले आ्ह े ्े- पवूवी श्सऱया प्करणा् सांशग््याप्माण े धों्डोपं् म्ंडशलक 
यांनी पिेवाई् ४५०० रुपये भरून १७८८ साली अिंनवेल ्ालकुया् सरदिे व दिेकुळकण्ल 
्ह े दरख का्ही म्हालावर शमळवले२ तयासंबंधी सव्ल काम तयांच े कारकून पां्ुडरंग गोशवंद आपिे 
यांचयाक्ूडन व इ्र कारकुनांक्ूडन करून घे्  आले. तयांचयामागे नाना म्ंडशलक ्ेच काम आपले 
शक्रयाबळक त्े कारकून शवनायक ऊफ्ल  घारोपं् ओक यामाफ्ल ् १८३९ सालापयहं् म्हणिे समुारे ६१ 
वषतेपयहं् करी् आले. ्ेव्हा रतनाशगरीच ेकलेकिर शम. को्स यांचयाक्ूडन शल्ूहन आले की, ्मु्ही 

नाना म्ंडशलकांचा प्पंच

प्करण ३६
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व्नदार कुळकणवी ना्ही. िप्ती् असले्या व्नांच े्मु्ही सरकारा्नू नेमलेले वश्हवािदार अा्हा्. 
सन १८४३ चा अकॅि कलम ११ प्माण े्मुच े्फते ने गमुास्ा नेमनू घयावा असे अकॅिमधये कोठे 
आढळ् ना्ही. तयावरून ्मु्हास शल्हणया् ये् आ्ह,े ्री खदु्द ्मु्ही सदर्ूह दिेपां्ेडपणाची चाकरी 
करणयाकर्ा १५ नोव्हेंबर १८४९ च ेआ् अिंनवेल येथील मामलेदार याक्ेड ्हिर ्होऊन िाब 
कळवावा, ्से न के्यास सदर्ूह कामावरील ्मु्ही आपला ्हकक सो्डला असे समिनू सरकारच े
निरेप्माण ेबंदोबस् ्होईल. 

तयावर पवूा्लपार मखुतयार माफ्ल ् वश्हवाि चाल ू अस्याच े नानांनी रेशव्हनय ू कशमिनर यांना 
कळवले. तयावरून वरील गोष्टींचा परुावा कलेकिरांनी माशग्ला. तयावर ३५०० रुपयांचा पिेवे 
दप्तरा्ील दाखला व पश्हले रसदवाले दामले यांना १००० रु. शद्याची पाव्ी असे दस्एवेि 
्हिर केले. याच ेकाम १८२८ साली शम. री्ड यांनी चौकिी केली ्हो्ी. तया प्करणाच ेकागद 
्हिर केले. तयाचा उपयोग झाला ना्ही, म्हणनू नानांनी शवनं्ी अि्ल केला की, सदर अदाल्ी् मी 
सरकारावर घा्लेला नाणीझ गावचा कजिा चाल ूआ्ह.े सबब हा कजजयाचा शनकाल ्होईपयहं् 
सव्: ्हिर ्होणार ना्ही. सबब िो काम करी् आ्ह ेतयाच े्हा्नू काम घयावे. तयावर कलेकिर यांनी 
७.१.१८५१ ला िबाब पाठवला की, नाणीझ गावचया कामी ्मुचवेर सरकारने अपील केले आ्ह,े 
्े मंिरू झाले आ्ह.े तयाचा फैसला ्ू् ्लच ्हो्ो असे ना्ही. दोन वष्लपयहं् लाग्ील, ्ेव्हा आ्ा 
्मु्हास अपीलाच े शठकाणी रा्हणयाची का्ही सबब शदस् ना्ही. वशकलास माश्ह्ी शद्यावर ्ो 
काम चालवील. सबब या मश्हना अखरे ्मु्ही शचपळूण मामलेदार यांचयाक्ेड ्हिर व्हावे. या उपर 
िास्ी मदु् शमळणार ना्ही’ असे्ही ्ुहकुमा् फमा्लवले ्हो्े.

्ह ेपत्र घरी मरुू्डास आले, ्ेव्हा नाना मुबंईस आ्हे्  असे तयांच ेशचरंिीव गंगाधर ऊफ्ल  राविी 
यांनी कळवले. ्री आ्ा िास् मदु् शमळणार ना्ही व मदु्ी् ्हिर न झा्यास सरकारा्नू 
बंदोबस् केला िाईल असे वश्डलांना कळवावे म्हणनू दसुरा ्ुहकूम आला. एवंच नाना कामावर 
्हिर झाले ना्ही्, असे सरकारा् शल्ूहन गे्यावरून सन १८५४ साली नानांना व्नावरून काढून 
दसुरे इसम नेमणयाचा ्ुहकूम झाला.

“श्म करून मला रा्हण ेसव्: कसे ्होईल! राविीस कसे बनेल! पननास वषते वश्हवाि ्हाच िोर 
व्नाचा, कृपा सरकार करणार परं् ुबोलले पाश्हिे.” शनदान पश्ह्या रसदवा्याला भरलेले रुपये 
्े्ही पर् द्ावे, असा अि्ल मुबंईच ेगव्हन्लर सा्हबेांक्ेड करून नाना ‘ब्ुह् बोलले’ पण तयाचा का्ही 
उपयोग झाला ना्ही व ् मु्हाला धाें्डो नारायण यांनी भरलेली रसद पर् शमळणयाचा ्हकक ना्ही असा 
िबाब आला. ‘कृपा सरकार करणार; परं् ुबोलले पाश्हिे’ ्हा माशम्लक शकत्ा िो नानांनी घालनू 
शदला ्ो रावसा्हबेांनी चांगला शगरवला. 

नानांना वैद्कीच ेज्ान चांगले ्हो्े. का्ही मात्रा व भसम ेघरी ्यार कर् अस्. माधवशनदान 
व तयावर रुगशवशनश्य नावाची िीका व आ्ंकदप्लण इ. ग्ंथ संग््ही अस्े. केवळ लोशलंबरािावरच 
तयांचया वैद्की ज्ानाची शभस् नव्ह्ी. नानांचा ्हा वदै्कीचा नाद रावसा्हबेांना्ही लागला ्हो्ा 
तयासंबंधी पढेु एका प्करणा् ्हशकग् शदली आ्ह.े
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संसकृ्शवदे्चा नाद नानांना असावा असे तयांचया संग््ही असले्या पढुील पसु्काचया 
यादीवरून शदस्े. पंचम्हाकावये, मरुारनािक, गोवध्लनिीका, अलंकारचशंद्रका, िृगंारश्लक, 
घिखप्लर,(?) सनयाभरण, नलोदयकावय, कुवलयानंद, भाशमनीशवलास, गी्गोशवंद, रसमिंरी, 
पदमिंरी, भाषामिंरी, भ्ृ्ल्हरर, म्हाकौमदुी, कालमाधव, शत्रसथलीसे्,ु सामशुद्रक, नयायिास्त, 
्क्ल प्काि, नेयवाद, ्क्ल संग््ह, पवू्लमीमांसा, गंगाल्हरी, शवज्ानेश्वर, िाशलग्ामशिलापरीक्षा, 
कौमदुीवयाकरण, ्क्ल िबद दीशपका, गौरीकां्ी ्का्लमृ् ्रंशगणी इ.

पत्रवयव्हाराची कला नानांना चांगली साधली ्हो्ी. श्च ेवळण रावसा्हबेांना लागले ्हो्े. 
कसे ्े पढुील वण्लनावरून कळेल. नाना म्ंडशलक ्ह ेसरकार दरबारा् वागलेले ्हो्े. जयाला दरबारी 
री् मा्ही् ना्ही, रािप्करणा् का्ही कळ् ना्ही तयाचा प्वेि िशनवार वा््डया् ्होण ेिकयच 
नव्ह्े शकंवा झा्यास राजय प्करणाच ेध्ेड न शमळ्ा ्ो कोरा रा्हण ेिकय नव्ह्े; तयामळेु तयांच े
शलश्हण ेबोलण ेपणुरेी असे. अमरकोि, रूपावळी समासचक्र, वतृ्रतनाकर इ. गं्थांच ेपठण तयांनी 
केले ्हो्े. का्ही कावयां् तयांची प्ग्ी झालेली ्हो्ी. सभुाशष्े, वदृ्ध वचने पाठ झालेली ्हो्ी व 
सुंदर लोकोकतया तयांना मखुोद्् ्होतया. तयांची अव्रण ेतयांचया पत्रां्नू आढळ्ा्. तयांच ेलेख 
सभय व प्ौढ भाषे्  अस्. सशवस्र अस्  पण पा््हाळीक नस्. मदु्ाचया बा्हरे एक अक्षर सबंध 
पत्रा् शल्ही् नस्. 

रावसा्हबेांना नाना पत्र शल्ही् ्ेव्हा तयावेळचया पणुरेी दरबारी पद्ध्ीने, ‘शचरंिीव स्हस्राय ु
शवियी भव’ असे आरंभी शल्ही्. पढेु ‘अणणा यास नारायण धों्डदवे यांच े आिीवा्लद’ शल्ूहन 
कुिल वतृ् कळवनू पढुील मिकुरास आरंभ करी्. १, २, ३, असे अकं घालनू शवषयाप्माण े
पत्रां्ील मिकुराच ेभाग पा्डी् व पत्र संपशव्ाना, ‘याप्माण ेअमकु कलमी (िवेिचया भागाचा 
आक्डा घालनू) मिकूर शलश्ह्यावरून कळेल.’ असे शल्ूहन आिीव्लचनपवू्लक पत्र परेु करी्.

िवेिी स्ही करी् नस्, कारण पत्रारंभीच शलश्हणाराचा नामशनदतेि ्हो् असे. स्ही ्ही ने्हमी 
ख्पत्रां्च तयावेळच े लोक करी् अस्. मदु्दसेदू शल्हणयाचा ध्डा नानांनीच रावसा्हबेांना 
शिकशवला; तयाप्माण े रावसा्हबेांचया शल्हणया् िी पत्रां्ील मदु्ाचया समथ्लनाथ्ल सव्ल लोकांना 
पसं् अिी समप्लक म्हण अथवा लोकोक्ती दणेयाची पद्ध्ी शदस्े. ्ी रावसा्हबेांनी नानांपासनूच 
उचलली. ‘गणु संपादन करा’ असे सचुव्ाना नाना पत्रा् शल्ही्, ‘घो्डा चदंी गणुावर शमळव्ो.’ 
खो्ी व इनामी गावावर कारकून अस्; पण तयावर दखेरेख ठेवणयास नाना, सारख ेशफर् रा्ह् 
अस् व म्हण्, ‘कोणतया्ही कामा् जयाची तयासच आसथा ्िी िर कारकुनास अस्ी ्र 
चाकरांनी िे् े व बिकीने घरे ्होणार ना्ही्, ्ही म्हण आ्ह े्ी खोिी ्होईल.’ ‘चदंनाचा अशधकार 
घासनू घणेचेा.’ चदंनाला लोक आप्या फायद्ासाठी घास्ा् ्ेव्हा घासनू घणेयाचा ्हा तया 
परवि व गणुी चदंनाचा अशधकार आ्ह,े असे वश्डलांनी शलश्ह्यावरून लोकसेवा करणयाच ेव्र् 
पतकरणयास शचरंिीवांना केवढे उत्िेन शमळाले असेल याची क्पना ्होणयासारखी आ्ह.े ‘नखाने 
काम वेळीच ्होणयासारख ेआ्ह.े ्े िनेु झा्यावर कुऱ्हा्डीने ्होणार ना्ही.’ ्ही म्हण वेळेवर उपाय 
करणयास लावणारी आ्ह.े बवते यांचयाशवरुद्ध म्ंडशलक यांनी चाल ू वश्हवािी् लावलेला दावा 
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ब्ुडाला ्े वतृ् कळव्ाना नानांनी रावसा्हबेांना शलश्हले, “येथे पाश्हिे तया गपपा व व्गना लोक 
कर्ा्. ऐकणयाची सोय ना्ही. कारण दग्ड ्रून िणेी ऊफ्ल  गोवऱया ब्ुडा्या असे िा्हले आ्ह!े” 
्ह ेवाकय फारच उतसा्ह उतपनन करणारे आ्ह,े ्ह ेसांगावयास नकोच. रावसा्हबेांचा उतकष्ल ऐकून 
्े दरू अस्यामळेु नानांनी रावसा्हबेांना पत्र शलश्हले की, “आपण ्री िवळ यावे ना्ही्र मला 
्री िवळ नयावे.” इ्का पे्माचा ऊ् िरी नानांना ये् असे व मलुगा फार शवद्ान शनघाला ्हो्ा 
्री आपला मान कमी ्होईल अथवा अपमान जयाने ्होईल असा िबदसदु्धा नानांनी कधी काढला 
ना्ही. पत्रोत्री िेव्हा शल्हावयाच े्ेव्हा ्े सपष्ट शल्ूहन िवेिी, “आम्हास सचुले ्े ब्ुह् शल्ह्ो, 
उपयोग ्ेवढे घयावे, नको ्े िाकावे,” असे शल्ही्. नानांच ेमो्डी अक्षर फार वळणदार व सवुाचय 
असे. तयामळेु लोक तयांचा शकत्ा शमरवी् अस्. नानांनी लोकांना अक्षराच ेवळण लावले. तयांचया 
शचरंिीवांनी, प्स्ु्  चररत्रनायकांनी, सव्ल राषट्ाला वळण लावले असा अनगुणु संयोग घ्ूडन आला, 
्ो सखुकारक आ्ह.े

नानांचया पश्ह्या पद्ध्ीप्माण ेपत्रा् का्ही िबद संक्षेपाने शलश्हले िा्. ‘पा’ या अक्षरापढेु 
दोन काने शदले म्हणिे ्े अक्षर ‘पासनू’ शकंवा ‘पयहं्’ इतयादी एका्ूहन अशधक िबदांच े दि्लक 
्हो्े. यावरून रावसा्हबेांनी वश्डलांना एकदा शल्हले की, ‘आप्या पत्रा् असले संक्षेप फार 
अस्ा्. ्ेव्हा पत्र वाच्ा वाच्ाच अथ्ल समिणयास शवलंब ्हो्ो.’ तयावर नानांनी सपष्ट िबाब 
शलश्हला- “‘म'ु या अक्षरास काने शदले ्ही सवय आशण पेििींच ेउत्री ‘पा’स कान्ह ेशदले आ्हे्  
तयाच ेअथ्ल ्ीन शलश्हले ्ह ेघाईमळेु, येरव्ही आम्ही पाश्ह्यावर मना् आण्ा सा् अथ्ल आम्हास 
सचु्ा्, या्ूहन अशधक ्मु्हास सचु्ील, कारण ्ही ्का्लची गोष्ट आ्ह.े आशदपश्ा् ्अक्षरावरून 
अथ्ल करावयाचा; एरव्ही अथ्ल ्ीन शकंवा अशधक ्हो्ील.”

“आ्ा यापढेु काने न दणेयाची वश्हवाि ठेव.ू ् िीच ् मु्ही्ही मना् आ्यास अक्षर वाचावयापेक्षा 
शल्हणयाची सवय ठेवावी. याच ेउत्र ्मु्ही पाठवालच की वाच्ा ये् ना्ही ्ह्ेही खरेच; परं् ु ्े 
आम्हास मात्र लाग!ू असो.” (३.७.६८ च ेपत्र)

रावसा्हबे पत्र फार तवरेने शल्ही् तयामळेु तयांच ेअक्षर सवाहंस लाग् नसे. तयावरून ३.१२.५८ 
रोिी नानांनी तयांना शलश्हले की, ‘पत्र पावले. मिकूर का्ही कळला; का्ही अक्षरे लागली ना्ही्. 
याशवषयी ‘सवयी आशण अभयास' या पसु्का् ् मु्ही शलश्हले आ्ह.े असो. तवरेने शलश्ह्यामळेु असे 
्हो्े. या वाकया् केवढी खोच आ्ह!े यथाथ्ल उत्र थो्डकया् दे् ा आ्यामळेु सानंद गव्ल्ही आ्ह.े 
रावसा्हबेांच ेअक्षर वळणदार ्हो्े; परं् ुतयांना आयषुया् जया गोष्टी कमी ्होतया असे वाि् ्हो्े. 
तया् मखुय गोष्ट कोणतया्ही कामास वेळ परु् नसे ्ही ्हो्ी.

िनुया मनषुयांची का्ही धोरण ेअस्ा्. का्ही चालीरी्ी अस्ा्. ्ी धोरण ेव तया चालीरी्ी 
संभाळ्या अस्ा सौखय ्हो्े. अिा धोरणाने रावसा्हबेांनी वागावे म्हणनू नाना मधनू मधनू तयांना 
सचूना करी् अस्.

“श्क्ेड (भिुेस) गरेु सवंग म्हाग का्ही शमळ् अस्ील व दधू कसे शमळ्े ्े मान पा्ूहन 
उमदेपवू्लक गाय घे् ्याने दि्लन व िवेिी गोमय इतयादी सोयी ्हो्ा्. समई बदली ्होईल ्ेव्हा 
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पात्र पा्ूहन अ्प दक्षणा दऊेन धम्ल करावी. यकु्ती सचुली ्ी शलश्हली आ्ह.े यासी रागास न यावे.”

“इगं्िी पगारदाराची री् आपणास लाग ू ना्ही. पगारावर पगार शमठवनू एक पगार ्हा्ािी 
शि्लक ठेवला पाश्हिे. परदिेा् २०० रुपये ्री शि्लक असावे्. सोने अस्याने िोखम 
कमी. बाळगणयास इ्का फायदा आ्ह ेव ्हवे ्ेव्हा रुपये ये्ा्. सोने खरेदी कर्े वेळी मासा दोन 
मासे िास् घऊेन मास्याकर्ा वेगळे ठेवनू बाकी सोनारापािी द्ावे, म्हणिे पनु्हा कसास लावनू 
पा्हणयास चांगले प्ड्े. केस, ्ाव दऊेन पा्हवा.” 

“कोणी ग्ृहसथ शबऱ्हा्डी आ्यास तयाचा आदरसतकार ठेवावा. रोिगारावर निर नसावी. भाषण 
सदा सव्लकाळ नम्र असावे. मी शलश्हण ेयगुमा्हातमयास वािवी नव्ह;े परं् ुसवभाव िा् ना्ही.”

एकदोन घरची पे्माची म्ंडळी रावसा्हबेांिवळ असे. का्ही झाले ्री रावसा्हबेांना िपणारी 
अिी िागयावर ्ीच म्हणनू तया म्ंडळीस नाना शल्ही्.

“अणणाचा सवभाव सोसक ब्ुह्; ्र मन िाणनू दोन वेळ अशधक शवचारणयास कंिाळा शकंवा 
खदे करू नये.” (अनं् भििीस पत्र)

भिू व कराची येथील रावसा्हबेांच ेकाम मोठ्या ्ुहद्ाच ेनव्ह्े. ठाण ेयेथील शव्हशििरच ेकाम 
शनराळे ्हो्े. ्ेथे पषुकळ लोकांवर सत्ा चालवायची ्हो्ी. ्हा्ाखालचया लोकांक्ूडन ्हांिी ्हांिी 
्होणयाचा संभव फार ्हो्ा. म्हणनू नानांनी शलश्हले, “प्कृ्ीस िपनू काम करावे.कोण्े्ही काम 
करणयाची उ्ावीळ करू नये. ् मुच ेसवभावाप्माण,े ् ों्डावर ् मु्हांस कोणी समई निरचकू झाली ् री 
सांगणारा शमळेल असे वाि् ना्ही. कारण असे सांगण ेभलतयाचयाने ्होणार ना्ही.” एकत्र कुिंुबा् 
कोणी एक रोिगार कर्ो व दसुरे मलुगे पोषय वगा्ल् प्ूडन रा्ह्ा् ्ह ेतया रोिगाऱयास आव्ड् ना्ही 
्ह ेसा्हशिक आ्ह;े परं् ुसव्ल कुिंुबाचा सारखा सांभाळ करणयाची जयाचयावर िबाबदारी अस्े 
अथवा जयाची इचछिा अस्े, तया कुिंुबां्ील मखुय िो व्डील क्ा्ल मनषुय तयाला शनराळेच धोरण 
ठेवावे लाग्े, ्े नानांच ेअगंी ्हो्े म्हणनू तयांनी रावसा्हबेांना असे शल्ूहन कळशवले, “्मुची शनय् 
सरकार चाकरीवर चांगली आ्ह,े म्हणनू ईश्वर कृपा कर्ो. कुिंुबाची माणसे ब्ुह्. कोणाच ेनिीबाने 
चाल्े ्हा नेम ना्ही.”

नाना ्ह ेदरबारी माणसू म्हणनू तयांनी एकदा शलश्हले, “सा्हबेाची मिवी संपादन करावी.” नाना 
सव्ः फार श्हिोबी मनषुय ्हो्े व श्हिबे चोख ठेव् म्हणनू तयांनी एका पत्री रावसा्हबेांना शलश्हले 
्हो्े, “िो रोि खच्ल कोणी करील तयावर सायंकाळी स्ही करणयाचा पाठ ठेवावा. या् ्मु्ही सव्ः 
रोि श्हिोब ना्ही केला ्री चालेल पण ्पासावा.”

‘सवयी आशण अभयास’ ्ह ेपसु्क वश्डलांना वाचावयास रावसा्हबेांनी पाठवले तयावर नानांनी 
अशभप्ाय शदला. तया् शचरंिीवांच ेकौ्कु फार खबुीने केले आ्ह.े “पसु्क आलेले शनमम ेवाचले. 
बाकी्ही वाचनू पा्ह्ो. तया् मोठा मदु्दा आढळला. बोले ्ैसा चाले ्ह ेशल॥ आ्ह.े अभयासाशवषयी 
्र आमची उमदे ना्हीच ्ह ेआिीवा्लद.” 
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रावसा्हबेांच ेवागणयाच ेक्डक शनयम नाना िाणनू ्हो्े. मद्पानाचया शवरुद्ध रावसा्हबे ्हो्े; 
म्हणिे तयांचया घो्ेडवा्याने मद् शप्ा कामा नये अिी सक्ती असावयाची. ्ेवढी कदाशच् िकय 
असेल; परं् ुइष्ट ना्ही ्ह ेिाणनू नानांनी एकदा रावसा्हबेांना शलश्हले, “कृषणा कानिा चांगला बरा 
्होईपयहं् तयास थं्डीस िपावे. दारू ्हा तयाचा भक्ष आ्ह,े ्ी थो्डी दे्  असावी.”

नाना ्ह ेलोकांक्ूडन आि्लवाने काम करून घे्. रावसा्हबे ्ह े् क्रार करून घे् . रावसा्हबेांची पत्रे 
१८५६ सालाचया समुारास ्डाकचया तया वेळचया वयवसथेमळेु अथवा अवयवसथेमळेु वेळेवर पोच् 
नस्. राविींनी शलश्हले की, पत्रे आमची आम्हीच िाऊन आण्ो. शिपाई येऊन पत्र पो्हचणयास 
दोन मश्हने लाग्ा्. रावसा्हबेांनी तयांना ्क्रार करा म्हणनू सांशग्ले. तयावर नाना म्हणाले, 
“पोष्टा्ील कारकून ्हचे आमच ेवररष्ठ, ्े आमची काम ेकर्ील ्ेवढी वररष्ठांक्ूडन ्होणार ना्ही्.”

नानांनी रावसा्हबेांचया शवद्ेला कसे प्ोतसा्हन शदले ्े मागे आलेच आ्ह.े पढेु तयांच े
जयेष्ठ शचरंिीव भाऊ व मधले शचरंिीव राविी या उभय्ांस पतु्र झाले ्हो्े. तयां्ील दोघिेण 
(पां्ुडरंगराव भाऊंच ेशचरंिीव व धों्डोपं्  राविींच ेशचरंिीव) असे मराठी िाळे् अस्ाच तयांनी्ही 
रावसा्हबेांप्माण ेशवद्ा करून प्शसद्धीस यावे अिा नानांची इचछिा ्हो्ी व ्ी सा्हशिकच ्हो्ी व 
तयांचया शवद्ेच ेकाम रावसा्हबेांनी ्हा्ा् घयावे असा नानांचा ्हे्  ू्हो्ा.

दोघांचया शवद्ाभयासाची ्हशकग् रावसा्हबेांना नाना कळशव्च अस्; पण तया््या तया् 
‘धों्ूड बाबा’ची आप्या अभयासाशवषयींच रावसा्हबेांना पत्रे ये् व तया् कधी पसु्कांची मागणी 
असे. ्ी पसु्के रावसा्हबे पाठवनू दे्  अस् व तयांचा उपयोग मलेु चांगला करून दाखव्ा् असे 
रावसा्हबेांना समि्ाच तयांनी मलुांना उत्म शिक्षण दणेयाचा बे् केला व उत्म मनषुय कोण शमळ्ो 
या शवचारा् अस्ा तयांना गंगाधरपं् शिळक यांच ेनाव धयानी आले. ्ेव्हा प्थम रावसा्हबेांनी 
तयांना मोघम पत्र शलश्हले व तया् एका श्ीमं् ाचया दोन मलुांना कसे शिकवाल असा प्श्न शवचारला. 
तयाच ेउत्र गंगाधरपं् शिळकांनी पढेु शद्याप्माण ेशलश्हले -

“शद्ि म्हणिे दोन वेळा जया मनषुयाचा िनम ्होईल ्ोच मनषुयतवा् आला ना्ही ्र प्तयक्ष 
शद्पाद ् पिःु३ शवद्ेचया योगाने बरे काय, वाईि काय, ग्ाह कोण्े, तयाजय कोण्े, ईश्वराशवषयी 
आपणाशवषयी, आपले व्डील इतयाशदकांशवषयी क ््लवये कोण्ी वगैरेच ेिेव्हा ज्ान ्होईल ्ेव्हा 
दसुरा िनम ्हो्ो. मग ्ो परुुष, वश्डलांना चांगला पतु्र, मलुांना चांगला बाप, भावाबश्हणींस चांगला 
भाऊ, बायकोस चांगला नवरा, धनयास चांगला चाकर व चाकरास चांगला धनी व इष्टशमत्रांस 
चांगला सने्ही ्हो्ो, म्हणिे मनषुयतवास ये्ो. पवू्ल वया् अिी एक वेळ ये्े की, मलुांच ेव्डील 
शकंवा गरुू शक्ी िरी सनुी्ी सांग् असले ्री ऐकू नये असे तयांना वािून प्थम अ्प सव्प 
म्हणिे बािारा्ील भिी वगैरे शिनसा ्ेथेच खाण ेव भांग ओढण ेइतयादी दगुु्लणांस ्ी प्वतृ् ्हो्ा्. 
तयावेळी योगय ्िवीि न झाली ्र पढेु मोठेपणी दरुाचारे करून वाग्ा्. अिी वेळ मी शिकवी् 
असले्या मलुास िर प्ाप्त झाली ्र तयाचया ्हा्डास शकंवा शिरांस इिा न ्होणयासारखा मी तयास 
बारीक काठीने शकंवा दोरीने अगंावर वळ फुिेपयहं् मारीन. ्ेव्हा घरचया बायका-परुुषांनी एकदम 
मिवर ्िूुन न प्ड्ा व परुुषांनी तयास उपचार्ही न कर्ा गरुुिींनी ठीक केले! पनु्हा असे केले 
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अस्ा खपू मारणयाशवषयी आम्ही तयास सांग ूअसे म्हिले पाश्हिे व बायकांनी व चाकरमाणसांनी 
तयास लोणी ्हळद लावनू पनु्हा असे करू नको, ना्ही्र ्े या्हीपके्षा अशधक मार्ील असे म्हिले 
पा्हिे. असा प्संग ये्ोच असे ना्ही. आलाच ्र एक दोन वेळा येईल. या एक दोन वेळाखरेीि 
करून वाईि कामाशवषयी माझ ेबोलण ेतयास िसे िसे माराप्माण ेवािू लागेल ्सा ्सा मी तयास 
शमत्राप्माण ेवागवीन व प्श्शदविी ्डोळयांस व िरीरास श्म ्होणयापवूवी खळेावयास ने् िाईन.”

“्पास, एक गायनास, दोन; अभयासास, ्ीन; व मागा्लस, चार; असे वाकय आ्ह ेतयामानाने या 
मलुाबरोबर मी आणखी ्ीन मलुगे शिकणयास आणीन.” 

“मला ििेारीच घर शमळावे. तयास एक सवयंपाकी व एक ग्डी पाश्हिे. आशदतयवारी मात्र 
मलुांना घरी िावयास सिुी दईेन म्हणिे तयांना वाईि संग् लागणार ना्ही. ना्ही्र परीि आशण 
कोळसेशवकयाप्माण े्होईल. आि अमकयाचया घरी िेवणयास िायच ेआ्ह.े उद्ा ्मकयाच ेघरी 
िायच ेआ्ह,े परवा ्मकयाचया लगनास िायच ेआ्ह ेअसे मी ्हाेऊ दणेार ना्ही. या अगर ब्हु् 
कारणांकर्ा व मलुांच ेक्याणाकर्ा नववे शकंवा द्हावे वषवी लगन न कर्ा मी सांगेन ्ेव्हा करावे, 
साधया खाणयाने तयांची बदु्धी आशण िरीरप्कृ्ी ्ही चांगली रा्हील.”

“मलुांना पसु्कावरून शिकवावे तयाचपेक्षा प्तयक्ष उदा्हरणाने लक्षा् वाग्े तयाकर्ा आमच े
येथे अशधक शवद्ान िनास िेवणयास बोलवनू मलुांच े दखे् वाईि आचरण करणाऱया एखाद्ा 
ग्ृहसथाचा वाईि पररणाम कसा झाला शकंवा चांग्या मागा्लने िाणाऱयाचा चांगला पररणाम कसा 
झाला ्ो, तया शवद्ानांक्ूडन बोलवावा. एखाद ेवेळी मी शिकवले्या शवषयांची बा्हरेील उदा्हरण े
समिणयाकर्ा मश्हना-पंधरा शदवस पढेु शिकवण ेचालवणार ना्ही. समयी समिू्  पा्डणयाकर्ा 
यंत्रे वगैरे दाखवणयास ज्ानप्सारक सभसे नेईन; अगर गारु््डयाचा ्मािा करवीन. मला इगं्िी 
ये् ना्ही व संसकृ् ये् ना्ही सबब ्क्ल संग््हासारखा शवषय दसुऱयाक्ूडन शिकववीन. ्सेच बकेु 
शिकवनू ि्हाणपणा ये् ना्ही याचकर्ा एखादा शदवस पणुयास, एखादा शदवस रतनाशगरीस व 
एखादा शदवस ्हण्लईम्ुडस नेईन.”४ (२५.११.६३)

्ही इ्की क्डक शिस् रावसा्हबेांना पतकरून तयांनी दोन्ही मलेु गंगाधर पं्ांच ेसवाधीन केली. 
तया्ील एक धों्ूडबाबा ्ह ेफार ्ुहिार शनघाले. असे गरुुवय्ल भां्डारकरांचया २५.८.१८६५ चया इगं्िी 
पत्रावरून शदस्े.

“्मुचया पु् णयांपैकी एक धों्ूड गंगाधर ्हा म्ंडशलकांच ेबशुद्धमत्बेद्दल िे नाव गाि् आ्ह े्े 
राखील याबद्दल मला संिय ना्ही. तयाचया काकाचया मदु्रवेर सपष्टपण ेशचशन्ह् झालेले बशुद्धसामथय्ल 
व दृढशनश्य याचया नेत्रांवर व भ्कुुिीवर अनकु्रम ेदृशयमान ्हो् आ्हे् .”

आपण मोठ्या मनषुयाच ेआप्त ्ह े धयाना् ठेवले म्हणिे ्मुचया अभयासाचया गोष्टी धयाना् 
राश्ह्या ना्ही् ्र चाल्ील तयावाचनू परीक्षा उ्रेल, असा या मलुांचा समि झाला अस्यास 
्ो दरू करणयाकर्ा रावसा्हबेांनी तयांना ‘परीक्षा म्हणिे काय? व तया् सव्ेिाने उ्रणया् अशधक 
काय आ्ह’े इ. प्श्न शवचारले ्हो्े. उत्रे योगय ्ीच शमळाली ्हो्ी.

गंगाधरपं्ांनी मलुांचया ग्ृहशिक्षणाक्ेड्ही लक्ष शदले असे तयांचया पढुील पत्रावरून शदस्े.
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“मलुांना की ््लनास चांगला ्हररदास आला ्र ने्ो. पो्हणयास थो्ेड शिकवीन. ना्ही्र ्ाप 
घे् ील.” (१०.७.१८६४)

शिषयवग्ल बरोबर घऊेन समदु्र्ीरी पररभ्मण कर्ाना गंगाधरपं् आप्याला भिे्ा् असे 
प्शसद्ध शम. क्राफ्ड्ल यांनी एका पत्री रावसा्हबेांना कळवले ्हो्े.

पढेु १८६८ साली बढ्ीवर गंगाधरपं्ांची अ्हमदनगर येथे बदली झाली. रावसा्हबेांच ेपु् ण े
तयांचया दखेरेखीला लवकरच मकुले.

अिा री्ीने नानांनी उत्म री्ीने प्पंचाच े काम केले व तयांचया आयषुयाच े शदवस ब्ुह्ेक 
सखुा् गेले. पण तयांचयावर एक एवढे दःुख एकदा कोसळले की इ्की वषते भोगलेले एकां् सखु 
दःुखच वािू लागले व ्े खरे आ्ह;े कारण केिवाशमश्ांनी नैयाशयक्क्ल भाषे्  म्हिले आ्ह.े

सखुमशप दःुखानषुगंाद ्दःुखम ्।
मधशुन शवषसंयकेु्त  मधनुोऽशप शवषपक्षशनक्षेपव् ्॥ 

दःुखािी शमश् ्हो्ाच, सखु ्ह ेदःुखरूपी ्हो्े. याला दृष्टां् मध ्हा शवषािी संयकु्त ्हो्ाच सव्लच 
शवषारी ्हो्ो.

नानांची सवाहं् धाकिी म्हणनू आव्ड्ी मलुगी कृषणाबाई श्हला ससुथळी केळिीकर दािीबा 
शबवलकर यांचया केिवराव या नावाचया एका मलुास शदली ्हो्ी. श्ला मा्हरेी आणावयास म्हणनू 
१८६० चया सपिेंबर मश्हनया् माघारी पाठवले ्हो्े ्े पर् आले. कोणी का्ही बोलेना; परं् ुपर् 
आले एवढे िबद कोणी उचचारले ्े कानी प्ड्ाच नाना सलुि झाले असे समिनू म्हणाले, ‘्ह े
वािवी झाले’ व सवसथ बसले; परं् ुलोक पनु्हा म्हणाले ्से अस्े ्र आम्ही आनंद पाव्ो, ्ह े
ऐकून मात्र तयांना मचूछिा्ल आली व िदु्धीवर आ्यावर िोकग्स् झाले. येथे समाधानाला िागा 
नव्ह्ी. पश्शनधनाचा दधु्लर प्संग लगन झा्यापासनू ३-४ वषाहंच ेआ्च मलुीवर आला. नानासा्हबे 
यांचया म्हणणयाप्माण ेकृषणाबाईच ेप्ी आप्या इ्र भावांपासनू शवभक्त अस्ा्ही, आपण शवभक्त 
नव्ह्ो, असा तयांचया सव्:चया समिाप्माण,े ब्हाणा करून चौथा श्हससा भावियीला िाईल 
म्हणनू पनु्हा शत्रवगा्ल्च फारक् करून कृषणाबाईस थो्ेडसे दाशगने, भां्डीकंु्डी व अननवस्राबद्दल का्ही 
सोय करून श्च ेदीर मोकळे झाले. पढेु कृषणाबाईला संभाळणयाच ेदःुखाव्ह क ््लवय नानासा्हबेांवर 
प्डले. हृदयाला पोळून काढणाऱया श्चया शसथ्ीच ेवण्लन नानासा्हबेांनी २.९.६०रोिी रावसा्हबेांना 
पोचले्या एका पत्रा् केले आ्ह े् े असे- “शचरंिीव कृषणाबाई रतनाशगरी्ूहन इथे आणली. िोकामळेु 
अनन एकवार शभक्षचे ेिाई न िाई, अिामळेु ्हरैाण आ्ह.े आमची समिू्  पाश्हिे ्िी ्हो्े; परं् ु
मलुगीची ्होणसे िागा ना्ही. आशण ल्हान म्हणणयास मात्र; परं् ुसव्ल समि्े. यामळेु श्म फार 
आ्हे् . असो ईश्वर ठेवील ्से रा्हण ेभाग.” या एका दःुखाशिवाय नानांना संसारा् दसुरे दःुख 
परमशे्वरकृपेने ठाऊक नव्ह्े. 

नानांच े चररत्र शकत्ा घणेयािोगे आ्ह.े ्े पणू्ल िनुया चालीच े कम्लठ रिाह्मण ्हो्े. रिाह्मणाची 
शनतय कमते िाण् ्हो्े व आचाराने फारच पशवत्र ्हो्े. कोणतया्ही ्ऱ्हचेा अपवाद तयांचया शवरुद्ध 
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ऐकीवा् ना्ही. प्पंचाची काम ेकरी् अस्ा परमाथा्लवर्ही हांची दृष्टी असे. रोि फाव्यावेळी 
भार् व रामायण घरी अस्ा श्वण करी्. १८५९ सालचया फा्गनु मश्हनया् िदु्ध २ रोिी 
स्हस्रभािेनास तयांनी प्ारंभ करून ६ रोिी परेु केले. १८६० साली तयांनी कोि ्ळुिी वा्ूहन श्ी 
शवषणचूी पिूा केली. श्चया सांग्ेकर्ा रावसा्हबे मरुु्डास गेले ्हो्े. नाणीझचया कजिा्नू १८५७ 
सालीच मकु्त झाले ्हो्ेच. सरकारा्नू िप्त इनामाची बाकी ४००० समुारे आली ्हो्ी. ्ी घऊेन 
कवशच् झालेले रिह्मसव दऊेन िाकून मोकळे झाले व शद््ीय शचरंिीव घरचा प्पंच संभाळणयािोगे 
आ्हे्  ्ह ेिाणनू का्ही शदवस तयांचयावर सव्ल शवसंबनू का्ही यात्रा करणयाच ेनानांनी मना् आणले.

१८६१ चया ऑकिोबर मश्हनया् व्डील शचरंिीव भाऊ, ना् ूधों्डोपं् (दसुऱया शचरंिीवांचा 
मलुगा), सवाहं् धाकिी कनया कृषणाबाई, पतनी व आपण सव्ः अिा खािा सवाऱया ५ व एक 
खो्, बाई, व आणखी रिाह्मण अिी ३ व ्डाे्यांस ग्डी १९ व कान्हरेे यांचा प्शसद्ध घो्डा,५  घरची 
एक घो्डी व दोन ्डो्या अिा लवािमयास्ह मरुु्ड्ूहन सवाऱया शनघा्या तया पायमागते पणुयास 
प्थम गे्या व ्ेथनू पायमागते नाशिकची व शत्रंबकेश्वरची अिी यात्रा झा्यावर पणुयास पर् येऊन 
पंढरपरूची व म्हाबळेश्वरची यात्रा करून पर् गे्या. यानं्र दोन-्ीन वषाहंनी नानांनी कािीयात्रा 
केली. तयावेळची यात्रा ्ह्लीसारखी सलुभ नव्ह्ी. पायांनी यात्रा करणया् अशधक पणुय आ्ह े
असा समि ्हो्ा. बरोबर म्ंडळी भरपरू ्हो्ी. नोकरांपैकी पांढऱया व पाव्ल्ी शिगवणीण ्ही दोन 
कुळवा्डी ग्ामसथांची माणसे यात्रेस नेली ्हो्ी. तयांची खिुाली दरपत्री तयांचया घरचया माणसांना 
कळवणयाकर्ा शलश्हलेली असे. काश ््लक िदु्ध प्श्पदा िके १७८६ ला म्ंडळीस्ह नाना शनघाले. 
्े िके १७८७ चया अाषाढा् घरास सव्ल म्ंडळास्ह सखुरूप पर् आले. ्ही वषते १८६४-१८६५ 
इसवीसनाची ये्ा्. यात्रा इ्की पषुकळ वेळ घणेारी ्हो्ी; म्हणनू नानांनी रतनाशगरी येथे दोन्ही 
ना्वास, एक पश्ह्या मलुाचा मलुगा व दसुरा दसुऱयाचा यास, आधी भिेावयास घरी आणनू पर् 
रतनाशगरीस पोचवले व गे्यावर पत्री मदु्दाम उपदिे केला की, “शवद्ा६ केली् ्र तयास वािणी 
घणेार कोणी ना्ही, ्मुची ्मुच ेउपयोग ्ह ेमना् आणनू म्ेहन् करावी.”

िागोिाग पत्रे शल्ूहन रावसा्हबेांनी वयवसथा करून ठेवली ्हो्ी. पणुयावरून अ्हमदनगरचया 
रसतयाने यात्रा पढेु गेली. नागपरू येथे शकबेसा्हबे यांचया पेढीवर, िबलपरू येथे करसेििी कंपनीचया 
दकुानावर पत्रे मागवली ्हो्ी. वािे् रावसा्हबेांच े शमत्र लखमीदास शखमिी यांची भिे झाली. 
पागोिे, लगु्ेड, खण व बना्ी वगैरे वस्तांचा आ्हरे करून यात्रेकरू म्ंडळीचा तयांनी सतकार केला. 
प्थम अयोधया, मथरुा, कािी, गया, वृंदावन, गोकुळ, पंचक्रोिी इ. सव्ल ्ीथते करणया् आली. 
कािीस श्ीमं्  शबवलकर यांचया वा््डया् वस्ी ्हो्ी. ्डो्या के्यामळेु बायकांच े्हाल झाले 
ना्ही्. रावसा्हबेांच ेमना्नू व्डीलांनी ६०-६५ वषाहंच ेवय झाले अस्ा यात्रेस िावे असे नव्ह्े 
पण ्े ऐकेना्. ्े म्हणाले, “शनतय नवी िागा पा्ह्ा पा्ह्ा िी िागा नेमली असेल ्ेथे द्ेह 
प्ेडल. मग श्वापदांनी शकंवा कृमींनी शकंवा भसमाने िे ्होण े ्े ्होईल.” ९१० रुपये घरच े म्हणनू 
नानांनी घे् ले व रावसा्हबेांनी ३९९८/- शदले. अदंाि व खच्ल बरोबर झाला. पर् आ्यावर ििे 
लखमीदास यांना अग्वा्ह पी्ांबर व तयांचया स्तीस लगु्ेड व चोळखण, कंुकवाच ेप्ुडीस्ह शदले. 
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तयाचप्माण ेधाकलीबाईस. नानांना पर् आ्यावर सवाहंबरोबर फार आनंद झाला. “सनानास गेलो 
अस्ा कृषणाबाईक्ूडन संभळी सां्डली तयां् उपकरणी गेली; पण गं्डकी शिळेची िाशलग्ाम मू् वी 
प्डली. समुारे १०० वषते पिूा केलेली. मी खदु्द २५ वषते ्ही फक्त चिुपिु लागणयािोगी गोष्ट झाली.”

श्हदं ू कुिंुबाची सवाभाशवक अवसथा एकत्रपणा ्ही ्होय. शवभक्तपणा ्ही कृशत्रम अवसथा ्होय. 
एकत्रपणाच ेप्सथ नानांचया वेळी फार असे व ्ी शसथ्ी म्ंडशलक यांचया कुिंुबास चांगली मानवली 
्हो्ी. नाना सव्ः तयांचया मागे लागले्या कजिाची काम ेपा्ह् ्हो्े. रतनाशगरीपासनू मुबंईपयहं् 
खपेा मारी् ्हो्े. तयांच ेदसुरे शचरंिीव राविी ्ह ेिे् ीभा्ीचया पसरले्या ् ेगाराक्ेड लक्ष दे्  अस्. 
तयांच ेथोरले शचरंिीव भाऊ िरा शनवतृ्ी मागा्लच े्हो्े, ्री नाना व राविी कामाशनशमत् बा्हरेगावी 
गे्यावर घरी रा्ूहन गरेु-ढोरे यांची शनगा राखनू चाकर माणसांवर दखेरेख ठेवनू, पै पाव्हणयांचा आदर 
सतकार करून घर सांभाळी् अस्. रावसा्हबे ्र रोिगार करी् अस् व संसारा् लगनकाया्लदी 
कामास लागणारा खळे्ा पैसा लागे ्ो परुवी् अस् व झालेले कि्ल फे्डणया् चांगली मद् 
करी्. “एक पगार शि्लक ठेऊन बाकीची ्ुह्ंडी करावी. िास्ी शि्लक ठेवण े्ी व आणखी 
नवीन का्ही खच्ल करण े्र सधया रिह्मसव आ्ह े्ो करू नये.” (राविी यांच ेरावसा्हबेांना भिुेस 
अस्ा पत्र) मुबंईस बदली झा्यावर काय खच्ल ये्ो याची भा््डयापासनू चौकिी ्हो् असे. “भा्ेड 
पाच रुपये, सोय अस्यास फार ना्ही.” 

१८५७ सालअखरे पयहं् नाणीझच े १२-१३ वषाहंच े िप्त झालेले उतपनन सरकारा्नू पर् 
शमळेपयहं् रावसा्हबेांची व पगारा्नू खच्ल ्होऊन राश्हले्या शिलकेची ओळख नव्ह्ी; कारण ्े 
्ी सव्ल वश्डलांच ेकि्ल फे्डणयास पाठवी् अस्. वश्डलांच ेकि्ल फे्डणयाची तयांना सारखी आच 
लागनू राश्हली ्हो्ी.

“शबऱ्हा्ड के्यामळेु ७० रुपये िास् आगं्कु खच्ल झाले. ्ह ेरुपये वश्डलांच ेकि्ल फे्डणयाक्ेड 
मला लाव्ा आले अस्े. मा्ोश्ींना शलश्हले की, येतया मश्हनया् ५०० रुपये दणेयास ्यार आ्हे्  
व मश्हनयाभराने आणखी ५०० दे् ा ये्ील.” (१५.२.१८५६ रो.)

“आपपास शलश्हले की, कंुभवे व मास ूयेथील धानय शवकून बाबा शबवलकर यांच े१००० रुपये 
दऊेन िाकणयाची वयवसथा करावी. पढुचया मश्हनया् मी पाचि ेरुपये पाठवनू दे् ो. वश्डलांच ेकि्ल 
पै न पै दऊेन िाक्याशिवाय मला चनै प्डायची ना्ही. मग मला शमळ् आ्ह े्ेवढ्याने मी अगदी 
सं् षु्ट रा्हीन.”(१७.२.५६ रो. उ.)

नाणीझचया मागच ेिकुलकाष्ठ १८५७ मधये सरले तयावर २ वषते चांगली सथावरा सथावर झाली  
व कुिंुबाला वर ्डोके उचलायला अवसर साप्डला. तया् रावसा्हबेांना मुबंईची कायमची नोकरी 
शमळाली व पगार बराच झाला. ्ेव्हा तया्नू आ्ा िर घरचया संसारास भर प्डली ्र कुिंुबाची 
भरभराि चांगली ्होईल, असा शवचार नानांचया मना् आला व ्ो येण ेअगदी सा्हशिक ्हो्े. 
दसुरी गोष्ट अिी झाली ्हो्ी की, आपले शचरंिीवास वयापाराचा नाद लागला आ्ह,े म्हणनू तयांचया 
सव्ल पगाराचया शिलकीचा ओघ घराक्ेड वळलेला बरा. वयापाराक्ेड वळ्यास एखाद वेळेला 
वािे्च शिरून िाईल अिी नानांना फार भी्ी वाि् ्हो्ी. म्हणनू तयांनी एकदा सपष्ट शलश्हले, 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 309

“आ्ा ्मु्हाक्ूडन अदमासे सत्ावीस शकंवा अठ्ठावीस मश्हनयांचा पगार ्मुचा खच्ल विा िाऊन 
शि्लक रा्हवा. ्ो वैिाखमासपैकी ्हिार रुपयांची नोि घे् ली्; तया््ही का्ही शलमये यांच े
दणे े्हो्ेच व सोने खरेदी, िास् ना्ही व शिवाय शि्लक ना्ही असे ्मु्ही कळव्ा. खच्ल कर्ा 
तयाचया श्हिोबाची आम्हास गरि आ्ह ेअसे ना्ही. ्मुच ेम्हणण ेवािवी आ्ह;े परं् ुिे कळ्े ्े 
शल्ह्ो. ्मुच ेनोिी व बकेु वगैरे कारखानया् फायदा फार व मुबंईच वयापारा् नफा फार याशवषयी 
आि कोणी शवचारील ्र समाधान कर्ा येईल. आम्ही का्ही वयापार केले ना्ही्. ्त्राशप लोकां् 
लौशकक का्ही ्री पगाराचा पैसा घरी ये्ो असा आ्ह.े याचयामळेु िरी पैसा शि्लक ना्ही असे 
म्हणावे ्री लोक ‘खरे ना्ही’ असे म्हण्ा् आशण ्से तयांना वाि्े ्े्ही खरे आशण समई आप्या 
पािी नस्यास दसुऱयाच े घऊेन अखरे करावी लाग्े. आम्ही कोठे्री शनवा्ल्ह करू; परं् ु सव्ल 
मनषुयांची शनभावणी ्होण ेना्ही. रुपये वयापारास नको्, आमची अरि ूसंभाळणयास म्हणिे १०-५ रु. 
प्संगास कोणी माग्ो तयास दणेयास पाश्हिे्. आमच ेमनास येईल असे ना्ही. शल्हणयाचा सवभाव 
म्हणनू शलश्ह्ो.” (२.९.१८५९) 

“येथे लोकांच ेघे् ्यास समई -॥- शम्ी प्ड्े ्े ्मु्हांक्ूडन ये्े ्र आठ आण ेप्ड्ी. फार 
नफयावर निर दऊेन वयापार, नोिी शकंवा दसुरे करू नये. तयापासनू फायदा ना्ही अिी  आमची 
समिू्  खशच् आ्ह ेआशण िरी इक्ेड पैसा पाठवण ेनसेल ्री ्ह ेयापढेु दसुऱयास कळू नये. या्नू 
बरे वािेल ्े घऊेन वाईि ्ेच िाकावे.” (१.१०.१८५९ च ेपत्र)

इ्के शल्ूहन नानांच ेम्हणण ेरावसा्हबेांना मानय ्होईना. कुिंुबां्ील मलुामलुींचया लगनकाया्लस व 
कुिंुबां्ील मलुांचा शवद्ाभयास वगैरे िो खच्ल लाग्ो तयाला मद् रावसा्हबे करी्; परं् ुशिलकी्नू 
वयापार करणयाची क्पना रावसा्हबेांनी सो्डली ना्ही व घरी सव्ल शि्लक पाठशवणयाची धरली 
ना्ही. या समुारास नानांचया वयास साठ वषते ्होऊन गेली ्हो्ी. कालमानाने तयांच ेएक दोन ्हे्  ू्हो्े. 
्े रावसा्हबेांना तयांनी शवशद् केले. पश्हला असा की तयांना घरचया बंधसू एक शठकाण यावयाच े
्हो्े ्े शत्रवग्ल बंध ूशमळून पढेु बक्षीस करून शदले व दसुरा असा की सवाहं् वश्डल शचरंिीव िे भाऊ 
तयांची का्ही सोय शवभक्तपणाच ेवेळी करावी व मागा्ूहन तयांचा संभाळ करावा.

वश्डलांचया या सचूनेला रावसा्हबेांनी मानय्ा शल्ूहन कळवली कारण, “आम्ही दोघ े(रावसा्हबे 
सव्ः व तयांच ेबंध ूराविी) सामथय्लवान व ्े (रावसा्हबेांच ेजयेष्ठ बंध ूभाऊ) पंग.ु अद्ापपयहं् म्ी 
अिी आ्ह ेकी जयाला ईश्वराने म्ेहन् करणयाच ेसामथय्ल शदले आ्ह े तयाने श्म करावे व जयांना 
का्ही ना्ही तयाची सोय करावी. सधया म्ेहन् करणयास िक्ती आ्ह ेतयाचा फायदा घऊे द्ावा” व 
पढेु वािपाबद्दल का्ही सचूना रावसा्हबेांनी के्या. रावसा्हबेांचया मना् चाकरी करावयाची ्ी 
वश्डलांना कि्लमकु्त करणयापयहं्च ्हो्ी व अपमान सोसनू्ही ्े चाकरी करी् राश्हले ्हो्े. पढेु कि्ल 
शफि्ाक्षणी सव्ंत्र री्ीने रा्ह्ा येईल इ्के द्रवयाि्लन करून मग धदं्ां्नू्ही शनघावयाच ेतयांचया 
मना् ्हो्े. ्ह ेवतृ् रािीनामयाचया प्करणा् आलेच आ्ह.े बरे घरी संसारक्षेत्र मोठे अस्यामळेु 
तयाक्ेड लावनू शदलेला द्रवयौघ ्हवा ्ेवढा शिरणयासारखा ्हो्ा; परं् ुश्क्ूडन ्ो न वळशव्यास 
रावसा्हबेांच ेसव्ःच ेअसे का्हीच शि्लक रा्हयाच ेना्ही व सव्ंत्रपण ेरा्हणयाची इचछिा दरुाव् 
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िाईल म्हणनू रावसा्हबेांनी शवभक्त ्होणयाच ेमना् आणले, ्े नानांसारखया फक्त एकत्र कुिंुबां््या 
सरसकि क्याणाक्ेडच पा्हणाऱया, मलुाचया मोठ्या रोिगाराचया की्वीवरच सं्षु्ट न रा्हणाऱया 
परुुषास आव्डले ना्ही ्र नवल ना्ही; शिवाय मलुगे शपतयाच े दखे् शवभक्त ्होण े ्ह े अगदी 
िनरूढीचया शवरुद्ध शकंब्ुहना ददुदैवी लौशककाच ेकारक असे्ही ्ेव्हा मानले िा् असे, नव्ह ेअिनू 
सदु्धा मानले िा्े. म्हणनू ्ह ेपत्र वाचनू नानांचा फार गैरसमि झाला.  तयांना वािले की, आ्ा फार 
शदवस कुिंुब एकत्र रा्हण ेिकय ना्ही व आमची अरि ूरा्हण ेिकय ना्ही इतयादी काय तयांना वािले 
असेल ्े कोण िाण!े” तयांनी एक रागाने रावसा्हबेांना ३.८.१८६२ रोिी पत्र शलश्हले. “यापढेु 
पैिाच ेनकुसान ्होऊ दऊे नये. सखुरूप व्हावे. तया् आमचा सं् ोष आ्ह.े मना् एक आशण बा्हरे 
एक असे मनषुय ्मुच ेप्कृ्ीस नको व दगुु्लणी नको. ्ह ेिे ्हो्े ्े आ्ा प्कृ्ी व वयोमानाने का्ही 
शफरले असे शदस्े ्े्ही बरेच आ्ह.े आ्ा माझया सवभावाप्माण ेआणखी का्ही शलश्हण ेसचु्े; परं् ु
फारच वाढ्े. िसे समक्ष बोलणयास नीि ्से शलश्हणयास प्िस् ना्ही. म्हणनू बाकी शलश्हणया् 
आले. एरव्ही दृष्टां् वगैरे थो्ेड थो्ेड सचु्ा्; परं् ुवेद ्े्ही अलीक्डील! मग समृ् ी, इश््हास शकंवा 
भ्ृ्ल्हरीची नी्ी वगैरे केवळ अलीक्डील! ्कुाराम, रामदास, ज्ानेश्वर ्ह े्ो पश्ह्याच प्माण!े मी 
्ो केवळ कालचा! सबब का्ही शल्हणयास कळ् ना्ही. आप्या मनासारख े वािप झा्यावर 
कािीयात्रेस उभय्ांना िाण.े शनदान गावा् रा्हण ेना्हीच.”

नानांचया सव्ल आयषुया् अणणांवर्ी ्े इ्के मनापासनू खरे रागावलेले आढळणया् ना्ही. ्ह े
वश्डलांच ेपत्र वाचनू मनाची काय शसथ्ी झाली ्े रावसा्हबेांनी आप्या रोिशनिी् शल्ूहन ठेवली 
आ्ह.े “काल वश्डलांच ेपत्र आ्यापासनू शचत् अगदी वयाकुळ झाले आ्ह.े ३१.८.६२.”

“आि सकाळी दसुरे पत्र आले तया् का्ही अं् :सथ ्हे्  ूमी बाळगनू आ्ह ेअसे समिनू मला दोष 
शदला आ्ह.े आमरणां् परमशे्वर कोणतया्ही अं् :सथ ्हे् पूासनू मला अशलप्त ठेवनू माझ ेरक्षण करील 
असा माझा भरवसा आ्ह.े ्री अप्ामाशणकपणा माझया अगंी आ्ह ेअसा संिय वश्डलांनी घयावा 
्ह ेपा्ूहन मला खदे ्हो् आ्ह.े र्ूड येऊ शद्याशिवाय माझयाने रा्हवेना. माझी िवेिची इ्हलोकींची 
पे्मग्ंथी अिा री्ीने ्िूु पा्हा् आ्ह.े इक्ेड वयाशधरूपी कीिक माझया पतनीचा द्ेह ्हळू्हळू कोरून 
खा् आ्हे्  व श्क्ेड माझी मा्ाशप्रे असला आरोप माझयावर आणी् आ्हे्  व ्े पिैाकर्ा! 
व मी ्र इ्कया शदवस ्ेवढाच अशभमान बाळगनू ्हो्ो.” (१.९.६२ रो. इ.ं उ.)

रावसा्हबेांचया हृदयां् शप्वृातस्याची भर्ी आली. तयांनी एका मागनू एक अिी व्डील 
व मा्ोश्ी या उभय्ांस दोन, मिकुराने ल्हान पण अथा्लने थोर अिी पत्रे शलश्हली. “वश्डलांच े
श्ावण वद् ्ेराच ेपत्र पावले. तयावरून िी िी मी पत्रे शलश्हली व िे बोललो तया्ील ्हे्  ूमाझया 
अदृष्टयोगाने शनराळे ्होऊन ्मु्हास दःुख दणेयास मात्र मी शनमा्लण झालो असे झाले. वश्डलांना योगय 
शदसेल ्से व्हावे. तया् माझ ेक्याण आ्ह.े” इ्कयाने समाधान न ्होऊन दसुरे पत्र तयाच शदविी 
शलश्हले.

“वश्डलाच े१३च ेआिीवा्लद पत्र आले ्े पावले. पत्र वाचनू शचत्ास फार खदे झाला; कारण 
पतु्रापासनू शपतयास सखु व्हावे असा साधारण धम्ल अस्ो. मिक्ूडन सखुाच ेउलि ्हो्े व झाले. मी 
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िे का्ही समक्ष बोलील व वश्डलांच ेपत्रास िे उत्र शल्हले ्ेणकेरून वश्डलांना त्रास झाला असे 
वाि्े. संसारा्ील गोष्टीं् मिसारखया ्रुणास समि् ना्ही व तयाशवषयी मी अगदी अज् आ्ह े
यामळेुच मिक्ूडन वश्डलांच ेमनास दःुख पोचले तयाशवषयी मी आप्या अज्ानतवास शधःकारून 
शल्ह्ो. शवभक्तपणाचा प्कार िो वश्डलांच ेमना् आ्ह े्से करणयाच ेकारण मला शदस् ना्ही; 
कारण वश्डलांचया मागे आम्हा बंधचू ेव इ्र्ही कुिंुबाच ेनीि री्ीने चालण े्ह ेआप्या पणुयाईवर 
आ्ह.े आपले इचछेिप्माण ेचालेल या् मला संिय वाि् ना्ही. इ्के्ही असनू का्ही कागदपत्रांच े
करावे एवढेच वश्डलांच ेमना् असेल ् र इचछेिप्माण ेव्हावे. वश्डलांना मी शवचार शल्हावे असे ना्ही. 
िी आज्ा ्होईल ्ी मानय आ्ह.े शक्ी्ही लांब व शवस्ारयकु्त शल्हले ्री मिशवषयी वश्डलांना िो 
राग आला असेल तयाशवषयी क्षमा ्होऊन आिीवा्लद ्होईपयहं् तया शल्हणयाचा अथ्ल माझ ेददुदैवाने 
पणू्ल उलिच झा्याप्माण े्होईल.”७ (३१.८.६२)

आणखी का्ही शदवसांनी आलेला उमाळा मा्ोश्ींिवळ दोन ओळी पत्र शल्ूहन रावसा्हबेांनी 
काढून िाकला. “या िगाचया रा्हािी् गो्डी लागणयास दोन ्हे्  ू्हो्े. पैकी एक रोगाने ् िु्यासारखा 
झाला आ्ह ेव दसुरा ्िूु पा्हा् आ्ह.े ईश्वरेचछिा.”

नाना मरुू्डास अस्ा ब्ुह्ेक दरवषवी रावसा्हबे तयांचया दि्लनाला घरी िाऊन ये्. कधी कोि 
्ळुसी वाश्ह्या तयांची सांग्ा करायची आ्ह,े कधी स्हस्र भोिन घालावयाच ेआ्ह.े तया प्संगी  
्हिर असावे अिी वश्डलांची आज्ा ्होई. ्ी रावसा्हबे अमानय करी् नस्. बोिी चाल ू्होणयापवूवी 
घरी पायरसतयाने िाऊन ये्. ्ेव्हा आप्या इनामी व खो्ी गावा्नू रावसा्हबे िा् अस्.

१८६४ चया या कोकणचया सफरी् रावसा्हबे मांस ू नावाचया आप्या िे् ीचया गावास 
गेले ्हो्े व कुळास तयांचया भिेीची आठवण रा्हावी म्हणनू कुणबी, गवळी, म्हार, चांभार वगैरे 
एकूण एक गावकऱयास रावसा्हबेांनी िेवणावळ घा्ली. श्ची ्यारी नाना म्ंडशलक यांनी उत्म 
ठेवली ्हो्ी. ३०० पान िागयावर झाले व ३०० पानांची अननसामग्ी िी म्हा्ारी को्ारी येऊ 
िकली ना्ही् तयांना घरी पोचवणया् आली. रावसा्हबेांचा सनमान गावकऱयांनी रात्री नाच ्माि े
करून केला. समारंभ मधयरात्रपयहं् चालला ्हो्ा. “का्ही सोंग आणली ्हो्ी. तया् एक पोशलस 
शिपायाच ेव गावचया म्हाराच ेअिी दोन सोंगे प्थम आली. तयांच ेसंभाषण झाले. तया् पोशलसांचा 
लोकांवर ्होणाऱया िलुमुाचा शवषय ्हो्ा. नं्र एक ्ऱया, एक शिपाई व सा्हबेांची ‘बबु’ू अिी 
्ीन सोंगे आली. तयांचया भाषणां् ्ेरीची शसथ्ी इ. शवषय ्हो्े. या खालचया लोकांचया मना् 
वरचया लोकांचया कृ्ीशवषयी काय शिि् आ्ह,े ्े दाखशवणारी वाफ या सोंगांचया ब्ावणीने 
बा्हरे सो्डणयाच ेउपयोगी काम ्हो् आ्ह.े” (७.५.१८६४ ची रो.)

अिा री्ीने संसारयात्रा आनंदाने करी् अस्ा नानांची साठी उलिून सत्री परुी ्हो् आली. 
्ो १८६९ साली अॉकिोबर मश्हनया् तयांची प्कृ्ी शबघ्डली म्हणिे प्थम उिवा ्हा् वायनेू ि्ड 
झाला, ्ेलाने बरा. पनु्हा, ि्ड झाला, मग एक पाय ि्ड झाला. पोिदखुी अशधक झाली. अननावर 
वासना ना्ही. अिक्तपणा आला आ्ह ेइ. राविींचया १७.१०.६९ चया पत्रावरून शदस्े. या्नू ्े 
बरे झाले ्हो्े; परं् ुप्कृ्ी िी खालावली ्ी सधुारली ना्ही. 
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१८६९ साली रावसा्हबे वश्डलांना भिूेन पर् आले. १८७० साली नानांनी आसदुास 
कुळसवामीचया पढेु स्हस्र भोिन घा्ले. पनु्हा १८७० चा पावसाळा उलिला पण काश ््लकअखरे 
पनु्हा आिाराने तयांना गाठले. “मळू प्डसे, तया् जवर, अनन नकोसे, तया् ओकारी, कफवा् 
आ्ह.े ्डोळयांवर ढाप, आवंढा शगळ् ना्ही, शवषमजवर आ्ह.े औषध कोकणा्ील प्शसद्ध वैद् 
िगोबादादा दे्  ्हो्े. ्े वयमान म्हणाले.” अिी पत्रे रावसा्हबेांना सनेहांची आली ्हो्ी. 

या दखुणया्नू नाना उठले ना्ही्. तयांना माग्लिीष्ल ि॥ु ८ मीस ३ घिका रात्रीस दवेाज्ा झाली.

“केलासवासी नाना म्ंडशलक यांनी आम्हास संग् शदली. ्े परलोकास गेले. ्े पणुयश्ोक 
परुुष. तयांना आपला काल समीप आ्याच ेसमिले. तयाशवषयी बोलणी्ही झाली.” (२५.१२.७०च े
िगननाथ वैद् यांच ेपत्र) सव्ल लोक फार ्हळ्हळले. “आमचा एक वयोवदृ्ध लोकमानय प्ामाशणक 
उपदषे्टा ना्हीसा झाला.” (वदै् यांच ेपत्र.)

गणप्राव ७ १/२ वाि्ा सकाळी बागलु यांच ेपत्र घऊेन आले व म्हणाले ्मुच ेशप्य व पजूय 
व्डील यांचा काल काळ झाला. काल बधुवारी ि॥ु८ अष्टमीस प्ा्ःकाळी समुारे चार घशिका 
रात्रीस. एकून माझया शप्य वश्डलांना मी अं् रलो. एक बंद िग्ािी ्हो्ा ्ो ्िुला.” (रो. उ.)

्ह ेवतृ् १ ्ारखसे कळले. स्हा ्ारखलेा रावसा्हबे मरुू्डास गेले. ्हणदैस बळवं्राव बागलु 
आले ्हो्े. घरी िाऊन मा्ोश्ींना भिेले. तया िोकग्स् झा्या ्होतया. तयांचयाने का्ही बोलवले 
ना्ही. सा्वया शदविी मढीवर श्लांिली द्ावयास गेले. ्ेव्हा म्हणाले, “माझ ेकेवढे नकुसान झाले 
्े आ्ा पणू्लपण ेकळून आले.” 

सव्ल शदवस झा्यावर १५वया शदविी पर् मुबंईस येणयास शनघाले. वश्डलांची शक्रया 
वष्लश्ाद्धापयहं् मोठ्या खचा्लने यथािास्त यशतकंशच् ्उण ेप्ूड न दे् ा रावसा्हबेांनी केली. १८७१ 
साली वष्लश्ाद्धाकर्ा रावसा्हबे घरी िाऊन आले. नाना फार कम्लठ ्हो्े. पकके संसारी ्हो्े व 
उत्म दरबारी ्हो्े. या् कम्लठपणाचा सव्ल गणु तयांच ेथोरले शचरंिीव भाऊ यांनी उचलला ्हो्ा. ्े 
शक्ी आतमसं्षु्ट ्हो्े ्े तयांचया शवषयीचया पढुील प्करणावरून शदसनू येईलच. संसारलालसा व 
कम्लठपणा ्ह ेदोन्ही गणु तयांच ेदसुरे शचरंिीव राविी यांनी उचलले ्हो्े. राविींनी िर एवढा संसार 
उचलला नस्ा ्र नानांना कजिाची काम ेव कोि ्ळुसी, ल्हान मोठ्या यात्रा, ्ही साधली नस्ी. 
नानांच े श्न्ही गणु रावसा्हबेांनी उचलले ्हो्े व पाश्ात्य ज्ानाची आ् भर प्ड्यामळेु तयांचा 
शवलक्षण उतकष्ल रावसा्हबेांचया अगंी झाला ्हो्ा.

m

संदभ्ल शिपा -

१. िागोिाग श्ह्ंडावयाच ेकाम नाना घो््डयावर बसनू शकंवा वेळेस पायी्ही करी् अस् व ्िी
 तयांना बरीच वषते िक्ती ्हो्ी. कराचीस अस्ा रावसा्हबेांनी तयांना श्क्ेड येणयास शवनं्ी 
 केली ्हो्ी व चालणयाच ेश्म के्याशिवाय यावे असे आग््हाने शलश्हले ्हो्े. ्ेव्हा नानांनी 
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 तयांना पढुील पत्र शलश्हले, ‘आम्ही कराचीस ्डोली् व घो््डयावर बसनू येऊ. पायी चालणार 
 ना्ही. पायी िाणयाची ्ाकद आ्ह;े पण गदुस्ा दोन वेळ जवर आला म्हणनू ये् ना्ही. ्ह्ली 
 घो्डी आ्ह ेश्ने शनवा्ल्ह ्हो्ो. मागील घो्डी एका ग््डयाच ेओझ ेघऊेन आम्हास घऊेन मिल 
 करी. चाल ना्ही पण दोन प््हरी १० मलै मिल घे्  असे.

२. सदर्ूह व्नाच ेचाकरीबद्दल पेिवे अमला् ६५० व रय्ेक्ूडन ४०० रुपये शमळून 
 १०५० रु. दरवषा्लस शमळ् ्हो्े. तयांपैकी का्ही िनेु दरख इगं्िी अमंला् नवया वयवसथेने बंद 
 झा्यामळेु ६५० िाऊन ४०० रु. सरकारा्नू भत् ेशमळू लागले ्हो्े.

३. ्ह ेवाकय िनम्ः िाय्े िदू्रः संसकारा् शद्ि उचय्े, या वचनाचा अनवुाद शदस्ो.

४. याला खालील सभुाषीचा आधार शदस्ाे.

। एकस्पो शद्रधयायी शत्रशभ्ं च्ुंः पथम । 
। सप्तपञचकृषीणांच संग्ामाब्ुहशभि्लनैः ॥ १ ॥

५. नानासा्हबे कान्हरेे (नाना म्ंडशलक यांचया िावयाच ेबंध)ू यानी शसंगा घे् ला. ४० रुपये शदले. 
 चांगला आ्ह.े ्कुवी चाल्ो, आगंची व चवढ्ही थो्डी चाल्ो. दोन शदवस ठाणावरून सिुला 
 ना्ही, ्र दमशव्याशिवाय चाल् ना्ही व बिु्ो; व उपाय ये्ो. उपाय म्हणिे दोन्ही पायांवर 
 उभा ्होऊन समयी उलि पा्ड्ो व कधी मानेवरून पा्ड्ो. नानासा्हबे्ही सदर्ूह प्माण ेएक 
 दोन वेळ खाली आले. आघा्डीस लोख्ंडी साखळी पाश्हिे, ना्ही ्र सु् ाची दोरी चावनू 
 ्ो्ड्ो. ब्ूह् खो्डकर ना्ही. नाल पढुचया पायांना करू दे् ो. मागील पायांचा शवचार! आमचया 
 घो्डीपके्षा ्स ूअध्ल ्स ूउंच शदस्ो. याच ेकारण िरा दिेावरचा ्िेला व शनगा चांगली 
 राश्हली. दोन बकऱया बाळगनू दधू पािी् आ्हे् . म्हणनू सरस उंच शदस्ो. ्ीन-चार वषाहंचा 
 आ्ह.े (नानांच ेपत्र)

६. या बोलणयाचा रोख पढुील पषृ्ठां्ील शवभक्तपणाचा मिकूर येईल ्ो वाचला म्हणिे समिेल.

७. मा्ेचया शवरुद्ध ्क्रारींनी भरले्या अशं्पे्र याचया पत्रांची रास पा्ूहन शिकंदर बादि्हा 
 म्हणाला, “िा िाऊन अशं्पे्र याला सांगा की, माझया आईचया अश्चूा एक थेंब या सव्ल 
 पत्रां्ील मिकूर साफ पसुिून िाकणयास समथ्ल आ्ह.े” या वाकया् ििी मा्वृतसल्ा   
 भरलेली आ्ह े्िी शप्वृतसल्ा रावसा्हबेांचया वरील पत्रां् आ्ह ेव यापढेु िो वेगळे   
 ्होणयाचा प्श्न दोघांनी्ही सो्डला ्ो नानांचया आणखी ८-९ वषाहंचया ्हया्ी् शनघाला ना्ही.  
 तयांचया पश्ा् दोन वषाहंनी शत्रवग्ल बंध ूशवभक्त झाले.

mmm
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गोणाई म्हण ेनामया सां्डी दवेशपसे ।
बळे घर कैसे । ब्ुडवीसी ॥ १ ॥ 

्ह ेरावसा्हबेांच ेजयेष्ठ बंध ू्हो्े. यांची वतृ्ी अगदी साशत्वक ्हो्ी. यांनी शनवतृ्ी मागा्लचा अवलंब 
केला ्हो्ा. एकत्र कुिंुबा् रा्ूहन संसाराचा भार वा्हणयाचया भानग्डी् ्ह ेस्हसा प्डले ना्ही्. 
सरकार दरबारी काम करणयाची कला यांना साधय नव्ह्ी; परं् ु ग्ृहकृतयांपैकी आपणास येईल 
्े व ्होईल ्े काम करून राश्हला वेळ ्ह ेसनानसंधये् खच्ल करी्. असे म्हि्यापेक्षा सनानसंधया 
करून वेळ राश्हला ्र ग्ृहकृतया् खच्ल कर्. ्ही ग्ृहकृतये म्हणिे आगरवा्डीची िोपासना करण,े 
गरेु ढोरे यांची वयवसथा ठेवण ेव आ्यागे्याच ेआदराश्थय करण ेयाचयापलीक्ेड गेली नव्ह्ी. 
सनानसंधये् पषुकळ वेळ घालशवणयाबद्दल दोन्ही बंध ूव व्डील, तयांना बोल्; म्हणनू यांनी एक पत्र 
प्थम रावसा्हबेांना शल्हले की अणणासा्हबे! ् मु्ही, राविी व व्डील नाना असे एकंदर शवचार करून 
सांगावे. प्ा्ःकाली सनानसंधया कोठपयहं् करावी व िेवनू दोन प््हरानं्र काय करावे व ्े सशवस्र 
या यादीवर मां्ूडन द्ावे. तयाप्माण ेमी आपला चालेन या् अं् र ्होणार ना्ही. ्ह ेशलश्हले. स्ही. 
्हस्ाक्षर खदु्द भाऊ म्ंडशलक, आषाढ ि॥ु १ िके १७८२.

तयांना ‘सददु्म’ करावा असे रावसा्हबेांनी एकदा शलश्हले. प्वतृ्ीपर मनषुयाचा सददु्म, 
शनवतृ्ीपर मनषुयास कळणयािोगा नस्ो म्हणनू तयांनी रावसा्हबेांना पर् पत्र शलश्हले ्े-“आपण 
‘सददु्म’ करावा ्ह ेशल्हले, ्ह ेपद सपष्टपण ेशल्हावे. आम्ही िकतयनसुार उद्ोग करून सनानसंधया 
कर्ो व नमसकार थो्ेड िसे ्हो्ील ्से व साध्ील ्से घाल्ो.” या् तयांना सव्लच ‘सददु्म’ 
वािला. तयावर रावसा्हबेांनी िबाब पाठवला तयाचा तयांना थो्डा राग येऊन पर् िबाब िां्वतृ्ीने 
पण सणसणी् री्ीने भाऊंनी शलश्हला ् ो असा. “्मु्ही पत्र पाठशव्याप्माण ेमिकूर कळून आला. 
तयां्ील ग््हण ्होईल ्से करी् आ्होच. भागव्ा्ील चौथे सकंधां्ील शवसावया अधयाया्ील 
श्ोक घे् ला आ्ह े्ो असा.

भाऊ म्ंडशलक

प्करण ३७
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। गणुायनं िीलधनं कृ्जं् । 
॥ वदृ्धाश्यं संवणृु् े न ुसपदः ॥ 
। प्सीद्ा रिह्मकुलं गवांच ।

॥ िनाद्लनससानचुरश्मदं् ॥ १ ॥ 

सदर्ूह अथ्ल सद्णुाव्ह ्हो्ो- आ्ह ेव दसुरे प्कारावर ्हो्ो. िे वदृ्ध सांग् आले तया मागा्लने िावे, 
असा प्कार ्होऊन श्ीभगवान सव्लत्र आ्ह,े भक्तीस्व; असा ्हो्ो.”

सारांि ्मुचा ‘सददु्माचा’ माग्ल शनराळा व आमचा शनराळा. तया् ्मु्हास सखु, ्र आम्हास 
या् सखु. ्मु्हास उद्ोगाच ेवे्ड ्र आम्हास दवेाच ेव्ेड. असा शनवा्लणीचा िबाब शल्ूहन मोकळे 
झाले. भाऊंचा वेदां् नसु्ी उगीच ब्डब्ड करी् बसणयापरु्ा नव्ह्ा, वयव्हाय्ल ्हो्ा, ्ह ेवरील 
पत्रावरून उघ्ड ्हो् आ्ह.े म्हणनू शवद्ान बंधसूसदु्धा ्े स्ेड्ो्ड िबाब दऊे िकले. 

रावसा्हबेांच े भाऊंवर पे्म अशधक असे. तयांना आपण सवदस्रुच े पत्र शल्ही् िावे असा 
रावसा्हबे आग््ह धरी् तयावेळेस एक कलमी व एक अथवी मिकुराच ेमो्डी् पत्र शल्ही्, ्े असे. 
“स्हस्राय ु शचरंिीव, सव्लदा शवियी भव रािश्ी अणणा मं्डशलक यांना रामचदं्र नारायण म्ंडशलक 
यांच ेअनेक आिीवा्लद. आपले प्कृ्ीस िपावे, माझी प्कृ्ी िी आ्ह े्ीच आ्ह.े ्मु्हास श्ीकृपेने 
यिोवदृ्धी सव्ल गोष्टीची असावी आशण आम्ही पा्हावे ्ही इचछिा, ्िीच राविीची. शमळून क्याण 
व्हावे. परमशे्वर इचछेिने घ्डावे ्हीच श्ीिवळ प्ाथ्लना करी् आ्ह.े नवल शविषे मिकूर ्ो वश्डलांच े
पत्र असेल. मी का्ही पाश्हला ना्ही. तवरेने शल॥ आ्ह.े सबब सव्लदा कुिळ वतृ् शल्ूहन आनंदवी् 
असले पाश्हिे. कळावे ्ह ेआिीवा्लद.” रवाना शम्ी

        स्ही

इ्के शलश्हणयापलीक्ेड ्े कस्या्ही भानग्डी् प्डले ना्ही्.

शपतयाच ेहृदय ् े शपतयाचचे. नाना म्ंडशलक यांच ेपे्म भाऊंवर िास् ्हो्े. यांची काळिी नानांना 
फार वािे. इ्र मलुगे शवभक्त ्होणार अिी कुणकुण तयांच ेकानांवर आली ्ेव्हा तयांनी रावसा्हबेांना 
असे पत्र शलश्हले, ‘शच. भाऊ ्हा प्पंच पा्हणयाच ेउपयोगी ना्ही. ्ह ेज्ानच कमी. तयांना ऐकू ये् 
ना्ही. तयामळेु ब्ुह् अ्डचणी. ्ह ेप्कार ्मु्हास मा्ही् आ्हे् च. ्त्राप आमची सांगावयाचा धम्ल. 
मानय करण ेन करण े्ह े्मु्हाक्ेड. सौ. सनूबाई िाणतया असनू  नेणतया; सबब तयांच ेकृ्ीवर निर 
ठेवनू ् मु्ही उभय्ा शवभक्त िा्हला ् र या् शवभाग यांच ेसवाधीन न कर्ा ् मु्ही संरक्षण करून यांच े
पोषण करावे, पां्ुडरंग (भाऊंचा मलुगा) ्ही आि वय आ्ह ेया् परीक्षा ्हो् ना्ही. ्त्राप ि्ड बदु्धी 
मदं शदस्े. पढेु ्मुच ेनिरेस येईल ्से करावे. ्ी मकुतयारी ्मुची आ्ह.े”

यांच ेसव्ल आयषुय पणुयमागा्लने गेले व मागे दोन मलुगे व एक मलुगी (लगन झालेली) अिी ठेवनू 
्ह े१८७७ साली कालवि झाले. हांची सजिनपणाशवषयी फार खया्ी ्हो्ी.
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सखुा आगं दऊंे नये। प्यतन परुुपें सां्ंूड नये । 
कष्ट करर्ां त्रास ूनये । शनरं्र ॥ १ ॥ 

     (रामदास) 

रावसा्हबेांचया मध्या बंधचू ेनाव गंगाधर असे ्हो्े. तयांना सारे राविी म्हण्. तयांना मराठी 
शिक्षण पणू्ल शमळाले ्हो्े; परं् ुघरचया संसाराचा गा्डा एकि्या नानांचयाने झपेणयासारखा नव्ह्ा 
म्हणनू नानांनी तयांना प्पंचा्च घा्ले. ्ह ेफार कम्लिील व अनलस ्हो्े. संसारा् चांगले लक्ष 
घाली् अस्. नानांना कोिा्ल् कजिे सांग्ाना शफरावे लागे. ्ेव्हा राविी घरी असले म्हणिे तयांना 
का्ही काळिी वाि् नसे. आगरां्ील सपुारी िमवनू वाळवणयापासनू ्ो ररकामपण साप्ड्यास 
सुंभ शवणणयापयहं् संसाराच ेकाम ्ह ेपा्ह् अस्. खो्ी व इनाम गावाच ेकाम पा्हणयास कारकून 
्हो्ेच. तयांचयावर दखेरेख ठेवणयाच े काम ्हचे कर्. मामलेदार वगैरे सरकारी अशधकाऱयांच े
बोलावण ेआले ्र पागोिे चढवनू ्हिर ्होणयास राविी सदवै ्तपर अस्. नानांचया मागे कोिा्लची 
काम ेयांनीच संभाळली व यि संपादन करणयास कोण्ा्ही प्यतन करण े शि्लक ठेव् नस्. 
शक्ी्ही कष्ट प्डले ्र त्रास मानी् नस्. घरचया कामाचा पत्रवयव्हार ्हचे करी् अस्. नानांच े
संसारी गणु यांचया अगंा् पणू्ल उ्रले ्हो्े. वश्डलांच ेकम्लठपणाच ेकुलव् यांनी ६-७ वषते चालशवले 
व १८७६ साली मागे मलुांमलुींचा मोठा पररवार ठेवनू सवलबोक गाठला.
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त्रयः परुुषसयाश्गरुवो भवशन्। शप्ा मा्ा आचाय्लश् । 
्ेषां शनतयमवे िशु्षुणुा भशव्वयम।् यत् ेरियूसु्तकुया्ल् ्। 

्ेषां शप्यमाचरे्।् न ्ैरननजु्ा्ः शकंशचदशप कुया्ल् ्॥
(शवषणसुमृ् ी) 

रावसा्हबेांचया मा्ोश्ीच ेनाव लक्मीबाई यांना घरा्ील ल्हान म्ंडळी थोर्या आई म्हण्. 
व्डील शनव ््ल्यावर नाना पणुया्ूहन स्हकुिुंब कोकणा् रा्हवयास आले. ्ेव्हापासनू लक्मीबाईनी 
्ीन चार वेळा यात्रेचया शनशमत्ाने व एक वेळा मा्हरेी लगन शनघाले ्हो्े तयाचया शनशमत्ाने का्ही 
शदवस मरुू्ड सो्डले ्हो्े. ् े शदवस वजय्ल करून बाकी आयषुयाच ेशदवस तयांच ेमरुू्डासच गेले; कारण 
मोठ्या संसाराचया िबाबदारीमळेु तयांना मरुू्ड सा्ेडण ेसोयीच ेनव्ह्े. संसाराची पणू्ल मालकीण या 
नातयाने घरीच बसण ेसखुाच े्हो्े. सनुा आज्ापर, नोकर सेवा्तपर व प्ी अनकूुल, यांनी सखुकर 
झाले्या साम्राजया्च तया गक्ल  ्होतया.

पराक्रमी मलुाचया रोिगारावर कराची मकुकामी मात्र एकदा गे्या ्होतया. तया् भगवान 
द्ारकाधीिाच ेदि्लन व नारायण सरोवराच ेसनान ्हा एक ्हे्  ू्हो्ा. धाशम्लक प्वतृ्ी रावसा्हबेांचया 
मा्ाशप्रांमधये शविषे करून ्हो्ी. मलुाचया रोिगारावर िरी थोर्या आई ये् नस् ् री मलुाक्ेड 
तयांच ेलक्ष सदोशद् असे व उशच् प्संगी िी सचूना करावयाची ् ी नेमकी करी् अस्. ठाण ेयेथील 
रावसा्हबेांची नोकरी शफर्ी ्हो्ी. ्ेव्हा नोकरम्ंडळी बरीच लागे. रावसा्हबेांनी एका नोकरास 
कोकणा्नू घरा् आणणयाची वयवसथा तयाचा सवभाव कसा काय आ्ह े्ह ेन िाण् केली आ्ह ेव 
तयासंबंधाने रावसा्हबेांना सावध करणयाच ेकाम नानांनी शकंवा राविीनी का्ही नातयासंबंधाने केले 
ना्ही असे िाण्ाच थोर्या आईनंी पत्र शल्ूहन ्ो नाेकर का पसं् ना्ही ्े रावसा्हबेांना नेमके 
कळवले.

रावसा्हबेांचया मा्ोश्ी

प्करण ३९
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रावसा्हबे ल्हान अस्ा एक वेळा िेवावयास बसले ्हो्े. िेव्ा िेव्ा पंक्तीमधये बसले्या 
म्ंडळी् तयांचया शवद्ाभयासाचा प्श्न शनघनू ्हा मलुगा पढेु रोिगारी ्होणार असे भाशक् एकाने 
करून ठेवले. ्े ऐकून, “् ूिर याप्माण ेरोिगारी झालास ्र मला काय दिेील?” असे मा्ोश्ींनी 
शवचारले. तयाला उत्र पिकन ‘दाशगने’ म्हणनू अणणांनी शदले. अणणांचया धयाना् ्े पढेु रावसा्हबे 
झाले ्री ्हो्े व तयांनी शि्लक प्डणयाची वाि न पा्ह्ा म्हणिे कि्ल काढून ्े वचन परेु केले. 

नाणीझचया कजिाचा िवेि रावसा्हबेांचया ् फते  सरकारमाफ्ल ् झा्यावर का्ही झाले्या किा्लच े
शनवारण झाले. मलुामलुींचया कायाहंना लागणारी संसाराची भर रावसा्हबे करी्च ्हो्े. अिा री्ीने 
संसाराचा बे् उत्म बसला ्हो्ा. ्ेव्हा मा्हरेवाशिणीस तयांना माघारपणाला अगर बाळं्पणाला 
आणनू वगैरे तयांची वयवसथा नीि करणयावरच मोठ्या आईच े समाधान झाले ना्ही. तयांची 
सांपशत्क शसथ्ी्ही सधुारणयाचा प्यतन रावसा्हबेांना सांगनू तयांनी केला. कारण रावसा्हबेांचया 
िवळ पैसे शक्ी शि्लक रा्ह्ा् याची बरोबर क्पना थोर्या आईस नव्ह्ी. या प्संगाच ेवण्लन 
रावसा्हबेांनी आप्या रोिशनिी् करून ठेवले आ्ह.े 

“माझया मा्ोश्ींनी बोल्ा बोल्ा माझी ब्हीण सौ. माई दामली श्हचया नवऱयास का्ही रककम 
बरीच मोठी किा्लऊ दे् ोस का म्हणनू शवचारले. पढेु तया म्हणा्या, आ्ा ् ूलाखोप्ी झाला 
आ्हसे. वयथ्ल प्ूडन राश्हले्या शिलकी्नू का्ही दऊेन श्ला मद् करावीस.”

मी ः “आई! माझ ेिवळ शि्लक ना्ही. िे का्ही उर्े तयानेच मी माझ ेभाऊ, बश्हणी व दसुरे 
आप्त व शमत्र यांना मद् कर् व ्िीच पढेु करणयाची आिा कर्ो; परं् ुयाकर्ा माझी कि्ल 
काढणयाची ्यारी ना्ही.” 

आई : “अरे अणणा! ्  ूश्ीमं्  आ्हसे. ्  ूआ्ा मुबंईस शल्हिील ् र ्हवा ् ेवढा पैसा आणिील! 
का्ही ि्ड ि्ड ्ुह््ंडया पाठव ्री! व सौ. माईचया नवऱयाला मद् कर ्री!”

मी : “मला या गोष्टीचा शवचार केला पाश्हिे. आ्ाच मद् करावयाच ेमना् आणले ्र कि्ल 
काढावे लागेल.” आप्या िबदावर मा्ोश्ींचा भरवसा पिला ना्ही म्हणनू रावसा्हबेांना िरा खदे 
वािला.

्थाशप ्हा मा्ोश्ींचा िबद रावसा्हबेांनी खाली प्ूड शदला ना्ही. सौ. माईस एक घरवा्डी 
शठकाण शवक् घऊेन बक्षीस करून शदले.

नानांचया पश्ा्सदु्धा रावसा्हबेांनी मा्ोश्ीच ेका्ही उण ेप्ूड शदले ना्ही. तयांचया इचछेिवरून 
परुाण सांगणयास एक परुाशणक ठेवला ्हो्ा. तयास २०० रुपये वषा्लसन दे्  अस्. मा्ोश्ींची 
कािीयात्रा नानांचया ्हया्ी् झाली ्हो्ी. कािीयात्रेपवूवीच तया नाशिकची यात्रा करून आ्या 
्होतया. रामशे्वरची यात्रा राश्हली ्हो्ी ्ी करणयाची इचछिा दि्लव्ाच रावसा्हबेांनी मुबंई्ूहन सेकं्ड 
कलास ्डबा राखनू ठेवनू बरोबर अवशय नोकर माणसे व एक चांगले इगं्िी िाणणारा कारकून 
(नागोपं्  शदवाण) दऊेन व िागोिाग मद्रास, शत्रचनाप्ली, व मदरुा वगैरे शठकाणचया शमत्रांना पत्रे 
दऊेन व ्ारा करून सिेिनापासनू शबऱ्हा्डापयहं् सव्ल उ्रावयाची सोय उत्म करवनू वाध्लकयोतपनन 
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अिक्तपणा अस्ा्ही फुलां् घालनू ने आण के्याप्माण े१८७२ साली तयांची यात्रा ््डीस नेली. 
बरोबर गंगेची काव्ड ्हो्ी. लाग्ील ्से रुपये वािोवाि पोचवी् अस्; पण वेळ प्ड्यास 
एकदम रुपयांची गरि लाग्यास बरोबर एक रुपयाच े् ाि व का्ही सोनयाचया पु् ळया दऊेन ठेव्या 
्होतया. म्हणिे तयांची शवक्री करून गरि भागव्ा यावी.

यानं्र रावसा्हबेांचया मा्ोश्ी घरीच रा्ह् अस्. घरी म्ंडळी दसुरी ्हो्ी. ्थाशप तयांना का्ही 
कमी प्ूड नये म्हणनू आपला एक कारकून घरी ठेवला ्हो्ा व तयांची वयवसथा िी रावसा्हबेांनी 
ठरवनू शदली ्हो्ी तया् का्ही ढवळाढवळ कोणाला करू दे्  नस्. “्ीथ्लरूप मा्ोश्ींच ेकामा् 
मी ्हया् आ्ह े्ो कोणास प्डणयाच ेकारण ना्ही. दसुऱयािवळ मग ्ो रिह्मदवे का असेना. माझया 
आईला ्ों्ड वेंगा्डणयास करू नये. (१८.७.८१ च ेशव. िोगळेकर यांना पत्र)

एकंदर वयवसथा उत्म ्हो्ी. रावसा्हबेांची धाकिी ब्हीण कृषणाबाई यांचया सेवे् सजि ्हो्ी. 
दसुऱया सनुा घरी ्होतया. नोकरमाणसे ्हो्ी; ्री यांना प्ी शनधन दःुखा शिवाय दोन सवुतृ् पतु्रांचया 
शनधनाने फार िोक झाला ्हो्ा. तयामळेु प्कृ्ीमान शदवसानशुदवस असवसथ ्हो् ्हो् गेले. १८८५ 
साली प्कृ्ी खालाव्यामळेु रावसा्हबेांनी ्ितेिास्ती यांना नाशिक्ूहन मदु्दाम मरुू्डास पाठवनू 
शदले. गणु वाि्यावर ्े पर् आले. पण १८८५ चया म ेमश्हनया् एक दोन जवर आ्याच ेशनशमत् 
झाले व सकाळी सनान करून ्ळुिीची पिूा करी् अस्ा ‘कृषण कृषण’ असा मखुाने उचचार 
करून आईनंी ्ळुिीपढेु ्डोके िेकले ्े िेकले. पणुयदं् ाचा आय्लसंसकृ्ीप्माण ेअनय ्ऱ्हनेे िवेि 
्होण ेिकय ना्ही.
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। पवू्लदत्षे ुया शवद्ा। पवू्लदत्षे ुयद्धनम ्॥ 
॥ पवू्लदत्षे ुया भाया्ल। अग्े धावश् धावश् ॥ १ ॥   

       (सभुाशष्) 

उत्म कुला् िनम, मा्ाशप्रांच े दीघ्लकाल सखु, बंधभुशगनींचा लाभ, प्च्ंड शवद्ा, उत्म 
िरीरसंपत्ी, सप्ृहणीय धनधानयप्ाप्ती व सवाहं्ूहन मोठी की्वी शमळून िी िी सखुाची साधने आ्हे्  ्ी 
्ी सव्ल रावसा्हबेांना प्ाप्त ्हो्ी. तयांची पतनी ्र रावसा्हबेांचया िबदां् सांगावयाच ेम्हणिे गणुांनी 
इ्र शस्तयांपेक्षा फारच श्ेष्ठ ्हो्ी. श्च ेव ््लन तयांना पाश्हिे ्से ्हो्े; पण एवढ्या गोष्टीं् एक नयनू 
्हो्े. तयांची स्ती शनरोगी नव्ह्ी ्ेवढ्याने रावसा्हबेांचया सौखयदगुधा् शवरिण प्डले ्हो्े. 

अननपणूा्लबाईचंया वयाधींच ेशलश्हले ्र एक चररत्रच ्होईल व ्े तयांचया खदु्द चररत्रापेक्षा थो्ेडसे 
ल्हान ्होईल एवढेच. तयांना वयाचया स्रावया वषा्लपासनू जया एक-एक वयाधी ि्ूड लाग्या तया 
सवाहंचा तयांचया वयाचया ४५ वया वषवी तयांचया बरोबरच िवेि झाला. १८५२ मधये समुारे तयांचया 
वयाला १७ वषते परुी झा्यावर तयांना प्थम आमवायचूी पी्डा झाली, मोठ्या ्त्वज्ानी परुुषाला्ही 
र्डवणारी दं् पी्डा का्ही उषण उपायांनी मधयेच उद्वली. दा्ां्नू रक्तस्राव ्होऊ लागला. ्ही 
पी्डा आकशसमक कारणांबरोबर उद्वलेली ्हो्ी. ्ी, ्ी कारण े नष्ट झा्यावर नष्ट झाली. पढेु 
१८५४ मधये कंबरेमधये ्डावया बािलूा शवद्रधी म्हणनू रोग झाला. तया योगाने येणारी सिू पाठीचया 
कणयापयहं् पोच् असे. तयाकर्ा िळवा लावनू रक्त काढले व अशगन्प्त लो्हमयी िलाका आ् 
रोवनू दशूष् रक्त वा्ूहन िाणयास माग्ल करून दणेया् आला तयायोगाने झालेली िखम मश्हनाभर 
वा्ूहन बरी झाली; परं् ुकधी कधी कंबरेमधये ्डावे बािसू कळ उतपनन ्होऊ लागली. या वेळेपासनू 
तयांना सरळपण ेसारखी पावले िाकून चाल्ा ये् ना्हीसे झाले. चाल्ाना िरा पाय काढ्यासारख े
शदसे. लोक असे चालण ेपा्ूहन ्हस्ील या भी्ीने शनतयाची गावा्ील ्हालचाल तयांनी कमी केली. 
बारीक ्ाप अगंा् मधनू मधनू असे. तया ्ापावर व पाया्ील वायवूर कषाय, चणूते व ्ेल यांच े

रावसा्हबेांचया पतनीचा अगंरोग

प्करण ४०
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उपचार कोकणा्, सासरी व मा्हरेी अस्ाना चाल ूअस्. रोिगारावर यांच ेिाण ेलवकर घ्डले 
ना्ही. कचछि, भिू व शसंधमधील ्हवा यांना मानेल न मानेल अिी सवाहंस भी्ी वाि् ्हो्ी. १८५५ 
साली रोिगारावर कराचीस गे्यावर ्ेथे का्ही शस्तयांसच ्होणारा रोग उमगनू आला व तयावर 
उपाय के्याने ्ो ना्हीसा झाला, इ्केच ना्ही पण आणखी दोन वषते म्हणिे १८५७ पयहं् सौ. 
अननपणूा्लबाईचंया प्कृ्ी् रोगाच ेका्ही िषे राश्हले ना्ही. ्ह ेपा्ूहन सवाहंना फार आनंद झाला. ् ो फार 
शदवस शिकला ना्ही. १८५८ साल उिा्ड्ाच १५ शदवस रा्ूहन रा्ूहन ्ाप येऊ लागला. तयापासनू 
पढेु सव्ल कंबरेला कळा लाग ूलाग्या तया वष्लभर सरुू ्होतया. पनु्हा औषधी उपचार के्याने तया्ही 
ब्ुह्ेक बंद झा्या; मात्र मधनू मधनू ्डावया बािू्  कळ शनघ् असे. याप्माण े१८६०पयहं् बरेचसे 
नीि ्हो्े म्हणायच;े परं् ुया सालापासनू गभा्लियामधये िळू उतपनन ्होऊ लागला. ्ो प्थम कधी 
मश्हनयाने एकदा, कधी चार मश्हनयांनी एकदा, असा उतपनन ्होई व घिका दोन घिकांनी रा्ही.

१८६३ साली तयांना पणुयास एका वैद्ाच ेऔषध दणेयाकर्ा ठेवले ्हो्े. वैद्बवुांनी प्कृ्ी पा्ूहन 
वायगुोळा बरा ्होईल असे सांगव् ना्ही असे म् शदले. या वैद्ाने का्ही क्षारयकु्त व रेचक औषध े
शदली तया योगाने गभा्लियाला सिू आली. तयावर तयांनी पोिॅि आयो्डाई्ड, आयन्ल आयो्डाई्ड 
व इदं्रिव पोिा् शद्याने ५ मश्हनयांनी गणु आला. ्थाशप शिराग् पी्ेडमळेु ्ाठ उभ ेरा्ह्ा ये् 
ना्हीसे झाले व चाल्ा उठ्ा व बस्ा पोक काढावे लागे. शिरांचया वायवूर ्डॉ. भाऊंनी िळवा 
लाव्या. गणु आला ना्ही. पढेु १८६४, १८६५ व १८६६ साली म्हाबळेश्वरमधये ्हवेकर्ा चार-
चार मश्हने तयास्ह रावसा्हबे सव्ः िाऊन रा्ह्. वेळ प्ेडल श््काच औषधोपचार करी् अस्.

१८६३ चया पढेु गभा्लिया् कळा यायचया बंद झा्या; पण तयाचयापढेु अननािया् कळा येऊ 
लाग्या. कोणी म्हणले की, कळा जया गभा्लिया् वस् ्होतया तयांनी सथलां्र केले. 

यानं्र १८६८ साली का्ही सोमलाच े एक औषध एका वैद्ाने शदले तयाने वांतया झा्या. 
्डोळयांना आग सिुली, पोिा् कळा येऊ लाग्या. िास्तोक्त उ्ारा शद्यावर वरील शवषाची शचन्ह े
ना्हीिी झाली. याच वेळेला ्डावया ग्ुडघयाच ेसांध े्ाठ झाले व सनायकु्षोभ ्होऊ लागला. नं्र 
म्हाबळेश्वरास िा्ाक्षणीच ग्ुडघयाचया ्ाठपणाशिवाय सव्ल शचन्ह ेना्हीिी झाली. या वेळेस ्डॉ. 
भाऊ यांनी ९.४.६८ चया पत्रा् म् शदले की यांना कलोरोफाम्ल दऊेन गुंगी आ्यावर पाय ्हळू्हळू 
सरळ केले पाश्हिे्. असे न के्यास पढेु पाय बरे ्होणयाची आिा गेली असे समिा.

पढेु १८६९ मधये मळूवयाधीची पी्डा कमी ्हो्ी ्ी ि्डली. रक्तस्राव ्होऊ लागला; परं् ु्ही 
पी्डा लवकरच सरली ्थाशप उिवा ग्ुडघा आिपयहं् िो नीि ्हो्ा ्ो्ही ्डावया ग्ुडघयासारखा 
धरला व दो्हो ग्ुडघया् कळा उठू लाग्या. कंबरेपासनू ग्ुडघयांपयहं् या कळांचा संचार सरुू झाला. 
१८७० सालचया िलैुपासनू तयांचया प्कृ्ीस साधारणपण े अिक्त्ा येऊ लागला. थो्डा थो्डा 
कफाचा शवकार ि्डला व ्हा्ाची कोपरे्ही धरली व सिुनू दखु ूलागली. पढेु-पढेु ग्ुडघयांचा भाग 
इ्का ्ाठ झाला की ग्ुडघयांपासनू दोनचार बोिांचया लांबी्ूहन पाय अशधक लांब सरळपण े्ाण्ा 
ये् ना्हीसे झाले व ्ेवढे्ही ्ाण्ाना कष्ट प्ूड लागले. म्हणिे मळू दखुणयाचा उद्व झा्यापासनू 
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या १७-१८ वषाहंचया अखरे वयाधींची बाकी िरीरा् शक्ी राश्हली ्हो्ी, ्र दोन्ही ग्ुडघयांचया 
सांधयांचा ्ाठपणा, अननाियामधये िळू, तयाने व पाया्ील कळांनी शनतय शनद्राभगं व ्हा्ापायांची 
आग, एवढ्या प्कृ्ीचया मानाने क्षधुा बे्ाची असे. कधी मुबंई् रा्हणाऱयास ्होणारा अवरोध ्हो् 
असे. 

या शसथ्ीच ेवण्लन १.४.७४ चया पत्री रावसा्हबेांनी िेकब सा्हबेांना शल्ूहन पाठवले ्हो्े ्े 
असे, “माझया स्तीची शसथ्ी िनिालेस सारखी झाली आ्ह.े नवरसपररपणू्ल पकवाननांनी भरलेले ्ाि 
तयाचयािवळ येऊन मखु सपि्ल झाला ना्ही ्ोच अदृष्ट व्हावे अिासारखी िी श्ची शसथ्ी झाली 
आ्ह े्ी काळिाला घरे पा्डणारी आ्ह.े”

्री्ही रावसा्हबेांची यांचया दखुणयाशवषयी अगदी शनरािा झाली नव्ह्ी. तयांनी एका प्शसद्ध 
शवद्ान जयोश्षाक्ेड आपली कंु्डली पाठवनू तयांना का्ही प्श्न शवचारले ्हो्े तया् दोन ्ीन 
पढेु शद्याप्माण े ्हो्े. १. स्तीस आरोगय ्होईल शकंवा ना्ही? २. सं््ीयोग आ्ह े शकंवा ना्ही?                  
३. अस्यास शक्ी? म्हणनू, “सचु्ील ्े व शमळ्ील ्े उपाय तयांनी केले ्री तयांच ेपाय वायनेू 
धरलेले ्हो्े ्े ्हो्ेच. तयांना चाल्ा येऊ लागले ना्ही. या एका वयवधानामळेु पढुची चाल बंद 
झाली.” असे रावसा्हबेांना वािले; परं् ु तयांनी आप्या पतनीची सेवा एका मोठ्या ्त्वावर 
चालशवली ्हो्ी, “माझी पतनी जया वयाशधग्स् शसथ्ी् आ्ह ेतया शसथ्ी् मी सव्: अस्ो ्र 
वयाशधिमनाथ्ल व वयाशधवेदनापा्हाराथ्ल श्ने माझी ििी िशु्षूा करावी अस ेमला वािले अस्े ्िी 
िशु्षूा मी श्ची केली पाश्हिे असे मला वाि्े.” (िनरल िेकब यांना पत्र.) 

िरी रावसा्हबेांचया मनाची शसथ्ी अिी ्हो्ी, ्री रावसा्हबेांचया घरचया म्ंडळीची दृष्टी 
शनराळी ्हो्ी. वर शनशद्लष्ट केले्या जया उचच ्त्वाकर्ा श्हदं ूधमा्लची आ्डकाठी नस्ा दसुरे लगन 
रावसा्हबेांनी केले ना्ही तया ्त्वाच ेपालन िनुया काळचया लोकांना अवशय क ््लवया्ले वािले 
ना्ही. सं््ीसाठी रावसा्हबेांनी शद््ीय संबंध करावा असे तयांच ेम् ्हो्े व ्े अगदी दशुनयेचया 
शनराळे ्हो्े असे ना्ही. “नानांनी एक शदवस मिला एक कंु्डली दाखवली ्ी पा्ूहन जयाची कंु्डली 
्ी आ्ह ेतयास बायकोच ेसखु नसावे असे मी सांशग्ले. नं्र ्े बोलले की ्ही कंु्डली अणणांची 
आ्ह.े पढेु नानांनी प्श्न केला की दसुरे लगन करावे की काय? ्ही आश्य्लकारक गोष्ट नाना सांग् ्हो्े. 
आश्य्लकारक म्हणिे असे की जयास बायकोच ेसखु ना्ही तयास दसुरी बायको करून श्िपासनू 
सखु कसे ्होईल.” इतयादी ्हशकग् जयोश्षी बवुांनी रावसा्हबेांचया कानावर घा्ली. रावसा्हबेांना 
फार वाईि वािले.

“माझया घरची चौकिी करणयाबद्दल मी ्मुचा फार आभारी आ्ह.े माझी स्ती अगदी परसवाधीन 
झाली आ्ह ेव चररत्रभाग संपे्ो ्िीच रा्हणार. मला िकय ्ेवढे उपाय करी् आ्ह ेव िवेिपयहं् 
करी् रा्हीन. मी पढेु शल्ह्ो ्ह ेवाचनू श्चयाबद्दल ्मु्हाला वाईि वािेल. माझया आप्तांना दया 
वािली ना्ही ्र ना्हीच; पण तयांना मी दसुरे लगन करावे म्हणनू आपली पराकाष्ठा करून पाश्हली; 
परं् ु ्े करण ेअिकय आ्ह ेअसे सांशग््यावरून ्े आम्हांला दोघांना सो्ूडन गेले. याबद्दल मी 
उपकारच मान्ो. (१५.१२.७३ च ेिनरल िेकब यांना पत्र)
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शवषयसौखयाकर्ा िर रावसा्हबेांनी एकपतनीतवाचा तयाग केला ना्ही ्र केवळ सं््ी 
सौखयाकर्ा आपले एक पतनी व्र् रावसा्हबे सो्ड्ील असे िकय नव्ह्े. वश्डलांचया प्डतया 
फळाचया आजे्स रावसा्हबेांनी मान शदला ना्ही ्ह े तयांचया अलौशकक धयैा्लस उशच्च आ्ह.े 
परमशे्वराची योिना का्ही शनराळीच अस्े. तयाप्माण े सव्ल गोष्टी घ्ूडन ये् अस्ा्. तया््या 
म्हत्वाचया ्ेवढ्याच धयाना् रा्ह्ा्.

अननपणूा्लबाईचंी एक कृषणाबाई म्हणनू धाकिी ब्हीण ्हो्ी. ्ी मरुू्डच ेपां्डोबा दा्ार यांना 
शदलेली ्हो्ी. ्ी धाकिी म्हणनू श्चयावर अननपणूा्लबाईच ेफार पे्म ्हो्े. श्च ेरा्हण ेकोकणा्च 
असे. १८७० साली श्ला एक सुंदर पतु्ररतन झाले. सवाहंना आनंद झाला. मलुाच ेनाव धों्ूडबाबा असे 
ठेवले ्हो्े. वरील पतु्रलाभाचा आनंद फार शदवस शिकला ना्ही. कारण कृषणाबाईस बाळं्पणा्च 
जवर येऊ लागला. तयावेळेस मुबंईची ्डॉकिरशगरीशवषयी खया्ी झाली ्हो्ी. तया्नू ्डॉ. भाऊंची 
शविषेच. ्डॉ. भाऊ ्ह ेरावसा्हबेांच ेपरमसने्ही. आपले सव्ल कौि्य खच्ल करून कृषणाबाईस आरोगय 
करून दे् ील असे सौ. अननपणूा्लबाईस वािून कृषणाबाईस मलुास्ह मुबंईस आणले. रावसा्हबेांनी 
िकय ्े उपाय केले; पण ्े वयथ्ल गेले व सौ. कृषणाबाई दा्ार २६.३.१८७१ रोिी सकाळी ५-३० 
वाि्ा शनव ््ल्या. ‘ईश्वरेचछिा बलीयसी.’ गे्या दोन मश्हनेपयहं् यांचयाकर्ा श्म केले ् ेवढे दसुऱया 
कोणाकर्ा केलेले आठव् ना्ही. मला माझया वशकलीचया धदं्ा्सदु्धा थो्डी झीि सोसावी 
लागली. दवेीची उपमा सिणयाइ्की ्ी सिुील ्हो्ी. श्चया प्ीस व आम्हा सगळयांना ्ह ेदःुख 
स्हन करणयास परमशे्वर सामथय्ल दवेो. मी अगदी िोकाशभभू्  झालो आ्ह.े कालां्राने शवसर प्ेडल.”

“पां्डोबा दा्ार आि येथे आले. शबचारा काय करील. फार सुंदर, क ््लवयदक्ष व सव्लप्कारे 
उत्म अिा पतनीचा शवर्ह प्ाप्त झाला.” इ्के रावसा्हबेांनी रोिशनिी् केलेले वण्लन वाचले म्हणिे 
पां्डोबा दा्ार यांच ेशक्ी नकुसान झाले. म्ंडशलकीणबाईस शक्ी दःुख झाले ्ह ेसांगावयास नको. 
्ू् ्ल ्री मलुाच ेसंगोपन म्ंडशलकीणबाईवर प्डले. नव्ह ेमलुाला तयाचया आईने म्ंडशलकीणबाईस 
शनरशवला ्हो्ा. “श्ला (माझया पतनीला) एक धाकिी ब्हीण ्हो्ी. ् ी गे्या िानेवारी् औषधोपाय 
्हो्ील अिा आिनेे आमचयाक्ेड आली. सा् मश्हनयांचया एका सुंदर मलुाच ेसंगोपन करणयाच े
काम आधीच दखुणाई् असले्या माविीवर (माझया पतनीवर) सोपवनू क्षयाचया शवकाराने ्ी 
कालवि झाली.” (िेकब सा्हबेांना पत्र)

पढेु रावसा्हबे पतनीस्ह व ल्हानगया धों्ूडस्ह आसदुास गेले. ्ेथे पां्डोबा दा्ार आले. याच 
शठकाणी बंगला बांधनू ्ेथील ्हवा उत्म म्हणनू कृषणाबाईस औषध दणेयास रावसा्हबे ठेवणार 
्हो्े. “मनषुयाचा अशभमान, सव्ल वथृा म्हणनू गणले्या गोष्टीं्ूहन, वथृा आ्ह.े ्ी आ्ा कायमची 
गेली. पनु्हा पर् येणार ना्ही. अिा शसथ्ी् पां्डोबाने येऊन रावसा्हबेांचया कानावर आपले दसुरे 
लगन करणयाचा बे् कळवला व स्हानभुू् ीिनूय अिा माझया घरचया मनषुयाचया ्हा्ा् अभ्लकाला 
दऊे नका अिी शवनं्ी रावसा्हबेांचया म्ंडळीस केली.” नं्र म्ंडशलकीणबाई मलुास घऊेन मा्हरेी 
िाऊन राश्ह्या. श्थे एक दाई मलुास दधू पािावयास शमळाली ्हो्ी. श्च ेदधू तयास मानवले 
ना्ही. अगंावर खरूि कािा उठला इतयादी कारणांवरून म्ंडशलकीणबाईनंी मलुगा आपले िवळच 
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ठेवणयाच ेठरवले व तयांना ्ो दरू्ही इ्कया् केला नस्ा. रावसा्हबे म्हाबळेश्वरास गेले ्हो्े ्े 
शफरून पोलादपरुा्ूहन कोकणा् आले व सव्ल म्ंडळीस्ह मुबंईस शनघनू आले. मलुगा सुंदर व गणुी 
अस्यामळेु तयाने रावसा्हबेांच ेव तयांचया पतनीच ेमन चांगलेच वेधनू घे् ले. रावसा्हबे या मलुाची 
फारच काळिी घऊे लागले. ्ी इ्की की एकदा सरकारवा््डया् गव्हन्लरसा्हबेांक्ेड दि्लनमळेा 
व्हावयाचा ्हो्ा. शच. धों्ूडला फार खोकला झाला ्हो्ा. रावसा्हबे तयाला िाकून गेले ना्ही्. 

याच मलुाला पढेु आकं्डी नावाचया बालरोगाची बाधा झाली ्हो्ी, ्ी रावसा्हबेांनी फार 
काळिीने औषधोपचार केले ्ेव्हा नीि बरी झाली.१ याचया योगाने ्र या मलुावर सवाहंची माया 
ि्डली व मलुाला रावसा्हबेांचा व म्ंडशलकीणबाईचंा अतयं् लळा लागला. ्ह ेएक परमशे्वरी सतू्रच 
्हो्े.

आप्या आव्डतया बश्हणीचया शवर्हदःुखाने सौ. अननपणूा्लबाईची प्कृ्ी पढेु सधुार् गेली 
ना्ही. ्डॉ. भाऊ दािी, नारायण दािी, अनं् चदं्रोबा, आतमाराम पां्ुडरंग; ्डॉ. शभकािी चोबे, 
सा्ारकर गोरे वैद्, ्ातयािास्ती थोरा्, पनवेलकर इतयादींच ेउपाय चालले ्हो्े. 

वनसप्ींची पाळेमळेु, फळे यांची ओझींचया ओझी काढ्याकर्ा व ् ैलाकर्ा आगंणया् येऊन 
प्ड् अस्. 

१८७१ साली हमू म्हणनू एक मसेमरेरझमच ेप्योग करणारे आले ्हो्े. तयांनी ्डॉ. शभकािी व ्डाॅ. 
नारायण दािी यांचया समक्ष आप्या मानशसक िक्तीचा प्योग करून पाश्हला; परं् ुरावसा्हबेांची 
पतनी घाबरून गे् यामळेु का्ही उपयोग झाला ना्ही.

दशैवक उपाय सरुू ्हो्ेच. रोगाच ेशनदान करून अमकु उपाय ्हिकून लाग ूप्ेडल असे कोणी सांग ू
िकला ना्ही. शमळून 

। वैद्ा वदशन् कफशपत्मयान ्शवकारान ्। 
॥ जयोश्शव्लदो ग््हगश्ं पररव ््लयशन् ॥
। भू् ाशभषङ्ग इश् भू् शवदो वदशन् ।

॥ प्ाचीनकम्ल बलवद ्मनुयो वदशन् ॥ १ ॥

कफ, शपत्, वाय ू इतयादीकांचया क्षोभापासनू शवकार झाला असे सांगणारा वैद्, भू् बाधचेा 
पररणाम असे वदणारा पंचाक्षरी, ग््हांचया अशनष्ट्ेमळेु ्हा प्कार घ्डला असे व ््लशवणारा जयोश्षी, 
प्ाचीन कमा्लच े्ह ेबलवत्र फल आ्ह ेअिी समिू्  करून कपाळाला ्हा् लावणारा मनुी, यापैकी 
रावसा्हबेांचया पतनीस कोणी का्ही गणु दऊे िकला ना्ही. म्हणनू तयांनी १८७२ चया श्डसेंबर 
मश्हनया् तयांचया दखुणयाचा पवूतेश््हास शल्ूहन शवलाय्ेस आपले सने्ही िनरल िेकब यांचयाक्ेड 
पाठवला. कोणी का्ही प्यतन करून ्ेथील ्डाॅकिर तयांना चाल्ी करू िकेल ्र तया ्डाॅकिरास ्ो 
मागेल ्े बक्षीस द्ावयाच ेकबलू केले; पण कोणी्ही ्ह ेदखुण ेसाधय आ्ह ेअसे म्हणनेा. 

िेकब सा्हबेांनी ्ी छिापील ्हशकग् लं्डनमधील उत्म ्डाॅकिर म्हणिे शकंगस कॉलेि मधील 
शसनीयर शफशिशियन, िॉि्ल िानसिन एम.् ्डी. इ. पदवया धारण करणारा ्हो्ा. तयाक्ेड फी दऊेन 
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पाठवली. तयाने म् शदले की, “्हा वा्ोनमाद (श्हसिेररया) आ्ह ेतयाचया योगाने िरीरा्ील सांध े
आकृष्ट झाले आ्हे् . सर िॉमस वॉि्सन यांनी वा्ोनमाद या रोगाची शचशकतसा आप्या पसु्का् 
केली आ्ह ेव उपाय्ही सांशग्ले आ्हे्  तयाप्माण ेकरावे, म्हणिे कलोरोफाम्ल शकंवा इथर दऊेन गुंगी 
आ्याबरोबर ्हा्पाय एकदम ्ाठ कर्ा ये्ील. का्ही वेळ गार पाणयाने सांध ेशनतय धू्  िावे. 
थो्ेड थो्ेड चालणयास उत्िेन द्ावे, शवपलु पौशष्टक अनन द्ावे, झोप येणयास कलारल ्हरेैिि द्ावे 
व िक्ती येणयास लो्ह व शकवशनन द्ावे.” परं् ु्डॉकिर भाऊ व नारायण दािी व दसुरे ्डॉकिर यांना 
असा उपाय रोगयाने शभऊन करू शदला ना्ही. १८७४ साली एकाने परीक्षा केली. म्हणिे रोगाची 
नावे सांशग्ली ्ी अशगनमांद्, आष्ल व या िो्डीला प्श्शष्ठ् शदसणारे असे श्सऱया रोगाच ेनाव 
वा्शष्टला. पढेु १८७६ सालापासनू रावसा्हबे सव्ः शनराि झाले. “माझया बायकोची शसथ्ी फारच 
दःुखकारक आ्ह,े मनषुयाला समि् आ्ह ेश््कया् म्हणावयाच ेम्हणिे ्ी बरी ्होईल ्ह ेअिकय 
आ्ह.े श्ला जया ्ीव्र वेदना ्हो्ा् तया असह आ्हे् ! काय करील शबचारी सारे श्लाच सोसले 
पाश्हिे इ्के शदवस पार प्डले.” (बाळकृषण िास्ती बापि यांना पत्र २.१.७६) आ्ा उत्म िशु्षूा 
्हा एक माग्ल उरला ्हो्ा व दसुरा तयांच ेमन सदवै प्सनन ठेवण े्हा. ्थाशप सौ. अननपणूा्लबाईचंा 
सवभाव असा का्ही खबंीर ्हो्ा की, “इक्ेड अयई ओयई इ. िबदांचा उचचार करून कण्ह् कण्ह् 
्होणाऱया वेदना सोस् ना्ही् असे सपष्ट सांग् अस्ा दवेा आ्ा मरण दऊेन सो्डव अिा िबदांचा 
उचचार तयांनी केव्हा्ही केला ना्ही. कारण आप्यास का्ही गणु प्डावा, का्ही अ्पसव्प अिंाने 
्री वेदना कमी व्हावया म्हणनू रातं्रशदवस सावध रा्ूहन िशु्षूा करणाऱया व करशवणाऱया, लागेल 
्ेवढा वेळ व पैसा या कामी खच्ल करणाऱया आप्या प्ेमळ प्ीचया मनाला खदे ्होईल! इ्के 
्हाल सोिी् अस्ा ििी दसुरी एखादी संसारी स्ती संसारा् लक्ष घालील श्चया्ूहन अशधक हा 
घाली् अस्. रोिचया भाजया आण्यावर आप्यापढेु आणवनू काय करावयाचया तयाचा ्ुहकूम 
घरचया माणसांना दे्  अस्. धानये आणवनू लोणची पाप्ड वगैरे घालवनू नीि िागचया िागेवर 
ठेवणया सवरणयाच े काम आप्या दखेरेखीखाली शनतय करवी्. १०-१५ शदवस खचुवीवर बसनू 
शिक्ेड श्क्ेड शफरवी् व धयान इ्के ठेव् की कोणास का्ही पदाथ्ल साप्डला ना्ही ् र नेमके सांग् 
की अमकया मा्डीवर शिनयाच े्डावे बािसू घ्डवंची आ्ह े्ीवर शप्ळेचया ्पे्यावर बरणी आ्ह े
तया् ्ो साप्ेडल. याशिवाय आ्यागे्याचया पा्ुहणचाराची वयवसथा याच पा्ह् अस्. संपणू्ल 
ग्ृहकृतयां् तया अणरेुण्ूही कमी प्ूड दे्  नस्. घरा्ील सणवार, गणप्ी, ्हरर्ाशलका, विपिून, 
दसरा, शदवाळी या सणांची नीि वयवसथा अख्ंड ्हो् असे. तयांची वाचा मधरु ्हो्ी. सवभाव 
मम्ाळू ्हो्ा म्हणनू चाकरमनषुये वशय अस् व सेवेमधये कधी कंिाळून िा् नस्. इ्कया 
वयाधी असनू िशुचभू््ल पणा् नयनू केव्हा्ही प्डले ना्ही. अगदी उिा्ड् उठून शनतयशवधी झा्यावर 
सनान करून सोवळे नेसनू िेवणास मा्डीवरून िेवणघरा् आप्यास नेववी् अस्. िेवणघरा् 
्ळुिीची पिूा, िपिापय व गी्ावाचन झा्यावर िेवण ्हो् असे. ्ेवढे आप्या ्हा्ाने ्होई; 
परं् ु ्हा्ाचया शिरा ्ाठ झा्यामळेु उचललेला घास ्ों्डा् िावयास उिीर लागे. भोिनोत्र 
पर् वर आ्यावर खचुवीवरून गादी घालनू तयांना शनिवावे लागे. थो्डी वामकुक्षी के्यावर ्ेल 
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वगैरे लावनू घे् . येथनू ्ेथे नेणयाकर्ा खचुया्ल केले्या ्होतया तया उचलणयाकर्ा मागे-पढेु २-२ 
असे चार दां्ेड लावलेले ्हो्े. अगंाला खचुवीच ेभाग रु््ील म्हणनू ओवळयाचया सोवळयाचया 
शगद्ा्ल केले्या ्होतया. गा्डी् बसनू बा्हरे ्हवा खाणयास िा् अस् तयावेळेस गा्डी् खचुवी नीि 
रा्हील अिी वयवसथा केलेली ्हो्ी. ्ही खचुवी आगगा्डीचया ्डबया्नू सिकन आ् बा्हरे घे् ा 
येईल अिी केलेली ्हो्ी. कोकणा् शकंवा म्हाबळेश्वरास िा्ाना शकंवा मुबंई््ही शफरावयास 
मणेा ठेवलेला ्हो्ा. तयाच ेआठ भोई ्हो्े. यांचयाबरोबर तयांना कािीयात्री घ्डली ्हो्ी. अगंाची 
का््डी नािकू झा्यामळेु ि्ड वस्त सोस् नसे. पा्ळे नेसावी ्र छिचोरपणा शदस्ो एवढ्या कर्ा 
३० ्ोळयापयहं् विनाची सोळा-सोळा ्हा् लगु्डी लांबचया पेठा्नू काढवनू आणी्. प्वासा् 
बरोबर वदै् असे व घरी्ही रात्री वेळ प्डली ्र भाऊ दािींच ेएक कंपाउं्डर अनभुवाने बनलेले 
्डाॅकिर बंग्यावरच शनिावयास अस्. प्कृश्मान कमी िास् झा्यास प्शसद्ध िेठा िकंर वैद् 
वरच रा्ह् अस्, असपि्ल काळामधये ्ही ना्डी पा्हवयास ्ह ेशिव् अस् व शदवसा्नू दोन-्ीन 
सनाने प्डली ्री करी् अस्. 

िरी पतनीचया सेवेला शिव्हाळयाच ेआप्त िवळ ठेवलेले ्हो्े. मोलाच ेनोकर ्हो्े. ् री प्ेडल ् ी 
सेवा रावसा्हबे करणयास ्यार ्हो्े. “मी निीबवादी ना्ही ्री अस्या सत्व पा्हणाऱया संकिांनी 
मनषुयाचा सवभाव सधुारणयाच ेमोठेच काय्ल ्हो्े असा माझा समि झाला आ्ह ेव ्ेवढेच मला 
सधया समाधान आ्ह.े माझी पतनी आ्ा बरी ्होईल असे मला वाि् ना्ही. कदाशच् िारीररक कष्ट 
कमी ्हो्ील.” (१८.४.७४ च ेिेकब सा्हबेांना पत्र) ्ही क ््लवयिागृ् ी अगदी शकत्ा घणेयािोगी 
आ्ह.े ्ी रावसा्हबेांनी ्प दी्ड ्प दाखवली ्हो्ी असे पाश्हले म्हणिे ्र फारच आश्य्ल वािून 
तयांच ेकौ्कु लोक करी्. दाख्यास पढुील पत्र पा्हा. “्मु्ही म्हण्ा ् ी शनरं्रची अधाहंगी पणुयास 
औषधी उपाय करणयास िाणार म्हणनू ्मु्ही सिेिनावर गेला ्हो्ा. सव्ल प्संगी शदसनू येणारा ्मुचा 
क ््लवयोद्ोग अं् :करणा् ्हो् असले्या वेदना झाकून िाक्ो. ्मुचा आनंदी च्ेहरा र्हसयभदे 
करणार ना्ही म्हणनू तया वेदनेचा अं् ःसंचार सवसथपण ेचाल ूरा्ह्ो.” (बाळ मगंेि वागळे यांच ेपत्र)

m
संदभ्ल शिपा -

१. मुबंई येथील नामांशक् वैद्, िेठािकंर यांनी बनवले्या औषधाने या रोगावर गणु आला. ्े 
 औषध तयांचयाक्ूडन बरेच करवनू घऊेन रावसा्हबेांनी आप्यािवळ लोकांस धमा्लथ्ल 
 दणेयाकरर्ा बाळगले ्हो्े. तयाच ेनाव ‘लक्मीनारायण रस.’

mmm
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। यो दृष्टः सफुरदशसथसंपिुविाशत्य्लकप्वालांकुरः। कप्
॥ दवैातस शद्दलाशदकक्रमविादारूढिाखाि्ः॥ 

। शसनगध ंप्लशव्ो घनं मकुुशल्ः सफारचछिद ंपशुषप्ः।
॥ सोतकष्ल फशल्ो भिृचं शवन्ः कोपयेष चू् दु्रमः॥ १॥ 

्ह्लीची मुबंईची मयशुनशसपाशलिी म्हणिे शरिशिि राजयाखाली अश्िय वदृ्धी पावले्या सथाशनक 
सवराजयाचा ऐश्वय्लवान यिस्ंभच आ्ह े व ्ह े सथाशनक सवराजय यिसवी करून दाखशवणयामधये 
रावसा्हबेांनी १८६३ सालापासनू म्हणिे िेव्हा तयांना िे. पी. नेमले, ्ेव्हापासनू आमराणां् 
श्म घे् ले ्हो्े. तयाची बरोबर क्पना वाचकांना करून दणेयास मुबंई मयशुनशसपाशलिीचा थो्डा 
पवूतेश््हास शदला आ्ह.े

पो्ु्लगालचया रािाने इगंलं्डचा रािा दसुरा चा्स्ल यांना मुबंई बेि आदंण शद्यापासनू श्चया 
उद्धारास आरंभ झाला.

१७९२ मधये पाल्लमेंि सभनेे श्सरा िाॅि्ल यांचया कारकीदवी् एक कायदा केला. तया्ील एका 
कलमाने िशसिस ऑफ धी पीस (संशक्षप्त नाव िे. पी. अथवा सलेु्ह१ मतं्री) ्ही पदवी शनव्डक 
नागररकांना दणेयाचा अशधकार गव्हन्लर िनरल (फोि्ल वइु्यम, बेंगाल) यांना दणेया् आला व दसुऱया 
एका कलमाने कलकत्ा, मुबंई व मद्रास या ि्हरा्ील रस्े सवचछि ठेवणयाकर्ा ्हलालखोरांची 
नेमणकू करणयाचा, रसतयांची ्डाग्ुडिी करणयाकर्ा माणसे नेमनू ्े काम तयांचयाक्ूडन करून 
घणेयाचा, तया कामाचया खचा्लकर्ा ि्हरां्ील घरांचया वाशष्लक उतपननाचया शवसावया श्हशिापयहं् 
घरपट्टी बसशवणयाचा व ्ी दणेयास घरांचया मालकांनी िाळािाळ के्यास तयांचया िंगम 
शमळक्ीची िप्ती व शवक्री करून श्चा वसलू आपण नेमले्या माणसांक्ूडन करून घणेयाचा 
असे अनेक अशधकार िे.पीं.चया२ सभसे दणेया् आले. या िे.पीं. ची सथापना पढेु फार उपयकु्त वािू 
लागली. कारण आ्ापयहं् मुबंई ि्हर व बेि या्ील गनु्हगेारांना शिक्षा करणयाच ेकाम का्ही एका 

मुबंई मयशुनशसपाशलिी

प्करण ४१ 



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 1 / 332

शवशिष्ट ्ऱ्हचेया शनयमांप्माण ेकसेबसे चाल् असे. आ्ा वीस वषाहंनी म्हणिे १८१२ मधये एक 
नवा कायदा करणया् आला. तयाप्माण ेि्हरा् बंदोबस् ठेवणयाकर्ा िे.पीं.्नू दोन मशॅिसटे्ि 
नेमणया् आले. तयांना पोलीस मशॅिसटे्ि म्हण्. यांना इगंलं्डमधील िे. पीं.च ेअशधकार ्ं्ो्ं्पण े
्हो्े व फौिदारी कायद्ाची अमंलबिावणी करणयाकर्ा ्ीन मशॅिसटे्िांच ेएक कोि्ल बनवणया् 
आले. तयांना वरील दोन पोलीस मॅशिसटे्िांचया मद्ीस एक िे. पी. आळीपाळीने बसावा असे 
ठरवणया् आले. यांचया कोिा्लस पेिी सेिनस कोि्ल म्हण्. कायद्ाची अमंलबिावणी करणयास 
लागणारे अमंलदार म्हणिे यरुोशपयन काॅनसिेबल नेमणयाचा अशधकार िे. पीं.चया त्रैमाशसक सभसे 
दणेया् आला.३ याच कायद्ाचया कलमाप्माण ेखालील शनयम करणया् आलेः

१. घर बांध्ाना रसतयाचा भाग लोकांनी आ् घऊे नये४, २. शवश्हरींभोव्ी उंच कठ्ेड चनुयाच े
बांधावे, ३. गा््डया योगय बािनेू व बे्ाने ्हाकावया्. ४. भा््डयाचया गा््डयांना नंबर द्ावे, ५. 
रसतया् घो्ेड व बैल उगीच सो्ूडन िाऊ नये, ६. रसतया् उगीच ख््ड्ेड करू नये, ७. रसतया् घाण 
करू नये इ.

्ह े शनयम मो्डणारास गनुहाचया भयंकर सवरूपाप्माण,े गनु्हगेाराचया धाष्टया्लप्माण े अगर 
गनुहाचया पनुरुक्तीप्माण ेशिक्षा करणयाचा अशधकार पेिीसेिनसचया कोिा्लस दणेया् आला. शिवाय 
गनुहास आळा बसावा म्हणनू दारू गाळण,े िस्ते, नाणी, धाशम्लक शमरवणकुी, िनममरणाची नोंद, 
लगनांची नोंद, गलुामशगरी इ. बाब्ी् का्ही शनयम करणया् आले व मुबंई ि्हर व बेि या् दारूचया 
शवक्रीच ेशनयमन करणयाचा अशधकार िे. पी.स दणेया् आला. जवालाग्ा्ही पदाथा्लचा संग््ह न करू 
दणेयाचा व ि्हराचया ् िाचया आ् इमार्ी किा बांधावया तयाशवषयी शनयम करणयाचा अशधकार्ही 
तयांनाच दणेया् आला.

एवढ्यावरून असे शदसनू येईल की, मयशुनशसपाशलिीची म्हणनू िी काम ेसमिणया् ये् ्हो्ी 
्ी िे. पीं.ची सभा व मशॅिसटे्िांच ेशत्रकूि या्च वािली गेली ्हो्ी. मशॅिसटे्ि शत्रकुिाने आप्या 
अशधकाराचा दरुुपयोग केला की ना्ही ्ह ेकळ् ना्ही; परं् ुआणखी ्ीन वषाहंनी पनु्हा एक कायदा 
करून शिक्षा करणयाचा तयांचा अशधकार कमी करणया् आला. तयावर १८२७ मधये आणखी एक 
कायदा करणया् आला. िमीन म्हसलू, दकुानावरचा कर, बिाकीवरचा कर, गावठी वाद्ांवरचा 
कर, लगनम्ंडपावरचा कर, घरावरचा कर, गा्डी घो््डयावरचा कर व कोिाहंची फी इ. बाबींसंबंधाने 
नवे शनयम करणया् आले. यानं्र मशिसटे्ि शत्रकुि व िे. पीं.ची सभा व सपु्ीम कोि्ल यांचयामधये 
अशधकाराने वररष्ठ कोण याबद्दल लढे प्ूड लागले. रािीनामयापयहं् पाळया येऊ लाग्या.

१८३६ मधये सरकारने िनुया शनयमा् का्ही फेरफार करणयाच ेठरवले व ्े शनयम िे. पीं.चया 
सभके्ेड पाठवले. या फेरफारामळेु पाल्लमेंि सभनेे िे. पीं.चया सभसे शदलेले अशधकार नवीनच ्यार 
केले्या बो्डा्लक्ेड (पथकाक्ेड) िाणार असा सिंय येऊन िे. पीं.चया सभनेे रागास येऊन एक ठराव 
केला ्ो असा-

सनमाननीय िे. पीं.ची सभा खदेाने नमदू करून ठेव्े की, मयशुनशसपाशलिीचया शनधीचा खच्ल 
नागररकांचया श्ह्ाकर्ा करणयाचा अशधकार िो पाल्लमेंि सभनेे या सभसे शदला व िी कामशगरी 
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या सभवेर सोपवली ्ी काढून घणेया् मुबंई सरकारने श्चा मान मळुीच ठेवला ना्ही; एवढेच नव्ह े
्र असा असा कायदा करणार आ्हो् याचा गंधसदु्धा गॅझिेा् तया कायद्ाचा मसदुा येई्ो न लाग ू
दऊेन मुबंई सरकारने या सभचेा या बादि्हाचया िे. पीं.चया सभचेा अनादर केला आ्ह.े

१८४५ मधये एक नवा कायदा करणया् आला. पोशलसाचया कामाच ेव मयशुनशसपल कामाच ेिे 
का्ही कर ्हो्े, तयांचया वसलुाची व खचा्लची चांगली वयवसथा करावी एवढाच या कायद्ाचा ्हे्  ू
्हो्ा. वरील कायद्ाने एक सप्तसंखयाक संरक्षक पथकाची (कानसव्ह्लनसी बो्ड्लची) शनशम््ल ी झाली. 
तयाप्माण ेतयाच ेसभासद ्हो्े ् े- २ पोशलस मशॅिसटे्ि (तया्ील मानाने जयेष्ठ ् ो अधयक्ष) िे. पीं.चया 
सभनेे शनव्डलेले, २ यरुोशपयन व ३ श्हदंी िे. पी. मयशुनशसपल करांचया उतपननाचया शनधीवर दखेरेख 
ठेवनू तयाच ेशनयमन करणयाची सत्ा िे.पीं.चया सभलेा या कायद्ाने दणेया् आली ्हो्ी. ्री ्ही 
सत्ा शनिवीव ्हो्ी. या सत्ारूपी ब्डगयाच ेभय वरील पथकरूपी मािा्लरांस मळुीच वािले ना्ही. 
वस्ु् ः पा्ह्ा मयशुनसीपल शनधी, ्ह ेपथक ्हवा ्सा खच्ल करी. पोशलसचया खचा्लच े४५,००० रुपये 
मात्र पोशलसक्ेड खच्ल करणयास काढून ठेवावे लाग्. या खदु्द पथकाला याचा ्ुहकूम मो्डणाऱयांस 
शिक्षा करणयाचा अशधकार नव्ह्ा. ्ेव्हा कराचा वसलू करणया् अ्डचण प्ूड लागली. १८५० ् 
का्ही नवे शनयम झाले. तयाप्माण े्ंबाखूवूर कर बसवणया् आला. दरमयान, मुबंई ि्हराचा वयापार 
वाढला. वस्ी वाढली. ्ेव्हा पाणयाची वयवसथा करण ेव इ्र सवचछि्ा ठेवण े्ही काम ेया पथकास 
झपेली ना्ही्.

म्हणनू १८५६ साली सरकाराने पनु्हा नवा कायदा करणयाच ेमना् आणले व १८५८ साली 
नवा कायदा केला. या नवया काययाने सप्तसंखयाक पथक िाऊन तया ऐविी ्ीन कशमिनरांची 
सथापना झाली. तया्ील एकाची नेमणकू सरकारने करावयाची व दसुऱया दो्होंची नेमणकू िे.पीं.
चया सभनेे करावयाची असे ठरले. या्ील िो कशमिनर परुा शदवस काम करील तयास वाशष्लक 
मिुाश्हरा १०,००० शमळे व िो अधा्ल शदवस काम करी व बाकी इ्रत्र काम करी तयास ४००० 
शमळे. ्ह ेअगदी बेिबाबदार अशधकारी ्हो्े. यांच ेशनयमन करण ेिे. पीं.चया सभचेया ्हा्ी िवळ 
िवळ अगदी नव्ह्े. या कायद्ाचा एक ्हे्  ूमयशुनसीपल कराचा वसलू वयवसथेने करणयाचा ्हो्ा. 
पण तया सव्ल शनधीची वयवसथा करण ेया शत्रकुिाचया मिवीवर एकदोन अपवाद सो्ूडन ्हो्े. का्ही 
काम ेन के्याबद्दल व का्ही नीि न के्याबद्दल लोक यांना दषूण दऊे लागले. यांना काम करणयाची 
अशनचछिा ्हो्ी अथवा ्ह ेकाम करणयास असमथ्ल ्हो्े असे ना्ही. एक भरपगारी भरवेळेचा, दसुरे 
दोन अध्ल पगारी अध्ल वेळेच,े तयांच ेलक्ष दोन शठकाणच ेकामावर, सम सत्ा िबाबदारीची व कामाची 
शवभागणी मात्र शवषम! श्थे एकमकेांचया कामा् ्े खो घाल ूलागले. ्ेणकेरून तयांची काम ेबरोबर 
्हो् ना्हीिी झाली. याला आणखी कारण ेअिी झाली की मयशुनसीपल कायद ेमो्डणारास शिक्षा 
करणयाच ेकाम खदु्द यांचयाक्ेड नव्ह्े व जया पोशलसांक्ेड ् े ्हो्े तयावर यांचा ् ाबा नव्ह्ा, तयामळेु 
मागचया बो्डा्लचया कामा् व यांचया कामा् फरक काय झाला म्हणाल ् र पगारा शनसब् २४,००० 
रुपये खच्ल अशधक प्ेड. कामासंबंधी बोल्ाना अगदी ना्ही म्हणावयास यांनी शव्हा्डचया ्लावाच े
पाणी नळ बांधनू आणले, ्ह ेखरे.
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परं् ुयांना अगोदरच झपाि्याने वाढ् िाणाऱया मुबंई ि्हराची सवचछि्ा राखण ेझपेले ना्ही. 
बोरघाि परुा झाला. तयाने इ्र प्ां्ांिी दळणवळण वाढले. अमरेरकेिी कापसाचा वयापार सरुू 
्होऊन वाढ् गेला. रे्वेचा शवस्ार झाला. मा्हीम मुबंईला िो्डले गेले. शगरणयांची सथापना ्होऊ 
लागली. िाऊन्हॉल व एश्फनसिन ्हायसकूल यासारखया मोठमोठ्या इमार्ी बांध्या गे्या. 
मधले समदु्राच ेदां्ेड बिुवनू कुलाबयािी मुबंई िो्डणया् आली. पोिाकर्ा व वयापाराकर्ा धाव 
घणेाऱया म्ंडळीने मनषुयवस्ी वाढली.

शपणयाचया पाणयाची वयवसथा करण,े दलदलीचया िागा भरून काढून तया वस्ी करणयास 
लायक करण े या ्ीन गोष्टी नामदार एश्फनसिन यांचया मना् करायचया ्होतया. तया्ील एक 
म्हणिे नळाच ेपाणी शव्हा्ड येथील ्लावा्नू आणण,े एवढे मात्र बो्डा्लचया ्हा्नू झाले. दसुरे 
का्ही ्होईना म्हणनू १८६१ साली मयशुनशसपल कायदा सधुारणयाशवषयीची चळवळ सरुू झाली. 
तया् शम. कॅसलस, शम. ग्ीन, शम. गॅं्नि, शम. कॅनन व सर िमििेिी. शम. कूपर ्ह ेग्ृहसथ प्मखु ्हो्े. 
या वेळेस नामदार शरियर, मुबंईच ेगव्हन्लर, यांनी मुबंईचया आरोगयाची शसथ्ी किी काय आ्ह ेश्चा 
िोध करणयाकर्ा एक कशमिन बसवले. तयाच ेमखुय ्डाॅ. हलेूि व ्डाॅ. लीथ ्हो्े. तयांना श्ीमं्  
लोकांनी बांधले्या उंच भा््डयांवरून मुबंई्ील राक्षसी घाण चांगलीच शदसली. ्ी पा्ूहन श्चया 
पायी उद्वले्या पिकीसारखया अतयं् प्ाण्हानीकारक रोगांनी उ्डवले्या फननाचा १८६४ साली 
तयांनी ररपोि्ल केला.

१८६३ साली मयशुनशसपाशलिीचया रचने् का्ही फेरफार करणया् आला व पढेु १८६५ साली 
एक नवा कायदा करणया् आला. तयाने िे. पीं.ची काॅपा्लेरेिन नामक कायमची सभा सथापणया् 
आली. या कॉपबोरेिनला एक सील (शिककामो ््लब) दणेया् आले. िशमनीच े मालक ्होणयाचा 
अशधकार शदला. कर बसवणयाचा, ्ो वसलू करणयाचा व तया वसलुावर कि्ल काढणयाचा अशधकार 
शदला; परं् ुसव्ल शवधायक सत्ा व िबाबदारी सरकारने नेमले्या एका कशमिनरक्ेड सोपवणया् 
आली. मात्र तयाने िे. पीं.चया सभलेा (आ्ाचया कॉपबोरेिनला) दरवषवी िमाखचा्लचा ख्डा्ल सादर 
करावयाचा ्हो्ा. ्ो मदु्दाम भरले्या सभे्  ्पासनू सधुारणा करणयाचा अशधकार कॉपबोरेिनक्ेड 
ठेवला ्हो्ा. कॉपबोरेिनचया सभा वषाहं्नू चार वेळा भरावया व सा् सभासद ्हिर असले ्र काम 
चालवावयास ्हरक् ना्ही असे कायद्ाने ठरवले ्हो्े.

मयशुनशसपालिीच ेश्हिोब ्पासनू भरणा केले्या रकमा व खच्ल करावयाचया रकमा कायदिेीर 
री्ीने घे् ा व दे् ा ये्ील की ना्ही ्े पा्हणयास एक कंट्ोलर नेमणया् आला. तयाचप्माण े
एक आरोगय संरक्षक (्हे् थ ऑशफसर) व एक इशंिशनअर असे दोन आणखी कामगार नेमणया् 
आले. या सवाहंची नेमणकू करण ेसरकाराने आप्या ्हा्ा् ठेवले. मयशुनशसपलिीचया कामापरु्े 
कशमिनरचया ्ाबया् पोशलस दणेया् आले. कशमिनरची नेमणकू ्ीन वषाहंनी सरकारने करायची 
असे ठरले ्हो्े.५ पश्हली नेमणकू शम. क्राफ्ड्ल यांची या िागेवर झाली. ्ही नवी रचना फार उदार 
मनाने व दरूदृष्टीने सर बाि्लल शरियर यांनी केली. तया् पढेु शनव्डणकुीच े्त्व घालनू १८७२ चा 
प्शसद्ध मयशुनशसपल अकॅि करण ेसलुभ झाले. नवे कशमिनर शम. क्राफ्ड्ल यांनी बे्ाने खच्ल केला 
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अस्ा अथवा कंट्ोलरने वर दाब ठेवला अस्ा ्र ्हाच कायदा पढेु बरेच शदवस शिकला अस्ा.६ 
असा संभव अस्ा ्ही नवीन वयवसथा लोकांना अगदी आव्ड् ना्हीिी झाली. लोकम् फार क्षबुध 
झाले व िी चळवळ झाली ्ी अभू् पवू्ल ्हो्ी. मयशुनशसपल कायद्ा् क्रां्ी घ्डवनू आणणयाची 
वेळ आली. तया्  रावसा्हबेांच ेपश्ह्यापासनू अगं ्हो्े. तयांना तयांच ेशमत्र शम. नवरोिी फदु्लनिी 
व शम. बंगाली यांच ेफार सा्हायय ्हो्े. जया यरुोशपयनांची मुबंई् बोिभर िमीन नव्ह्ी, ्े्ही येऊन 
यांचया पक्षास शमळाले. तया सवाहंचा इश््हास फार म्हत्वाचा व मनोरंिक आ्ह.े ्ो पढेु शदला आ्ह.े

मयशुनशसपाशलिीच ेकाम या १८६५ चया कायद्ाप्माण ेचालवणयास िे यंत्र ्यार झाले ्हो्े 
तयाच ेमखुय ्ीन भाग ्हो्े. १. जया िे. पीं. ची कॉपबोरेिन सभा बनली ्े, २. कशमिनर व कंट्ोलर 
व ३. या यंत्रास ग्ी दणेारा कायदा. या श्घांमधये थो्ेड थो्ेड दोष ्हो्े. कसे ्े पा्ूह. िे.पीं. ची 
शनव्डणकू घरपट्टी दणेारे नागररक करी् नस्. तयांची नेमणकू सरकार करी् असे. मात्र ्े ब्ुहिः 
संसकृ्शचत् व बशुद्धमान नागररकां्नूच पसं् केले िा्. िे.पीं. दोन प्कारच ेअस्. १. यरुोशपयन 
व २. श्हदंी. श्हदंी लोकांची संखया मुबंई् या समुारास ८,६१,५१६ ्हो्ी व यरुोशपयन लोकांची 
१०,३१६ ्हो्ी. म्हणिे ८० श्हदंी लोकांना १ यरुोशपयन प्ेड. ्री यरुोशपयन व श्हदंी िे. पी. यांची 
संखया िवळिवळ शनमम ेशनमम े्हो्ी. श्हदंी िे. पी. मधये का्ही घरपट्टी दणेारे अस्. तयांना शनधी 
पाश्हिे ्र प्श्शनधी घया ्ह े्त्व मा्ही् नव्ह्े. यरुोशपयन िे. पी. ्ह ेप्ामाशणक व उद्मक्षम अस्; 
परं् ुतयांना घरपट्टीवा्यांना काय पाश्हिे आ्ह े्े कळ् नसे. मग ि्हरा् सधुारणा श्हदंी लोकांचया 
सवयी वगैरे लक्षा् घे् ा कोण्ी पाश्हिे ्ह ेसभे्  कोण बोलणार? लोकांचा पैसा पट्टीचया रूपाने 
वसलू केला िाई. तया मानाने ि्हरा् सधुारणा करून तयाचा मोबदला शमळ्ो की ना्ही ्ह ेकोण 
पा्हणार? यशुनव्हशस्लिी नकु्ीच सथापन झा्यामळेु पदवीधरांचा झरा िोराने वा्ूह लागला नव्ह्ा. 
का्ही श्हदंी िे. पीं. सभलेा िा् नस्. का्ही यरुोशपयन िे. पीं.च ेशमत्र, म्हणनू सभलेा िाऊन सवसथ 
बस्. का्हींना इगं्िी ज्ान कमी, म्हणनू आपले म्हणण े्हिरिबाब दऊेन, यशुक्तवाद करून सभसे 
खरे करून दाखव्ा ये् नसे व का्ही ‘आप्या ्िुकया इगं्िीस ्हसणार ना्ही् ना?’ अिी िकंा 
घऊेन मौन सवीकारी्.

्ह्ेही चांगले ्हो्े; पण का्ही श्हदंी िे.पी. कशमिनरचया वकृ्ततवास भाळून तयाचयाक्ेड वळ् व 
्से म् दे् . म्हणनू सभे्  िे सव्ंत्र म्ाच ेश्हदंी िे.पीं. ्हो्े, तयांच ेका्ही चाल् नसे. अिा शसथ्ी् 
यरुोशपयन लोकांचया शनशश्् ब्ुहम्ावर व यरुोशपयन लोकांचया ्ों्डाक्ेड दीनवाणया मदु्रनेे बघ् 
बसणाऱया श्हदंी िे. पीं.चया लघमु्ावर शम. क्राफ्ड्ल ्ह ेपदारूढ झाले.

शम. क्राफ्ड्ल ्ह े शसशव्हशलयन ्हो्े. मनाने खबंीर, िरीराने बळकि व सवयीने उद्मक्षम ्हो्े. 
उपायप्ाचयुा्लबद्दल यांची खया्ी ्हो्ी; परं् ुयांची मखुय खो्डी ्ही ्हो्ी की ्े उधळे ्हो्े. आधी 
खच्ल करून मिंरुी मागा्ूहन सावकाि घे्  अस् व यांना िे कंट्ोलर शमळाले ्हो्े, ्े शिराळििेी 
इ्के उदार ्हो्े. शम. क्राफ्ड्ल खच्ल करावयास पा्ह् ्ो कायदिेीर आ्ह ेकी ना्ही, ्ो करणयास 
कायद्ाची मिंरुी आ्ह ेकी ना्ही इतयादी पा्हणयाच ेिे तयांच ेमखुय काम ्ेच ्े करी् नस्. 
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मयशुनशसपालिीचया यंत्राच ेदोन भाग असे ्हो्े. आ्ा राश्हला श्सरा भाग म्हणिे तयास चालना 
दणेारा कायदा. तयाच ेअसे झाले ्हो्े की, कामाचया सोयीकरी्ा कशमिनरचया ्हा्ी सव्ल शवधायक 
सत्ा शदली ्हो्ी व ्ो कोणास फारसा िबाबदार धरलेला नव्ह्ा. 

शिवाय या कायद्ाने असे ठरवले ्हो्े की, िे. पीं.चया सभा वषा्ल्नू चार वेळा भरावया. ्ह े
अथा्ल् तया वेळेला अनरुूपच ्हो्े. िे. पी. चया अगंी कायमचा आदरेख नव्ह्ा असे ना्ही; 
पण िे. पी. मधये पषुकळ वयापारी ्हो्े. ्े कपािीचया वयापारा् गुं्लेले ्हो्े. धशनक ्हो्े ्े 
िअेर बािारा् गढलेले ्हो्े व दोघ्ेही नवया कंपनयांचया भाराखाली चेंगरलेले ्हो्े. मग तयांना 
अशधक वेळ मयशुनशसपाशलिीचया कामाला कसा शमळणार! इ्का शमळाला ्हाच फार शमळाला 
म्हणा! अिा शसथ्ी् मुबंई मयशुनशसपाशलिीचया उतपननासारख ेउतपनन, व ्े साव्लिशनक कामाकर्ा 
खच्ल करणयाची अबाशध् सत्ा, शम. क्राफ्ड्ल यांचया ्हा्ी आली मग काय शवचारायच!े यांचया 
कृ्ी शकतयेकांना मळुापासनूच आव्ड् ना्हीिा झा्या. ्री प्थमदि्लनी असे शदसनू ये्े की, शम. 
क्राफ्ड्ल आले ्ेव्हाच मयशुनशसपाशलिीची श्िोरी भरलेली नव्ह्ी. ्री शम. क्राफ्ड्ल ्ह ेलवकरच सव्ल 
बाब्ी् सधुारणा कर्ील असे तयांचया बशुद्धमत्वेरून लोकांना वािले व तयांनी बऱयाच बाब्ी् 
लोकांची शनरािा केली ना्ही. “अ्हो पननास वषाहंची साचलेली घाण काढायची आ्ह.े ्ी काढून मी 
मयशुनशसपाशलिीच ेकाम चोख व सवस् असे करून दाखव्ो. मला ्िी माणसे कामावर नेम ूद्ा.” 
इ. इ. अशभवचने दऊेन तयांनी कामाला प्ारंभ फार शधिाईने केला.

िे. पी. चया सभलेा (कॉपबोरेिनला) तयांनी अशधक चे् ना आणली. सभासद अशधक ्हिर रा्ूह 
लागले. रस्े सवचछि केले. गिारा्ील घाण कमी केली. ि्हराच ेआरोगय सधुारले व मतृयसूंखया 
कमी झाली.

शम. क्राफ्ड्ल यांची मखुय कामशगरी म्हिली म्हणिे तयांनी पवूवी िी ्हलाल खोरांची, रस्े 
दरुुस् करणयाची, पायखाने झा्डणयाची काम े एक सत्ाधारी कंत्रािदारांमाफ्ल ् करून घणेयाची 
पद्ध्ी ्हो्ी ्ी रद्द करून या कंत्रािदारांच े बं्ड शम. क्राफ्ड्ल यांनी मो्ूडन िाकले. व ्ही सव्ल काम े
मयशुनशसपाशलिीचया नोकरांक्ूडनच तयांची संखया वाढवनू करून घऊे लागले. घरपट्टीची आकारणी 
करणारे िास् कामावर घे् ले. वसलू करणारे अशधक ठेवले. िप्त करणाऱया बेशलफांचा ्ाफा ्यार 
केला. आप्या दारािी घाण ठेवणाऱया घरवा्यांना मशॅिसटे्िांपढेु भराभर उभ ेकरू लागले. या 
कामाकर्ा अशधक खच्ल मिंरू करून घऊे लागले व माशक्ल िे, कसाईखाना व मलैा पाणी कुलाबयास 
वा्ूहन नेऊन व समदु्रा् सो्ूडन दणे ेइ. कामाचया योिना पढेु आण ूलागले. का्ही लोक वा! वा! 
म्हण ूलागले; पण रावसा्हबे व तयांच ेसाथीदार ्से म्हण् ना! िर ि्हराच ेआरोगय सधुारले व मतृय ू
संखया कमी झाली ्र मग रावसा्हबे, तयांचया पक्षाच ेलोक व शम. क्राफ्ड्ल यांचयामधील ्ंि्याच े
कारण काय ्हो्े? ्े थो्डकया् सांगावयाच ेम्हणिे असे ्हो्े, “काप्ड असेल तया मानाने ल्हान 
मोठा अगंरखा बे्ा.” असे लोक म्हण् व शम. क्राफ्ड्ल म्हण्, “ना्ही! िेवढा अगंरखा अवशय आ्ह,े 
नव्ह ेश्ह्ाव्ह आ्ह,े ्ेवढा शिवलाच पाश्हिे! कि्ल झाले ्री बे्हत्र आ्ह!े” लोक म्हण्, “शदवाळे 
वािावयास नको असेल ्र कोणतया्ही कुिंुबाने आप्या उतपननाचया आ्च खचा्लच ेमान ठेवले 
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पाश्हिे.” शम. क्राफ्ड्ल म्हण्, “ना्ही! कोणतया्ही दिेाने (मग नगराने अथा्ल्च) आप्याला अवशय 
्ो अथवा श्ह्ाव्ह ्ो खच्ल केलाच पाश्हिे. कि्ल झाले ्री शचं् ा ना्ही!” शवरोध करणाऱयास गपप 
बसवणयाची कला, अ्डचणी दरू करून आपला माग्ल मोकळा करणयाची ्हा्ोिी ्ही शम. क्राफ्ड्ल 
यांचया अगंी ्हो्ी. तयामळेु गानलबुध मनषुय िसे गवयाचया फरमासीला ्से यरुोशपयन िे. पी. सव्: 
प्ामाशणक असनू, उद्ोगी असनू शम. क्राफ्ड्ल सा्हबेांचया आपा्रमणीय पद्ध्ीला भलुनू िाऊन, ्ो 
मागेल ्ेवढ्या रकमा शवमकु्त्हस् मिंरू करी्. लाखो रुपयांच ेउतपनन मयशुनशसपाशलिीस परेु प्ड् 
ना्हीसे झाले. उसने आणले्या पायावर ्ी चाल ूलागली ्ह ेभशवषय रावसा्हबेांना कळले ्हो्े. 
याचा प्श्कार कसा करावा तयाचा शवचार तयांनी चालवला ्हो्ा. ्थाशप, रावसा्हबेांचया असे 
निरेस येऊन चकुले ्हो्े की, या कामा् फारसा परुुषदोष नसनू पद्ध्ी् का्ही उणीव ्हो्ी ्ी दरू 
केली पाश्हिे. म्हणनू मयशुनशसपल कायद्ा् सधुारणा करून घणेया् खासगी सभा भरवनू तयांनी 
पश्ह्यापासनू खिपि चालवली ्हो्ी; पण ्से कर्ाना तयांना फार सावधशगरी ठेवावी लागे.

“भाऊंनी मला एक शदवस सांशग्ले की, ्मु्ही शम. क्राफ्ड्लशवषयी बोल्ाना सावधशगरी ठेवा, 
मझगावकॅसलमधये िी सभा झाली ्ी् िे ्मु्ही बोलला तयाशवषयी ‘क्ष’ मनषुय पराचा कावळा 
करी् आ्ह.े ्मुच ेम्हणण ेखोिे असेल ्र ्से ठरशवणयास सवाहंस ्मु्ही आव्हान केले्. ्ो मनषुय 
व तयाच ेसाथीदार ्ह ेशिकस् करून पा्ह् आ्हे् . ्ही म्ंडळी म्हणिे घकूांचा िमाव आ्ह.े” (रो. उ.)

याचा अनभुव रावसा्हबेांना आला. “एकदा िे. पीं. चया सभसे मी गेलो, ्ेव्हा ‘या ्मु्ही माझ े
लोकशनयकु्त शवरोधी!’ असे म्हणनू शम. क्राफ्ड्ल यांनी माझ ेसवाग् केले. मी म्हिले मी असा एक 
असेन. तया सभे्  वैमनसय उतपन करणयासारखचे तयाने व ््लन केले. तयाचया प्श्पक्षांस ्डॉकिर 
ब्ड्लव्ुड ‘अप्श्शष्ठ्’ म्हणाले. मी तयांना सांशग्ले ्ह ेव ््लन अयोगय आ्ह.े आमचया समािा् का्ही 
चगु्ये आ्हे्  ्े आमचया खासगी सभांची बा्मी यांना कळव्ा्. ्े क्ष व ज् आ्हे् ” (रो. उ.)

याचयापढेु रावसा्हबे या ‘क्ष’ व ‘ज्’ मनषुयांशवषयी फार सावध अस् असे पढुील एका 
उ्ाऱयावरून शदस्े. ‘क्ष’ मला बोलावनू म्हणाले, “मयशुनशसपाशलिी् उधळपट्टी फार चालली आ्ह े
व घरवा्यांवर फार िलुमु चालला आ्ह.े ििे लोकांना बोल्ा ये् ना्ही, शलश्ह्ा ये् ना्ही, 
पषुकळांना असा मार बस् आ्ह.े साव्लिशनक कामाची ्हौस ना्ही. ३५ लाख ्हा कर प्माणा् आ्ह.े 
भगंपट्टीचा कर ्हा कायदिेीर आ्ह ेअसे ठर्ा कामा नये.”

“अस्या पषुकळ गोष्टींच ेमळू ‘क्ष’ ्हाच आ्ह.े ् ो बोल्ो फार पण प्तयक्ष करणीची वेळ आली 
म्हणिे काय कर्ो? ्हा प्रूढ ढोंगी ठरलेलाच आ्ह.े प्ायशश्त् घे् ा घे् ाच कररषयमाण नवया पापांची 
योिना करून ठेव्ो.” (रो. उ.) का्ही ्हा झग्डा ्िसथ वतृ्ीने पा्ह् ्हो्े. “नया. िककर चेंबरमधये 
भिेले व म्हणाले शम. क्राफ्ड्ल व िे. पी. ्ह ेदोघ्ेही चकु् आ्हे् . शम. क्राफ्ड्लसा्हबेांना मुबंईचया 
खऱया श्ह्ाकर्ा ् मु्ही पाशठंबा शदला पाश्हिे.” मी म्हिले, “शम. क्रॉफ्ड्ल यांचा अशवचारपणा ्हा दोष 
आ्ह.े कोणाला शच्डवणयासारख ेन बोलणयाची तयांनी खबरदारी घे् ली पाश्हिे. म्हणिे सव्ल काम 
प्तयेकाला ्हवे ्से आनंदा् ्होईल.” (रो. उ.)
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रावसा्हबेांचया पक्षास अद्ाशप यि येऊ लागले नव्ह्े. कशमिनरची नेमणकू त्रैवाशष्लक ्हो्ी. 
श्ची मदु् १८६८ मधये संपणार ्हो्ी. २६.४.१८६८ रोिी कॉपबोरेिनचया अधयक्षांनी सभे्  मोठे 
भाषण करून शम. क्राफ्ड्ल यांची ्ारीफ केली. शम. ्डोसाभाई रिामिी यांनी तयांना पषु्टी शदली व शम. 
क्राफ्ड्ल यांनी उभय्ांच ेआभार मानले. शम. क्राफ्ड्ल यांचया कामाची मदु् वाढवणया् आली.

१८६८ चया िलैु मश्हनया् कशमिनर यांनी सभे्  सांशग्ले की, २५ पंचवीस लक्ष रुपये वसलुाची 
बाकी राश्हली आ्ह.े सा्ेडबारा लाख रुपये कशमिनरने िे.पीं.ना शवचार्याशिवाय कि्ल काढले. ्री 
िे.पीं.नी तयास चक्रावर धरले ना्ही. यावर ने.ओ. मधये, ‘परसपर प्िसंा करणारी म्ंडळी’ असा लेख 
आला व पढेु अिाच शचत्ाकष्लक मथळयाखाली लेख येऊ लागले.

सर्ेिवेिी नवरोिी फदु्लनिी यांनी एक शदवस िे पीं.चया सभे्  यिवं्राव बाबा व ्ेमलुिी 
श्ाफ (दोघ्ेही शम. क्राफ्ड्ल यांचया गळया्ले ् ाई्) यांचयाशवषयी चौकिी करावी असा ठराव १८६८ 
साली अॉकिोबर७ मश्हनया् आणला. शम. क्राफ्ड्ल म्हणाले, “मी तयांना तयांचया अनयुायांस्ह दरू केले 
आ्ह.े पनु्हा कामावर घणेार ना्ही. एवढा भरवसा माझयावर ठेवा.” अस्या लोकांना िाब शवचारला 
पाश्हिे असा ्हट्ट शम. सोराबिी िापरुिी बेंगाली यांनी धरला ्हो्ा व तयांची उपसचूना मिंरू झाली. 
यिवं्राव बाबा यांना इगं्िी ये् ्हो्े शकंवा नव्ह्े ्े ठाऊक ना्ही. ्हिारो रुपये वसलुाच ेिमा 
करायच े्हो्े ्े तयांनी आणनू भरले, एवढा ्री तयांचा गणु वण्लनीय आ्ह.े शम. क्राफ्ड्लच ेचा्ह्े शम. 
फदु्लनिींस लोकशप्य्ेचया मागे लागलेले असे म्हणाले. पढेु असे आढळून आले की, एकंदर लाखो 
रुपयांचया ्िुीचा ख््ड्डा क्राफ्ड्लिा्ही् खणला गेला. या् मयशुनशसपाशलिीचा गा्डा रु्नू बसला. 
ब्ुह्ेक िपुीिरची प्ाथ्लना करू लागले. थो्ेडिण खांदा घाल ूलागले, “अ्हो पननास वषाहंची घाण 
काढावयाची आ्ह.े” अिा आिपय्ल् मारले्या थापा यापढेु शिकणयाचा संभव उरला ना्ही.

पढेु मयशुनशसपाशलिी व श्च ेकामगार व तयांच ेपगार या् ्होणाऱया खचा्लची चौकिी करून 
ररपोि्ल करणयाकर्ा क्राफ्ड्लच ेशमत्र ‘िाऊ द्ा झाले ्े झाले’ असे म्हण् अस्ा १८६८ मधये एक 
कशमिी नेमली गेली. श्च ेअधयक्ष अ्ॅडव्होकेि िनरल, नामदार बेली ्ह े्हो् व रावसा्हबे व शम. 
फदु्लनिी व क्हानदास मचंछिाराम ्ह ेसभासद ्हो्े.

मयशुनशसपाशलिीचया कामाशवषयी रावसा्हबेांच ेम् फार प्श्कूल ्हो्े. ररपोिा्ल् शम. क्राफ्ड्ल 
यांनी ‘ब’ पररशिष्टा् असे म्हिले ्हो्े की, सेके्रिॅररअरमधील पाच खातया् िेवढे कारकून आ्हे् , 
तयांची संखया मयशुनशसपाशलिी्ील कारकुनांचया संखये्ूहन चौपि आ्ह े ्री तयांचया्ूहन दपुपि 
पत्रवयव्हाराच े काम मयशुनशसपाशलिी्ील कारकून कर्ा्! यावरून शम. क्राफ्ड्ल यांच े कारकून 
फार अलौशकक बदु्धीच ेअसले पाश्हिे्, अथवा तयांच ेकाम अगदीच सोपे असले पाश्हिे असे 
रावसा्हबेांनी म् शदले. रावसा्हबेांनी अकाउंिंि िनरल याक्ूडन माश्ह्ी आणली ्हो्ी ्ीवरून 
असा िरेा शलश्हला की, ्ह्ेड कलाक्ल ची िागा तयांचया कचरेी् दी्डि्ूेहन िास् पगाराची ना्ही, मग 
मयशुनशसपाशलिी् ्िी नसावी. सरकारी खातया् अकाऊंिंिचा पगार ३०० वर ना्ही; ्री एक एक 
िण कोि कोि रुपयांचा वयव्हार पा्ह् असे. मयशुनशसपाशलिीचा सव्ल वयव्हार ्े्ह्ीस लाखांवर 
नव्ह्ा मयशुनशसपाशलिी, अकाऊंिंि ्ह ेनाव उगाच दे् े. तया िागेच ेकाम कारकुनीच ेआ्ह.े मखुय 
अकाऊंिंि शम. म्ेडमिं ्ह े१५०० रुपये पगारावर आ्हे् च.
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याचप्माण ेसिोअर ्हाऊसचया कामावर िीका ्हो्ी. पनवेल येथे शविांचा कारखाना रेिनेिचया 
कामाकर्ा शम. क्राफ्ड्ल यांनी काढला ्हो्ा. ्ो एकदम बंद करणयाची शिफारस रावसा्हबेांनी केली. 
याप्माण ेदर एक खातया् का्ही ना का्ही्री सधुारणा करणयाची सचूना केलेली ्हो्ी.

शबले वसलू कर्ाना शबल कलेकिर एक शिपाई बरोबर घऊेन िाणयाची पद्ध्ी बंद करून िा्हीर 
नोिीस दऊेन नेम्या वेळा् नेम्या शठकाणी बँके् पैसे भर्ा् ्से भरावयास सांगावे अिी एक 
शिफारस रावसा्हबेांनी केली ्हो्ी. 

या ररपोिा्लचा िे.पीं.नी नीि शवचार केला ना्ही. यरुोशपयनांच ेब्ुहम् ्हो्े.

शम. ्हनॅकाक म्हणाले, “शम. शवश्वनाथ यांनी आपला ररपोि्ल शल्हणया् म्ेहन् थो्डी घे् ली आ्ह े
व शवचार तया्ूहन थो्डा केला आ्ह ेअसे शदस्े. ्थाशप, शम. क्राफ्ड्ल यांचया वयवसथे् सधुारणा 
करणयास िागा आ्ह.े” असे वादशववादां्ी म्हणाले. रावसा्हबेांनी लोकम् प्क्षबुध करणयाचा क्रम 
चालवला ्हो्ा. शम. क्राफ्ड्ल यांना ्े ‘प्ा्डीगल सन८’ ची उपमा दे् .

१८७० मधये शम. क्राफ्ड्लनी मयशुनशसपल कचरेीकर्ा िागा भा््डयाने घे् ली. भा्ेड लोकांचया 
ऐप्ीचया मानाने फार शदले. शम. माशि्लन व्ुड िाईमसच ेएश्डिर ्ह ेरावसा्हबेांच ेशमत्र ्हो्े. तयांनी्ही या 
चळवळीस ्हा्भार लाव्ाना एक लेख शलश्हला. तया् ् े असे म्हणाले, “सयूा्लचया प्कािाने श्न्ही 
ख्ंडा् जया मोठमोठ्या अधंकाराचया रािी नष्ट ्हो्ा् तया सवाहं्ूहन अशधक अधंःकाराचया रािी 
मयशुनशसपाशलिीची शबले वसलू करणयाचया पद्ध्ी् भरले्या आ्हे्  वगैरे वगैरे नावे दणेयाच ेिबद 
िेवढे माझया भाषचेया संग््हा् आ्हे्  ्े सव्ल सरून गेले.”

मदैाना् ् ंब ूमारू दणेयाचया कामा् अवयवसथा, गा््डयांना लायसेनस दणेया् घालमले इ. अनेक 
शवषयावर रोि चचा्ल सरुू झाली. खचा्लचया चौकिीशवषयी बऱयाच कशमि्या बस्या. इ्र पषुकळ 
सचूना उपसचूना यांची रेलचले उ्डाली. वयक्तीशवषयक वाद सरुू झाला. ने. ओ. मधये लेख कोण 
शलश्ह्ो व तयाचा मालक कोण अिी अप्स्ु्  चौकिी िे.पीं. करी्. कावसिी ि्हांगीर यांनी 
१०,००० रु. मयशुनशसपाशलिीच ेकि्ल फे्डणयास बक्षीस दऊे केले व इ्रांना ्से करणयास शवनवले.

क्राफ्ड्ल यांचया पाच वषाहंचया कारकीदवीच ेशचत्र नारायण वासदुवेिी यांनी एका सभे्  काढले. 
“३१.३.१८७१ ची शि्लक ४५,१८०-८-६ इ्की आ्ह.े दसुरा शदवस उिा्ड्ाच सरकारला 
शव्हा्डचया ्लावाचया किा्लचया रकमचेा ्हप्ता भरावयाचा आ्ह.े मागील पंधरा लाखांच े वयाि 
भरायच ेआ्ह.े ्े शदले म्हणिे बाकी १४,५८० रु. रा्ह्े. तया्नू माच्ल मश्हनयाचा नोकरांचा पगार व 
इ्र खच्ल द्ावयाचा आ्ह े् ो कसा दणेार? म्हणिे माच्ल मश्हनयाचया खचा्लकर्ा एशप्लचया वसलुाची 
वाि बघायची शकंवा कि्ल काढावयाच.े ्ही शसथ्ी प्िस् ना्ही. आमच ेशदवाळे शनघणार आ्ह!े!”

संत्रस् झाले्या रेिपेयस्लनी (घरपट्टी दणेाऱयांनी) एक सभा सथापन केली व दोन ्हिार सहांचा 
अि्ल िे. पीं.चया बेंचास केला. तया् १. िलुमी कर, २. िप्तीची वारंिे घऊेन दत् म्हणनू दारा् उभ े
राश्हलेले बेशलफांच ेम्ंडळ, ३. मयशुनशसपल कचरेी्ील नोकरांचा अस्ावयस् खच्ल, ४. साव्लिशनक 
कामावरील अशनयमी् खच्ल व ५. कशमिनरची अरेरावी सत्ा इ्कया गोष्टींशवरुद्ध ्क्रार ्हो्ी. 
िवेिी िे. पीं.नी माेठी सभा भरशवली.
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सर अनॅरिय ूसकोबल ्ह ेअधयक्ष ्हो्े. ३० िनू १८७१ रोिी सभा पश्ह्याने भरली. ्ी ७ िलैु 
रोिी बरखास् झाली. खाली शदलेले लोक ्हिर ्हो्े. 

शम. मकॅलीन (गॅझिेच ेचालक), शम. व्ुड (िाइमसच ेचालक), शम. ्हने्ी (पी. ओ. कंपनीच ेएिंि), 
शम. िेलर (सेके्रिरी चेंबर ऑफ काॅमस्ल), ्डाॅ. बलेनी, शम. मल ्(िाइमसच ेमालक), सर िमििेिी, 
नवरोिी फादु्लनिी, रावसा्हबे म्ंडशलक, बदरुद्दीन ्ययबिी; ‘सर’ शफरोिि्हा मथेा, म्हादवे गोशवंद 
रान्ेड (मागा्ूहन नयायमू् वी), िठे वरिीवनदास माधवदास (माधव बागवाले), ्डॉ. आतमाराम, 
्हारमसिी दादाभाई, नाना मोरोबा, शम. कॉनन, ्डॉ. भाऊ, ्डॉ. नारायण दािी, बाळ मगंेि वागळे, 
िनाद्लन सखाराम गा्डगीळ, कमरुद्दीन ्ययबिी, गणप्राव भासकर, दादोबा पां्ुडरंग, करसेििी, 
आर. कामा, ख्ेंडराव शच. बेदरकर, म. मो. शप्ळे, म्हादवेराव शिरगावकर, ना. म. परमानंद, ्डॉ. 
सखाराम अिु्लन, ्डॉ. लीथ, शम. मोल्लन्ड, शम. ्हनॅकाक, नया. ग्ीन, शम. नाईि (सिार ऑफ इशं्डयाच े
चालक), नारायण वासदुवे व शवनायक िगननाथ िकंरििे. सभे्  गदवी फार ्हो्ी.

चनवीरो्ड सट्ीि व एश्फनसिन सक्ल ल गा््डयांनी भरून गेली ्हो्ी. ्कुाराम ्ातयांचया 
ने्तृवाखाली लोकांनी ्हा्ा् शनिाण ेघऊेन बॅन्डबािा लावनू मोठी शमरवणकू काढली. ्ी बरोबर 
िमनू आलेले लोक उंच काठ्यांवर एक ्क्ता बसवनू तयावर ‘मयशुनशसपाशलिींचया कामा् घोिाळा 
आ्ह,े ्ो काढणयाकर्ा िाऊन ्हाॅला् सभा आ्ह े्ेथे सवाहंनी यावे.’ असे शल्ूहन ्ो बरोबर शमरवी् 
आणनू िाऊन ्हाॅलचया पायऱयांवर येऊन बसले. लोकांनी िवळच ेरस्े भरून गेले. लोकांच ेथवे 
समदु्राचया लािांप्माण ेिाऊन्हाॅलचया पायऱयांिी आदळ् ्हो्े व काॅनसिेबल ख्डकासारख ेउभ े
रा्ूहन पढेु िागा ना्ही म्हणनू सांग् ्हो्े. वदृ्ध लोक म्हण ूलागले अिी गदवी आमचया पा्हणया् 
ना्ही. शदवाणखानया्ील लोक फार गदुमरू लागले. वारा ना्ही, पंखा ना्ही! लोकांनी ्हाल सोसले; 
कारण झालेली भाषण ेवकृ्ततवपणू्ल ्हो्ी. जयांना एखाद ेभाषण समग् ऐकणयाची सवय ना्ही. तयांनी 
्ीन शदवस ्हिर रा्ूहन २६ भाषण ेऐकली. सर अर्ंिय ूसकोबल ्ह ेअधयक्ष ्हो्े. शम. फोबस्ल बोलावयास 
उठले ्ेव्हा प्च्ंड िाळयांचा गिर झाला. ्े बोल ूलागले ्ेव्हा ‘मोठ्याने बोला. मागील म्ंडळीस 
ऐकावयास ये् ना्ही’ अिी शम. आशम्लसिन यांनी इिारद शदली. शम. फोबस्ल यांनी िलुमी कराने 
क्षबुध झाले्या लोकांच ेशचत्र काढले व नोकराने (कशमिनरने) िे. पीं. स कसे फसवले ्े सांशग्ले. 
लोकांवर कर शक्ी असावा ्े सांशग्ले. बेशलफांचया ्ां््डयावर िीका केली. िाऊन ््डयिूीि 
या गररबांचया दाणयावर व िळवणावर िवेिी प्ड्ा् असे सांशग्ले. वक्ल िाॅपचया, गॅसचया व 
गिारांचया कामाकर्ा काढले्या पनवेलचया शविांचया कारखानयावर िीका केली. कशमिनरांचया 
उधळपट्टीचा व तया्नू उद ्भवले्या किा्लचा शनषधे केला. अशधकाऱयांचया मोठ्या पगारांवर व 
िमाखचा्लचया ख्डा्लवर िीका केली. कंत्रािे दणेयाचया पद्ध्ीला ्हरक् घे् ली. ऑशफसकर्ा 
भा््डयाने घे् लेली िागा घणेया् घाई झाली इ. दोष काशढले. मयशुनशसपाशलिीच ेशदवाळे शनघणार 
म्हणनू सांशग्ले. कशमिनरवर िे. पीं.चा दाब कसा रा्ूह िक् ना्ही, ्े सांगनू म्हणाले, “्हा सव्ल 
घोिाळा मयशुनशसपाशलिीचया कायद्ाचा आ्ह.े ्ो दरुुस् करा.”
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्ह ेभाषण चालले अस्ा कॅपिन पेन बरास ‘्ह ेऐका’ असे मधनू मधनू दोनदाच म्हणाले; परं् ु्ह े
भाषण संप्ाच ‘्ह ेऐका’ असे स्हा वेळा म्हणाले!

नं्र लोकांच ेप्श्शनधी शक्ी असावे् , सरकारने नेमलेले शक्ी असावे्, कोण्े कामगार 
पाश्हिे्, तयांचा पगार शक्ी असावा, तयांचयावर श्हिोबाची ्पासणी किी व्हावी इतयादी 
ठरवणारा एक कायद्ाचा मसदुा लोकांपढेु ठेवला, तयाचा सारांि-

१. ्ह्ली एका कशमिनराक्ेड िी सत्ा आ्ह े्ी दरू व्हावी व सव्ल शवधायक सत्ा व िबाबदारी 
मयशुनशसपल कामासंबंधी असेल ्ी एका िाऊन काउशनसलक्ेड (नागररकांचया सभके्ेड) सोपवावी; 
तया्ील सभासदांची संखया १६ असावी. म्हणिे ्े ६ सरकारशनयकु्त, ६ िे. पीं.चया ब्ुहम्ाने 
शनव्डलेले व ४ घरवा्यांनी शनव्डलेले असे असावे् . िे. पीं.चया संघाचा िो अधयक्ष ्ोच या 
नगरसभचेा अधयक्ष असावा. या सभचेया मद्ीस एक पगारी शचिणीस नेमावा. (या् थो्ेड, ४ 
सभासदांपरु्े, प्ाश्शनशधक पद्ध्ीच ेअवलंबन नवयाने करणयाच ेयोिले ्हो्े असे शदसनू येईल.)

२. िनुया कायद्ाखाली िी सत्ा कशमिनरक्ेड आ्ह े्ी सव्ल या १६ सभासदांक्ेड असावी.

३. ५०० रु. पगाराचया नेमणकुा करणयाचा अशधकार या िा. काउशनसलक्ेड असावा. या्ूहन 
मोठ्या िागांवर नेमणकुा करणयाचा अशधकार िे.पीं. चया मोठ्या सभके्ेड असावा. तयाचप्माण े
मयशुनशसपल अकाऊंिंि, एशकझकयशुिव्ह इशंिशनअर व ्हे् थ ऑशफसर (आरोगय खातयावरील मखुय 
कामगार) यांचया नेमणकुा सरकार करी् आले; पण तया आ्ा िा. का.चया सभनेे करावया व िे. 
पीं.ची मिंरूी घयावी.

या सचूनांचा उद्दिे मयशुनशसपाशलिीच ेथो्डकया खचा्ल् चांगले काम व्हावे ्हा ्हो्ा.

नं्र ्े म्हणाले, “सावधपणाने व काळिीने मयशुनशसपाशलिीची काम ेचालवली पाश्हिे्. तया् 
धसमसुळेपणा कामाचा ना्ही! वाि्ील तया खरे द्ा! ्हवी ्िी कंत्रािे! दराचा ठराव ना्ही! काम े
संपवणयाला मदु् ना्ही! मानेल ्े भा्ेड दऊेन मयशुनशसपल कचरेीकर्ा िागा भा््डयाने घणे!े इ. 
उधळेपणाने कसा शनभाव लागेल!” भाषण संपव्ाना म्हणाले, “िे. पी. बंध्ूहो! ्मु्ही येथे, याचा 
शकंवा तयाचा श्ह्संबंध राखणयास िमला ना्ही. यावर शकंवा तयावर उपकार करणयास आला ना्ही. 
िे क ््लवय केले नस्ा मोठे प्संग उद ्भव्ील ्े करणयास िमला आ्हा्, ्र मनोदवे्ा सांगेल 
तयाप्माण ेम् द्ा.” ्डॉ. बलेनी यांनी या सचूनेस पषु्टी शदली.

शम. फोबस्ल यांनी आणले्या ठरावास अनमुोदन दे् ांना९ रावसा्हबेांनी भाषण केले तयाचा 
सारांि -

“या चळवळीचया उतपादकांच े तयांनी केले्या पररश्मांबद्दल िेवढे उपकार मानावे ्ेवढे 
थो्ेडच आ्हे् . असे म्हण्ाना मी मुबंईचया मयशुनशसपाशलिीस कर दणेाऱया गरीब लोकांच ेब्ुहम् 
प्दशि््ल  करी् आ्ह.े माझया आधी जयांनी भाषण ेकेली तयां्ील ब्ुह्ेकांनी मयशुनशसपाशलिीचया 
कायद्ा् का्ही्री सधुारणा झाली पाश्हिे अिी सपष्ट कबलुी शदली आ्ह.े शम. मकॅलीन आप्या 
ठरावा् म्हण्ा्, ‘आमचा खच्ल वषा्लनवुषते वाढ्च चालला आ्ह ेव आम्ही तयाला आळा घाल ू
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िकलो ना्ही. म्हणनू दाद मागणयाकर्ा सरकारक्ेड धाव मारावी लाग् आ्ह.े याला इलाि 
म्हणिे प्ाश्शनशधक ्त्वाला मयशुनशसपाशलिीचया कायद्ा् शम. फोबस्ल यांचया मागणीप्माण ेतयांनी 
सचुवले्या इ्र उपायांबरोबर िागा दणे े्हाच ्होय.’ आ्ाच एक वके्त म्हणाले, सरकारािवळ 
आम्ही िाऊन फार मोठी मागणी केली ्र का्हीच ्हा्ा् प्डणार ना्ही अिी भी्ी आ्ह;े परं् ु
मयशुनशसपाशलिीची सद्ःशसथ्ी व ्ी सधुारणयाकर्ा श्चया कायद्ा् काय काय फरक केले 
पाश्हिे् याशवषयीच ेआमच ेखरे म् दे् ाना वरील भी्ी आ्ड ये्ा कामा नये. पवूवी एकावेळी 
कोणा्ही श्हदंी ग्ृहसथास िे पी. ची पदवी प्ाप्त ्हो् नसे. ्ी शसथ्ी बदलण ेइष्ट वािले व चौथे 
वइुशलयम यांचया कारकीदवी्च श्हदंी लोकां्नू िे.पीं.ची शनव्डणकू ्होऊ लागली व ्ी झाली 
म्हणनूच १८६५ चा कायदा ्होणयास माग्ल सलुभ झाला व ्हा कायदा ्होणयाचया वेळी शम. कॅस्स ्ह े
म्हणाले, “पवूवीचया मयशुनशसपाशलिीचया रचने् वयंगे आ्हे्  असे अनभुवाने आढळून आले आ्ह.े” 
तयाचप्माण ेआ्ा १८६५ चया कायद्ाशवषयी तया् वयंगे आ्हे्  असे म् दणेयाची पाळी आली 
आ्ह.े अिी खात्री जयांची आिपयहं् झाली ना्ही तयांची खात्री आिची भाषण ेऐकून ्होईल. १८६५ 
चया कायद्ाचा अनभुव स्हा वषते घे् ला. श््कया अवधी् वीस लाखांचा चरुा्डा झाला व या 
कायद्ा् वयंगे आ्हे्  अिी आमची खात्री झाली आ्ह;े पण या कायद्ा् काय काय उण ेआ्ह े
्ेच िे. पीं.चया संघाला कळ् ना्हीसे झाले आ्ह.े िे. पीं.चया ्हा्ा् शपिवीचया दोऱया ्होतया तया 
वेळीच ओढून इष्ट ् ो पररणाम घ्डवनू आणणयाची िबाबदारी िे. पीं. ची ्हो्ी असे कोणी सांग्ा्; 
परं् ु१८६५ चा कायदा झाला तयावेळी ्ो कायदा करणाऱयांचा ्हे्  ूकाय ्हो्ा ्े पाश्हले म्हणिे 
्ो सव्ल िबाबदारी कशमिनरवर ठेवणयाचा ्हो्ा असे शदस्े. सर बाि्लल शरियर (गव्हन्लर) म्हणाले, 
‘्हा कायदा अमला् आला की मयशुनशसपल कशमिनर ्हचे िबाबदार ्हो्ील.’ असे असनूसदु्धा 
्ही कशमिनराची कारकीद्ल फार म्हाग प्डली व िे. पीं.चया कामाशवषयी शवचाराल ्र तया्सदु्धा 
अपयिच आलेले आ्ह.े मागे, सधया चाल ूअसले्या कायद्ाप्माण ेमयशुनशसपाशलिीचया कामाची 
वयवसथा उत्मरी्ीने करणयाकर्ा काय काय शनयम करावे ्े सचुशवणयाकर्ा िे.पीं.नी एक कशमिी 
बसवली ्हो्ी. तया् आ्ाच ेअधयक्ष शम. सकोबल व शम. ्हाव्ड्ल ्ह े्हो्े. तयांनी एक यकु्ती काढली 
्हो्ी. श्चा ्हे्  ूकशमिनरला ्र चांगला िेका द्ावयाचा; पण ्से कर्ाना री्ीबा्हरे ्ो वाग ू
लागेल ् र आळा घालावयाचा ्हो्ा. तयापवूवी बसले्या दसुऱया एका कशमिीला (िी् कै. िगननाथ 
िकंरििे यांनी काम केले ्हो्े श्ला) आप्या ्हा्ा् ्ाबा व िबाबदारी पाश्हिे ्हो्ी म्हणनू 
श्ने असे म् दऊेन ठेवले की मयशुनशसपाशलिीचया द्रवयशनधीचया खचा्लवर व मयशुनशसपाशलिीचया 
अशधकाऱयांवर िे. पीं.चा (म्हणिे कर दणेाऱया लोकांच ेप्श्शनधी म्हणनू का्ही अिंाने कोणी अस ू
िकले ्र िे आिशम्ीला आ्हे्  तयांचा) ्ाबा िो कायदा ठेवणार ना्ही तयाच ेअशस्तव कोणी्ही 
स्हन कर्ा कामा नये. आ्ा अिीच असह शसथ्ी प्ाप्त झाली आ्ह.े शम. मकॅलीन सांग्ा्, ‘िे. 
पीं.चया संघाने आपले काम यिसवीरी्ीने केले ना्ही ्ो मो्डा व िाउन काऊशनसलची सथापना 
करा.’ मगंळदास नथभूाई यांनी काऊशनसला् सांशग्ले की, “मयशुनशसपाशलिीचया कचऱेयांचया जया 
िागेला ्ह्ली वाशष्लक भा्ेड ३०,००० रु. भरावे लाग् आ्ह े्े मयशुनशसपाशलिीचया कारभाराची 
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वयवसथा नीि लाग्यास शनममचे भरावे लागेल! आमच ेकशमिनर मग काय करी् आ्हे् ? १५०० 
बद्दल दरम्हा ३००० दे्  आ्हे् !”

पढेु रावसा्हबे मयशुनशसपल अशधकाऱयांचया पगारावर िीका कर्ाना म्हणाले, “्डाॅकिर सिोव्हले 
(जयांचयासारख ेवाकबगार अशधकारी िाळाखातयाला शमळाले ना्ही् ्े) ४०० रु. पगारावरच ेकाम 
करी् ्हो्े. नं्र रावसा्हबेांनी सांशग्ले, “इ्कया उपसचूना आ्या आ्हे्  ्री तया् एकीशिवाय 
दसुऱया साऱयांना ्े नाव दणेयाचया लायकीचयासदु्धा ना्ही्. ्ी एक कोण्ी म्हणाल, ्र िे.पीं.चा 
संघ अशिबा् अकीश ््लकर म्हणनू रद्द करावा अिी शिफारस करणारी ्होय. इ्र सचूना सधुारणचेया 
पंथालासदु्धा लागले्या ना्ही्. अस्यास तया आस्े कदम सवरूपाचया आ्हे् . सधुारणा 
करणयाची तयांची इचछिा नसनू सधुारणिेी शवलास१० करी् बसणयाचीच आ्ह.े तया अध्लवि आ्हे् . 
िेथे ्ेथे थांब् आ्हे् . उशद्दष्ट सथलांना न पोचणाऱया आ्हे् .”

“शम. फोबस्ल यांचा मसदुा प्ाश्शनशधक ् त्वाचा प्वेि कायद्ा् करून मयशुनशसपाशलिीचया नवया 
कारभाराचा गं्थ रची् आ्ह.े”

“प्ाश्शनशधक ्त्वाचा आपण अवलंब करूया व सरकार िर ्े ्त्व मानय करणार ना्ही ्र 
तयाचा दोष सरकारक्ेड; आम्ही का्ही माशग्ले ना्ही असे ्होऊ दऊे नका. या ्त्वाचा अवलंब 
औधंमधये मयशुनशसपल कायद्ा् १८६४ मधयेच सरकारने केला आ्ह.े िो अशधकार लखनौसारखया 
ि्हरा् १८६४ मधये लोकांचया पदरा् प्डला ्ो १८७१ साली आम्ही मुबंई् नसु्ा मागसूदु्धा नये 
काय?”

“मयशुनशसपाशलिीचा कारभार पा्हणारे काऊशनसलर िर कर दणेाऱया लोकांना िबाबदार 
असावयास पाश्हिे् ्र ्े लोकांचचे प्श्शनधी असले पाश्हिे् व कशमिनर ्हा बाह िक्तीचया 
्ाबया् अस्ा उपयोगी ना्ही. ्ो लोकांना िबाबदार पाश्हिे. ्ो सरकार शनयकु्त नसावा. ्िा 
कशमिनरचा काय उपयोग ्हो्ो ्े गेली स्हा वषते सांग्च आ्हे् . (िाळया) म्हणनू मी सांग्ो (व 
मी सांग्ो ्े यकु्ती शसद्ध आ्ह.े तयाला मुबंई ि्हराचा मागला इश््हास व यशुनव्हशस्लिीचया सथापनेने 
शिक्षणा् झालेली प्ग्ी यांनी पषु्टी ये् आ्ह.े) की ्मु्ही प्ाश्शनशधक ्त्वाच ेसमग््- अिं्ः 
नव्ह-े अवलंबन करणारा कायदा करून घया. मागील कायद्ाचया दोषांनी पररलपु्त असा अध्लवि 
कायदा करवनू घऊे नका. िन्ेला काय पाश्हिे आ्ह े्े मागा व आप्या क ््लवयां्नू मोकळे व्हा. 
मी शनमिूपण ेका्ही बोल्याशिवाय शम. फोबस्ल यांचया सचूनेस म् दणेार ्हो्ा; परं् ुतयांचया सचूनेच े
वास्शवक गणु मला ्से करू दे्  ना्ही्. या चळवळीस लोकांचा पाशठंबा आ्ह ेअसे सांगणयास 
मयशुनशसपाशलिीला अ्पसा कर दणेारा एक या नातयाने शम. फोबस्ल यांचया ठरावास अनमुोदन दे्  
आ्ह.े” (३० िनू १८७१)

शम. फदु्लनिी यांनी रावसा्हबेांप्माण े शम. फोबस्ल यांचया ठरावास पषु्टी शदली. कशमिनरचया 
पापाचया ढेरी उपस्या व प्ाश्शनशधक ् त्वाची ् रफदारी केली. ् े म्हणाले, “मी नकु्ाच इगंलं्डमधये 
्हो्ो ्ेव्हा शलव्हरपलू मयशुनशसपाशलिीचया सभासदांची शनव्डणकू चालली ्हो्ी. नागररक, िाउन 
काऊशनसलमधये काम करणयास फार उतसकु ्हो्े. ्े वयाखयाने दऊेन काय काय कामशगरी करू, 
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खच्लवेंच कसा कमी करू व उत्म वयवसथा ठेवणयास कसे प्यतन करू ्े समिनू सांग् ्हो्े व असे 
लोक शनव्ूडन आ्यावर मी तयांची वयवसथा पाश्हली ्ी उत्म ्हो्ी. सारांि मयशुनशसपाशलिीची 
काम ेइक्ेड एका बेिबाबदार कशमिनरचया ्हा्नू ििी ्हो्ा्; तया्ूहन िाऊन काऊशनसलचया ्हा्नू 
काम ेफार सुंदर ्हो्ा्. येथील िाऊन काऊशनसल व ्ेथील िाऊन काऊशनसल या् फरक एवढाच 
की, शलव्हरपलू येथील िाऊन काऊंशसलमधले सव्ल सभासद लोकांनी शनव्डलेले अस्ा्. तयांचया 
शनव्डणकुीिी सरकारचा का्ही संबंध नस्ो.”

नं्र सभा बधुवारवर ढकलली गेली. मळूिी ठाकरसी यांनी शम. फोबस्ल यांचया म्ास बळकिी 
आणणारी आपली पश्हली स्ही वर घालनू २००० सहांचा अि्ल सभे्  दाखल केला.

कॅ. ्हनॅकॉक यांनी शम. फोबस्ल यांचया ठरावाचया शवरुद्ध भाषण केले.  तयांचया म्ाप्माण ेिाउन 
काऊशनसलक्ेड (नगर सभके्ेड) शवधायक सत्ा मळुीच नसावी. श्ने फक्त दखेरेख करावी; पण खरी 
शवधायक सत्ा सरकारने नेमले्या कशमिनरक्ेडच असावी. यांचया म्ास शम. मकॅसवेल यांनी पषु्टी 
शदली.

नारायण वासदुवेिी व शम. मकॅलीन यांनी आपला मधलाच रस्ा पथृक सचूना आणनू काढला 
्हो्ा. तयांना कॅ. ्हने्ी व शम. आशम्लसिन यांनी पषु्टी शदली. शम. फोबस्ल यांचयाशवरुद्ध बािचूया या सव्ल 
लोकांचा आिय दसुऱया िबदांनी असा ्हो्ा की श्हदंी लोक अिनू, ्ह े्हकक शमळवणयास लायक 
झाले ना्ही्! िण ूकाय पाल्लमेंि सभा एकदमच आकािा्नू खाली उ्रली!

सर िमििेिी ्ह े शम. ्हनॅकॉक यांचया्फते  म् दे् ाना तयांना आले्या शननावी पत्रास उद्दिेनू 
म्हणाले, ‘आम्ही शननावी पत्रांचया धमकावणीला शभणारे ना्ही.’ शम. आशम्लसिन ्ह ेशम.फदु्लनिी व 
रावसा्हबे यांना लागनू बोल्ाना म्हणाले, मयशुनशसपाशलिीच ेकाम कसे चालले आ्ह े्े पा्हणयास 
१८६८ मधये कशमिी बसली तया् ्ह े दोघ े ्हो्े. तया्नू लोकां्फते  फुकि काम करणयास ्यार 
असलेले शम. फदु्लनिी यांनी ररपोि्लच शलश्हला ना्ही.”

शम. फदु्लनिी यांनी उत्र शदले, मी इगंलं्डमधये याच कामाची माश्ह्ी करून घे्  ्हो्ो.

शम. आशम्लसिन : शम. नारायण म्ंडशलकांनी ररपोि्ल शलश्हला पण ्ो केव्हा? १८७१ मधये !

शम. म्ंडशलक ः ररपोि्ल शलश्हणयाची मदु् १८७१ चया माच्ल मश्हनयापयहं् ठेवलेली ्हो्ी ्ह े
शवसरला् वाि्े!

शम. नाईि का्ही पें्डोळी घऊेन आले ्हो्े. ्े आपले भाषण वाचनू दाखवणार ्हो्े ्ोच का्ही 
सभासदांनी तयांचयावर बश्हरी ससाणयाप्माण ेझ्डप घालनू भाषण वाचनू दाखशवणयाची मनाई केली. 
नं्र ्े म्हणाले, “मयशुनशसपाशलिीच ेकर फार ्हलके आ्हे्  ्े वाढवनू दपुपि खच्ल के्याशिवाय 
मयशुनशसपाशलिीच ेकाम चांगले चालावयाच े ना्ही.” यांनी शम. ्हनॅकॉक यांच े्फते  म् शदले. शम. 
क्राफ्ड्ल यांची ्रफदारी करणारा यांचया्ूहन चांगला दसुरा ग्ृहसथ शमळाला नस्ा. तयांनी शम. क्राफ्ड्ल 
यांची वशकली केली. पनु्हा बधुवारी अिीच गदवी ्हो्ी. शम. क्राफ्ड्ल यांचया ्हा्नू सिु्ो की ना्ही 
याशवषयी उतसकु असले्या लोकांनी भरले्या सभाग्ृहा् वके्त आवेिा् येऊन एकमकेांना िोचनू 
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बोल ूलागले. शिकले्या लोकांना शम. क्राफ्ड्ल यांची उधळपट्टी समिली ्हो्ी या् नवल ना्ही; 
पण अज्ानी लोकांना सदु्धा समिली ्हो्ी. “या सा्हबेाचया पायी आम्हास कर द्ावे लाग्ा्.” 
असे उद ्गार तयांचया ्ों्डा्नू वारंवार येऊ लागले. काम चालले अस्ा शम. क्राफ्ड्ल यांचया ्फते च े
लोक ्हस ूलागले म्हणिे ्हा अपिकून आ्ह ेअसे इगं्िी ये् नसनू्ही लोक समि् व शम. क्राफ्ड्ल 
यांचया शवरुद्ध बािचू ेलोक ्हस ूलागले म्हणिे सशुचन्ह आ्ह ेअसे समिनू काय प्कार झाला ्े 
ििेारी बसले्या इगं्िी समि् असले्या ग्ृहसथास शवचारी्. अ्डाणी लोक या सभलेा ये् 
्ह ेपा्ूहन एकाने िाइमसमधये एक इगं्िी पत्र छिापले ्हो्े. ्े एका अ्डाणी माणसाक्ूडन आले असे 
दाखशवणयाकर्ा खाली ‘रामा’ अिी स्ही घा्ली ्हो्ी. तयाची भाषा बगीवाले इगं्िी बोल्ा् 
्िी ्हो्ी. तया् क्राफ्ड्ल साश्हबाला फोबस्ल सा्हबे घालवनू दणेार आ्हे्  म्हणनू आनंद प्दशि््ल  
केला आ्ह.े कारण क्राफ्ड्ल साऱयांना धमकाव्ो. क्राफ्डा्लला पगार ३००० दे् ा्; तयाला भा््डयाला 
्हिार! बािार करावयाला ्हिार! व पेनिनीला ्हिार! यामळेु आम्हासनी कर फार द्ावे लाग्ा्. 
्ही गोष्ट १८६५ मधली. १८७१ मधये १५०० बस आ्हे् . २५० ला बंगला शमळ्ो. बािाराला ्हिार 
किाला? इ. मिकूर ्हो्ा.

सभा पनु्हा िकु्रवारवर ढकलली गेली. ७००-८०० िे. पीं. पैकी सभलेा २०-२५ शमळ्ा 
मारामार प्डायची. ्ेथे आि पषुकळ ्हिर राश्हले. ्ीन वषाहंनी एकदा येणारे आि ्हिर ्हो्े. 
ने्हमीचया िे. पी. चया सभे्  जयांची ्ों्ेड शदस् नस् व उघ्ड् नस् ्े प्कि ्होऊन बालके झाले!

लोक १८६५ चया कायद्ावर वार करावयास सजि झाले व तयांनी एवढा प््हार केला की, तयाने 
या कायद्ाची कणिः िकले झाली.

याचया आधी या सभे्  भाषण करणारे म्हणनू जया वकतयांचा उ्लेख ्होऊन गेला आ्ह ेतयांचया 
भरीस अनेक शवद्ान इगं्ि व श्हदंी वकतयांचा उ्लेख आदरयकु्त केला पाश्हिे. नकु्ेच शवलाय्े्ूहन 
बॅररसिर ्होऊन आलेले शम. शफरोिि्हा मथेा, शम. ्हारमसिी दादाभाई, शम. िान कॉनन (चीफ 
पे्शस्ेडनसी मशॅिसटे्ि), शम. मकॅलीन (मुबंई गॅझिेच ेएश्डिर), शम. बदु्रद्दीन ्ययबिी (नयायमू् वी), शम. 
शवनायक िगननाथ िकंरििे, शम. व्ुड, शम. ग्ीन (बॅररसिर), शम. बेंगाली इ.

शम. क्राफ्ड्ल यांनी उत्रादाखल भाषण केले. तया प्संगी ्े इशलय्डमधील त्रोिन यदु्धा्ील 
ऑिक्षाप्माण े ित्रपुक्षा् अथवा ख््ेडयापा््डया् यात्राप्संगी कुस्ीस आव्हान करणाऱया 
पैलवानाप्माण ेउभ ेराश्हले व म्हणाले, “अरे! मी गररबाचा ित्र!ू मग शमत्र कोण ् ो दाखवा! रतनाशगरी 
शि्हाभर शफर्ाना मला गररबांचा शमत्र म्हण् ्े काय! व शचढून िाऊन मयशुनशसपाशलिीच ेकाम 
कसे चालले आ्ह े्े पा्हणयास नेमले्या कशमिीस उद्दिेनू या कशमिीचया म्ंडळीचया ्डोकया्ील 
मगि दशूष् ्हो्ा असे म्हणाले. चाकराने धनयाचा उत्म मान ठेवला म्हणावयाचा!”

िवेिी लोकांनी थो्डकया फरकाची मध्या रसतयाची मकॅलीनची सचूना सभे्  मिंरू करून 
घे् ली. सभा बरखास् झाली; पण लोकांच ेकाम पढेुच राश्हले ्हो्े. तयांनी अि्ल करून एकंदर 
मयशुनशसपाशलिीचया कामाचया चौकिाची वयवसथा व्हावी. तयावरून सरकारने एक कशमिी 
नेमली. ्ी् शम. ्होप, शम. बेंगाली इ. लोक ्हो्े. श्ला ्होप कशमिी म्हण्ा्. श्चया चौकिी् 
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मयशुनशसपाशलिीचया कामा् ८७ लाख रुपयांची ्िू शनघाली म्हणिे खचा्ल् ्िू ५० लाखांची 
व शव्हा्ड येथील ्ळे बांधणयाप्ीतयथ्ल सरकारच े दणे.े ्हा पररणाम कसला ्र शम. क्राफ्ड्ल यांनी 
दरवेिाप्माण ेिे. पीं.चया सभसे नाका् वेसण घालनू श्चयाक्ूडन ्हस ूयेणयासारखया कृ्ी के्या. 
कोणी िे. पी. शवरुद्ध बोल्यास मी िबाबदार आ्ह ेअसे गंभीर मदु्रनेे वाकय उचचारून ्हालोवेचया 
गोळयांच ेनाम िसे रुगणिनांना ्सा तयांना मो्ह पा्डी्; पण ्े आ्ा ्ही िबाबदारी बरोबर घऊेन 
शवलाय्ेस पळून (नव्ह,े रिेवर शनघनू) गेले. कंट्ोलरने श्हिोब ्पासले ना्ही् व चाकराचा धनी 
झाला. तयाने ्हा प्संग आला.

नं्र मयशुनशसपल कायद्ाची दरुुस्ी करणयाकर्ा सरकारने १८७१ साली एक मसदुा ्यार 
केला. 

तयावर रावसा्हबेांच ेम् ्हो्े, “सथाशनक (मयशुनशसपल) सत्ा वास्शवक लोकांच े्हा्ा् राश्हली 
पाश्हिे, म्हणिे ्त्व्ः लोकसत्ातमक असली पाश्हिे. सरकारी खातयाचया सवरूपाची नसावी.”

“चकुा ्होण े्हा मनषुयसवभाव आ्ह.े स्हि उपलबध असले्या ज्ानाने मनषुय िर वाग ूलागेल 
्र ्ो चकुणार ना्ही. आमचया सामाशिक शकंवा रािकीय संसथा यरुोपां्नू अगर अमरेरके्नू 
आम्ही आण्ा कामा नये. आमचया मयशुनशसपाशलिीची रचना िी काय ्होणार आ्ह े्ी येथेच उगम 
पावणारी पाश्हिे. शवधायक सत्ा असलेली नागररकांची सभा (Town council) असावी व तया् 
२/३ सभासद श्हदंी व १/३ यरुोशपयन असावे. या नागररकांचया सभा भर्ील तया मानाने अथवा 
मश्हनेवारीने शकंवा अनय ्ऱ्हनेे का्ही नावाच ेशकंवा प्तयक्ष वे्न श्चया सभासदांनी घे् ा कामा नये. 
िर कोणी ग्ृहसथ अमकू एक ठराशवक वेळापके्षा अशधक वेळा सभांना योगय कारणाशिवाय आले 
ना्ही्, ्र तयांनी रािीनामा शदला असे समिनू तयांचया शठकाणी दसुरे शनव्डले िावे. ्हा माझया म्े 
म्हत्वाचा मदु्दा आ्ह.े”

“अशधक शकंम्ीचया (शकंवा अिी का्ही अि घालनू) घराचया मालकांना म्ाशधकार असावा 
घरवा्यांशिवाय इ्र लोकांना्ही म् दणेयाचा ्हकक असावा. उदा्हरणाथ्ल, यशुनव्हशस्लिीचया 
पदवीधरांना, शनरशनराळया सशुिशक्ष् धदंवेा्यास, िशसिस ् ऑफ धी पीस वगैरे वगैरे लोकांना. 
कशमिनरची नेमणकू दोन वषाहंनी एकदा सरकाराने करावी व पवूवीप्माणचे २/३ म्े प्डली म्हणिे 
तयाला काढ्ा यावे. कंट्ोलर अगदी सव्ंत्र अशधकारी असावा.” 

“नगरा् येणाऱया मालावर कर (Town duties) नसावे्. ्हा कायदा अशधक संशक्षप्त व सवुयवशसथ् 
असावा.”

सरकारचा मसदुा ्यार ्हो्ाच या शवषयावरील िवेिची चचा्ल रावसा्हबेांनी खदु्द मुबंईच े
गव्हन्लर सर सेमरू शफि्सिेरा््ड यांचयािवळ केली असे पढुील रोिशनिी्ील उ्ाऱयावरून शदस्े. 
“मलबार श्हलवरील सरकारवा््डया् मयशुनशसपाशलिीचया संबंधी का्ही प्करणांवर चचा्ल करणयास 
नामदार गव्हन्लरसा्हबेांचया शनमतं्रणावरून गेलो ्हो्ो. मी आपले सपष्ट म् शदले की का्ही ्ऱ्हचे े
प्ाश्शनशधक ्त्वाच े ्हकक लोकांना दणे े ओळीलाच आले आ्ह.े नामदारांचया काऊशनसलच े
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सभासद शवरुद्ध ्हो्े. मी म्हिले ्ह ेतयांच ेम् वररष्ठिनम्ैकावलंबी आ्ह.े नामदार म्हणाले ्हचे खरे. 
सा्ेडचार वाि्ा ्ेथनू शनघालो पाऊण ्ास वाद झाला.”

िवेिी १८७२ साली नामदार व्ुड्हाऊस यांचया कारकीदवी् मयशुनशसपाशलिीचा नवा कायदा 
झाला. तया् प्ाश्शनशधक पद्ध्ीचा अगंीकार फार मोठ्या प्माणावर करणया् आला. ६४ 
कॉपबोरेिनचया सभासदांपैकी ३२ लोकांनी शनव्डलेले, १६ िे. पीं.नी शनव्डलेले व १६ सरकारने 
नेमलेले असावे असे ठरले. शिवाय सिँश्ंडग कशमिीचया १२ सभासदांपैकी ८ कॉपबोरेिनने शनव्डावे 
व चार सरकारने नेमावे असे ठरवणया् आले. आणखी मखुय मखुय अशधकारी नेमणयाचा अशधकार 
कॉपबोरेिन सभसे शमळाला व तया नेमणकुांना मिंरूी दणेयाचा अशधकार सरकाराने आपणाक्ेड 
ठेवला. कशमिनराची नेमणकू आपणाक्ेड ठेवली.

या कायद्ा् एक खो्ड रावसा्हबेांनी काढली ्हो्ी, ‘िोपयहं् कशमिनरची नेमणकू करणयाचा 
अशधकार िाऊन काऊशनसलक्ेड शकंवा कॉपबोरेिनक्ेड सोपवला ना्ही ्ोपयहं् प्तयक्ष दःुख्हरण 
्होणार ना्ही. असे िरी २४.८.१८७२ चया एका पत्रा् रावसा्हबेांनी दादाभाईस कळवले ्हो्े ्री 
नवा कायदा झालेला रावसा्हबेांना बराच पसं् ्हो्ा, असे िनरल िेकब यांना शलश्हले्या खालील 
पत्रावरून शदस्े.

“शनव्डणकुीचया ्त्वाच े शबयाण े प्थमच पेरले गेले. गे्या िशनवारी मयशुनशसपाशलिीचया 
लोकशनयकु्त उमदेवारांची शनव्डणकू झाली. माझी शनव्डणकू ्ीन भागां्नू झाली आ्ह.े मी कोठून 
उभा र्हाणार ्े आिच ठरवणार आ्ह.े पवूवीपेक्षा आम्हाला अशधक यि आमच ेकामा् येईल अिी 
आिा कर्ो; परं् ुपषुकळसे कशमिनरवर अवलंबनू रा्हील, कारण नवया कायद्ाने खरा अशधकार 
सव्लच तयाचयाक्ेड आ्ह.े” (१.८.१८७३)

अिा री्ीने या प्करणाचया मथळयावर शदले्या संसकृ् श्ोका् वण्लन केले्या शद्दल 
कोयीपासनू जयाप्माण ेक्रमिः िाखाि् प्लशव् सपषुप, सफल आशण आप्या प्कष्लछिायेखाली 
अनेक मनषुयांना आश्य दणेयाला समथ्ल असा आम्रवकृ्ष शनमा्लण ्हो्ो तयाप्माण े दोन, ्ीन पिेी 
मशॅिसटे्ि व का्ही िे. पी. यांचयापासनू उद्वणारी छिोिेखानी मयशुनशसपाशलिी काले करून शवस्ार 
पाव् पाव् मोठे प्च्ंड सवरूप प्ाप्त झा्याने कोि्यवधी रुपये उतपननाचया व लक्षावधी िनांनी 
आकीण्ल अिा ि्हराची वयवसथा लावणयास समथ्ल झाली आ्ह े्ह ेपा्ूहन कोणास कौ्कु वािणार 
ना्ही? ्ह्लीच े कॉपबोरेिनच े सभासद िर िो प्श्न पढेु येईल तयाचयाशवषयी सप्माण दाखलेसदू 
माश्ह्ी शमळवनू तयाचा उलग्डा केवळ साव्लिशनक श्ह्ाचया दृष्टीने सो्डव्ील ्र ्े शकमया करून 
दाखव्ील एवढे सामथय्ल व अशधकार तयांचया अगंी ्ह्ली आलेली आ्हे् .

मयशुनशसपाशलिीचया अधयक्षपदाचा मान
नवा कायदा झा्यापासनू रावसा्हबेांची शनव्डणकू कॉपबोरेिनमधये लोकांक्ूडन (रेि पेयस्ल 

शकंवा िे. पी. यांचयाक्ूडन) िवेिपयहं् ्हो् असे. कॉपबोरेिन तयांना िाउन काऊशनसलच ेसभासद 
तयाचप्माण े शनव्ड् असे. रावसा्हबेांनी मयशुनशसपाशलिी् केलेली कामशगरी सभासदांना मानय 
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झाली व रावसा्हबेांना १८७९ साली कॉपबोरेिनने अधयक्ष शनव्ूडन तयांचा सनमान केला. ्ेव्हा 
म्हादवे गोशवंद रान्ेड यांनी तयांना एक पत्र ९.१.७९ रोिी शलश्हले. तया् तयांनी रावसा्हबेांची 
खाली शल्ह्याप्माण े प्िसंा केली आ्ह.े “मुबंईचया नागररकांनी कॉपबोरेिनच े अधयक्ष म्हणिे 
लॉ्ड्ल मयेर ्मु्हाला शनव्ूडन िो ्मुचा ियघोषा् गौरव केला तयाबद्दल मला ्मुच े अशभनंदन 
करू द्ा. आम्हा सवाहंना ्मु्हास शदले्या या मानाचया पदवीचा सकारण अशभमान वाि् आ्ह.े 
नामदार िगननाथ िकंरििे व ्डॉ. भाऊ यांचया मागे ्मु्ही श्हदं ूलोकांच ेपढुारी म्हणनू तयांचया िागी 
आला अा्हा्. श्हदंूचंा समाि संखयाबलाने व द्रवयबलाने मोठा आ्ह.े तया् ्मुचयासारखया सव्ल 
िा्ीचया व धमा्लचया लोकांक्ूडन एकम्ाने पढुारीपणाचा मान शमळवलेला मनषुय पाश्हिे ्हो्ा. 
तया मानाचा उपभोग घणेयास ईश्वर ्मु्हास पषुकळ आयषुय दवेो. अगदी ्रुणपणीच सरकारी सेवेचा 
मो्हपाि ्ो्ूडन ्मु्ही सव्ंत्र झाला व ्ेव्हापासनू स्् पररश्म करून सव्ल सशुिशक्ष् लोकांच्ेही 
धरुणीतव ्मु्ही प्ाप्त करून घे् ले आ्ह.े मयशुनशसपाशलिीचया क्याणाथ्ल िे ्मु्ही अशवश्ां् उद्ोग 
करी् आला् तयाच ेआम्हास फारच कौ्कु वाि् आ्ह.े दोन्ही बािूंनी ्मु्ही आम्हास अतयतु्म 
उदा्हरण घालनू शदले आ्ह.े तयाच्ेही लवकरच साफ्य ्होईल अिी आिा कर्ो. िरूर प्ड्यास 
सवसखुाचा अशभलाष सो्ूडन साव्लिशनक काम करणयाला वा्ूहन घणेयाची भक्ती ्ह्ली आमचया् 
शदसनू ये् आ्ह,े तयापेक्षा ्ी वाढावी अिी इचछिा करणारे पषुकळ लोक ्मु्हास उत्रोत्र सारखी 
यिाची प्ाप्ती करून दणेाऱया ्मुचया चररत्राक्ेड पे्मदृष्टीने सारख ेपा्ह् राश्हले आ्हे् . असे ्मु्हास 
सांग्ो तयावर भरवसा ठेवा.” 

रावसा्हबे मयशुनशसपाशलिी् कॉपबोरेिनच े अधयक्ष अस्ा आपला अनभुव वे॥ वामनराव 
िोिीबवुा यांना कळव्ाना म्हणाले, “्ह्ली आठ शदवस मयशुनशसपाशलिीचया संबंधाने रोि सभा 
अस्े. असे काम चालले आ्ह.े दररोि का्ही का्ही यरुोशपयन मेंबर बोलनू बोलनू घोळ पा्ड्ा् 
व मला चकुवणयाचा प्यतन कर्ा्.” परं् ु रावसा्हबे कायदपेंश्ड् अस्यामळेु तयांना अ्डचण 
का्ही्ही प्डली ना्ही व अधयक्षाच ेकाम रावसा्हबेांनी उत्म केले.

रावसा्हबे अधयक्ष अस्ा वादशववादांना सिीव्ा ये् असे. अधयक्ष या नातयाने काम करी् 
अस्ा तयांनी दाखशवलेला सव्ंत्र म्ाचा बाणी शन:पक्षपा्ीपणा व सभय्ा या गणुांनी ्े श्हदंी व 
यरुोपीयन सभासदांस्ही मानय झाले, तयांनी तयांना दसुऱया वषा्लकर्ा अधयक्ष शनव्डले. ्े अधयक्ष 
अस्ाच ५.३.१८७८ रोिी ्ळुिीचया ्ळयाचा अनावरण सभारंभ सर ररच्ड्ल िेंपल यांचया ्हस्े 
झाला. ् ेव्हा रावसा्हबेांना एक रुपयाचा ्हा्ो्डा निर करणया् आला. या समारंभाचया वेळी ् ळुिी 
्लावाचा एकंदर इश््हास रावसा्हबेांनी लोकांना वाचनू दाखवला. 

रावसा्हबेांनी मयशुनशसपाशलिीच ेकाम एकंदर ३६ वषते सारख े केले व ्े शक्ी उत्म केले व 
तयांनी सभासदांवर किी छिाप बसवली ्हो्ी ्े ्डॉ. बलेनी यांनी रावसा्हबेांना शलश्हले्या पढुील 
पत्रावरून शदसेल.

“्मु्ही आमची क्ड घऊेन आमचया पक्षाच ेसमथ्लन करणयास उभ ेराश्हला् म्हणिे िे काम 
्होईल ्े मोठ्या सेनेचया ्हा्नू ्होणार ना्ही.” (३.२.७६ िॉमस बलेनी)
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्ह े कसे ्े दाखवणयाकर्ा का्ही शनव्डक मयशुनशसपल प्श्नांशवषयी तयांनी केले्या का्ही 
भाषणांचा सारांि शदला आ्ह.े

पोशलसांचा खच्ल
प्थम शदले्या मयशुनशसपाशलिीचया इश््हासा् असे आढळेल की मयशुनशसपाशलिीिी 

पोशलसांचया बंदोबस्ाचा संबंध ्हो्ा. ्ेव्हा पोशलस ठेवणयाला िो खच्ल ये्ो तयाचा खच्ल 
मयशुनशसपाशलिीने शक्ी सोसावा व सरकाराने शक्ी सोसावा या संबंधाने मयशुनशसपाशलिी व सरकार 
यांचयामधये बरेच शदवस म्भदे ्हो्ा. िे. पीं.चया संघाने ्ो खच्ल सरकारने मयशुनशसपाशलिी िवळून 
घऊे नये असा एकदा ठराव केला अस्ा मयशुनशसपाशलिीचया शवधायक कामगारांनी १८७१ चया 
नोव्हेंबर मश्हनया् गे्या द्हा मश्हनयांचा खच्ल सरकारा् भरला. तयावेळी तया कामगारांचया शवरुद्ध 
शनंदावयंिक ठराव िे. पीं.चया सभपेढेु आला अस्ा रावसा्हबेांनी एक सव्ंत्र ठराव आणला ्हो्ा. 
्ेव्हा तयांनी िे भाषण केले तयाचा सारांि- “मयशुनशसपाशलिीचया गरीब शबचाऱया कामगारांना, 
(गरीब शबचाऱया असे म्हण् कारण, जया सरकाराच े्ह ेनोकर आ्हे्  व म्हणनूच जया सरकारास 
्ह े िवेिी िबाबदार आ्हे् , ्े सरकार एका बािलूा व नवीन चे् ना शमळा्यामळेु आपली 
सावरासावर करी् बसलेली मयशुनशसपाशलिी दसुऱया बािलूा) अिा शसथ्ी् एक गोष्ट सांग्ा् 
तया्ील ददुदैवी मनषुयाप्माण े आपण कोणतया बािलूा ओढून धरावे ्े कळ् ना्ही, म्हणनू मी 
म्हण्ो अिा कामगारांचया व ््लनाचा शनषधे करणारा ्हा िो ठराव आ्ह,े ्ो लक्यवेध करणयास 
असमथ्ल आ्ह.े संधान सो्ूडन प््हार करणारा आ्ह.े वार करणयाची िागा आणखी खोल आ्ह.े 
कॉपबोरेिनची सथापना एका कायद्ाप्माण ेझालेली आ्ह,े श्चा सांभाळ करणयास आपण िर अगदी 
सजि असलो ना्ही ्र आपण आपले क ््लवय केले ना्ही असे ्होईल. तयाच कायद्ाचया योगाने 
मयशुनशसपाशलिीची संसथा व श्चा शनधी यांची वयवसथा चालावयाची आ्ह.े ्ो कायदा मुबंईचया 
काऊशनसलाने आम्हास करून शदला आ्ह.े तयाला गव्हन्लर िनरल यांची संम्ी शमळाली आ्ह ेव 
सकेे्रिरी ऑफ सिेि यांनी मिंरुी शदली आ्ह.े ्ो कायदा रद्द ्होई्ोपयहं् मयशुनशसपल शनधीवर आमचा 
्हकक केवढा आ्ह,े ् े शनशश्् झाले आ्ह.े तया् फरक ्होण ेिकय ना्ही; म्हणनू शम. मकॅलीन म्हण्ा् 
तयाप्माण ेमयशुनशसपाशलिीचया अशधकाऱयांिवळून सरकारने पैसे घणे ेम्हणिे कोणतया्ही खासगी 
वयक्तीक्ेड िाऊन तयाचया खशिनदाराला खशिनया्ील पैसे वािून िाक असे सांगणयासारख ेआ्ह.े 
जया सरकारचया ्हा्ा् तयांची नेमणकू आ्ह ेतया सरकारचया सांगणयाने जया मयशुनशसपाशलिीचया 
कामगारांनी पैसे भरले तयांचयाशवरुद्ध नसु्ा एक शनंदावयंिक ठराव आणनू आमच ेकाम भागणार 
ना्ही. अस्या बाहोपचाराने अं् ग्ल् वयाधीच ेिमन ्होणार ना्ही.

मयशुनशसपल कायद्ाच ेउ्लंघन सरकारचया ्हा्नू ्होणार ना्ही, असा कायदिेीर बंदोबस् कर्ा 
येईल की ना्ही तयाशवषयी कायदपेंश्ड्ांचा स्ला घयावा व िर याचा बंदोबस् कर्ा येणयासारखा 
नसेल ्र आम्ही अिा पररशसथ्ी् साप्डलो आ्हो् की बिेिास मिंरुी दणेयाच ेसाफ नाकारून 
मयशुनशसपाशलिीचा सव्ल कारभार सव्:च े्हा्ा् घणेयाची सव्ल िबाबदारी सरकारावर िाकावी ्हचे 
आमच ेक ््लवय ्होय!
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“पोशलसांचा खच्ल शदलाच पाश्हिे ्ह ेप्तयेकास ठाऊक आ्ह;े परं् ुएक वेळा बिेिला मिंरुी 
शद्यावर मागा्ूहन तया् शफरवाशफरव करणयाचा अशधकार िे. पीं.ना ना्ही, ्ही गोष्ट सरकारास शवदी् 
असली पाश्हिे. एक बारीकसा कायदा सरकाराने करावयाचा ्हो्ा व इष्ट ् ो फेरबदल करून घयावयाचा 
्हो्ा; परं् ु्से सरकारने केले ना्ही. मागेच एक ठराव झाला ्हो्ा, तयामळेु सरकाराला पोशलसांचया 
खचा्लचा का्ही एक भाग वश्हवािीप्माण ेसोसावा लाग् आ्ह.े ्हा ठराव गैरशिस् ्हो्ा की नव्ह्ा 
्हा प्श्न शनराळा; पण आिपयहं् तया ठरावाप्माण ेसरकार वाग् आले आ्ह ेव मयशुनशसपाशलिीला 
िी पररशसथ्ी प्ाप्त झाली आ्ह,े श्ला ्ेच िबाबदार आ्ह.े ्ही पररशसथ्ी मयशुनशसपाशलिीने आपण 
्होऊनच आपणावर ओढून आणली ना्ही. आम्ही का्ही वषाहंपवूवी मयशुनशसपाशलिीचया खचा्ल संबंधी 
चौकिी करावयास सांग् ्हो्ो. ्ेव्हाच िर सरकारने बंदोबस् केला अस्ा ्र आमची शसथ्ी 
का्ही शनराळीच झाली अस्ी व असा अपमानकारक प्संग आम्हावर आला नस्ा. म्हणनू मी 
असा ठराव आण्ो की, मुबंई सरकाराचया ्हा्नू मयशुनशसपाशलिीचया कायद्ाचा भगं ्होऊ नये व 
लोकांचया पिैाच ेट्सिी या नातयाने आमच ेसंरक्षण ्होणयाकर्ा आम्ही (िे.पी.नी) काय खबरदारी 
घे् ली पाश्हिे, याशवषयी आमचया अधयक्षांनी कायदपेंश्ड्ांचा स्ला घयावा व याचयापढेु पनु्हा असे 
व ््लन घ्ड्यास कामावरून दरू केले िाईल अिी इिार् मयशुनशसपाशलिीचया सव्ल अशधकाऱयांना 
याचया दरमयान दऊेन ठेवावी. ्हरएक प्संगी िेथे कायदिेीर इलाि आ्ह,े तयाला प्थम मान शदला 
पाश्हिे ्ह े्त्व धयाना् ठेवावे.” (१६.११.१८७१)

(्ही सचूना पोल घे् ्यावर नामंिरू झाली असे शदसले.)

कायदिेीर इलाि करून पाश्हले पाश्हिे्, ्ह े ्त्व रावसा्हबेांनी लोकांना मदु्दाम बिावनू 
सांशग्ले आ्ह.े शिवाय आम्ही साव्लिशनक पैिाच े ट्सिी आ्हो् व ट्सिी या नातयाने आप्या 
्हककांच ेसंरक्षण आम्ही केले पाश्हिे ्ह ेपशवत्र क ््लवय आपणापढेु तयांनी ठेवले ्हो्े असे ्ह ेभाषण 
सांग्े.

कॉनिेिस श्डशसशझस अकॅि
(संयोगिनय रोगाशवषयीचा १८६८ चा चौदावा कायदा) 

वरील कायद्ाच ेकाम मुबंई् सरुळी् री्ीने चालणयाकर्ा मुबंईचया मयशुनशसपाशलिीने का्ही 
पैसा सरकारास द्ावा अिी मागणी सरकारने मुबंई मयशुनशसपाशलिीक्ेड १८८० साली केली. मुबंई् 
एक रुगणालय काढून ्ेथे वेशयािनांची ्पासणी शनयशम् काळी करावयाची ्हो्ी. अिा कामा् 
लोकांचा पैसा खच्ल करण ेअिास्त आ्ह ेअिी रावसा्हबेांची खात्री ्हो्ी म्हणनू तयांनी कॉपबोरेिनपढेु 
वरील मागणीचया शवरुद्ध ठराव आणला.

आप्या म्हणणयाचया पष्ु्टयथ्ल रावसा्हबेांनी माश्ह्ी पषुकळ गोळा केली ्हो्ी. आपले सने्ही 
्डाॅ. भाऊ, ्डॉ. शभकािी अमृ्  चोबे, ्डॉ. अनं् चदं्रोबा, ्डॉ. कुना व वैद्िास्त संपनन ्िते िास्ती 
यांचयाक्ेड पढुील प्श्न उत्राथ्ल पाठवले ्हो्े.
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१. शम. राॅबि्लसन यांनी िे. पीं.चया सभे्  असे शवधान केले की ्ह्ली उचच प््ीचया श्हदं ूलोकां् 
आनषुशंगक (Secondary) व मलू (Tertiary) उपदिंाचया रोगाचा प्सार फार भयंकर झाला आ्ह.े ्र 
आप्या म्ाने शम. राॅबि्लसन यांच ेम्हणण ेखरे आ्ह ेकी काय? 

२. असेल ्र तयाचया प्श्बंधाथ्ल म्हणनू केलेला ्हा कायदा उत्म उपाय आ्ह ेकी काय?

३. मुबंई व इ्र शठकाणी ्हा कायदा लाग ूकेला पाश्हिे शकंवा कसे? व तयाचा शवचार कर्ाना 
श्हदं ूलोकांची सद्ःशसथ्ी मना् आणनू या कायद्ाच ेरािकीय, सामाशिक व नैश्क पररणाम काय 
्हो्ील या मदु्ाक्ेड शविषे लक्ष द्ावे. 

सवाहंच ेम् या कायद्ाचया शवरुद्ध ्हो्े.

्िते िास्ती यांनी शवरुद्ध म् दे् ाना वागभि व सशु्ु्  या्ील का्ही उ्ारे दऊेन, या रोगाचया 
उतपत्ीशवषयी का्ही कारण ेसांगनू ्ह्ली प्सृ्  झाले्या या रोगास शफरंग रोग असे ग्ंथां्री नाव 
आढळ्े तयावरून याच ेउतपत्ीसथान श्हदंसुथानाचया बा्हरे ्हो्े असे शलश्हले ्हो्े. 

्डॉ. अनं् चदं्रोबा यांनी पढेु शद्याप्माण ेम् शदले. “या कायद्ा्फते  बोलणाऱयाचया ्डोळयांपढेु 
यरुोपा्ील शसथ्ी उभी राश्हलेली ्हो्ी असे वाि्े. माझया बा्हरेगावचया व येथील एकंदर २५ 
वषाहंचया अनभुवा् इ्र ख्ंडां्ील रुगणालया् आढळणारे या रोगाच े भी्ीदायक सवरूप या 
दिेां् मळुीच आढळले ना्ही. मुबंई्ील माझया १२ वषाहंचया अनभुवाने उचचप््ीचया लोकां् 
या रोगाचा प्सार फार झाला ना्ही असे मी सांग ूिक्ो. मधयमवगा्ल्ील व उत्म वगा्ल्ील शमळून 
स्हाच रोगी माझया ्हा्ी आले ्हो्े. लं्डन ि्हरा् िसा या रोगाचा प्सार झालेला आ्ह े्सा येथे 
ना्ही. आमचया्ील िी प्िसंनीय लगनपद्ध्ी आ्ह ेिी श्हदंी समािा् दःुखशवमोचनाच ेकाय्ल उत्म 
्ऱ्हनेे करी् आ्ह,े श्चा उपयोग उपदिंप्सारास सव्ल्ः आळा घालणयास उंच ्िाप्माण ेझालाच 
पाश्हिे.”

“नैश्क दृष्टीने या कायद्ाचा पररणाम समािास अतयं् शवघा्क ्होईल.”

्डॉ. शभकािींनी म् शदले की, ‘उपदिं ्हा रोग का्ही अगदी खालचया वगा्लच ेलोकां् आ्ह.े 
मधयम वगा्ल् फारच कमी प्माणा् आ्ह े व वरचया वगा्ल् सवाहं् कमी आ्ह.े ्हा कायदा एका 
अथवी दवुय्लसनास उत्िेन दणेारा आ्ह.े का्ही्ही केले ्री ्हा रोग समािा्नू समळू ना्हीसा करण े
िकय ना्ही, मात्र या कायद्ाने तया रोगापासनू ्होणारे ्हाल कमी कर्ा ये्ील म्हणनू भू् दयेचया 
सबबीवरच याच ेसमथ्लन कर्ा येईल.

रावसा्हबेांचया इ्र का्ही शवलाय्ेस िाऊन आले्या शमत्रांच्ेही असेच म् ्हो्े. १२.८.८० 
जया पत्रा् शम. नवरोिी फदु्लनिींनी रावसा्हबेांना शलश्हले ्हो्े की, “यरुोपा्ील पषुकळ ि्हरा् 
साव्लिशनक रसतया् शफर् येणाऱया िाणाऱया लोकांना त्रास दणेयाची सवय ििी ् ेथील वेशयािनास 
लागलेली आढळून ये्े ्िी श्हदंसुथाना्ील ि्हरा् ये् ना्ही, ्ही मोठ्या सखुाची गोष्ट आ्ह.े”

रावसा्हबेांनी ्हा शवषय ्हा्ा् घे् ला आ्ह े ्ह े पा्ूहन का्ही दसुऱया नागररकांक्ूडन माश्ह्ी 
व सचूना ये्; तया् एकाने अिी पचृछिा केली ्हो्ी की, वेशयांचीच ्पासणी करावी असे काय 
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तयांनीच पाप केले आ्ह?े ्पासनू तया िदु्ध ठर्यावर तयांचयाक्ेड िाणाऱया व तयांना शफरून अिदु्ध 
करणाऱया परुुषांची का ्पासणी करू नये? 

या कामा् रावसा्हबेांना इगं्ि लोकांचा पाशठंबा ्हो्ा. मुबंईचया प्मखु लोकांनी एक अि्ल मुबंई 
सरकारक्ेड पाठवला ्हो्ा. तयावर पश्हली स्ही मुबंईच ेलॉ्ड्ल शबिप (शरिस्ी धमा्लच ेसवाहं् वररष्ठ 
अशधकारी) यांची ्हो्ी. तयाचयाबरोबर शम. मकॅलीन व ग्ेिन शग्अरी वगैरे इगं्ि लोकांचया सहा 
्होतया. सर मगंलदास प्भृ् ी पषुकळ विनदार श्हदंी लोकांचया सहा ्होतया.

रावसा्हबेांची या शवषयावर ्ीन भाषण ेझाली, तया्ील पश्हले िाऊन काऊशनसला्ले ६.७.८० 
रोिी व दसुरी दोन २३.७.८० व १३.८.८० या ्ारखांना कॉपबोरेिनमधये झाली. ्ी ने्हमीप्माण े
मदु्दसेदू व शनभवी्ड, पण शिष्टसंभाषणसंप्दायास धरून ्हो्ी. ्ी ऐकावयास या कायद्ाचया शवरुद्ध 
असलेली एक इगं्ि शवदषुी गॅलरी् येऊन बस् असे. पश्हले भाषण श्वण करून श्ने रावसा्हबेांना 
एक पत्र शलश्हले की, “्मुच ेपश्हले भाषण ऐकावयास एक इगं्ि स्ती अमकु शठकाणी िी बसली 
्हो्ी, ्ी मी. मी अमकयाची धम्लपतनी. आपण ्होऊन िे िीशव् धोकया् घाल्ा् अिा का्ही 
थो््डया लोकांचया संरक्षणाथ्ल असला कायदा नको आ्ह.े आम्हाला समदिवी यथानयाय सवरूपाचा 
कायदा पाश्हिे.” नाव प्शसद्ध करावयास बाईनंी मनाई अस्यामळेु नाव दे् ा ये् ना्ही; परं् ुया 
बाईनी िी का्ही इ्र माश्ह्ी या शवषयासंबंधी रावसा्हबेांना शल्ूहन पाठशवली तयावरून असे शदस्े 
की, या बाई फार शवद्ान, शवचारी व लोकोपयोगी कृतयांना ्हा्भार लावणाऱया ्होतया. रावसा्हबेांची 
भाषण ेलॉ्ड्ल शबिप यांनी वाचनू पाश्हली व तयांचया मागे ‘उदात्’ ्ह ेशविषेण लावनू १६.८.८० चया 
पत्रा् प्िसंा केली.

रावसा्हबेांनी या कायद्ाशवरुद्ध केलेले भाषण वाचनू ्डॉ. रािेंद्रलाल शमत्र यांनी रावसा्हबेांना 
१८.७.८० च ेअसे पत्र शलश्हले, “्हा संयोगिनय रोगप्श्बंधक कायदा ्ह्लीचया सधुारणचेया यगुास 
काशळमा आण् आ्ह.े या यगुा्ील िनांचा ्ो शधककार करी् आ्ह.े ्हर्ऱ्हनेे ्मु्ही तयास शवरोध 
करी् आ्हा् ्ह ेफार चांगले आ्ह.े आमचया कलकत्यास ्हा कायदा आ्ह.े याचया मोठ्या नैश्क 
आधीची मला क्पनासदु्धा ्हो् ना्ही. याचा त्रास शवशवध आ्ह.े मकु्तमया्लद शवषयासक्त लोकांचया 
श्ह्ापके्षा यांच ेअनश्ह् अशधक करी् आ्ह.े तयांचया शिवाय याची िरूरी कोणास भास् ना्ही. 
्मु्ही म्हण्ा ्सा मढू शवश्वास आम्हामधये आ्ह.े ्ो आम्हास शमळणाऱया शिक्षणाची पैदास आ्ह.े 
िे िे का्ही इगं्ि अथवा यरुोशपयन म्हणले ्े खरेच असले पाश्हिे. संसकृ् वाङ् मयाच ेिकंराचाय्ल 
म्हणिे वेबर सा्हबे! म्हणनू आम्ही परकीयांपासनू उसनया घे् ले्या या म्ावर माझा शवश्वास ना्ही! 
वेबसिरने रामायण शलश्हले व मकॅसमु् लरने वेद शलश्हला असे का म्हण ूनये?”

“संयोगिनय रोगप्श्बंधक कायद्ाने नी्ीचा, पायांखाली ््ुडवनू शचखल केला आ्ह.े परमशे्वर 
मुबंईचया लोकांच ेयापासनू रक्षण करो! कलकत्यास याच ेप्योग झाले ्े समाधानकारक ना्ही्. ्हा 
एक आचार भ्ष्ट करणयाच ेसाधन आ्ह.े िाच करणयाच ेयंत्र आ्ह ेव ्हा जयांना चालवावा लाग्ो 
तयांना्ही ्ो आव्ड् ना्ही. िे हाचयाखाली साप्ड्ा् ्े हाचा द्षे कर्ा्.”
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रावसा्हबेांनी स्हा िलैु १८८० रोिी िाऊन काऊशनसलपढेु या शवषयावर पश्हले भाषण केले 
तयाचा सारांि, १८७१ व १८७७-७८ साली पाल्लमेंि सभनेे नेमले्या कशमिनांनी िे म् शदले 
्े वाच्यावर या संयोगिनय रोगप्श्बंधक कायद्ाचा अमंल लाग ूकरून घणेयाचया सचूनेशवरुद्ध 
बोल्ाना आणखी नवी नवी कारण े द्ावी लागणार ना्ही्. आिची सचूना माझया म्ाप्माण े
सवाहं् शवपरी् सवरूपाची आ्ह ेव मी मदु्दाम असे सांग्ो की, श्हदंसुथानचया इश््हासा् असला 
उपाय योिलेला शमळणार ना्ही. मला साव्लिशनक कामाचा ्ीस वषाहंचा अनभुव आ्ह.े मला 
या शवषयावरील मोठमोठ्या इगं्िी लेखकांचा व राजयकारभारां्ील कागदोपत्रांचा पणू्ल पाशठंबा 
आ्ह.े १८७१ सालचया रॉयल कशमिनचया ररपोिा्लवरच का्ही सिुील व शप्यदि्लन लोकांनी (मी 
जया्ील एक आ्ह े तयांनी) ्हा कायदा मुबंई ि्हरास लाग ू करणयाशवरुद्ध एक अि्ल सरकारक्ेड 
पाठवनू शदला आ्ह.े कशमिनर म्हण्ा्, ‘वेशयािनांची नावे नोंदनू तयांची ्पासणी शनय्काली 
बळे करून करणयाचया कायद्ास यि आले ना्ही.’ ्ही गोष्ट कायद्ाच ेप्तयक्ष पररणाम काय झाले 
तयाचया परुावयाची गोष्ट झाली. पढेु अधयक्ष शम. मसॅी म्हण्ा्, ‘वैद्िास्तदृष््टया उपदिं रोगास 
या उपायाने प्श्बंध झाला ्ह ेखरे; परं् ुया उपायाक्ेड नी्ीदृष्टीने व सभय री्ीचया दृष्टीने पा्ह्ा 
कशमिनाचया सभासदांपैकी ब्ुह्ेक या कायद्ास संम्ी द्ावयास कबलू ना्ही्. दर पंधरव््डयास 
या ददुदैवी प्ाणयांची ् पासणी करण ेशकळसवाण ेआ्ह.े का्ही प्कारचया गोष्टी बा्हरे ये् तया ् र फारच 
दःुखदायक अस्.’ आमचया येथे ्र दर आठव््डयास ्पासणी झाली पाश्हिे अिी मागणी झाली 
आ्ह े्ह ेधयाना् ठेवा. आ्ा मी रॉयल कॉलेिच ेिे शभषक् म्ंडळ आ्ह ेतयाचया अधयक्षांच ेम् (िे 
माझया म्े प्माणभू्  धरले पाश्हिे ्े) काय ्े सांग्ो. ्सेच पाल्लमेंिच ेसभासद काय म्हण्ा् ्े 
सांग्ो.

नेक नामदार शम. ्हलेे म्हण्ा्,

“मी या कायद्ाचया शवरुद्ध म् दणेार व तयाला एकच अगदी साध ेकारण आ्ह ेव ् े ्ह ेकी, ने्हमी 
पाप करणयाकर्ा सवचछि िागा लोकांना शमळवनू दणेयाच ेकाम रािाच ेना्ही. ्हा कायदा कोणतया्ही 
दिेास लाग ूकेला की प्थम नी्ीची क्पना नष्ट ्हो्े व नं्र लागलीच प्तयक्ष नी्ीच भ्ष्ट ्हो्े. 
पा्हा या अभागी प्ाणयांना ्मु्ही नयायाशधकारी लोक ्हा्ािी धर्ा ्े तयांच ेपराव ््लन करणयाकर्ा 
नव्ह.े तयांना प्श्बंध करणयाकर्ा नव्ह.े तयांची सधुारणा करणयाकर्ा नव्ह.े ् र केवळ जया लोकांना 
्सले अमगंल कृतय करावयाच ेअसेल तयांना उशच् सथल शमळावे म्हणनू. या शिकला भांगला 
केले्या दवै्ह्क शस्तयांना पापा्च आनंद मानणयास शिकवी् आ्हा् व िर तयांचयािवळ 
का्ही शिसेरी भरणयासारख ेका्ही असेल ्र ्े दरू करून तयांना तयांचा धदंा चांगला चालवणयास 
अशधकच मो्हक करून सोश्ड् आ्हो् असे ि्हरां्ील शमळवलेली माश्ह्ी सांग् आ्ह.े यास 
िर ्मु्ही नी्ीभ्िं म्हण् नसाल ्र किास म्हणाल? कायदा करणयापवूवी माझ े्हचे म् ्हो्े व 
आ्ासदु्धा ्हचे आ्ह.े अ्हो! ्मु्हाला खऱया वस्शुसथ्ीच ेज्ान ना्ही. कारण ्मु्ही ्पासले्या 
वेशयांक्ेड िाणाऱया परुुषांची ्पासणी कोठे करी् आ्हा्? ्मु्ही तयांना बरा ्होणयाचा सवस् माग्ल 
दाखवनू ्ेथेच तयांना सो्डी् आ्हा्!”
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शम. सिॅनफे््ड म्हणाले,

“शरिस्ाची आज्ा आ्ह ेकी रोग बरे करा; पण ्े वयसनापासनू परावतृ् करणयाकर्ा. ्मु्ही रोग 
बरा करा असे म्हण्ा, पण ्े किाकर्ा ्र या वेशयािनांचा बािारां् क्रयशवक्रय ्होणयाकर्ा! ्हा 
दाखवनू शदलेला भदे न समिणयाइ्के पाल्लमेंिच ेसभासद मठ्ठ ना्ही्.’ असली भाषण ेझा्यावर 
दसुरे कशमिन बसवणया् आले. ् ेव्हा प्ोफेसर ्हकसले म्हणाले, “अस्या कायद्ाने कोठे्ही फायदा 
झा्याच ेिास्तीय परुावयाने शसद्ध झाले ना्ही.” (येथे ्डॉ. कुक म्हणाले, प्ो. ्हकसले ्ह ेप्ाशणिास्तवेत् े
अस्ील, अगदी मोठे अस्ील पण िस्त वैद् ना्ही्.)

रावसा्हबे म्हणाले, “इगंलं्ड, सकॉिलं्ड व आयलहं्ड येथील २०० नामांशक् वैद्िास्तशविारद 
लोकांची म्े काय आ्हे्  ्े दाखवनू मी असे शसद्ध कर्ो की, का्ही शस्तयांना रोगापासनू अभय 
दऊेन तयांना दवुय्लसनी लोकांकर्ा राखनू ठेवणयाने फायदा ्होईल ्हा भ्म आ्ह.े” 

शम. ्डोसाभाई : ्े म् ्मुच े्मुच ेिवळ ठेवा. माझयावर ्े कोणी लाद ूपा्हील ्र माझी ्हरक् 
आ्ह.े

रावसा्हबे पढेु म्हणाले, “माझया एकि्याच ेम् काय आ्ह े्े सांगणयाकर्ा मी सभचेा इ्का 
वेळ केव्हा्ही घणेार ना्ही.”

रािसत्नेे वयसनास आळा घालणारे कायद े कसे करावे या शवषयाच े लं्डन यशुनव्हशस्लिीच े
प्ोफेसर काय म्हण्ा् ्े पा्हा-

“्पासणी कर्ा चालवलेली इशसप्ळे म्हणिे कंुिणखानया्ूहन दसुरी ना्ही्!” 

्डाॅ. कुक : आमचया कायद्ास असला ्हे्  ू्डसवनू दणेाऱया या शवधानाला माझी ्हरक् आ्ह.े 

नवरोिी फदु्लनिी : वक्ता भाषण करी् अस्ा अिा री्ीने मधयेच अ्डथळा असा करावा काय?

नं्र रावसा्हबेांनी पषुकळ ्हाॅशसपिला् काम करणाऱया ्डाॅकिरांची म्े वाचनू दाखवली. ्हा 
कायदा शनरुपयोगी आ्ह े असा तया सवाहंचा मशथ्ाथ्ल शनघ् ्हो्ा. या् का्ही म्े ्डॉ. िामराव 
नारायण, ्डॉ. आतमाराम पां्ुडरंग इतयादी श्हदंी ्डॉकिरांची ्हो्ी. तयांना श्हदंी लोकांचया सवयींच े
अशधक ज्ान झाले अस्यामळेु मान द्ावा असे सांशग्ले. नं्र मुबंईचया मयशुनशसपाशलिीचया 
आरोगयरक्षण खातयाचया ्डॉकिरांची म्े वाचनू दाखवली, ्ी सव्ल रावसा्हबेांना अनकूुल ्हो्ी. 
्िीच मद्रास व कलकत्ा येथील ्डॉकिरांची म्े वाचनू दाखवली व िवेिी सो्िरांकर्ा शक्रशमयन 
लढाई् फार कष्ट सोसणाऱया व तयांचयावर दखेरेख ठेवणाऱया शमस फलारेनस नाईशिंगेल या परोपकारी 
बाईच े(तयांचया म्ाला पषु्टी आणणारे) म् सांशग्ले.

नं्र रावसा्हबेांनी असे बिावले की, िर ्मु्ही मला येथे यि येऊ दणेार ना्ही ्र मी प्थम 
शरिशिि प्िािन या नातयाने व्हाईसरॉय क्ेड अि्ल पाठवीन व अवशय प्ड्यास सिेि सेके्रिरीक्ेड 
पाठवीन व दोन्ही शठकाणी फस्यास प्तयक्ष पाल्लमेंि सभके्ेड धाव घईेन! 

नं्र लोकक्याणाकर्ा सक्तीने वेशयांची ्पासणी का करू नये, असे शम. ्डोसाभाई म्हणाले 
्हो्े, श्क्ेड रावसा्हबे वळले व म्हणाले, “सक्तीने िर दवेी िोच्या ना्ही ् र तयांची बाधा आपोआप 
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इ्र सव्ल िन्ेला ्होईल. ्ी न ्होऊ दणेयाच ेतयांचया ्हा्ा् ना्ही. पण ्हा संयोगिनय रोग आपण 
्होऊन ि्डवनू घे् ्याशिवाय कोणतया्ही प्ाणयाला ्होणार ना्ही. इ्का मोठा फरक अस्ा दवेी 
िोचणयाची सक्ती या ्पासणीचया सक्तीिी ्ोल्ा येणार ना्ही.”

“आम्हाला ने्हमी असा िोमणा मारणया् ये्ो की, श्हदंसुथाना् लोकम् म्हणनू का्ही ना्हीच! 
आमचया शवशभनन िा्ीय समािा् आप्या रािकीय, सामाशिक व नैश्क म्हत्वाची िाणीव 
सधुारले्या शरिशिि साम्राजया् ्हळू्हळू उतपनन ्होऊ लागली आ्ह.े म्हणनू या वेळेस आमची 
वतृ्पत्रे व लेखक पढेु सरसाव्ील व ्हा कायदा पिावर ठेव ूशद्याशिवाय मनषुयमात्राच ेक्याण 
इ्र स्हस्रिः री्ीने कर्ा ये्े ्े करणया् सा्हायय कर्ील असा भरवसा बाळग्ो.” (िाळया) 
२३ िलैु रोिी रावसा्हबेांनी कॉपबोरेिनमधये खाली शद्याप्माण ेसचूना आणली-

“१८६८ चया १४ वया कायद्ाप्माण ेसरकार िे मुबंईस ्पासणीच ेइशसप्ळ काढणार आ्ह,े 
तयाचया खचा्लकर्ा मुबंई मयशुनशसपाशलिीस मळुीच पैसा दे् ा ये् ना्ही.”

शम. ्डोसाभाई रिामिी यांनी ्डॉकिर कुक यांचया पषु्टीस्ह उपसचूना आणली की, मयशुनशसपाशलिीने 
दर वषा्लस येतया सपिेंबर मश्हनयापासनू १५००० रुपये दे्  िावे.

नं्र मुबंईचया लाॅ्ड्ल शबिप सा्हबेांची जयाचयावर पश्हली स्ही आ्ह ेअसा एक मुबंई ि्हरां्ील 
नागररकांचा अि्ल या कायद्ाशवरुद्ध आला आ्ह े व ्ो या शवषयावरील सोब्चया कागदपत्रां् 
सामील आ्ह ेअसे रावसा्हबेांनी सांशग्ले व माग्या भाषणां्ील मखुय मदु्ावर आणखी िास्तीय 
लोकांचया म्ांचा परुावा आप्या म्ाचया ्फते चा शदला. तया् असली इशसप्ळे अनयत्र जया 
्डॉकिरांनी चालवली तयांची म्े ्हो्ी.

“भू् दयेचया दृष्टीने उपदिं रोग बरा करणयाचया ्हे् नेू नवीनच एखाद ेइशसप्ळ काढाल ्र मी 
माझया शखिा्नू द्रवय काढून दईेन; पण या कायद्ाचया अमंलबिावणीक्ेड मयशुनशसपाशलिीस कर 
दणेाऱया नागररकांच ेपैसे द्ा असे म्हणणार ना्ही.” असे सांगनू रावसा्हबे म्हणाले, “आि पंधरा वषते 
इगंलं्डमधये या कायद्ाने प्सथाशप् झालेली इशसप्ळे आ्हे् , तयापासनू फायदा न ्हो्ा एकिा् 
्हानीच झाली आ्ह.े दवुय्लसनाला मनो्हर्ा आणली आ्ह.े उनमाग्लगाशमयांची भी्ी नष्ट केली आ्ह.े व 
या शवषयासंबंधी शनषधेोशच् भलतयाच क्पना लोकांचया ्डोकयां् भरवनू शद्या आ्हे् . तया आ्ा 
माझया दिेबांधवांचया ्रुण शपढीचया ्डोकया् या कायद्ाने शिरणार म्हणनू ्मुचया ्हा्ा् असेल 
्ेवढे ्मु्ही कराल अिी पककी आिा मना् बाळग्ो. माझया ्रुण दिेबांधवांना, या ्पासणया 
व ्हा प्ाणी ्हा धदंा करणयास योगय आ्ह ेअिी सशि्लशफशकिे इ. क्पना अगदी नवीन आ्हे् . या 
वेशयािनांचया धदं्ा्ूहन अशधक नीच धदं े मनषुय िा्ी् प्रूढ आ्हे्  ्े आधी सधुारणयासारख े
आ्हे्  असे शम. शमल म्हण्ो श्क्ेड लक्ष द्ा.”

नं्र १३ ऑगसि रोिी रावसा्हबेांनी आप्या आक्षेपकांना पश्ह्याप्थम उत्र शदले. ‘जया 
इसमांनी कायद्ाचया शवरुद्ध भाषण केले तयांची शवधाने वयाप्ती अश्वयाप्ती या दोन दोषांनी बाशध् 
आ्हे्  व ्ी शवधाने मळू वस्शुसथ्ी् बदल करून केलेली आ्हे् .’ असे ्डॉ. कुक म्हणाले, ्े 
उशच् आ्ह ेकाय असा प्श्न रावसा्हबेांनी शवचारला. तयावर ्डॉ. कुक म्हणाले, ‘प्श्पक्षांनी खोिी 
शवधाने केली असे म्हणणयाचा माझा ्हे्  ूनव्ह्ा.’
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्डॉ. कुक शिवाय म्हणाले ्हो्े की, या कायद्ाचा अमंल यिसवी न ्होणयास एक कारण झाले 
्े कोण्े ्र ्े काम चालशवणाऱया अशधकाऱयांची शनव्ड कर्ाना काळिी घे् ली नव्ह्ी. तयावर 
रावसा्हबेांनी प्श्न शवचारला की, ्मु्ही ्डाॅ. नॅप यांना का अनलुक्षनू बोलले? ्ेव्हा ्डाॅ. कुक यांनी 
खलुासा केला की, माझ े्डॉ. नॅप यांचया वैद्िास्ताचया ज्ानाशवरुद्ध का्ही म्हणण ेनव्ह्े; परं् ुमी व 
्डाॅ. ्हिंर यांच ेम्हणण ेअसे ्हो्े की, या कायद्ाची अमंलबिावणी तयांचयाने ्होणयासारखी नव्ह्ी.

या चचत्े  असे शनघाले की, कोणी एक अशधकारी शनव्डले गेले ्हो्े तयांची परीक्षा कसली्ही 
उ्रलेली नव्ह्ी व तयांच ेनाव शम. अँ्ंडरसन असे ्हो्े. तयाचा उ्लेख करून रावसा्हबेांनी पचृछिा 
केली की, िर वैद्शवद्ापारंग्ास िे काम साध् ना्ही ्े करणयास एखादा मनषुय जयास वैद्कीय 
ज्ानाचा गंध ना्ही. (मग ्ो शम. अ्ँडरसन असा वा ्डॉ. अ्ँडरसन असो अथवा दसुऱया कस्या्री 
पदवीच ेधारण करणारा असो) असा मनषुय नेमलेला आ्ह े्र तयाचा पगार दणेयास आमचा पैसा 
खच्ल करण े गैरवािवी ना्ही काय? मागचयापेक्षा आ्ा अपयि येणयाचा अशधक संभव ना्ही 
काय? येथे ्डॉ. कुक यांनी पनु्हा उठून खलुासा केला की ्डॉ. नॅप यांचया बशुद्धमत्बेद्दल मला िकंा 
मळुीच ना्ही. ्े वैद्कीचा धदंा करणयास अगदी लायक आ्हे् . ्ेव्हा ्डॉ. नॅप यांचया अरिलूा 
कमीपणा आ्ा येणार ना्ही, म्हणनू आनंद वाि्ो असे रावसा्हबे म्हणाले. नं्र आप्या ्फते  
्हनॅस्ड्लचया पाल्लमेंिरी ररपोि्लमधनू का्ही परुावा वाचनू दाखवला. ्डॉ. कुक आप्या भाषणा् िा्ा 
िा्ा म्हणाले की, वेशयाधम्ल श्हदंधुम्लशवश्ह् आ्ह.े या वाकयाचया पष्ु्टयथ्ल िेिरुीचया मरुळया व 
कोकणा्ील भाशवणी यांचयाक्ेड बोि दाखशवले. या वाकयाचा समाचार घे्ाना रावसा्हबे म्हणाले, 
‘्डॉ. कुक यांना अ्पांिाने सदु्धा श्हदं ूधमा्लच ेज्ान ना्ही व असण ेिकय ना्ही. िगभर सव्ल समािा् 
का्ही ना का्ही्री अशनष्ट प्कारचया चाली अस्ा्. तयांच ेशनमू्ललन करणयाच ेप्यतन सफल ्हो् 
ना्ही्. इक्ेड बाल्हतया असली ् र पथृवीचया दसुऱया गोलाधा्ल् ् िीच बाल्हतया कारणशभननतवाने 
प्रूढ आ्ह.े यरुोपा् (baby farming) बेबी फाशमहंग आ्ह.े मी या गोष्टीचा उपयोग करी् आ्ह े्ो 
तयांची नालस्ी करणयाकर्ा ना्ही. मरुळयांच ेअशस्तव ्ह ेसामाशिक उतसगा्लप्माण ेआ्ह.े तयांचा 
श्हदं ूधमा्लिी संबंध ना्ही. यरुोपा् असेच सामाशिक उतसग्ल अस्ाना तयांचा्ही शरिस्ी धमा्लिी संबंध 
नस्ो ्ह ेसव्ल शवश्ु् च आ्ह.े कोणी मला मरुळयांचया संसथेस श्हदं ूधमा्ल् आधार आ्ह ेअसे कोणाच े
वचन आधारादाखल दाखवील ्र ्े चकुीच ेआ्ह,े असे दाखवण ेमाझ ेक ््लवय आ्ह.े मी आि ्ीस 
वषते श्हदंधुम्लिास्तशवषयक ग्ंथांचा अभयास करी् आ्ह ेव मोठमोठ्या शवद्ानांचया संसगा्लने मला ज्ान 
प्ाप्त झाले आ्ह.े तयामळेु श्हदं ूधम्ल िास्तां् मरुळयांचया संसथेस आधार ना्ही असे शनक्षनू सांग्ा ये्े. 
(सभासदांनी या बोलणयास संम्ी शदली.)

नं्र ्डॉ. शरिस्ेडल यांच े म् रावसा्हबेांनी वाचनू दाखवले ्े असे, ‘या अशनश्कारक 
धदं्ाला लायसेनस (परवाने) शद्याने रिानस दिेां्ील नी्ीच ेनाण ेबोध झाले आ्ह.े शनय्काली 
चालशवले्या ्पासणयांनी शस्तयांची लजिा नष्ट झाली आ्ह.े पढेु रावसा्हबे म्हणाले, “असे अस्ा 
जया काया्लपासनू फलशनषपत्ी ्होईल की ना्ही असा संिय आ्ह ेतया काया्ल् लोकांचा पैसा खच्ल 
करावा काय असा प्श्न साधारणपण ेसमिंसपणा असले्या मनषुयाने शवचारावयास नको काय? 
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कोणचया ्री दवुय्लसनास उत्िेन येणयास लोकधनेचू ेदगुध का शपळून काढावे? या नीश्भ्ष्ट प्ाणयांची 
सधुारणा ्मु्ही कोठे करी् अा्हा्? फलाणया फलाणया वेशया आप्या धदं्ास लायक आ्हे्  
असा दाखला ्मु्ही दणेार व अिा शस्तयांचया कंुिणखाना चालशवणयाचया धदं्ास ्ेिी आणणार! 
अस्या गैरशिस् ्त्वांवर रचले्या कायद्ाचया अमंलबिावणीचया खचा्लकर्ा एक पै दणेया् 
मी सामील ्होणार ना्ही.” (िाळया) नं्र १५००० वग्लणी दणेयाची उपसचूना (शम. ्डोसा भाईनंी 
आणलेली व ्डॉ. कुकनी अनमुोदन शदलेली.) सभासदांचया शवचारास दाखल केली ्ी १७ शवरुद्ध 
३३ म्ांनी नामिंरू झाली.

या एकंदर वतृ्ां्ावरून ्हा्ी घे् लेले काम, कसे झिून दीघ्ल पररश्माने रावसा्हबे ््डीस ने् 
अस् ्े शदसनू ये् आ्ह.े दसुरी गोष्ट लोकांचया पैिाचा वयय कसा ्हो् आ्ह ेतयाशवषयी शक्ी 
सावध रा्ह् ्े्ही शदसनू ये् आ्ह.े एवढ्याकर्ाच लोकांचया पिैांनी भरले्या मयशुनशसपाशलिीचया 
श्िोरीच ेसंरक्षक पा्हारेकरी असे मयशुनशसपाशलिीशवषयक पसु्का् रावसा्हबेांना अनलुक्षनू शम. 
वाचछिा यांनी म्हिले आ्ह.े कोणी शनषकारण भल्ीच शवधाने आप्या धमा्लशवरुद्ध केली अस्ा 
तयांना ्तकाळ उत्र दऊेन गपप बसशवणयाच ेसमथय्ल यांचया अगंी शदसनू ये् आ्ह.े

मुबंईच ेरेिनेि
(मलमतू्र वा्ूहन नेणयाच ेनाले) 

१८७० साली नामदार सर ररच्ड्ल िेमपल, मुबंईच ेगव्हन्लर, यांनी बसवले्या एका कशमिनच ेम् 
असे प्डले की, परुीषोतसग्ल, िशमनी्नू बांधले्या गिारां्नू सो्ूडन दणेयाची पद्ध्ी मुबंई ि्हरास 
लाग ूप्ेडल; परं् ु्ह ेम् १८६९-७० सालचया सरकारी कशमिनने शदले्या म्ाचया शवरुद्ध प्डले, 
म्हणनू या्ील खरे कोण्े तयाचा िोध रावसा्हबे करू लागले. तयांना नवीन योिना भयाव्ह वािली 
म्हणनू तयांच ेसने्ही नानाभाई राशणना यांचया सा्हाययाने एक घरवा्यांच ेमोठे म्ंडळ सथापणयाचा 
व तयाचयामाफ्ल ् वरील शवषयांवर चचा्ल करणयाचा व पढेु आलेला प्श्न सो्डशवणयाचा रावसा्हबेांनी 
संक्प केला. तयाप्माण ेतयांनी लोकांचया का्ही सभा भरव्या व ्डाॅ. बलेनी यांनी प्थम वयाखयाने 
शद्यावर आपण सव्:  वरील शवषयावर वयाखयाने शदली.११  पश्हली सभा २३ श्डसेंबर १८८२ रोिी 
रिामिी कावसिी ्हॉलमधये भरली. दादाभाई नवरोिी यांच ेसचूनेवरून सर िमििेिी िीिीभाई 
यांनी अधयक्षपद सवीकारले. मग रावसा्हबेांनी इगं्िी् भाषण केले तयाचा सारांि-

“यरुोपा्ील लं्डनचया आरोगयाचा इश््हास या शवषयावर पश्हला शनबंध प्थम १८४४ साली 
सिॅशिशसिकल सोसायिीपढेु वाचला गेला, ्ेव्हा यरुोपमधये आरोगयिास्त शनमा्लण झा्याच े वतृ् 
लोकांचया कानी आले. यापवूवी आ्ा शवलक्षण वािणारे का्ही आरोगयिास्तशवषयक शनयम शरिशिि 
साम्राजयाचया रािधानी् मानले िा्; परं् ु आरोगयिास्त असे का्ही ्ोपयहं् शनमा्लण झालेले१२ 
नव्ह्े. आि आपण जया इमार्ी् िमलो आ्हो् तया शठकाणाचया आसपास परुीषाेतसग्ल जया् 
सो्ूडन दणेया् ये् असे अिी गिारे ्हो्ी, असा सर िेंपल यांचया कशमिनने आपला ग््ह करून घे् ला 
आ्ह.े कारण अिी गिारे येथे नव्ह्ी व ना्ही्; म्हणनू तया चकुीचया पायावर गिारां्नू परुीषोतसग्ल 
सो्डणयाच ेसारे आखयान या कशमिनने रचलेले आ्ह.े” या ि्हराचया एका अभागी भागाचा म्हणिे 
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कामाठीपऱुयाचा उ्लेख करून रावसा्हबे म्हणाले, “एखाद्ा बलीवदा्लचया दृशष्टपथावर ्ांब्डी 
शचधंी प्डली म्हणिे ्ो िसा बझु्ो ्सा या भागाचया नावाचा उचचार का्हीिणांचया कण्लपथावर 
प्डला की ्े बझु्ा्.” (िाळया)

“पण१३ ् ो भागच मला पषुकळ वषाहंपासनू प्श्शनधी शनव्डी् आला आ्ह.े गे्या शनव्डणकुीचया 
वेळा िे.पीं.नी माझी पनु्हा शनव्ड कर्ाना एवढे म्ाशधकय दाखवले की माझा उद्ोग अनयनूपण े
चाल ूठेवणयास मला फार उत्िेन आले आ्ह.े” (िाळया)

“नागररका्ील शभनन शभनन वगा्ल्ील विनदार लोकांचा मोठा सम्ूह या आमचया सभां् ये् 
आ्ह ेव आमची वयाखयाने लक्षपवू्लक, आसथेने व उतसा्हाने ऐकून आमच ेम्हणण ेसमिनू घे्  आ्ह े्ह े
पा्ूहन असे सपष्ट वाि्े की, ि्हराचया रेिनेिची वयवसथा किी करावी याशवषयीच ेलोकां् असलेले 
अज्ान्म दरू करणयाकरर्ा िो कोणी ्क्ल  लढवनू प्काि पा्डील ्ो या ि्हरचया लोकांवरच नव्ह;े 
्र सव्ल श्हदंसुथानावर उपकार करी् आ्ह ेअसे िर एखादा म्हणले ्र कृशत्रमपणाचया दोषास पात्र 
झा्याशिवाय तयाच ेम्हणण ेखोिे आ्ह ेअसे म्हण्ा यावयाच ेना्ही.” (िाळया)

“असे अस्ा जया ना्यांचया वयवसथेवर आमचया व आमचया मलुांबाळांचया िीशव्ाची 
सरुशक्ष््ा अवलंबनू आ्ह े तयाशवषयी आम्ही िी सप्माण माश्ह्ी दे् ो तयावर िीका कर्ाना 
आम्ही शदलेली माश्ह्ी खरी आ्ह ेकी खोिी आ्ह े्े पा्हणयाच ेबािसू ठेवनू आमच े्हे्  ूचांगले 
ना्ही् असे म्हणणयाच ेप्श्पक्षी धा्डस कर्ा् ्ह ेपा्ूहन मनास फार खदे ्हो्ो. ग्ेि शरििन व इ्र 
यरुोपां्ील दिेां् शदवसानशुदवस वशृदं्धग् ्होणाऱया सनदिीर राजयवयवसथेची िी ि्हाणपणाची 
्त्वे आ्हे्  तयांना धरूनच आम्ही यिप्ाप्तीचया शप्तयथ्ल लढ् अस्ा आमचया घरगु् ी प्श्नांवर 
आम्ही चचा्ल करी् अस्ा, िो कोणी आमची शनंदा करील ्ो श्हदंी शिक्षणाचया वकृ्षाला (जयाला 
आि कलकत्यास बसलेले कशमिन बळकिी आणणयास पाणी घाली् आ्ह ेतयाला) घाय करून 
तयाचा िीवनरसच िोषनू घे्  आ्ह ेअसे म्हिले पाश्हिे. आि आम्ही जया ्ऱ्हचेया शवषयावर चचा्ल 
करणार आ्हो् ्स्या शवषयावर आपले सव्ंत्र म् शनभवी्डपण ेदणेयास आधी कोणी (शनदान या 
इलाखयां् ्री) फारसा पढेु सरसाव् ना्ही. ्ही गोष्ट िोचनीय आ्ह.े न िाणो आम्ही िाणनूबिुनू 
नसलो ्री चकु् अस;ू म्हणनू िो कोणी ्े दाखवनू दईेल तयाच ेआम्ही आभारच मान.ू” इ्की 
प्स्ावना करून मखुय शवषयाक्ेड रावसा्हबे वळले व म्हणाले, “्ह्ली जया प्कारची ना्यांची 
वयवसथा शदसनू ये्े तयाच प्कारचया नव्ह;े पण कोणतया्री एका प्कारचया रेिनेिचया वयवसथेच े
ज्ान या दिेा् सव्ल ख््ेडयापा््डयां्ील लोकांना ्हो्े व आ्ह ेतया् ढवळाढवळ इष्ट ना्ही. ख्ाकर्ा 
िपनू रािी करून साचशवलेले गोमय अमकूच शठकाणी ठेवले पाश्हिे असा एक वि्ुहकूम का्ही 
प्ां्ां् सो्डलेला ्हो्ा; परं् ु्हा ्ुहकूम लवकरच रद्द करणया् आला. पषुकळ वषाहंपवूवी मराठी् 
छिापलेले ्डॉ. शगबसन यांच े एक लघपुसु्क िो कोणी पा्हील तयास ख््ेडयापा््डयां्ील लोक 
आरोगयिास्ताचया शनयमांच ेउ्लंघन के्याशिवाय आपली काम ेचालवी् ्हो्े असे तयास कळून 
येईल. आमचया राजयकतयाहंचया उदार नी्ीमळेु िे लोकांमधये एक नैश्क व बौशद्धक बळ उतपनन 
्हो् आ्ह ेतयाचा फायदा िर खरोखर घणेयाची सरकारला इचछिा असेल (नव्ह ेमला वाि्े ्िी 
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इचछिा सरकारला वाि् आ्ह.े) ्र प्माणांशक् सव्ल ्ऱ्हचेी माश्ह्ी आरोगयशवषयक शनयम व कायद े
करणयाच े्हे्  ूव तयांची कारण े्ही सव्ल छिापनू शि्कया आणव्ील श््कया प्शसद्धीस, ्ी आणावी 
अिी सचूना कर्ो.”

“कलकत्ा ररवह ूभाग २७ या मधील ्डॉ. िवे्हस्ल यांचा लेख वाचा. तया् असे म्हिले आ्ह ेकी, 
कुराण व श्हदंधुम्लिास्त या् असे का्ही आरोगयशवषयक शनयम घालनू शदले आ्हे्  की, जयांच ेपालन 
सकू्मरी्ीने केले अस्ा ्ेवढ्यानेच आरोगयरक्षणाच ेकाय्ल ्होईल.” (िाळया)

“शम. िवे्हस्ल पढेु म्हण्ा्, ‘धन व द्रवीभू्  असे मलमतू्र शमसळून गिारा्नू वा्ूहन ने्ा कामा 
नये. ्ी पथृक् ठेवणयाचा आपला ्हे्  ूअसला पाश्हिे. सोनख् ्ह े्हो्ा ्होई्ो िशमनी्च शमसळवनू 
शदले पाश्हिे. म्हणिे तयाचया सवाभाशवक पथृककरणाने िशमनीला ख् शमळून िे् ा्ील शपकांना 
पषु्टी ये्े. एका मोठ्या रसायनिास्तवेत्याने म्हिले आ्ह े की, इशंगलि लोक सवचछि आ्हे् ; पण 
आप्या िे् ास गवॅनो नावाची पाखरांची िीि ख् म्हणनू बा्हरे दिेा्नू आण्ा् व तयाचया्ूहन 
अशधक शकंम्ीच ेआपले ख् समदु्रा् साफ धवुनु िाक्ा्.”

“चीन दिेा् कचऱयाचा कणिः िे् ीक्ेड उपयोग करून घे् ा्. मग श्हदंसुथाना् ् सा का करून 
घऊे नये? ्हा बे् िरा क्पनासषृ्टी्च िकय असणारा वाि्ो. ्थाशप, अगदी दारािी घाण म्हणनू 
प्ूडन रा्हणारा कचरा रोगराईचा उद ्भव ्होऊ शद्याशिवाय िशमनीचा िशमनीला पर् दणेयाची 
काळिी घे् ा येईल असा एक या िास्तीय यगुा् काळ येईल.” 

“वास्शवक पा्ूह गेले अस्ा घामिपणा ्हा श्हदंसुथानचया लोकां् तयांचा द्ेहसवभाव म्हणनू 
आढळून ये् ना्ही. अगदी कशनष्ठ वगा्ल्ले लोक िे दाररद्र ्या् ब्ुडालेले आ्हे्  ्े मात्र असवचछि 
आ्हे् . कलकत्याचया बेथनू सोसायिीपढेु शदले्या वयाखयाना् एक वयाखया्े म्हणाले, ‘या दिेा् 
रोगाचा प्श्बंध करण े्ही क्पना नवीन आ्ह.े हा वयाखयातयांच ेम् चकुीच ेआ्ह ेअसे म्हणण े
मला भाग आ्ह.े’

“जयांनी संसकृ् ग्ंथ (शविषे्ः आचारावरील) वाचले आ्हे्  तयांना असे आढळून येईल 
की, तया्ील शनयम फार क्डक नसले ्री फार शवस्ृ्  प्कारच ेअसनू गावा्ील घाण ना्हीिी 
करणयाचया कामी फार उपयकु्त आ्हे् . आमचया वदै्िास्तावरील संसकृ् पसु्कांचा चांगला 
सकू्मरी्ीने अभयास केला अस्यामळेु मी असे सांग ूिक्ो की, रोगाचा प्श्बंध कसा करावा 
व आरोगयाच ेरक्षण कसे करावे यावरच का्ही शनयम करणया् तया ग्ंथकारांचा मोठा किाक्ष आ्ह.े 
का्ही शनयम ्त्वज्ान सवरूपाच ेआ्हे् . का्हींना धमा्लवगुंठन शदलेले आ्ह.े ्थाशप ्मु्ही िास्तीय 
दृष्टीने या शनयमांक्ेड पा्ूह लागला ्र तया् फार उपयकु्त ज्ान साठवलेले आ्ह ेअसे आढळेल. मी 
सांग्ो तयावर शवश्वास ठेवा. ्मुचया नवीन पद्ध्ीच ेसायफन व आ् ्हवा शिरणार ना्ही अिा 
्ऱ्हनेे ्डाक लावनू जयांची ्ों्ेड शमळवलेली आ्हे्  असे नळ आमचया कोि्यवधी लोकांचया 
बदु्धीस अगमय आ्हे्  म्हणनू िर ्मु्हाला आमचया ब्ुहसंखय समािास बरोबर घऊेन योगय री्ीने 
इष्ट सथलप्ाप्ती करून घयायची असेल, ्र आ्ा समािा् िी उचच व सनमानय पदवी ्मु्हास 
प्ाप्त झाली आ्ह े तयास सािेल असे व ््लन ्मु्ही केले पाश्हिे. वर सांशग्ले्या आचारशवषयक 
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शनयमा् ्हिवाद मळुीच ना्ही. तया्ील ्त्वज्ान अगदी साध ेआ्ह ेव कालां्र झाले ्री, शसथतयं्र 
झाले ्री, शकंब्ुहना यगुां्र झाले ्री, ्े शनयम शनराबाध रा्ह्ील. मी आ्ापयहं् श्हदं ूलोकांचया 
आचारशवषयक शनयमांशवषयी िे बोललो ्ेच पािवी व मसुलमान या लोकांशवषयी बोल ूिक्ो. या 
दोन्ही लोकांचा सवचछि्ा ठेवणयाशवषयी शविेष किाक्ष आ्ह.े” (िाळया)

“परं् ुआ्ाचया यगुाक्ेड पाश्हले ्र आमचया् कृशत्रमपणा फार वाढला आ्ह ेव तयापासनू मोठे 
भय उतपनन झाले आ्ह.े सधुारणचेया समदु्रा् प्वास कर् अस्ा मागा्ल् ख्डक आ्हे् . तयांची नककी 
िागा ओळख ूयेणयाकर्ा पाणया्ील ्रतया बरुुिांची आवशयक्ा आ्ह.े ्े अस्ील ्र आमच े
रािकीय व सामाशिक ्ारू ख्डकावर आदळणार ना्ही. आ्ा आपण पढेु येऊन वयव्हारज्ान 
वापरून काय करावे याशवषयी शनभवी्डपण ेम् शदले पाश्हिे.”

“मानवी बदु्धीवरील आप्या शनबंधां् शम. लॉक म्हण्ो, ‘पत्रामधये का्ही अशनष्ट बा्मी 
असेल या भी्ीने ्े का्हीिण वाची्च ना्ही्! व का्हीिण ्र कठीण शसथ्ी आढळून येईल 
म्हणनू श्हिोबच करी् ना्ही्!’ असला प्कार आम्हाला आमचया पररशसथ्ी् कामाला येणार 
ना्ही. िास्त ्ह ेसषृ्टीचया बा्हरेून कोठून आले ना्ही. सषृ्टीचया शनयमांवरच तयाची रचना व वदृ्धी 
्हो् अस्े. ्े साध ेआ्ह.े शनयमशनशश्् आ्ह.े स्हि दृष्टोतपत्ीस येणारे आ्ह.े अनलंकृ् आ्ह.े 
म्हणनू नीरस वािेल, शचत्ाकष्लक नसेल; पण शवनयिील आ्ह.े यशुक्तप्यकु्तीने वा्हवा शमळवणयाचया 
लालसेची तयाला बाधा झालेली ना्ही. म्हणनू िो कोणी एखादी रेिनेिची वयवसथा लावणयाची 
एकादी सवाभाशवक योिना पढेु आणील व तया योिेनेने मी सांशग्लेला काय्लभाग ्हो् असेल, 
्र श्ला धरून बसा. दसुरी श्चया्ूहन चांगली योिना ्हा्ी आ्याशिवाय मी ्मु्हाला शवनवणी 
करून सांग्ो श्ला सो्ूड नका व अनयत्र चकूुन िाऊ नका. अतयं् सवचछि्ा ठेवण ेव लोकांवर 
येणाऱया सव्ल ्ऱ्हचेया आपत्ी िाळण े्ह े ्मुच ेक ््लवय आ्ह.े ्े कर् अस्ा माग्लचयु्  करणारे 
कोणतया्ही बाहरुशचर शनषप्योिक िबदाव्ंडबराला भलुनू िाऊ नका. कोण्ी योिना उत्म 
हाचा िोध करी् अस्ाना आप्या मागा्ल् येणाऱया मोठ्या अ्डचणी शवशवध आ्हे् . तया दरू 
के्या पाश्हिे्. तया मसीना नामक सामदु्रधनुी् शिर्ाना दो्होंबािसू असले्या शसला नामक 
राक्षसाप्माण ेव कैररब्डीस नामक भोवऱयाप्माण ेआ्हे् ; म्हणिे एकास दरू ठेवनू िावे ्र दसुऱया् 
घसरून िाणयाची नाशवकास भी्ी उर्ेच. मुबंई ि्हरचया रेिनेिची वयवसथा करणयाशवषयीची नवी 
योिना (िी आिपयहं्चया योिना् क्रमाने पाचवी आ्ह े्ी.) खदु्द लं्डनमधये शकंवा ग्ेि शरििनमधये 
कोणतया्ही ि्हरा् असले्या वयवसथेपेक्षा फार आघा्डी मारून पढेु गेलेली आ्ह!े अशखल 
यरुोपख्ंडा् जया पंश्ड्ांनी उत्म आरोगयशवषयाच ेज्ान शमळवले आ्ह,े तया सवाहं् शम. च्ंड ्शवक ्ह े
िरी शे्ष्ठ नसले ्री ग्ेि शरििन येथील पंश्ड्ा् या शवषयां् प्माणभू्  आ्हे् . तयांच ेम् लं्डनचया 
ना्यांशवषयी काय आ्ह े्े पा्ूह. ्े म्हण्ा्, ‘लं्डन ि्हरा् िशमनीचया खालनू गिारे बांध्याने 
व तया् सोनख् सो्ूडन शद्याने पढुील काळा् शभ्ी वािणयासारखी शसथ्ी प्ाप्त झाली आ्ह.े’ 
शम. च््ंड शवक यांनी आपले म् शवलाय्े् प्शसद्ध केले. ्ेथील ्हवा वादशववादा् उलि सलुि 
बोलणाऱया उभयपक्षास मानव्े.”
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“परं् ुआमचया येथे पा्हा. आमच ेसि्लन िनरल, वैद्कीय खातयाच ेमखुय, (मी वयशक्तशवषयक 
बोल् ना्ही. मी ्ह ेअशधकारपद धारण करणाऱयांशवषयी बोल्ो.) यांनी तया शवशिष्ट पदावर आरूढ 
झा्यावर अशधकारी या नातयाने एकदा म् शदले, म्हणिे एकंदर वैद्क खातया्ील सव्ल अशधकारी 
शिष्टाचारास अगर समयीशचतयास बळी प्ूडन शभनन म् श्राई् म्हणनू दणेयास अगदी नालायक 
्हो्ा्!” (िाळया)

“मोठमोठ्यांनी शनकाल शदले्या कामा् शवरुद्ध म् प्श्पादन करण ेसा्हसा् गणले िाईल! 
परं् ु आि ‘मलमतू्र वा्ूहन नेणाऱया ना्यांची वयवसथा यासारखया’ शवषयावर िर मानलेला 
शिष्टाचार बािलूा ठेवला ना्ही, ्र आम्ही सव्:च े व आमचया सव्ल वगा्लचया ि्हरवाशसिनांच े
अगशण् नकुसान करणार आ्हो्!” (िाळया)

“मयशुनशसपाशलिीसारखया साव्लिशनक संसथा एखादा पंथ सवीकारी् अस्ाना ्ो अशनष्ट 
आ्ह ेअसे कोणास आढळले ्र पढेु येऊन ्ो पंथ कसा चकुीचा आ्ह े्े दाखवनू दणेयाच ेतयाच े
क ््लवय आ्ह.े वास्शवक अस्या सम्ूहवाचक संसथा या एक िीकाकार म्हण्ो तयाप्माण ेअिरीर 
अस्यामळेु तयांना लाथ मार् बस् ना्ही व अनातम अस्यामळेु ् ार्ा्ही ये् ना्ही! म्हणनू आ्ा 
विनदार घरांचया मालकांनी आपले बशुद्धसव्लसव खच्ल करून या योिनेची नीि वाि लावली पाश्हिे. 
आ्ा सथाशनक सवराजयाची योिना ्यार ्हो् अस्ा आम्हास यि येईलच. आमच ेसव्ल सामथय्ल 
खच्ल करून सरकारास सा्हायय करण े्ह ेया आम्हा कीश ््लमं्  साम्राजयाचया नागररकांच ेक ््लवय आ्ह.े 
मला का्ही अशधकारी ठाऊक आ्हे्  तयांना असे वाि्े (व कसे ्े सांग्ाना मला दःुख ्हो् 
आ्ह.े) की समािाला शवचार करणयाचा िो अशधकार आ्ह ेतयाची अननयसाधारण मालकी आपणा 
एकि्यांसच असावी!” (िाळया)

“परं् ुदःुखा् सखु एवढे आ्ह ेकी, आ्ा का्ही वषाहंपवूवी शसथ्ी ्हो्ी ्ी उरली ना्ही. आ्ा 
आम्हास सवा्ंतयाच ेवारे लागले आ्ह.े रेिनेिचया वयवसथेचया बाब्ी् आम्हाला िर लं्डनचया 
वर ्ाण करावयाची आ्ह े्र यरुोपा् एकाद्ा ग्ामपरुोश्ह्ाचया भमूीवर तयाची िेवढी सत्ा अस्े 
्ेवढी आम्हाला मयशुनशसपाशलिीचया कामा् असली पाश्हिे, याचा ्मु्ही शवचार करा.” थोर्या 
कायद ेकाननू करणाऱया सभे्  आमचया प्श्शनधींचा अभाव आ्ह.े असे सांगनू रावसा्हबे म्हणाले, 
“याचा आ्ा मी उ्लेख कर् आ्ह;े कारण आ्ा तयाला प्संगच ् सा आला आ्ह.े ् ो थेि ् मुचया 
चलुीपयहं् धाव मारणार आ्ह.े ्मु्हाला ्ो िाळ्ा येणार ना्ही अिी िबाबदारी ्मुचयावर येऊन 
प्डणार आ्ह.े मयशुनशसपाशलिीचया दसुऱया कोणतया्री शवषयाने ्मु्हामधये िागृ् ी उतपनन करून 
तया् मन घालावयास ्मु्हास लावले ना्ही, ्री ्हा मुबंई ि्हराचया व इ्र ि्हरांचया मलमतू्र वा्ूहन 
नेणाऱया ना्यांचया वयवसथेचा शवषय मयशुनशसपाशलिीस प्ाणभू्  अस्यामळेु ्मु्हास ्ो ्हयगय 
करू दणेार ना्ही. एक चकू ्मुची या कामा् ्होऊ द्ा म्हणिे िभंर िीवांची ्हानी झालीच म्हणनू 
समिा.”

“्ही गोष्ट मात्र आमच े मयशुनशसपल कशमिनर यांना शि्की चांगली समिली आ्ह े श््की 
दसुऱया कोणास समिली ना्ही. ्ह ेतयांचया सकाळी प्शसद्ध झाले्या पत्रावरून शदसनू ये् आ्ह.े 
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सोनख् गिारा् सो्ूडन दणेयाचया योिने् पढुच ेरा्ूह द्ा, पण सधया ्री फरक करणयाच ेतयांनी 
कबलू केले आ्ह ेव कायमचा फरक कर्ील अिी आिा बाळगनू ठेव्ो. आिवर कशमि्या व 
कशमिने शक्ी बसली? व तयांच ेररपोि्ल शक्ी झाले? परं् ुतयांची म्े परसपरशवरोधी शनघाली. का्ही 
वरळीचया समदु्रा् रेिनेि शमळवनू दणेयाचया शवरुद्ध ्डॉ. बलेनीप्माणचे आ्हे् . िवेि्या कशमिनने 
एका म्हत्वाचया गोष्टीक्ेड दलु्लक्ष केले आ्ह.े”

“मुबंईच ेवायिुास्तवेत् ेकाय म्हण्ा् ् े यांचया गावी्ही ना्ही. वायिुास्ताप्माण ेवषा्ल्नू ८ मश्हने 
वरळीचया बािनेू वारे वा्ह् राश्हले पाश्हिे्. म्हणिे वषा्ल्नू ८ मश्हने पशू्गंधीने दशूष् अिी ्हवा 
सव्ल ि्हरभर पसरून रा्हणार! का्हींनी ्हायकोिा्ल्नू ्ुहकूमनाम ेशमळवणयाशवषयी बोलण ेकेले आ्ह;े 
परं् ुएक मनाई ्ुहकूम शनघाला आ्ह ेतयाचया पायी मयशुनशसपाशलिीला ३०० रु. मश्हना भदुहं्ड भरावा 
लाग् आ्ह.े मी िे म्हण्ो की, आठ मश्हने सषृ्टीशनयमाप्माण ेवरळीक्ूडन वा्हणाऱया वाऱयाबरोबर 
दगुहंधी सव्लत्र पसर्े तयाचया खरेपणाबद्दल मलबाराश्हल, म्हालक्मी व खबंालाश्हल या नावाने 
प्शसद्ध असले्या ि्हराचया भागां् ददुदैवाने जयांना  रा्हवे लाग् आ्ह े्े साक्ष दे् ील. तया सवाहंना 
मी शवनवनू सांग्ो की, फक्त एवढ्याचा िोध चांगला करणयाकर्ा एक ल्हानिी कशमिी बसवा. 
त्रासाक्ेड पा्हवयाच ेना्ही; परं् ुआप्या सव्:चया व सव्:चया कुिंुबाचया आरोगयाक्ेड पा्हवयाच े
आ्ह.े इ्के केले ्र पररणाम का्ही फायदा ्होईल. (िाळया) सर्ेिवेिी एक सांग्ो की, कोण्ा्ही 
उपाय योिण े्ो घाईने योि ूनका. आमची मयशुनशसपाशलिी घाई करी् नस्े. ्ह्लींची ना्यांची 
दःुशसथ्ी ्ही ्मुचया ्हळेसां्ड करणयाने व उदासीन रा्हणयाने प्ाप्त झाली आ्ह!े मयशुनशसपाशलिीस 
सा्हायय करा. सरकारास उपयोगी प्डा म्हणिे का्ही चांगली यकु्ती शनघले. ्मु्ही स्बधपण ेएका 
िागेवर शसथर बसण ेिकय ना्ही! ् मु्ही िागयावरून ्हललेच पाश्हिे. ् े मागे म्हणा अथवा पढेु म्हणा! 
पण पढेु िाण े्ह ेब्ुह्ेक अिकय शदस् आ्ह.े ्थाशप, आम्हाला काय पाश्हिे आ्ह े्े नीि समिनू 
घऊेन पढेु िाऊ लागला् ् र ् े साधय आ्ह.े मला ररकामी ओर्ड नको आ्ह.े धीराने काम करा अिी 
शिफारस कर्ो. आि आम्हापढेु असलेली रेिनेिची वयवसथा िी भी्ीदायक शसथ्ीला िाऊन 
पोचली आ्ह ेश्ची कारण ेआमची व आमचया कॉपबोरेिनची ्हयगय व आळस ्ही दोन आ्हे् .”

“समदु्राक्डील वारा १८ ्ास वा्ह् अस्ो ्ो आमचया ्हा्ा् िेवढे ्होणयासारख ेआ्ह े्ेवढे 
सव्ल करून ्ो वारा िकय श््का िदु्ध रा्हील असे केले पाश्हिे व जया सचूनेचया योगाने समदु्राचया 
वाऱया्ील आरोगयाव्ह गणु कमी ्होईल ्ी सचूना मी भयाव्हच समि्ो.”

“मलेररया रोगाला वारा फार दरूवर वा्ूहन नेऊ िक्ो ्े साष्टी बेिां्ील दलदलीचया िागा 
मुबंईचया आरोगयास किा न्ड्ा् तयावरून शसद्ध ्हो् आ्ह.े” मुबंईचया आसपास िी खािण े
व दसुऱया शनच अिा नापीक िशमनी आ्हे्  तयांचा उपयोग मळाचया कामी केला ्र सरकारचा 
फायदा ्होईल, म्हणनू तया िशमनी सरकारने मयशुनशसपाशलिीस द्ावया असे शम. क्राफ्ड्ल यांनी शदलेले 
म् व सिेि सेके्रिरी यांचा तया अथा्लचा खशल्ा नं्र रावसा्हबेांनी वाचनू दाखवला. तयाप्माणचे 
वरळीचया समदु्रा् मलमतू्र सो्ूडन शद्यास सव्ल ि्हराची ्हवा शवषारी ्होईल.” असा इिारा दणेारा 
शम. अिॅशकनस यांचा ररपोि्ल रावसा्हबेांनी वाचनू दाखवला. नं्र रावसा्हबे म्हणाले, “मी म्ंडळींचा 
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वेळ पषुकळ घे् ला असनू्ही माझ ेम्हणण ेअधतेच सांगनू झाले व अधते राश्हले याकर्ा जयांनी माझ े
म्हणण ेलक्ष दऊेन ऐकणयाची म्ेहरेबानी आि केली ्े िर पनु्हा ्िीच कर्ील ्र मी माझ ेम्हणण े
पढुचया सभे्  परेु करीन.’ (२३.१२.१८८२) 

रावसा्हबेांच े दसुरे वयाखयान ६.१.१८८३ रोिी इगं्िी् झाले तयाचा सारांि, “मागचया  
वयाखयाना् सांशग््याप्माण ेसोनख्ाशवषयी शलश्ह्ाना १८७९ चया कशमिनने एक खोिा ग््ह 
करून घे् ला ्हो्ा. ्ो असा की, सोनापरू व ्ुडककरवा्डी येथे सोनख् जया् सो्ूडन दणेया् ये् 
अिी गिारे ्हो्ी. मलमतू्र वा्ूहन नेणयाचा ना्यांचा शवषय फार म्हत्वाचा आ्ह;े यास्व कलकत्याच े
्डॉ. मकॅ्डोना््ड म्हण्ा्, तयाप्माण े वादशववादा् नेमस्पणा राखला पाश्हिे व जया गोष्टींचा 
आधार म्हणनू घयावयाचा आ्ह ेतयांचया सतयासतय्ेबद्दल सकू्म शवचार केला पाश्हिे. एवढ्याकर्ा 
मी खालील प्श्न मयशुनशसपाशलिीचया आरोगयखातयाचया मखुय अशधकाऱयाक्ेड पाठवनू तयांची उत्रे 
आणली आ्हे् .” 

प्श्न ः िशमनीचया पोिा्नू बांध्या िाणाऱया गिारा् ्हवा खळे्ी ठेवणयाची काय व किी 
्िवीि केली आ्ह?े

उत्र ः ५-६ चौरस इचंी िफॅि्सनी.

प्श्न ः ्ह्ली िी िनुी मधयेच द्ारे ठेवली आ्हे्  तयांच ेकाय करावयाच?े
उत्र ः कृशत्रम री्ीने ्हवा खळेव्ाना ्ी बंद करावयाची; परं् ुआ् मळ सो्ड्ाना व ्पासणी 

कर्ाना उघ्डी ठेवायची. 

प्श्न ः यापढेु असली द्ारे ठेवणार की ना्ही? 
उत्र : ्पासणीकर्ा व सवचछि्ेकर्ा ्ी अवशय आ्हे् . 

प्श्न ः घरांिी, ग्लीिी, रसतयािी मखुय गिाराचा संबंध िळुवणयाकर्ा िफॅि्स ठेवणार शकंवा 
ना्ही?

उत्र ः ्होय. 

प्श्न ः ्डॉ. कुक यांचया म्हणणयाप्माण ेशचमणया ठेवणार की ना्ही?
उत्र ः ना्ही!

प्श्न ः रोि दरमाणिी सं्डास धऊुन िाकणयाकर्ा शक्ी गॅलन पाणी खच्ल करणार?
उत्र ः नेमके शक्ी ्े सांग्ा येणार ना्ही; परं् ुखालील ्ीन प्कारांनी सफाई करावयाची; क) 

मळ चरु्ूडन प्ूड करण,े ब) आपोआप सं्डास सवचछि जयांचया योगाने कर्ा ये्ील अिी पाणयाची 
िाकी ठेवण,े क) समदु्राचया पाणयाचा उपयोग करण.े ्ड) दरमाणिी दररोि २ गॅलन पाणी दणे.े

“ग्ृहसथ्हो! कलकत्याच े्डॉ. मकॅ्डोना््ड ्ह ेदर माणिी ३० गॅलन पाणी माग् आ्हे् . वरील 
उत्रा् दाखल झाले्या योिनेसारखया योिनेशवषयी (लॅनसेि, वैद्किास्तावरील लं्डन येथे 
शनघणारे माशसक, १८८२ चया नोव्हेंबर मश्हनयाचया अकंा्) काय म्हण् आ्ह े्े पा्हा.”

“िशमनी्नू घा्ले् या गिारांना मधये द्ारे करून लोख्ंडाचया ्ा््डया ्ों्डािी बसवनू ्ी 
उघ्डी िाकण ेव आ्नू ्हवा खळेवणयाकर्ा िफॅि्सची योिना करण ेइतयादी उपायांना ्े माशसक 
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अपायकारक म्हण् आ्ह.े” मतृयचू ेवा्ेड असे नाव दऊेन लं्डनचया म्हालांच ेवण्लन कर्ांना ्े 
म्हण्े, ्ह ेरािवा्ेड झोप््डयांपेक्षा वाईि आ्हे् ! गिारां्नू उद ्गीण्ल झालेली शवषारी ्हवा वा््डया्नू 
नळयांचया माफ्ल ् शिर् रा्हील ! इ. xxxx’ अस्या उपायांिी आम्हाला का्ही क ््लवय ना्ही! 
‘अ्हो’ पण आमचया्ील कोणी थो्डकया कारणाने मशूचछि्ल् प्डणारे लोक म्हण्ील ‘१७ लक्ष 
आधीच आमच ेया कामा् खच्ल झाले आ्हे् ! म्हणनू आपण गोळी शगळली ्र सगळी शगळली 
पाश्हिे! मग काय वािेल ्े ्होवो!’ ग्ृहसथ्हो! मी ्मु्हास या मागा्लच ेअवलंबन करणयास सांगणार 
ना्ही. मी ्मु्हास शवनं्ी करून सांग्ो िरा थांबा! शवचार करा व ्मु्हाला योगय शदसेल ्े करा.” 

“मागील खपेेला ्मु्हाला मी वरळी येथे आणनू सो्डले ्हो्े. आ्ा दशैनक पत्रा् एक ग्ृहसथ 
येथे कसली्ही दगुहंधी ना्ही असे म् प्दशि््ल  करी् आ्ह.े ठीक आ्ह!े तयाशवषयी आमची खात्री 
करून दणेयाकर्ा जया शठकाणी पंपाने पाणी समदु्रा् सो्ूडन दणेया् ये् आ्ह,े तयाचया सशननध तया 
ग्ृहसथाने घर बांधावे व िी गंधाव्ह ्हवा ्ेथनू शनपिेल श्चा उपभोग खिुाल एकि्याने आनंदाने 
घयावा!”

नं्र रावसा्हबेांनी दोन-्ीन कशमिनांची वरील योिनेशवरुद्ध असलेली म्े वाचनू दाखवली. 
तया् पशश्म समदु्रा् गिारा्ील पाणी सो्डण े्ह ेसमदु्राक्डील आरोगयाव्ह वारे दशूष् करण ेआ्ह,े 
असे ्डाॅ. लीथ यांच ेम् ्हो्े व िवळ िवळ ्िीच म्े. ्डाॅ. हलेूि व ्डॉ. रॉशलनसन यांची ्हो्ी 
तयांचा उ्लेख केला.

नं्र गिारा् शवषारी वाय ू कसे उतपनन ्हो् अस्ा् ्े िास्तीय पद्ध्ीने दाखवनू तया्च 
मळमतू्र शमश् केले अस्ा शवषमजवर व पिकी यासारखया भयंकर रोगांच ेिं् ूकसे उतपनन ्हो्ा् 
्े रावसा्हबेांनी सांशग्ले व म्हणाले, “या रोगांनी पछिा्डले्या लोकांची मळमतू्राची गिारां् भर 
प्डली म्हणिे तयांचया वाढीला फायदिेीर अिी िागा साप्ड्े; परं् ुवरील रोगांनी पछिा्डले्या 
लोकांच ेमळमतू्र खु् या िागे् िाकले अस्ा सयूा्लचया उन्हाचया ््डाखया् ्े सकूुन गे्याने रोगांच े
िं् ूमरून िा्ा्! परं् ुसव्ल ि्हरभर घरांना गिारांिी िळुवणाऱया नळांच ेिाळे रोगांचया िं्ूंचया 
वाढीस अनकूुल अिा पररशसथ्ी् पसरेल व तया्नू रोगी व शनरोगी या सवाहंच ेमळमतू्र वा्ूह लागले 
म्हणिे तया िं्ूंचया आयषुयाचा शवमा उ्र्यासारख े ्होऊन पढेु पढेु या ि्हरां्ील पाणयाचा 
परुवठाच दशूष् ्होऊन वरील रोगांची साथ उतपनन ्होणयास सा्हायय ्हो्े. गिारे बांधणया् ्मु्ही 
वािेल तया ्ऱ्हचेा माल वापरला्, ्री ्े िळणार ना्ही अिी खात्री दे् ा यायची ना्ही. म्हणनू 
िेथनू मळमतू्र वा्ूहन नेणारी गिारे बांधली आ्हे्  ्ेथनू अथवा तयांचया िवळून शपणयाचया पाणयाचा 
नळ घालण े्ह्ेही धोकयाचचे आ्ह.े याकर्ा गिारांचा घरांिी संबंध नसावा व ि्हरां्ील गिारे ्हो्ा 
्होई्ो उघ्डी असावी.”

“श्हदंसुथाना् आरोगय रक्षणाथ्ल योिावयाचया शवशवध उपायांशवषयी पाल्लमेंिच े ररपोि्ल आ्हे् . 
तया् ्डॉ. वेअर यांच ेम्हणण े शदलेले आ्ह े्े असे, ‘मुबंई्ील घरांचा सं्डासांिी संबंध ना्ही. ्े 
अगदी दरू बांधलेले अस्ा्, म्हणनू रसतयां्ील गिारे बांधणयास का्ही ्हरक् ना्ही.’ ्ह ेम् आ्ा 
बािलूा ठेवनू िशमनी्नू बांधले्या गिारां्नू मळमतू्र शमसळावयास सांगनू व ्िा गिारांचा 
संबंध नळयांनी घरांिी िो्ूडन मतृयलूा आमंत्रण दऊेन उंबरठ्यािी तयाची सथापना करणयास सांग् 
आ्हे् !”
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“असा माझया पढेु परुावा अस्याने गिारांचा संबंध घरांिी नळयांनी ठेवणयाची योिना िी पढेु 
आली आ्ह ेश्ला शवरोध करावा लाग् आ्ह,े म्हणनू वाईि वाि्े. रसतयाचया बािचूी उघ्डी गिारे 
(जयांच ेनाव शनघाले अस्ा ्हसणयाचा शिष्टपणाचा प्घा् प्डला आ्ह े्ी) बांधणयाची शिफारस 
नकु्ी आ्ापयहं् ्हो् असे. ्ी कंुभारवा््डया् शम. रि्ॅहमॅ, ्ेड. इशंिशनअर, यांनी बांधलेली ्हो्ी. 
कामाठीपऱुया्ील गिारांचया उघ्ेडपणामळेुच ्ी चांग्या ्हवेचया संसगा्लने बा्हरे दगुहंधी पसरवी् 
ना्ही्, असे ्डॉ. वेअर म्हण्ा्. गिारे उघ्डी ठेवली व गिारांचा घरांिी नळांनी संबंध िो्डला ना्ही 
म्हणिे गिारां्नू घरा् घा्क वाय ूशिरणार ना्ही्. मी ्ीस वषते अनभुव घे् ले्या एका िास्तज्ाच े
म् घे् ले आ्ह.े ्ो म्हण्ो आम्हास एका क्री्डाश्वावर बसवनू ्ुडलवणया् ये् आ्ह.े मी पढेु म्हण्ो 
की, या क्री्डाश्वाच ेिीन व लगाम ्ुडककरवा्डी व धोबी्लाव येथनू लिोपिींची आणलेली आ्हे् !” 
१४ नं्र सकोबल कशमिनचा ररपोि्ल रावसा्हबेांनी आप्या्फते  असलेला वाचनू दाखवला. तयानं्र 
जया खोली् मनषुये रा्ह्ा् श्चयािी कोणतया्ही गिाराचा संबंध ठेव्ा कामा नये, असे जया् 
सपष्ट म्हिलेले आ्ह े्ो गणिेशख्ंडी्ील गव्हन्लर सा्हबेांचया बंग्या्ील मळमतू्र वा्ूहन नेणाऱया 
ना्यांचया वयवसथेशवषयी ररपोि्ल वाचनू दाखशवला. शम. लॅमस्ेडन, सॅशनिरी कशमिनर, यांचा तयाच 
म्ाचा ररपोि्ल रावसा्हबेांनी वाचनू दाखवला, ्ो असा- लं्डन ि्हरा् असले प्कार पषुकळ आ्हे् , 
गिारांशवषयी सव्ल अनथ्ल िाळावयाला एकच उपाय आ्ह.े ्ो ्हा की, गिाराचा घरािी संबंध ठेव्ा 
उपयोग ना्ही! पढेु रावसा्हबे म्हणाले-

“्ही अवसथा िर गणिेशख्ंडी्ील एका रािवा््डयाची ्र २४००० मुबंईचया घरांची काय 
्होईल?”

“१८७९ साली मी कामाठीपऱुयाच े ्फते  शनव्ूडन आलो अस्ा ्ेथील गिारांची वयवसथा 
पा्ूहन आलो. ्डाॅकिर वेअर बरोबर ्हो्े. आम्ही ्ही सधुारणा केली, ्ी केली अिी फुिारी मार्ो. 
कोणी अशधकाऱयाने नवीन योिना आणली म्हणिे ्ी मिंरू कर्ाना ्ो िबाबदार आ्ह े असे 
म्हण्ो व ्ी योिना अमला् आलीच पाश्हिे असे म् दे् ो! या िबाबदारीचा अथ्ल काय? या 
नळया घालणयाबद्दल मनॅ्हो्स ठेवणयाबद्दल व सव्ल कामाठीपऱुयाभर मतृयचूा सलुभ संचार करून 
दणेयाबद्दल कोण िबाबदार आ्ह?े पनु्हा शवचार्ो कोण िबाबदार आ्ह?े असे अस्ा िे आम्ही या 
योिनांचया शवरुद्ध येथील व शवलाय्े्ील परुावा आणनू ्हिर कर्ो तयांना दोष दणेया् ये्ो. कारण 
अशधकाररकी यशक्षणीचया कां्डीने ्मुचया ्डोळयांपढेु उतपनन झालेला भ्म दरू कर्ो!”

“आ्ा आमच ेिीकाकार म्हण्ा् ‘पण काय ्हो! आम्ही १७ लाख आधीच खच्ल करून बसलो 
आ्हो् ्े!’ खरे! तयावर मी शवचार्ो, आणखी खच्ल करून आमचयापैकी आणखी मलेु-माणसे 
मारून का घयावी!”

“१८७८ चया श्हदं ू पेशट्यिमधये िेमस कानस ्व्हतेिस्लचा ररपोि्ल आला आ्ह,े ्ो पा्हा. तया् ्े 
५ कोिी खच्ल ्होऊन्ही रेिनेिची वयवसथा चांगली झाली ना्ही असे गाण ेगा् आ्हे् . खदु्द लं्डन 
ि्हरचया रेिनेिचया वयवसथेसंबंधी सवाहं् मोठे प्माणभू्  िास्तज् शम. च्ॅडशवक काय म्हण्ा् 
्े पा्हा- घरांमधये गिारां् उतपनन झालेले शवषारी वाय ू नेऊन सो्डणयाची ्ही वयवसथा म्हणिे 
एक नशलकायंत्रच झाले आ्ह े! x x याच शवषारी वायमूळेु पषुकळ सरकारी कचऱेयांचया इमार्ी 
सो्ूडन अनयत्र िाणयाची वेळ आली ्हो्ी. नं्र १८७९ मधये िाइमसमधये एक लेख या प्कारचया 
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वयवसथेचया शवरुद्ध आला ्हो्ा. ्ो रावसा्हबेांनी वाचनू दाखवला व म्हणाले, “१८७९ मधये िर ्ही 
शसथ्ी ्हो्ी ्र आ्ा आठ वषाहं्च ्ही अपायकारक ठरलेली वयवसथा मुबंईस श्ह्कारक ्होईल 
इ्का फरक ्होणयास जवालामखुी पव्ल्ाचाच प्च्ंड सफोि झाला पाश्हिे एरव्ही ्होणार ना्ही.”

नं्र मागील कशमिनांचया म्ांवर १८७० चा सरकारी ठराव नवीन वयवसथेला प्श्कूल 
असलेला वाचनू रावसा्हबे म्हणाले-

“ग्ृहसथ्हो, आम्ही िीका केली म्हणिे ्ी शवनािातमक आ्ह,े रचनातमक ना्ही असे म्हण्ा्. 
तयावर मी शवचार्ो आम्हाला रचना कोठे करू दे्  आ्हे् ?”

“एकावर एक योिना करणयाच े्ह ेप्कार कसे आ्हे् ? ्र पश्ह्या गावठी िाळे् िाणाऱया 
श्हदंी मलुाची गोष्ट सांग्ा् ्से. तया् सांशग््याप्माण े एक मलुगा ्हो्ा ्ो बी रुि् घाली, 
वर पाणी शिपंी व लागलीच एक दोन शदवसांनी उकरून पा्ही असे कर्ा कर्ा बी पश्ह्यापके्षा 
शबघ्डले आ्ह ेअसे पा्ूहन अगदी त्रासनू िाई. मग पनु्हा बी िशमनी् परुून िाकी व असा क्रम 
्ीनचार वेळा के्यावर ्े बी रुिणयाचा प्यतन करून न वाढ्ा मरून िाई!”

“्हीच शसथ्ी आमचया सां्डपाणयाचया वयवसथेची आ्ह.े एक कशमिी बस्े. ्ी एक योिना 
्यार कर्े. ्ी योिना किी काय फलदू्रप ्हो्े ्े पा्ूहन झाले ना्ही ्ोच ्ी बािलूा सारून दसुरी 
कशमिी बसवणया् ये्े. श्ची वाि माग्या कशमिींप्माणचे लाग्े. श्सरी कशमिी बस्े व श्ची 
कळी उमलणयापवूवीच कुर््ूडन िाकणया् ये्े. िवेिी शम. सकोबलच े कशमिन बस्े. एक दीघ्ल 
श्माव्ह योिना ्यार ्हो्े. कॉपबोरेिन श्ला संम्ी दे् े. तयाप्माणचे पवूवीचया अवन् काळा्ील 
मामलेदाराप्माण े्ह्ेही कशमिन अश्वारूढ ्हो् अस्े आमचयाक्ेड पाठ करून धाव् ये्े, कारण 
तयाच्ेही काम शनरुपयोगी म्हणनू बािलूा सारणया् येऊन नवीन कशमिन वसणयाचा संभव अस्ो!”

“१८७० चया िवेिचया ठरावानं्र आमचया अनेक शपढ्या झा्या असे समिणया् ये्े. 
आमची सव्ल घरे पा्ूडन पनु्हा बांधली गेली आ्हे्  असे मानणया् ये्े. आमचया िके्डो वषाहंचया 
चालीरी्ी जयांना आम्ही इ्कया शचकािीने धरून बस्ो तया सव्ल अगदी पार बदलनू गे्या असे 
धरून चाल्ो व आमचया कॉपबोरेिनचया का्ही सभा् मिंरुी शमळ्े व नवे कशमिन िनमास ये्े व 
मागचयावर सवार ्हो्े. मागे काय झाले श्क्ेड पा्ह् ना्ही व अगदी िवेिी ररपोि्ल िे ्होईल (म्हणिे 
सव्:चा) ्ो केवळ िवेिचा म्हणनू मानय कर्े. अिा री्ीने मळमतू्र वा्ूहन नेणाऱया ना्यांचया 
वयवसथे् जया अ्डचणी आ्हे्  तया कागदोपत्री ् री दरू ्हो्ा्. िर अिी वस्शुसथ्ी आ्ह े् र अिा 
सव्ल योिना शनषफळ झा्याच पाश्हिे् असे मी िोराने सांग्ो व तया शनषफळ व्हावया ्हचे योगय 
आ्ह.े तया योिनांचया थ््डयावर तयांचया मृ् ीच ेका्ही कारण शल्हावयाच ेआवशयक ठर्यास मी 
असे शल्हीन की, या योिना तयांचया अश्ियेकरून नष्टिीव झा्या.” 

सर िमििेिी अधयक्ष म्हणाले, “वयाखयातयांची म्े ्ीच आमची म्े असे म्हणावयास सभसे 
असलेले श्ो्े बांधलेले ना्ही्. ्थाशप काळाेखा् उ्डी घऊेन खा््डया् प्डणया् धोका आ्ह.े 
म्हणनू िरा थांबनू शवचार करणयास िो वयाखयातयांनी कळकळीचा उपदिे केला ्ो अतयं् उपयोगी 
आ्ह.े लोकांमधये ि्हरवासीिनांच े िीशव् जयावर अवलंबनू आ्ह े तया प्श्नाची याचया अगोदर 
वािाघाि सरुू झाली ना्ही, म्हणनू वाईि वाि्े; परं् ुया गोष्टीचा मळुीच आरंभ न करणयापके्षा 
उशिरा करण ेबरा.”
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शम. शफरोििा मथेा म्हणाले, ्ही वयाखयाने फारच प्िसंनीय झाली. ्डॉ. सखाराम अिु्लन 
यांनी तयांना पषु्टी शदली. नं्र एक कशमिी नेमणया् आली. श्ने वग्लणी गोळा करून ्ही वयाखयाने 
छिापनू काढून ्ी लोकांना वािावी व मुबंई सरकार व श्हदंसुथान सरकार यांचया निरेस वरील 
मलमतू्रशवसि्लनाचया पद्ध्ी् काय दोष आ्हे्  ्े आणनू द्ावे असे ठरले.

या वयाखयानांचा पररणाम चांगला झाला. ्डाॅकिर बलॅनक यांनी (िे मलमतू्र गिारां् सो्डणयाचया 
्फते च े्हो्े तयांनी) पढेु येऊन एक उत्रादाखल वयाखयान शदले. तया् ्े म्हणाले की, ‘्ू् ्लच मलमतू्र 
या नवया गिारा् सो्ूड नये. बाकी हा नवया ्ऱ्हचेया योिनेने पवूवीपके्षा सवचछि्ा अशधक चांगली 
रा्हील.’ या वयाखयानास सव्: नामदार गव्हन्लर सा्हबे, ्हायकोि्ल िजि व पषुकळ सरकारी अशधकारी 
्हिर ्हो्े. तयानं्र लोकां् चचा्ल पषुकळ सरुू झाली. ्ी चाल ूठेवणयाकर्ा रावसा्हबेांनी पनु्हा एक 
मुबंई गॅझिेमधये पत्र छिापनू प्शसद्ध केले ्हो्े, तयाचा सारांि -

“्मुचया पत्राची मौ्यवान िागा व ्मुचा मौ्यवान वेळ मी ्ह े पत्र शल्ूहन घे् ला नस्ा; 
परं् ुआि आमचयापढेु िो प्श्न आ्ह े्ो िर नीि री्ीने सो्डवणया् आला ना्ही ्र आमचया 
िीवास धोका येणार आ्ह.े ्ो मला बोलावयाला लाशव् आ्ह.े आ्ा माझ ेयरुोशपयन व श्हदंी शमत्र 
शवचार्ा्, “काय ्हो! असे ्हो्े ्र इ्के शदवस का बोलला ना्ही्?” तयावर माझ ेअसे उत्र आ्ह े
की, ्होय, मी बोललो; पण माझ ेिबद ऐक्ो कोण? 

पढेु या पत्रा् मागील वयाखयानांचा सारांि दऊेन रावसा्हबे शलश्ह्ा्- 

“िे उंच िेक्डीवर रा्ह्ा्, ्े शनंच मदैानावर रा्हणाऱया लोकांना ्हस्ा्! मी सव्ल साव्लिशनक 
वयाखयातयांना शवनं्ी करून सांग्ो की, बाबांनो, क्डक िोरदार अथवा अलंकृ् भाषा म्हणिे सतय 
नव्ह,े िास्त नव्ह ेशकंवा सबळ कारण नव्ह.े”

“आम्हाला आ्ा सरसपण ेसांगणया् ये्े की, सषृ्टीचया शनयमांचा आश्य सो्डा, कलेला व 
श्चया साधनांना मान द्ा.”

“सथाशनक सवराजय ्ह ेनसु्े िबदाव्ंडबर नसेल ्र अशधकाऱयांचया पािां्नू ्े मोकळे असले 
पाश्हिे.” 

“राऊळां् दवे कुठला्ही सथाशप् अस ूद्ा. सत्ादवेीपढेु ् ेवढा सवाभाशवक री्ीने का्ही ्री धपू 
िाळणया् ये्ोच ्ह ेखरे आ्ह;े परं् ुआम्ही मात्र अस्या दवे्ोपासनेपासनू दरू चालले पाश्हिे. असे 
न के्यास शवनािप्ाप्ती ्होईल. काॅपबोरेिनने का्ही प्योग करून पा्हणयास मिंरुी शदली आ्ह;े परं् ु्े 
प्योग करणया् आले आ्हे्  की ना्ही शकंवा कसे केले आ्हे्  श्क्ेड कोणी्ही पाश्हले ना्ही. नवे- 
नवे उपाय व तयांचया योिनेकर्ा पैिांची भर्ी वारंवार चौकिी के्याशिवाय करणया् ये् आ्ह.े 
्ह ेपाश्हले म्हणिे आम्हा नगरवाशसिनांना रािकीय मचूछिा्ल आली आ्ह ेव श्चया दसुऱया अवसथेप्् 
पोचलो आ्हो्. ्ह ेसथाशनक सवराजयाचया प्ाप्तीला शवघा्क आ्ह.े” (३१.५.१८८३)

या मोठ्या वयाखयानांचया मोठ्या सारांिावरून रावसा्हबेांचया अगंच ेका्ही शवशिष्ट गणु शदसनू 
ये्ा्. १. साव्लिशनक श्ह्ाची कळकळ, २. रेिनेिसारखया म्हत्वाचया शवषयावर ्जज् लोकांमधये 
म्भदे झाला अस्ा आपली सव्:ची बदु्धी चालवनू तया्ले ्थय िोधनू काढणयाची आव्ड, 
३. ्त्विोधनाथ्ल प्ड्ील ्े श्म करणयाची ्हौस, ४. शवरुद्ध म्ाचया लोकांिी ्हिवाद न सांग्ा 
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यशुक्तवाद करणयाची प्वतृ्ी, ५. यशुक्तवाद कर्ाना शिष्टाचाराच े सदवै अवलंबन करण े व ६. 
साव्लिशनक प्श्न सो्डव्ाना सरकारास सा्हाययभू्  ्होण े्ह ेगणु अनकुरणीय आ्हे् . ्ह्ली जयाला 
तयाला साव्लिशनक श्ह्ाची कळकळ सिुली आ्ह.े अिा काळा् या भाषणांचा फार उपयोग ्होईल 
व मलमतू्र वा्ूहन नेणयाच ेनाले कसे बांधावे ्े तयांना समिनू येईल.

रावसा्हबेांच े ्ह े म् िवेिपयहं् कायम ्हो्े. पढेु घरा्ील माेऱया या बंद केले्या गिारांिी 
िो्डावयाचा प्श्न शनघाला ्ेव्हा ्े कलकत्यास ्हो्े. तयांनी ्ेथनू ्हरशकसनदास यांना  शलश्हले की, 
‘सववा कोिी रुपये खच्ल ्होईल तयाला भी् ना्ही; परं् ुघरां्ील मोऱया अिा गिारांिी िो्डणयाने 
प्ाणघा् ्होईल.’ (१०.१.१८८६)

रावसा्हबेांचया अिा का्ही का्ही कामशगऱयांबद्दल का्ही मयशुनशसपल ररपोिा्ल् प्िसंापर 
उ्लेख आ्हे् .

शच्ायंत्रे 
१८८७ साली मुबंई मयशुनशसपाशलिीचया काॅपबोरेिनचया सभे्  श्हदं ू लोकां्ील िाश््हीन 

लोकांची पे््े तवरर् भसम करून िाकणयाची यंत्रे आणशवणयाची योिना पढेु आली ्हो्ी, श्ला 
शवरोध कर्ाना रावसा्हबेांनी एक ठराव आणला ्ो असा- श्हदंूपंैकी िाश््हीन व दसुऱया का्ही 
लोकांची पे््े द्हन करणयाची यंत्रे उभारणयाची योिना काॅपबोरेिनला मानय ्होण ेिकय ना्ही. असे 
करण ेश्हदंूचंया धम्लिास्ताशवरुद्ध आ्ह.े या भट््टयांचा शवचार शनघ्ाक्षणी समग् श्हदं ूसमाि सािशंक् 
झाला आ्ह.े सव्ल दिेभर शच्ा रचनू मृ् ांच े द्हन करणयाची िी साधी पद्ध्ी आ्ह,े तयाप्माण े
दररद्री श्हदंूचंी पे््े द्हन करणयाकर्ा िो खच्ल येईल, ्ो चालशवणयाकर्ा धमा्लथ्ल का्ही रककम 
मयशुनशसपाशलिी दणेयाच ेकरील.

नं्र कशमिी्फते  शदलेले म् आम्ही पर् घे् ो अिा अथा्लचा (सर) ्हरशकसनदास व थॅकरसी 
मळूिी यांचा अि्ल रावसा्हबेांनी वाचनू दाखवला. तयाप्माणचे का्ही िा्ींच ेमखुय मखुय पढुारी 
लोक, मुबंईच े िास्ती, पंश्ड् गटू्टलालिी गोसवामी, दवेकीनंदनाचाय्लिी यांच े अि्ल व दसुरा 
मुबंईकरांचा अि्ल प्शवष्ट करून रावसा्हबे म्हणाले-

“१८६८ साली शम. क्राफ्ड्ल यांनी ्हा प्श्न उपशसथ् केला ्हो्ा. तया वेळेसच तयांनी कलकत्ा येथे 
असला पे््द्हनाचा प्कार यिसवी झाला ना्ही असा ररपोि्ल केला ्हो्ा.”

“आणखी द्हा वषाहंपवूवी मगतेशलया आशण कंपनी यांचया पत्रावरून ्हा शवषय सभपेढेु आला 
्हो्ा. तयावेळी अ.ॅ कशमिनर ्डॉ. वेयर यांनी शवरुद्ध ररपोि्ल कर्ाना असे शलश्हले ्हो्े की, या भट््टया 
कामास येणार ना्ही् व श्हदं ूलोक फार शवरोध कर्ील.”

“कलकत्या्ूहन मयशुनशसपल सेके्रिरीक्ूडन मी माश्ह्ी मागशवली ्हो्ी. तया्नू असे शनषपनन झाले 
्हो्े की, भट््टयांच ेकाम समाधानकारक झाले ना्ही म्हणनू तयांचया उभारणीच ेकाम िाकून दणेया् 
आले. धम्लिास्ता् सांशग््याप्माण ेया भट््टयां् पे््द्हनशवधी कर्ा ये् ना्ही. ििेारचया लोकांना 
उपद्रव झा्याशिवाय ् े काय्ल करण ेिकय ना्ही. ्हा अनभुव कलकत्याचया लोकांचा झाला. जयांचया 
श्ह्ाकरर्ा हा भट््टया रचावयाच ेघाि् आ्ह ेतया मुबंईचया लोकांच ेम् काय आ्ह े्े प्थम शनशद्लष्ट 
केले्या अिा्ल् नमदू आ्हचे.” 
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“या भट््टया रचणयाचया शवरुद्ध इ्के पषुकळ लोक उठले आ्हे्  की, तयांचया म्ाला मान शमळण े
अवशय आ्ह.े” 

्डॉ. बलेनी यांनी अनमुोदन शदले. इ्रांनी पषुकळ उपसचूना आण्या, तयांना उत्र दे् ाना 
रावसा्हबे ४.११.८७ रोिी म्हणाले, “जयांनी भट््टयांचया योिनेला शवरोध आणला आ्ह ेतयांचया 
मना्नू अप्ी्ीच ेप्दि्लन करावयाच ेआ्ह ेअिी ्ो्हम् तयावर िी आणणया् आली आ्ह,े श्चा 
मी कोणाला्ही िकय असेल श््कया तवषेाने राणीसा्हबेांचा एक नोकर म्हणनू शनषधे कर्ो. लोकांना 
काॅपबोरेिनला अि्ल करणयाचा ्हकक आ्ह ेव तया काॅपबोरेिनचा एक सभासद या नातयाने तया अिा्लचा 
परामि्ल घणेयाचा मला ्हकक आ्ह ेव मला ्हकक आ्ह,े असे पषुकळ वकतयांनी उदारपण ेकबलू केले 
आ्ह.े ्डॉ. बलेनी यांनी तयाचया संरक्षणाथ्ल भाषण केले आ्ह.े” याचयावर कन्लल मरेरवेदर म्हणाले-

“रावसा्हबेांच े्ों्डा्नू असले का्ही शवधान शनघाले असे मी म्हिले ना्ही.”

रावसा्हबे पढेु म्हणाले, “्ीन अिाहंपैकी एक िा्ीचया मखुयाक्ूडन आला नव्ह्ा असे म्हणण े
औशचतयाला धरून नव्ह्े. या अिाहंवर आठ काॅपबोरेिनचया सभासदांचया, िे. पी. पैकी शकतयेक 
पढुाऱयांचया वगैरे सहा ्होतया. का्डीची्ही शकंम् नसलेले ्ह े लोक नव्ह्े. िर कोणी याप्माण े
िर उ्डव ूलागला ्र अि्लदार शकंवा सभासद या नातयाने मुबंईमधये ्र सव्:च ेम्हणण ेसांगणयास 
पढेु येणयाची सोय उरणार ना्ही. गटू्टलालिींच ेअिा्लवर दसुरे नाव आ्ह.े ्े वाचनू िे कोणी नाक 
मरु्ड्ील तयांना मी असे सांग्े की, मुबंई्ील फार मोठ्या समािा्ील ्े एक आ्हे् . तयांचयानं्र 
साठ िासतयांची नावे आ्हे् . ्ह ेश्हदं ूधम्लिास्ताच ेप्ोफेसर आ्हे् . तयांनी अि्ल केला म्हणिे तयांच े
म् श्रसकरणीय ठर् ना्ही. मुबंई सरकार अथवा श्हदंसुथान सरकारसदु्धा तयांना ्से लेखणार ना्ही. 
या अिा्लचया शवरुद्ध एक दसुरा अि्ल आला आ्ह.े समािा्ील प्तयेक वगा्लिी उदारपण ेवागणयाला 
माझी ्यारी आ्ह.े ्री असे सांग्ो की, जया मनषुयाने आपला समाि सो्डला आ्ह ेतयाला तया 
समािाशवषयी असले अनदुार उद ्गार काढण ेव तया समािाचा मी पढुारी असे म्हणण ेअगदी वािवी 
ना्ही.”

“सर मगंळदास नथभूाई यांची स्ही अिा्लवर कोठे आ्ह ेअसे शवचारणया् आले आ्ह.े तयाचा 
िबाब तयांनी गिुराथी व ््लमानपत्रा् शदला आ्ह.े तया् ्े म्हण्ा् की, कशमिनर यांनी ्ही भट््टयांची 
क्पना माझया (मगंळदास यांचया) संम्ीने पढेु आणली आ्ह े्ह ेखाेिे आ्ह.े आमचया समािाला 
्मु्ही पाश्हिे ्र अज्ान म्हणा; पण तयांचया धम्लसमिु् ीला मान शदलाच पाश्हिे, ्ही गोष्ट ्मु्ही 
शवसर्ा कामा नये.” नं्र पथृकपण ेशम. माशि्लन व ्डॉ. आनबोि व कन्लल मरेरवेदर यांचया उपसचूना 
नाकारणया् आ्या व रावसा्हबेांचा ठराव मानय झाला. (२९.११.१८८७)

m

संदभ्ल शिपा -

१. ्हा गिुरा्ी भाषे् ला िबद आ्ह.े

२. या सभा त्रैमाशसक अस्. वषा्ल्नू एकदा तयांची थोरली साधारण सभा भर् असे.
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३. या् ि्हरा् पोशलस बंदोबस् नीि ठेवणयाची व आरोगयरक्षणाथ्ल योगय ्िवीि करणयाची  
 वाखाणणयासारखी कंपनी सरकारची इचछिा प्थम शदसनू अाली.

४. साव्लिशनक रसतयाचा भाग ्हळूच एखादी आपली पायरी म्हणनू ्री दग्ड बसवनू, आ् 
 घणेयाची सवय लोकांमधये अद्ाशप्ही शदसनू ये्े.

५. २/३ सभासदांच ेम् प्ड्यास कशमिनरला काढून िाकणयाचा अशधकार कॉपबोरेिनला आ्ा 
 प्ाप्त झाला ्हो्ा.

६. याचया अगोदर िो मुबंई मयशुनशसपाशलिीचा पवूतेश््हास शदला आ्ह े् ो त्रोिक आ्ह.े िर कोणास 
 तयाचया्ही अगोदरचा पो्ु्लगीि अमंलापासनूचा पाश्हिे असेल ्र शम. एस. एम.् ए्डव्ड्लस 
 यांनी शलश्हलेले सुंदर मुबंईच ेगॅझशेिअर वाचावे. मयशुनशसपल कायद्ापरु्े शम. मायकेल यांच े
 मयशुनशसपाशलिीची कायदिेीर रचना ्ह ेपसु्क वाचावे. िनेु रू्स आशॅ्ड्लनशनसस व सिियि्ूस 
 वाचावे व पढुील चळवळीसंबंधी ने. ओशपशनयनच े१८६६ ्े १८७२ च ेअकं वाचावे. ्सेच 
 सर शदनिा वाचछिा यांचा मयशुनशसपािीचया शवस्ाराचा इश््हास वाचावा. रावसा्हबे म्ंडशलक 
 यांच ेलेख व भाषण े्ह ेपसु्क तयांचया शचरंिीवांनी प्शसद्ध केले आ्ह े्े वाचावे.

७. ने.आ. १.११.१८६८.

८. या ला्डकया व उधळया मलुाने घरां्नू बा्हरे शनघनू शपतयाने शदलेले सव्ल द्रवय उ्डवनू पनु्हा 
 शपतयाचया वातस्यावर भरवसा ठेवनू घरी पर् आगमन केले व शपतयाने तयाचा अगंीकार 
 केला. ्ही सुंदर गोष्ट बायबलमधये आ्ह.े

९. मयशुनशसपाशलिीचया इश््हासाशवषयी शल्हले्या आप्या पसु्का् सर शदनिा ए. वाचछिा 
 यांनी रावसा्हबेांचा उ्लेख ‘मद्ल म्ंडशलक’ या िबदांनी प्थम करून नं्र, “नवरोिी फदु्लनिी 
 यांच ेदोस्, म्हाराषट्ा्ील कुिाग् पंश्ड्, कायद्ा् कसलेले वकील, साव्लिशनक कामाचया 
 सभां्नू दृष्टोतपत्ीस येणारे व िगननाथ िकंरििे यांचया मागे समग् श्हदंसुमािाचया भावी 
 आिा ्होऊन बसलेले” अिी प्िसंा केली आ्ह.े
१० . Cocquetting with Municipal Reform

११. शम. पेस्निी कामा यांचयामाफ्ल ् बंद गिारांची पद्ध् चीन दिेां् कॅनिन व िांघाय प्ां्ां् ्हो्ी 
 ्ी शवषयी माश्ह्ी रावसा्हबेांनी आणली ्हो्ी.

१२. िे िे करणयाचा शवलाय्ेस बिू शनघाला असेल तयाच ेतयाच ेप्योग येथे करी् बसावयास 
 नको. असे सांगणयाचा रावसा्हबेांचया बोलणयाचा रोख शदस्ो.

१३. जया म्दार लोकांनी दोन वेळा शनव्ूडन माझा सनमान केला तयांचया ्फते नेच शनव्ूडन येणयाची 
 माझी इचछिा आ्ह ेअिी खात्री ठेवा. (करा्डी शलंग ूयांना पत्र)

१४. ्ुडककरवा्डी व धोबी्लाव येथे पश्हली िशमनी्नू वा्हणारी गिारे ्हो्ी असा खोिा समि  
 अशधकाऱयांनी करून घे् ली आ्ह.े असे प्थम रावसा्हबेांनी सांशग्ले ्हो्े. तयाला अनलुक्षनू 
 ्हा अलंकार वापरलेला आ्ह.े

mmm
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॥ कररश् व्न ि्न प्न म्न भ्यां्े ्थाशप े्ं वररश् ॥
       (मोरोपं्)

श्हदंी लोकांच े आप्या वश्डलाशि्ल् िशमनीवर िे आसक्त पे्म आ्ह,े ्े आम्हास मा्ही् 
असनू, तयास आम्ही मान दे् ो व ्द ्संबंधी िे तयांच े्हकक आ्हे्  तयांच ेरक्षण करणयाची, रािाचया 
नयायय मागणया आ्हे्  तयांना शवरोध न आ्यास, आमची इचछिा आ्ह.े कायद ेकर्ाना व तयांची 
अमंलबिावणी कर्ाना लोकांचया परुा्न ्हककांक्ेड, चालीरी्ींक्ेड व वश्हवािींक्ेड योगय लक्ष 
दणेयाची आमची साधारणपण ेमनीषा आ्ह.े१

रावसा्हबेांनी जया का्ही प्च्ंड कामशगऱया के्या व जया करणयाकर्ा तयांना आपला पैसा 
व तया्ूहन अशधक मू् यवान वेळ खचू्लन आपले िरीर्ही श्म करून शिणवावे लागले तया् खो्ी 
कजिाची कामशगरी्ही गणली िा्े. पैमाषीचा कायदा मुबंईचया कायद ेकाऊशनसला् आला ्ेव्हाच 
खो्ी कजिे उपशसथ् ्हो्ील असे रावसा्हबेांनी िाणले ्हो्े. म्हणनूच तयांनी तया कायद्ाचया 
मसदु्ा् फरक करून घणेयास आपली शिकस् करून पाश्हली. ्े वतृ् या गं्था्ील बावीसावया 
प्करणा् शदलेच आ्ह.े या कायद्ाचया अनवये सरकारने प्थम िशमनीच ेमोिमाप केले. प््बंदी 
ठरवली आशण सरकार दणे े्ीस वषवीचया मदु्ीपयहं् कायमच ेठरवले. ्े दणे,े म्हणिे आप्या 
िशमनीवरचा सारा िमीन करणाराने सरकारा् भरावा व तया िशमनीचा उपभोग विंपरंपरा मकु्तिकं 
घयावा असे ठरवणया् आले. अिा री्ीने रय्वारी पद्ध् दशक्षण म्हाराषट्ा् सरुू झाली. पश्ह्या 
काळी सारा वसलू करणारे का्ही दिेमखु, दिेपां्ेड असे मधयसथ गाव कामगार ्हो्े. तयांना का्ही 
नक्त नेमणकुा तयांचया ्हककाबद्दल करून दऊेन का्ही सनदी व्नदार व इनामदार यांना वगळून सारा 
वसलू करणयाचया कामा् सरकार व रय् यांचा प्तयक्ष संबंध सलुभ री्ीने सरुू कर्ा आला व सरुू 
झाला; परं् ु्ह ेना्े घािावरून उ्रून ्डोंगराळ रतनाशगरी शि्हा् िो्डावयास आण्ाना माग् 
अनश्क्रमय अ्डचणी आ्या. 

खो्ी कजिा

प्करण ४२
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या शवस्ृ्  दिेा्ील िे् ी्ही ्िीच शवस्ृ्  आ्ह.े िशमनीवरील सत्ाप्कार्ही शभनन शठकाणी 
शभनन आ्हे् . बंगा्या् िमीनदारी आ्ह.े म्हणिे रय् व सरकार यांचयामधये मा्बर िमीनदार 
आ्हे् . गिुरा्मधये ् ालकुदार आ्हे्  व मधयप्ां्ा् मालगिुार आ्हे् . ् से रतनाशगरी शि्हा् खो् 
आ्हे्  तयांच े् ेथे अशस्तव पिेवयांचया, शकंब्ुहना शिवािी म्हारािांचया आधीपासनू आ्ह.े तयांचया 
्हककाबद्दल तयांना सनदा शमळाले्या आ्हे् . खो्ीचा इश््हास वाचला म्हणिे असे शदसनू ये्े 
की, खो्ांची उतपत्ी अगदी शनसगा्लला धरून आ्ह.े घािावरील िशमनीसारखी कोकणा्ील िमीन 
कसणाऱयाचया अ्पश्माने धानयोतपत्ी करणयास असमथ्ल आ्ह.े कोकणा्, शविषे्ः रतनाशगरी 
शि्हा् िेथे खो्ीगाव पषुकळ आ्हे्  ्ेथे िमीन दररद्री आ्ह.े िके्डो वषाहंपवूवी ्ेथील गाव 
बेशचराख ्हो्े, िशमनी ओसा्ड व िंगलगक्ल  ्होतया. तया सफुलदा करणयास पषुकळ श्म व भां्डवल 
खच्ल करणयाची िरूरी प्डली. प्डी् व ब्ुडी् िमीन लागव्डीचया कामास लायक करणयाकर्ा 
पषुकळ खो् अनेक ओसा्ड गावा् आणावे लागले. िशमनीची सधुारणा करणया् खो्ांना 
भां्डवल खच्ल करावे लागले. बांधबंशदस्ी करून िंगलगक्ल  िमीन साफसफू करावी लागली. िमीन 
लागव्डीस आणणयास फार श्म करावे लागले. खो्ी गावा् या कामाकर्ा खो्ांनी बा्हरेून कुळे 
आणली व गाव वसवले व भरभरािीस आणले. मिरुीची माणसे ्ह्लीप्माण े तयाकाळी शमळ् 
नस् म्हणनू तयांना िशमनीचया उतपननाचा अिं दणेयाची वश्हवाि पा्डावी लागली. ्ी साधारणपण े
भा् िशमनी् िे उतपनन ्होईल, तया्ील शद््ीयांि व वरकस िशमनी् िे ्होईल तया्ील ्ृ् ीयांि 
खो्ाला कुळानी भरावे; तयाचया्ूहन अशधक खो्ाने कुळािवळून माग ूनये, अिी ्हो्ी. शकतयेक 
वेळा खो् शविषे ठराव कुळांिी करी् असे. एकंदर सारा िो सरकारा् भरावयाचा, ्ो खो्ाने 
सरकारा् परभारा भरावा. तयाची ्ोिीस कुळांवर प्ूड नये ्ह ेकुळांस्ही फायदिेीर झाले; कारण 
दषुकाळा् व सकुाळा् उतपननाचया मानावरच खो्ास अिं यावयाचा असे. अिा वयवसथेपासनू 
सरकारास्ही वाशष्लक उतपननाची बाब खो्ांनी शनमा्लण करून शदली.

म्हणनू खो्ी म्हणिे काय याच ेथो्डकया् साधारण उत्र असे आ्ह-े खो्ाने ठरलेला सारा 
सरकारा् भरणा करावा व एकंदर िशमनीच ेउतपनन खो्ी कुळांिवळून वर सांशग्ले्या अधतेल व 
श्धतेलीचया मामलू वश्हवािीप्माण े्होईल तया उतपननाचा शकंवा शकतयेक बाब्ी् शविषे केले्या 
ठरावाप्माण ेअिं घयावा. याशिवाय वेठीस कुळे िेवण घालनू आणणयाचा खो्ास ्हकक असे. 
्वसे, भोपळा घणेयाचा ्हकक असे. खो्की संबंधाने बारीक सारीक प्श्नांवरून शफया्लदी ्होऊन 
्हायकोिा्लपयहं् अपीले येऊन मागे शनण्लय झाले ्हो्े. या सत्ाप्काराची सकू्म चौकिी अनेक 
बशुद्धमान व िोधक इगं्ि अशधकाऱयांनी १८१८ पासनू केली, तया् शम. चपॅशलन, कॅपिन शवनगेि, 
शम. ्डनलाप, लेफिनंि ्डावेल, शम. एश्फन ्सिन, शम. गँ्नि ्डफ, शम. राबि्लसन, शम. िाक्ल न्ड ्ह ेप्मखु 
्हो्े.

्हा वर िो साधारणपण े खो्ीचा सत्ाप्कार शदला आ्ह,े तया् ्हा् घालणयाचा अशधकार 
पैमाषीचया कायद्ाने सव्हते कशमिनरास आला ्हो्ा. ३८ वया कलमाप्माण े कुळांक्ूडन खो्ाने 
वसलू शक्ी घयावा ्े ठरवणयाचा व ३७ वया कलमाप्माण ेखो्ांक्ूडन वाशष्लक कबलुाय्ी न घे् ा 
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सव्हतेचया ्ीस वषाहंचया मदु्ीपयहं् खो्ांिी ठराव करणयाचा अशधकार वरील अशधकाऱयांना आला 
्हो्ा. 

खो्ांच ेम्हणण ेअसे ्हो्े की, सव्हतेचया अशधकाऱयांनी िशमनीची सव्हते करावी. मग खो्ांना 
कुळांनी काय द्ावे ्े ठरशवणयाच ेकाम हा अशधकाऱयांच ेनव्ह.े

्री मिेर रॅिशनसस, मेिर वाश्ंडगिन व कलेकिर शम. नेनस्ल ्ह ेपढुील कामाला मनापासनू लागले. 
तयांनी प्थम १८६६ चया माच्ल मश्हनयां् सवुण्लदगु्ल ्ालकुया्ील वेिवी म्हाला्ील का्ही खो् 
िमा केले व तयांचयापढेु का्ही पट्टा स्हीकर्ा सादर केला. ्ीस वषते पयहं्चया कबलुाय्ी घणेयाचा 
अशधकार वरील कायद्ाने तयांना कसा प्ाप्त झाला आ्ह ेव पट्टा मानय न के्याचा काय पररणाम 
्होईल इ. गोष्टींची खलुासेवार माश्ह्ी आि्लवयकु्त वाणीने दोन ्ीन शदवस मो्ूडन िमले्या खो्ांना 
तयांनी शदली. ्री ददुदैवी खो् ्हो म्हण् ना! नवया पट््टयावर सहा न के्यास गाव सो्डावे लागणार 
अिा बा्मया२ सव्ल शि्हा् पसर्या व खो्ांची ्ारांबळ उ्डाली. ्ेव्हा नेशिव्ह ओशपशनयनमधये 
शनतय लेख येऊ लागले, “बंगालमधील िमीनदारांची ििी शरिशिि इशं्डयन असोशसएिन आ्ह ेव 
ििी रामचदं्राचया अयोधया प्ां्ा् ्ालकुदारांची सभा आ्ह ेव या दोघींनी िसे आप्या ्हककांच े
संरक्षण केले ्से परिरुामक्षेत्रसथांनी सभा सथापनू आप्या ्हककांच ेरक्षण करावे.” अिी सचूना 
रावसा्हबेांनी केली. तयामळेु खो्ांना धीर आला.

“वश्डलाशि्ल् िशमनीवरील श्हदंी लोकांच ेपे्म आम्ही िाण् आ्हो् व तयास आम्ही मान दे् ो 
व तया िशमनीच ेव तयासंबंधी सव्ल ्हककांच ेसंरक्षण करणयाची व परुा्न ्हकक, वश्हवाि व संप्दाय ्ह े
सांभाळूनच नवे कायद ेकरणयाची आमची इचछिा आ्ह.े” या १८५८ चया िा्हीरनामया्ील म्हाराणी 
सा्हबेांचया वचनाक्ेड बोि दाखवनू प्िा या नातयाने खो्ांच ेसंरक्षण करण ेसरकारास भाग आ्ह,े 
असा अि्ल करणयास खो्श्ह्ेचछूि म्हणनू एक सभा १८६६ साली खो्ांनी सथापन केली, श्च ेशनयम 
रावसा्हबेांना पसं् ्हो्े.

जया खो्ांनी पट््टयावर सहा के्या ना्ही् तयांच ेगाव िप्त ्होऊन सरकारमाफ्ल ् वश्हवाि सरुू 
झाली. तयांची संखया ल्हान नव्ह्ी.

मामलू वश्हवािीप्माण ेकुळांक्ूडन िो वसलू खो् घे्  आले तया् शफरवाशफरव के्याबद्दल व 
नवा पट्टा सव्हते कशमिनर यांनी माशग्ला ् ो शल्ूहन दणेयाच ेखो्ांनी कबलू केले ना्ही म्हणनू सरकाराने 
गाव िप्त केले. ्ी िप्ती उठशवणयाकर्ा, गाव पर् ्ाबया् शमळणयाकर्ा, दरमयानच े उतपनन 
खचा्लस्ह शमळणयाकर्ा इ., खो्ांनी सरकारावर भराभर शफया्लदी लाव्या. तया् आबेंगावासंबंधी 
म्हादािी रामचदं्र गोंधळेकर यांनी आणलेली, कोळवांद्र ेया गावचया खो्ाने आणलेली, दवेस्ेड व 
सोनगाव या गावांसंबंधी रावसा्हबेांचया बंधनेू आणले्या अिा शफया्लदी मखुय ्होतया.

बाकी इ्र का्ही शफया्लदी सागाची झा्ेड ्ो्डलेली िप्त झाली ्ी सो्डवणयाकर्ा, गैरकायदा 
मोिणी् अशधक सारा बसशव्याबद्दल व कुळे काढून िाकणयाचया ्हककाबद्दल ्होतया. पैमाषीचया 
कायद्ाची ३७-३८ कलम ेखो्ांना लाग ूआ्हे्  की ना्ही? कुळांिवळून खो् मामलू वश्हवािीप्माण े
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मागणी कर्ो, तया् ढवळाढवळ करणयाचा अशधकार वरील कायद्ाने सरकारास आ्ह ेकी ना्ही? 
नवीन ्ऱ्हचेा पट्टा नाकबलू के्यास खो्ाचा गाव िप्त कर्ा ये्ो की ना्ही? इ. मदु्द ेकजिा् 
लागले ्हो्े.

कजिाची ्यारी प्थमपासनू करणया् रावसा्हबेांच ेअगं ्हो्े. िा्ूह म्हारािांनं्रच ेको््हापरूच े
रािे, शविापरूच ेरािे, ्हबिी सरकार व पेिवे यांनी शदले्या सनदा व तयांचया दप्तरां्ील झ्डतया 
आबेंगण कजिा् ्हिर करवले्या ्होतया. उभय पक्षकारां्फते  साक्षींची गदवी झाली ्हो्ी.

खो्ी कजिे चालशवणयास रावसा्हबे सव्: रतनाशगरीस गेले ्हो्े. बरोबर तयांच े साथीदार 
गणप्राव भासकर ्हो्े. तयाशिवाय रतनाशगरीच े्ीन वकील मद्ीस ्हो्े. तया् बळवं्राव रान्ेड 
व वासदुवे ्हरी आठ्ये व ्हणतेच ेनाना गोळे ्ह ेप्मखु ्हो्े.

प्तयेक सनुावणीच े वेळी रावसा्हबेांना रतनाशगरीस ्हिर रा्हण े िकय नव्ह्े. एके शदविी 
सकाळचया बोिीने सरकार्फते  काम चालशवणारे का्ही वकील आद्या शदविी रात्री रावसा्हबेांना 
भिेले ्हो्े. ्े सकाळचया बोिीने रतनाशगरीस शनघनू गेले. ्े एकाएकी का गेले असा का्ही संिय 
रावसा्हबेांचया मना् उतपनन झाला व तयांना वािले की, मी ्ेथे नस्ा का्ही म्हत्वाच े साक्षी 
्पासले िा्ील शकंवा परुावा सादर करणया् येईल, म्हणनू रतनाशगरीस ्हिर राश्हलेच पाश्हिे; परं् ु
बोि सकाळी शनघनू गेली. वेळेवर कोिा्ल् ्हिर रा्हण ेिकय नव्ह्े. रावसा्हबेांनी लगेच सव्ः बाेि 
आप्या खचा्लने काढशवली. बंदरे करी् िाणारी सकाळी शनघालेली बोि पोचावयाचया आधीच 
िाऊन रतनाशगरीस पो्हचले. या अचानक कृ्ीच ेकौ्कु अद्ाशप कोकणच ेलोक करी् अस्ा्. 
रावसा्हबे म्ंडशलकांची गोष्ट शनघाली की, ्ही सपेिल बाेि काढ्याची गोष्ट शनघालीच म्हणनू समिा. 
या बोिीच ेनाव ्हवॅलॉक असे ्हो्े. आप्या १०.१.१८६५ चया ्डायरी् सपेिल बािे काढणयाच े
आणखी एक कारण रावसा्हबेांनी दऊेन ठेवले आ्ह े-

“पायांनी अध ूझाले्या शसथ्ी् लोकांनी श्ला पा्हवे अिी पतनीची इचछिा नव्ह्ी या शविषे 
कारणामळेु सव्ंत्र बोि िनरल ्हवॅलॉक ्ही करून पतनी व शमत्र यांचयास्ह रतनाशगरीस िाणयास 
शनघालो.” २१ ्ारखलेा रावसा्हबे सकाळी रतनाशगरीस पोचले व दोन शदवस खो्ी कजिा चालवनू 
२३ ्ारखसे तयाच बोिी्नू पर् आले.

१९.१०.१८६९ रोिी प्शसद्ध आबेंगणचया कजिाचा शनकाल शम. लापतेनि यांनी करून ्ुहकूमनामा 
शलश्हला तयाचा आिय असा ्हो्ा - 

आबेंगणची िप्ती उठवावी; दरसालचया कबलुाय्ीपके्षा अशधक ओझ े जया कबलुाय्ीने 
खो्ावर बसणार ना्ही, अिी कबलुाय् १८६५ चया पश्ह्या कायद्ाप्माण े३० वषाहंची अथवा 
वषा्लची दऊेन वादीने गाव वश्हवािीस घयावा. प्श्वादीने दरमयानच ेउतपनन द्ावे. खचा्लचा बोिा 
जयाचा तयाचयावर.

्थाशप, गोंधळेकर यांनी तयांचयाशवरुद्ध शनकाल िेवढा अिं्ः झाला ्ेवढ्यापरु्े ्हायकोिा्ल् 
अपील केले. म्ंडशलक यांचया्फते  शनकाल रतनाशगरीस झाला, तयाचयावर सरकारने अपील केले. 
आणखी का्ही शफया्लदी खो्ाला कुळे ्हवी ्ेव्हा काढून िाक्ा ये्ा् या ्हककावरून रतनाशगरीस 
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चालनू ्हायकोिा्लपयहं् अशपले झाली ्हो्ी. शमळून सरकार व खो् व खो् व कुळे या संबंधांची 
बरेच ्ंिे उपशसथ् झाले.

“खो्ांना न रुचणारे उपाय योिले गे्यामळेु खो् व कुळे यांचयामधये फार वैमनसय उतपनन 
झाले आ्ह ेव शकतयेक शठकाणी कुळे्ही नाराि ्होऊन खो् व कुळे ्ही दोघ्ेही सरकाराशवरूद्ध एक 
झाली आ्हे् ,” असे शम. ्हवॅलॉक यांनी १८६८ साली नमदू करून ठेवले ्हो्े. ्हायकोिा्ल् अशपले 
झा्यापासनूच ेसव्ल काम रावसा्हबेांक्ेडच ्हो्े. ्ह ेकाम फार पैिाच ेव श्माच े्हो्े. लोकांची ििू 
िमनू व्हावी ्िी मद् ्हो् ना्ही म्हणनू कधी कधी नाउमदे ्हो्े असे रावसा्हबे म्हण्. ्री 
अगंीकृ् काय्ल तयांनी सो्डले ना्ही. या अपीला् ् िु्लम ेपषुकळ करावयाच े्हो्. का्ही खासगी म्ंडळी 
फुकि भाषां्र करणयास पढेु आली; पण मागा्ूहन रावसा्हबेांचया कारकुनािवळ पैसे माग ूलागली 
्े पा्ूहन िरी पैिाचा परुवठा झाला ना्ही ्री तयांची मद् घे् ्याशिवाय पैसे भरूनच सरकारी 
भाषां्रकाराक्ूडन भाषां्रे करून घणेयाचा रावसा्हबेांनी शनश्य केला. परमशे्वर ्ो शनश्य ््डीस 
नेईल असा तयांचा भरवसा ्हो्ा. (२८.१.१८७० च ेबळवं्राव रान्ेड यांना पत्र) का्ही शठकाणी 
पैसे गोळा के्याच ेवतृ् रावसो्हबांचया कानावर येई; पण पैसे ्हा्ा् प्ड् नस्. “रुपयांबद्दल ब्ुह् 
वेळा शलश्हले, आ्ा शल्हावयास लाि वाि्े.” (५.७.१८७० च ेनाना गोळे यांना पत्र) का्ही रुपये 
नाना गोळे व कािदरे व शनळोपं् ओक यांनी पाठशवले.

“रािापरूक्डील पैसे ये्ील असे बळवं्राव रान्ेड, वकील रतनाशगरी यांचया व ्मुचया 
बोलणया् ्हो्े. ्े अद्ाशप आले ना्ही्. वेळेवर आले ्र उपयोग ्होईल, असे अनेक वेळा शल्ूहन 
पाश्हले, आ्ा शलश्हणयास लाि वाि्े.” अिी ्क्रार रावसो्हबांनी गोळे यांचयाक्ेड २२.७.१८७० 
चया पत्री केली ्हो्ी.

इक्ेड पिैाची ्िू व भाषां्राची लिू चालली अस्ा ्ो्डीची बा्मी उठली ्हो्ी. तयावर 
शवश्वास ठेवनू अशपलांची पररपणू्ल ्यारी करणयाचया प्यतनास शिशथल्ा आण ू द्ावी व ्ो्ड न 
झा्यास आयतया वेळेस घाई घाईने अशपलांच ेकाम अपरु्ेपणी करावे शकंवा ्यारी पररपणू्ल करून 
अशपले सनुावणीस आणनू ्हायकोि्ल काय नयाय दईेल ्ो मनासारखा नसला म्हणिे, अरेरे ्ो्ड ्हो् 
्हो्ी श्क्ेड दलु्लक्ष केले्, असे ्हळ्हळ् बसणाऱया खो्ांचा स्हि अगंावर येणारा दोष पतकारावा 
्ह ेदोन पेच रावसा्हबेांचया पढेु उभ ेराश्हले. तयावेळेस तयांचया ने्हमीचया सवभावाप्माण ेकोण्ी्ही 
गोष्ट करण,े ्ी शवचाराने करणयाच ेठरवले.

या कजिाचया कामा् उभय पक्षांनी सावधशगरी ठेवली पाश्हिे असा उपदिे रावसा्हबेांनी नाना 
गोळे, वकील ्हणते यांना केला ्हो्ा व िे आपसा् ठरेल ्े अथवा ्हायकोिा्ल् ठरेल ्े उभयपक्षांनी 
ग््हण करावे, असा शनशश्् संक्पाचा मतं्र्ही सांगनू ठेशवला ्हो्ा. (१२.२.१८७० च ेपत्र)

योगय री्ीने समिी झा्यास थो्डी झीि सोसनू्ही करावयाची; परं् ु्से न ्होईल ्र शि्का 
कायद्ाने ठरवलेला इलाि असेल ्ेवढा के्याशिवाय रा्हवयाच ेना्ही, असा आपला झालेला 
शनश्य तयांनी गोळे यांना शवचारां्ी कळवनू ठेवला ्हो्ा. (१३.६.१८७३ च ेपत्र) “समिीच ेमघे्ंडबर 
उठले आ्ह े्ह ेखास (२२.६.१८७३ च ेवासकुाका आठ्ये यांना पत्र) परं् ुश्ह्वषृ्टी ्होईल शकंवा 
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ना्ही अथवा झा्यास शक्ी ्होईल याचा कायम अदंाि नव्ह्ा.” याच वषवी म ेमश्हनया् रावसा्हबे 
म्हाबळेश्वरास ्हो्े. “म्हाबळेश्वर येथे समिीचा कायम शवचार ठरला ना्ही; परं् ु्सा रंग आ्यास 
तया् सवाहंच ेश्ह् ्होईल असे घ्डवनू आणणयाचया प्यतना् का्ही कमी व्हावयाच ेना्ही. काम मोठे 
आ्ह.े पषुकळ वषते खो्ांनी अनासथा केली आ्ह.े ्थाशप मळू ठीक आ्ह.े यास्व सव्ल शमळून प्यतन 
के्यास पररणाम वाईि ्होणार ना्ही असे मला वाि्े.” (का्डदरे यांना २८.६.१८७३ च ेपत्र) परं् ु
पढेु लवकरच नीि शचन्ह ेशदस ूलागली. म्हणनू रावसा्हबेांनी ‘व्नदार खो्ांचा इश््हास' या नावाचा 
लघवाकार गं्थ शल्ूहन प्शसद्ध केला. तयाचा सारांि -

व्नदार खो्ांचा इश््हास
“्ह ेपसु्क शलश्हणयाचा ्हे्  ूकुळे व खो् यांचा परसपरां् प्डलेला लढा आशण सरकार व खो् 

यांचयामधये चाललेले कजिे यांची आपसा् समिू्  व्हावी ्हा आ्ह.े”

‘दशक्षण कोकणा्ील खो् ्ह े कोण?’ या मखुय प्श्नास उत्र दे् ाना रावसा्हबे शलश्ह्ा्, 
“खो्ांचयािवळ असले्या सनदा व कौल ्ही पाश्हली अस्ा असे शदस्े की, या खो्ांनी आपले 
खो्ी गाव वसशवले, झा्ेड झ्ुडपे ्ो्ूडन प्डी् िमीन लागव्डीस आणली, पािबंधारे बांधले, रस्े 
बांधले व ्डोंगराळ प्दिेा्ील िशमनी शपकासंबंधी िकय श््कया उत्म शसथ्ीस आण्या.”

“खो् ्ह े शनझामि्हाचया इ्के िनेु आ्हे् . शविापरूकरांच े राजय अस्या वेळेच े आ्हे् . 
शिवािी म्हारािांचया आधीच े आ्हे् . पेिवयांनी तयांचया ्हककास मान शदला आ्ह.े” नं्र या 
भां्डवलवा्यांनी प्डी् िशमनी लागव्डीस आण्या इ. म्े प्श्पादन करणारे शम. पेली, शम. 
चशॅपलन व शम. ्डनलाप यांचया १८२२ चया आधीचया लेखांच ेउ्ारे दऊेन रावसा्हबे म्हण्ा्, 
“खो् ्ह ेइ्र मधमािांनी कणिः िमशवलेला मध ्ेवढा खाणारे आळिी मधमासे ना्ही्, असे 
वरील उ्ारे दणेया् माझा ्हे्  ू आ्ह.े नं्र का्ही पवूवीचया काळी व्नदार खो्ांच े व्न मानय 
करणारे कौल व सनदा यांचा इश््हास शदला आ्ह.े तया्च सरुध्ेड गावचया खो्ांच ेव्न मळू 
मालकाक्ेड चाल ू ठेवणारा रामिास्ती यांनी आशदलिा्हीचया वेळच ेकागदपत्र ्पासनू केले्या 
ठरावाची ्हशकग् शदली आ्ह.े खो्ी व्न ्ह ेशमरािी ्हककाप्माणचे वंिपरंपरा आ्ह.े तयाची खरेदी 
शवक्री कर्ा ये्े असे शसद्ध करणयास केळे व फुणगसु गावचया खो्ांना शमळाले्या सनदांच ेउ्ारे 
शदले आ्हे् . सिुरेी गावाचा ्र एक मालक खो् व तयाच गावचा इनामदार दसुरा असे उदा्हरण 
आ्ह.े म्हणिे खो् कुळांक्ूडन आप्या ्हककाप्माण ेवसलू करून खो् फायदा घऊेन िो सारा 
सरकारा् ने्हमीप्माण ेभर्ो, ्ो सारा या गाव सरकारला न भर्ा इनामदाराला दे् ो, असे दाखवले 
आ्ह.े शम. कॅन्डी यांनी आप्या ररपोिा्ल् असले मालकी ्हकक खो्ांक्ेड अनेक नवी नवी राजये 
्होऊन गेली ्री राश्हले आ्हे्  असे म्हिले आ्ह.े तयाचा उ्ारा शदला आ्ह.े बाणकोिच ेपरकार 
यांना  इगं्ि ब्हादू्दर कंपनी सरकारने शदले्या सनदचेा उ्ारा आ्ह.े ्ो खो्ांच ेगाव व्नी कसे 
आ्हे्  ् े दाखव्ो. नं्र पषुकळ गावाची खासगी िशमनीप्माण ेवािपपत्रे खरेदी शवक्री ग्हाण पा्हाण 
झालेली शदली आ्हे् . ्ही सव्ल ्हायकोिा्लपयहं् नयायय ठर्याची उदा्हरण ेआ्हे् . शम. एशलस यांच े
खो्ांच े्फते  काऊशनसला्ील भाषण शदलेले आ्ह.े
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नं्र ११.४.१८२९ चया सदर अदाल्ीचा शनवा्डा शदलेला आ्ह.े तया् खो्ाला व्नावरून 
काढणयाचा कलेकिरला अशधकार ना्ही, असा ठराव केलेला आ्ह े्ो कारणांस्ह छिापलेला आ्ह.े 
्हा कजिा कुलाबा शि्हां्ील ्हो्ा. नं्र खो्ीकुळांस खो्, धारेकरी बनवी् असा उ्लेख 
असलेला एक खशल्ा शम. बलेन कलेकिर यांचया ्हा्चा शदला आ्ह.े धारेकरी, अधतेली, उपरी, 
दपुपिकरी इतयादीकांचया ्हककांचया वयाखया शद्या आ्हे् .

िवेिी १८२५ मधला एक सरकारी ठराव शदला आ्ह.े तया् असे म्हिले आ्ह े की, खो्ी 
्हककाच ेमळू का्ही्ही असो, खो्ांनी िो ्हकक शमळवलेला आ्ह े्ो असा आ्ह ेकी तया् आ्ा 
्हा् घालण ेनयायय ्होणार ना्ही व ्सेच रािनी्ीदृष््टया ि्हाणपणाच े्होणार ना्ही.

असे म्हि्याला ५० वषते झा्यावर आ्ा िनेु ्हकक ब्ुडवनू नवे नवे ्यार कसे कर्ा ये्ील 
अिी रावसा्हबेांनी नं्र पचृछिा केली आ्ह.े

िवेिी रावसा्हबेांनी पनु्हा खालीलप्माण े खो्ांचया ्हककांचा सारांि शदला आ्ह.े खो् ्हा 
गावचा मालक आ्ह,े तयास ्ो गाव ग्हाण िाक्ा ये्ो, शवक्ा ये्ो, खो्ी कुळांची धारकरी कुळे 
बनशव्ा ये्ा्, आप्या माफ्ल ् सारा सरकारास कुळांनी द्ावा असा ठराव करून धारेकऱयापासनू 
ठरले्या साऱया्ूहन अशधक सारा घे् ा ये् ना्ही व खो्ी कुळांपासनू ठरावाप्माण ेव िेथे ठराव 
नसेल ् ेथे झाले्या उतपनना्नू अधतेल श्धतेल घणेयाची मामलू वश्हवाि आ्ह.े एवढ्यापयहं् ्हवे ् ेवढे 
उतपनन घे् ा ये्े, अशधक घे् ा ये् ना्ही. सरकारला खो्ाने कबलुाय् शदली म्हणिे ्ी सरकारला 
नाकबलू कर्ा ये् ना्ही, असे ३५ अपील वरून ठरले आ्ह.े पेिवयांनीसदु्धा एका्ही खो्ाचा 
्हकक काढून घे् ला नस्ा, आ्ांच सव्हते लाग ूकरून, खो् ्हा नसु्ा मधयसथ आ्ह,े वसलू िमा 
करणारा आ्ह,े अिी तयाची नालस्ी करून मामलू वश्हवािीप्माण ेतयाचा वसलू घणेयाचा ्हकक, 
नष्ट करावयास का उद्कु्त व्हावे ् े कळ् ना्ही. नं्र तयांनी ् ्डिो्ड किी करावी ् े सचुशवले आ्ह ेव 
तयाकर्ा आधार म्हणनू तयांच ेशमत्र नारो बाबािी गोळे, ्हणतेच ेवकील, यांची रॅिशनसस सा्हबेांिवळ 
मलुाख् ्होऊन तयांच ेिे बोलण ेझाले तयाचा उपयोग केला आ्ह.े सर्ेिवेिी सांशग्ले आ्ह ेकी 
िकय श््कया उत्म प्माणा् रतनाशगरी्ील िे् ी आ्यामळेु येथे कायम धानयाची पद्ध्ी लाग ू
करावी. (१.२.१८७४)

“इक्ेड अिी चळवळ चालली अस्ा करवलेली भाषां्रे छिापनू काढणयाचा ्ुहकूम 
रावसा्हबेांनी शदला. रावसा्हबेांचया अगंी उतसा्हिक्ती, शचकािी व आतमशवश्वास ्ह े गणु मोठ्या 
प्माणा् अस्यामळेु, िरी तयांना वाि् ्हो्े की ्हायकोिा्ल् आप्यास नयाय शमळेल, ्री नयाय न 
शमळा्यास शवलाय्पयहं् खो्ी कजिाच ेकाम नेणयाचा तयांचा संक्प ्हो्ा. “आपली एकी आ्ह े
्र शवलाय्ेपयहं््ही िरी ्हलेपािा प्डला ्री ्ो चकुशवणार ना्ही.” (बळवं्राव रान्ेड यांना पत्र) 
याप्माण े्हायकोि्लने शनकाल दणेयाचया पवूवीपासनूच तयांनी पढुची ्यारी सरुू ठेवली ्हो्ी.

बॅररसिर शम. व्ुड (िाइमसच े लेखक) यांना शवलाय्ेस २१.३.१८७४ रोिी िावयाच े ्हो्े. 
तयांनी ्ेथे गे्यावर ्ह े काम ्हा्ी घयावे अिी शवनं्ी तयांना रावसा्हबेांनी करून ठेवली ्हो्ी 
(१६.३.७४ च ेशम. व्ुड यांना पत्र.) रावसा्हबेांच ेशमत्र नवरोिी फदु्लनिी ्ह ेशवलाय्ेचया फायनानस 
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कशमिीपढेु साक्ष द्ावयास गेले ्हो्े. तयांना खो्ांबद्दल श्क्ेड कामशगरी करावयास सांशग्ली ्हो्ी. 
(१६.३.१८७४ च ेपत्र)

तयाचप्माण े शम. िेलर यांना पत्र पाठवले ्हो्े. या श्घांस्ही आपण शलश्हले्या व्नदार 
खो्ांचया इश््हासाची पसु्के पाठवनू शदली ्हो्ी व आम्हास नयाय शमळणयाकर्ा आप्या ्हा्नू 
्हो्ील श््के कमालीच ेप्यतन करा अिी शवनं्ी केली ्हो्ी व सिेि सेके्रिरी, यांच ेलक्ष श्क्ेड कसे 
वेध्ा येईल ्े सांगावे असे दसुऱया पत्रा् शवनवले ्हो्े. बाब ूशरिस्ोदास पाल यांना २३.४.१८७४ 
रोिी अिीच शवनं्ी केली ्हो्ी -

“मला एक आठव्डा्ही कलकत्यास येणयाची सव्ड ना्ही, म्हणनू वाईि वाि्े. द्हा भाग 
वाचणयापेक्षा एका भिेी् काम अशधक झाले अस्े, ्थाशप आप्या सा्हाययावर माझी शभस् 
आ्ह ेव ्ेवढ्यावरच मी पढेु चाल करून िाणार आ्ह.े”

इ्कयामधयेच शम. इ. िी. कॅँन्डी यांनी खो्कीवर एक सुंदर पसु्क शलश्हले. तया् १७५४ साली 
रतनाशगरीपैकी का्ही खो्ी गाव इगं्ि सरकाराक्ेड पेिवयांक्ूडन आले व पढेु १८१२-१३ मधये 
को््हापरू व वा्डी या संसथानांक्ूडन आले व १८१८ मधये सव्लच आले असे सांगनू ्ेव्हापासनू 
खो्कीचा एकंदर इश््हास सव्ल सरकारी ऑशफसरांचया म्ासकि शदला आ्ह.े तया् िवेिी तयांनी 
खाली शद्याप्माण े म् शदले आ्ह.े “सव्हते ऑशफससरांना कोणाचया मालकी ्हककाचा शनण्लय 
करणयाचा अशधकार ना्ही असे ्ो कायदा करणाऱयांनी प्थम म्हणनू, मागा्ूहन ३७-३८ कलम े
घालनू कोण्े कूळ कायमच ेआ्ह ेव कोण्े उपरी आ्ह े(्हवे ्ेव्हा िा म्हणनू सांग्ा येणयासारख े
आ्ह)े ्े सव्हते कामगाराला ठरशव्ा येईल असे िे म्हणणया् ये्े ्े शवसंग् आ्ह ेअथवा शवसंग् 
असनू अनयायाच ेआ्ह.े” पढेु का्ही्री ् ो्डीचा शनकाल करावा असे सचुव्ाना शलश्हले - “व्नदार 
खो्ांना का्ही म्हत्वाच े्हकक प्ाप्त झाले आ्हे् . ्े खो्ांना नकुसानी भरून शद्याशिवाय श्हरावनू 
घे् ा यावयाच ेना्ही्; व का्ही कुळे खो्ांना ्हवी ्ेव्हा काढून िाक्ा ये्ा् ्ह ेखरे आ्ह.े” या 
पसु्काचा प्िसंापर उ्लेख करून शम. िेलर यांना आपले पसु्क पाठवनू रावसा्हबेांनी खाली 
शद्याप्माण े२४.५.१८७४ रोिी पत्र शलश्हले - “शरिशिि लाेकांवर असले्या शवश्वासाच ेसंरक्षण 
करणयाकर्ा मी द्हा वेळा गवालेरचया शक््याचा तयाग करीन असे िे ््डयकू ऑफ वेशलंगिन यांनी 
प्शसद्ध शवधान केले आ्ह े्े सधयाचया अशधकाऱयांनी धयाना् ठेवणयासारख ेआ्ह.े आमचया सनदा 
आम्हाला (खो्ांना) िशमनीच ेमालक बनवी् अस्ा ्मु्ही नसु्े दस्ाच ेमके्तकरी व अनतुपादक 
मधयसथ आ्हा् असे आम्हाला सांग्ा् शकंवा असले का्ही्री कुशतस् नाव दे् ा्.” िे. िेकब 
यांना पढेु शद्याप्माण ेपत्र शलश्हले - “्मु्ही ईसि इशं्डयन असोशसएिन पढेु बोल्ाना म्हणाला् 
की आम्ही पषुकळ झिले पाश्हिे. ्े मला कबलू आ्ह;े परं् ुआम्हांला िेवढी स्हानभुू् ी दाखशवली 
िा्े तया्ूहन मोठे बक्षीस आमचया प्यतनांना शमळाले पाश्हिे. रतनाशगरीचया खो्ीचा प्श्न घया. माझी 
सतयाची बाि ूआ्ह.े असे मला मा्ही् आ्ह.े सव्ल गोष्टी माझया्फते  आ्हे्  सव्हतेचया लोकांचया शवरुद्ध 
आ्हे् . ्री चकू झाली आ्ह,े असे दाखशवणयास मला द्हा वषते लागली. झालेले नकुसान भरून 
काढणयास शक्ी शदवस लाग्ील ्े नकळे. पण इ्कया् शकतयेकांचा नाि झाला. शक्ी शभकेस 
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लागले! ्मुच ेना्ेवाईक शम. इ. िी. कॅँ्डी सपष्ट बोलले याबद्दल तयांची वाखाणणी केली पाश्हिे.” 
(२६.९.१८७४)

असे चालले आ्ह े्ो सरका् का्ही ््डिो्डीचा ठराव काढावा असा शवचार चाल ूझाला असे 
नाना गोळे यांना शलश्हले्या पत्रावरून शदस्े.

“येथनू िाणयापवूवी िककर सा्हबेांनी काऊशनसल ्हॉलमधये मला बोलावनू नेले. ्ेथे खो्ीबद्दल 
पषुकळ बोलणी झाली. िवेिी शम. रॅिशनसस यांना मी एकवार भेिावे असे ठर्यावरून मी एकवार 
तयांचयाबरोबर का्ही चचा्ल करणयाकर्ा तयांना भिेलो. भिेीचा पररणाम का्ही िमसे धरणयासारखा 
ना्ही, म्हणनू तयांनी मला पनु्हा बोलावले. ्ेव्हा मी तयांना कळवले की जया गोष्टी मी आपणािवळ 
बोललो, तया्नू सरकार कोणतया कायम कर्े याचा का्ही्री पककेपणा झा्याशिवाय उगाच 
बोलणया् का्ही अथ्ल शदस् ना्ही. शम. रािस्ल व शम. चपॅमन ्ह ेदोघ ेहावेळेस न्हरास गेलेले ्हो्े. 
म्हणनू या प्संगी आणखी का्ही शनषपनन झाले ना्ही. शम. रॅिशनसस वेंगु् या्लस गेले आ्हे् . ४-५ मलेा 
पर् ये्ील. शम. रािस्ल यांची गाठ घऊेन काय ्हो्े ्े कळव्ो. तयाप्माण ेआपण येणयाच ेकरावे.” 
(३०.४.१८७४)

अिा री्ीने रावसा्हबेांची सारखी चळवळ चालली अस्ा केळिी येथील बळवं् लक्मण 
परांिपे (दप्तरदार) ्ह ेसरकारच ेचीफ सेके्रिरी शम. चपॅमून यांना भिेावयास गेले अस्ा रावसा्हबेांचया 
खो्ांचया इश््हासाशवषयी बोलण े शनघनू शम. चपॅमन म्हणाले, “या गं्थां् रावसा्हबेांनी का्ही 
््डिो्डीचा माग्ल सचुवला ना्ही.” ्ही ्हशकग् दप्तरदार यांनी रावसा्हबेांना भिेीचया प्संगी कथन 
केली. रावसा्हबे म्हणाले, “शम. चपॅमन यांनी माझया सचूना वाच्या नसावया अथवा तयांना तया 
समि्या नसावया्.” पढेु शम. चपॅमन यांनी रावसा्हबेांिवळ भिेीची इचछिा पत्राने प्दशि््ल  केली. 
तयावरून रावसा्हबे तयांना १.५.१८७४ रोिी भिेले व तयांची बोलणी अगदी शमत्रतवाचया नातयाने 
झाली व पढुील व ््लन ्सेच ्हो्े ्ह ेखालील पत्रावरून शदस्े. 

नामदार एफ.एस. चपॅमन यांना,

“िवेिची इगं्िी सनद १८३३ मधली आ्ह.े सव्ल िशमनी, िे् , वकृ्ष, ्रू, नदीनाले, ्णृ काष्ठ 
पाषाण व ्दगंभू्  ्हककांस्ह ्मुची वश्डलाशि्ल् आ्ह ेअसे तया सनदे्  खो्ाला शल्ूहन शदले आ्ह.े 
्थाशप सरकार या लोकांना दस्ाच ेमके्तदार म्हण् आ्ह ेइ. इतयादी सरकाराने सवाहंना नयाय यावा 
अिी माझी इचछिा आ्ह.े कुळांना नयाय द्ावा, मालकांना नयाय द्ावा व आपले नाव्ही नयायानेच 
राखावे. आधीच शनशश्् करून ठेवले्या अनमुानांचया समथ्लनाथ्ल िबदचछिल चालवला आ्ह े्े 
पा्ूहन मन उशद्गन ्होऊन असे वाि्े की, आ्ा पढेु योिावयाची भाषा ्ी अगदी असंशदगध असावी. 
खो्ांचया ्हककांना ््डिो्डीचया बोलणयाची बाधा न यावी. ्ह ेपत्र ने्हमीचया सवयीप्माण ेघाईने 
शलश्हले आ्ह.े”

मखुय वादाचया गोष्टींच ेकागद रावसा्हबेांनी ्यार ठेवले ्हो्े व तयाप्माण ेसरकारािवळच्ेही 
कागद वाचणयास माशग्ले ्हो्े.
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पढेु सर शफशलप व्ुड्हाऊस, मुबंईच ेगव्हन्लर-शम. चपॅमन, शम. रािस्ल, शम. लीवाव्ल व रावसा्हबे 
यांनी आपसा् शमत्रभावाने चचा्ल केली. िवेिी सरकारने १८७४ साली एक ल्हानसे कशमिन नेमनू 
सव्ल कागदपत्रे ्पासनू १८७६ साली एक ठराव काढला व वादग्स् मदु्ांचा शनकाल लावला. 
खो्ांना सरकाराने सवल्ी शद्या. खो्ांनी कुळांना सवल्ी शद्या. २० वषाहंवर जयाक्ेड िशमनी 
कसणयास ्होतया तया कुळांना कायमचया म्हणिे वंिपरंपरा िमीन वा्हणयाचा; परं् ुदसुऱयास न दे् ा 
येणयािोगा असा मामलू वश्हवािीप्माण ेिशमनी कसणयाचा ्हकक शदला. ्ो ठराव कबलू कर्ाना 
शम. कॅँ्डी यांना पढुील पत्र रावसा्हबेांनी शलश्हले.

मशतप्य कॅँ्डी यांना,

“िवेिी सरकारी ठराव ््डिो्ड म्हणनू कबलू कर्ो आशण ्ो नीि री्ीने अमला् येईल अिी 
आिा कर्ो. िे ्ह्ली प्चारा् ना्ही, िे आप्या िागी धीिपण ेउभ ेरा्ह्े तया सतयाचा सवाहंमखुी 
सनमान ्होवो! परं् ुइ्के शदवस दररद्री रतनाशगरीच ेनकुसान झाले तयाची वाि काय? चाल ूकजिाची 
्ो्ड झा्याशिवाय सरकारी ठराव कोणतया्ही बाब्ी् अमला् आला असे म्हण्ा ये् ना्ही.”

म्हणनू पढेु कजिे ््डिो्डीने घणेयाच े ठरले. ्ो्डीचया कामां् खो्ां्फते  रावसा्हबे ्हो्े व 
सरकार्फते  शम. क्राफ्ड्ल सा्हबे३ ्हो्े. दोघ ेशमत्रच ्हो्े. या समुारास क्राफ्ड्ल सा्हबे एका शमत्रािवळ 
रावसा्हबेांनी या कामा् दाखशवलेली शचकािी पा्ूहन तयांना उद्दिेनू असे थटे्टने म्हणाले, “खो्ी 
कजिांचा शनकाल रावसा्हबेांना गोळी घालनू ठार केले ्र नीि ्होईल.” ्ही थट्टा रावसा्हबेांचया 
कानावर आली. ्े रावसा्हबेांनी लक्षा् ठेवनू याच ्ो्डीचया कामा् म्हाबळेश्वरी रावसा्हबे व शम. 
क्राफ्ड्ल असे दोघचे बसलेले अस्ा रावसा्हबे, शम. क्राफ्ड्ल यांना म्हणाले, “अ्हो खरेच! ्मुचया 
मना्नू मला गोळी घालनू ठार करायच े्हो्े. बघा, ्मुची छिा्ी झाली ्र! मी एकिाच आ्ह.े संधी 
चांगली आली आ्ह!े” क्राफ्ड्ल सा्हबेांचा च्ेहरा पा्हणयासारखा झाला. “एवढी बारीकिी थट्टासदु्धा 
्मुचया कानावर आली ना?” असे शम. क्राफ्ड्ल म्हणाले व दोघ्ेही पोि धरून ्हसले.

रावसा्हबेांचया चोख व ््लनाच ेएक उदा्हरण शद्याशिवाय ्ह ेलांबलेले प्करण परेु कर्ा यायच े
ना्ही. ््डिो्ड कर्ाना रावसा्हबे व शम. क्राफ्ड्ल या दोघांनी फार श्म केले. प्थम ्ो्डीचया िथवी 
ठरव्या तया सव्ल पक्षकारांना कळव्या व तयांची समिू्  घालनू शदली व तयांना मानय झा्यावर 
शफया्लदी काढून घणेयाकर्ा मखुतयारपत्रे आणली. खो्ी कजिे पषुकळ ्हो्े. तया्ील प्तयेक 
कजिां् कुळांचया ्हककांसंबंधाने ्ो्ड किी करावी तयाची घासाघीस रावसा्हबे कर् ्हो्े; परं् ु
्िी घासाघीस तयांचया घरच ेकजिा् कोणची कुळे नवी, कोणची िनुी ्ह ेठरव्ाना तयांनी केली 
ना्ही यावरून तयांच ेचोख व ््लन शदसनू ये्े. घरगु् ी कजिासंबंधी तयांनी पढुील पत्र शम. क्राफ्ड्ल यांना 
शलश्हले ्हो्े.

“या कजिां्ील एक ख्ेेड (दवेस्ेड) माझया पु् णयाच ेआ्ह ेव दसुरे सोनगाव ्ह ेमाझ,े माझया 
पु् णयाच ेव घाग याच ेअिंांिाने आ्ह.े सव्ल गोष्टींचा शवचार करून उभय पक्षकारांना िे नयायय ्होईल 
म्हणनू कराल ्े मला मानय आ्ह.े ्हा का्हीअिंी माझा सव्:चा कजिा आ्ह,े म्हणनू मला िास् 
का्ही शलश्ह्ा ये् ना्ही.”
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आपसा् ठरले्या या समिु् ीप्माण ेपढेु खो्ी अकॅि करणया् आला. तया वेळेस शम. ऍिबन्लर 
यांचया प्ास्ाशवक भाषणावर रावसा्हबेांनी दशैनक पत्रा् िीका केली ्हो्ी व कायद्ाचया मसदु्ावर 
आपले म् शदले ्हो्े.

यानं्र १८६८ साली िी अशपले ्हायकोिा्ल् आली ्हो्ी तया्ील एका अशपलाचा शनकाल 
१८८८ पयहं् व्हावयाचा राश्हला ्हो्ा. यापासनू रावसा्हबेांना फार त्रास झाला. तयांची प्कृ्ी 
अगोदरच फार शबघ्डली ्हो्ी; परं् ु अगंीकृ् काय्ल ्ह े सो्डावयाच े ना्ही असा तयांचा शनश्य 
अस्यामळेु तयांनी ्े काम िवेिास नेले.

या कामास्ही िमले्या पैिाचया भरीला पैसे बरेच लागले. ्े रावसा्हबेांनी सव्:चया पदरच े
लावले. खो् प्डले साधारण्ः गरीब. ्े काय दणेार! ्थाशप तयांनी फूल ना्ही फुलाची पाकळी 
शदली, म्हणनू िनाद्लनपं्  वकील, दवेरुख, यांना शलश्हले की,

अकृतवा परसं्ापं । अगतवा खलमशंदरं ॥
अकलेिशयतवाचातमानं । यतसव्पमशप ्द ्ब्ुह ॥ 

िषे राश्हले्या कामां् रावसा्हबेांना प्थमच वकीलपत्र खो्ां्फते  ्हाे् े; परं् ुतयाचा शनकाल 
्होणयापवूवी ्े सरकारी वकील झाले, म्हणनू आपले काम तयांनी दािीसा्हबे खरे याक्ेड सोपशवले. 
्े काम तयांनी रावसा्हबेांचया दखेरेखीखाली केले. कोिा्ल् खो्ां्फते  प्शसद्ध बॅररसिर शम. मकॅफस्लन 
यांनी काम चालशवले. शनकाल झा्यावर बापसूा्हबे आठ्ये यांनी रावसा्हबेांना शलश्हले की, 
जयाकर्ा ्मु्ही िनमभर कष्ट केले् तया खो्ी कजिांचा िवेि झालेला पा्हणयास ्मु्ही िगला्. 
(१६.३.८८)

शनकाल अगदी मनासारखा झाला ना्ही. पढेु शवलाय्पयहं् िाणयाचा बे् प्कृ्ीचया 
असवासथयामळेु सो्ूडन द्ावा लागला.

m

संदभ्ल शिपा -

१. ्ह ेवाकय दयाळू म्हाराणासा्हबेांचया प्शसद्ध िा्हीरनामया्ील आ्ह.े एका खो्ी कजिां् 
 वादीने तयाक्ेड बोि दाखव्याचा उ्लेख शि््हा िजिाने ठरावाची कारण ेशल्ह्ाना केला 
 आ्ह.े

२. एका म्हालकऱयाने का्ही धमकीविा या पट््टयासंबंधी नोशिसा काढ्या. तयावर ने. ओ. मधये 
 िीका आली. तयावरून सरकाराने लागलीच चौकिी करून कलेकिर माफ्ल ् वरील 
 म्हालकऱयाचया उतसा्हाश्रेकास दोष शदला व अिा नोशििी काढणयास कलेकिरचा ्ुहकूम 
 नव्ह्ा असे कळवले.
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३. शम. क्राफ्ड्ल  व रावसा्हबे यांची ओळख िनुीच ्हो्ी व मयशुनशसपाशलिी् मागे यांच ेभां्डण 
 झाले ्हो्े (प्करण ४१ पा्हा) ्री पढेु ्े सने्हीच ्हो्े. रावसा्हबेांचया पश्ा् ्े पेनिन घे्  
 अस्ाना एकदा मुबंईस आले ्हो्े ्ेव्हा रावसा्हबेांचया शचरंिीवांना बंग्यावर भिे दऊेन 
 गेले.

mmm
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सतयं रियूाशतप्यं रियूाद न रियूातसतयमशप्यम । 
शप्यं च नानृ् ं रियूादषे धम्लः सना्नः ॥ १ ॥

म्हसैरू प्करणावर रावसा्हबेांच े लघवाकार पसु्क यिसवी झाले. नं्र १८७३ मधये तयांनी 
दसुरे लघवाकार पसु्क शलश्हले. तयाला कारण असे झाले की, मलुकी अमंलदारांनी िशमनीवर 
बसवले्या साऱयाची रककम व सारा आकारणयाची पद्ध्ी चकुीची आ्ह,े या सबबीवर सरकारावर 
का्ही िशमनीचया मालकांनी शफया्लदी के्या. तया ्हायकोिा्लपयहं् िाऊन तयांचा शनकाल वादी्फते  
झाला. ्ेणकेरून या अमंलदारांचया सरुळी् कामा् घोिाळा प्ूड लागेल. ्ो प्ूड नये म्हणनू अिा 
शफया्लदी चालवणयाच ेशदवाणी कोिा्लच ेअशधकार आकंुशच् करणाऱया अथवा काढून घणेाऱया एका 
कायद्ाचा मसदुा१ शम. एशलस यांनी कलकत्याचया काऊशनसला् आणला. ्ो कायदा अशनष्ट आ्ह े
असे दाखशवणयास ्ह ेपसु्क रावसा्हबेांनी शलश्हले. तयाचा सारांि -

“ला्ड्ल कान्लवाशलस यांनी दोन गोष्टी चांग्या के्या - १. मलुकी खा्े व नयाय खा्े ्ही 
शनरशनराळी केली. एका ्हा्ा् असले्या रािसत्ेचा मो्ड केला व रािसत्ेचा दरुुपयोग नामिषे 
केला. २. सव्ंत्र नयायाचया कोिाहंची सथापना केली व अशधकारी या नातयाने केले्या कृतयाबद्दल 
सरकारी अशधकाऱयांवर केले्या शफया्लदी चालशवणयाचा अशधकार कोिा्लस शदला.” 

“या रािनी्ी् िी अगंभू्  ्त्वे आ्हे्  तयावर श्हदंसुथाना्ील शरिशिि राजयाची भरभककम 
इमार् उभारलेली आ्ह;े परं् ुनामदार एशलस यांनी ्ह्ली िो कायद्ाचा मसदुा, १८७३ चया आगॅसि 
मश्हनया् गव्हन्लर िनरल यांचया सभे्  आणलेला आ्ह,े ्ो ्हा पायाच ढासळून पाश्ड् आ्ह.े या 
कायद्ाने शदवाणी कोिा्लचा अशधकार शनयशम् अथवा नष्ट करणया् ये् आ्ह.े गव्हन्लर िनरल यांचया 
इभ््दार सभे्  अस्या सवरूपाचया कायद्ाचा प्वेि ्हो्ा कामा नये. या कायद्ाने एका मलुकी 
अशधकाऱयाचया ठरावावर दसुऱया मलुकी अशधकाऱयाक्ेड अपील चालावयाच ेआ्ह.े पक्षकार व 
नयायाधीि दोघ्ेही मलुकी अशधकारी असावयाच ेआ्हे् . कायद ेबािलूा गुं्डाळून ठेवणयाच,े िनुया 

कायदा शवरुद्ध वयशक्तशवषयक ्ार्मय

प्करण ४३
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काळी केलेले ठराव मो्डणयाच ेव दिेा्ील परुा्न मामलू वश्हवािींचा व बंधनकारक चालीरी्ींचा 
उपा्हास करणयाच े सामथय्ल या मलुकी अशधकाऱयांना यायच े असनू तयाचयावर का्ही उपाय 
रा्हवयाचा ना्ही. ्ेणकेरून म्हातमा माउनि सि्यअुि्ल एश्फनसिन यांनी केले्या कायद्ाचया मम्लभू्  
्त्वांवर ्ह्ला यावयाचा आ्ह.े म्हणिे आमच ेमलुकी अशधकारी वयशक्तिः इ्के मोगल बादि्हा 
बनावयाच ेआ्हे्  व या बादि्हांवरसदु्धा िे का्ही िनुया काळी तयांचया मना् भी्ी उतपनन करणारे 
दाब अस् ्े्ही आ्ा ना्ही्. ्ह े आमचया रािसंसथेवर मोठे संकि आलेले आ्ह.े िशमनीचया 
मालकांचया ्हककास बाध येणार आ्ह;े म्हणनू शरिशिि प्िािनांपैकी एक या नातयाने मी ्ह ेपसु्क 
शल्ूहन माझ े क ््लवय करी् आ्ह.े ्े कर्ाना मी असे नम्रपण े दाखवनू दे् ो की, पढेु आणलेला 
कायदा करून घणेयास सबळ कारण ेशदलेली ना्ही्. शदलेली आ्हे्  ् ी वास्शवक ना्ही्. या प्ां्ा् 
कायम धाऱयाची पद्ध्ी नस्यामळेु का्ही्री िमाबंदीच ेठराव करणयाशवषयी एका प्कारच ेशनयम 
करणयाची वेळ आली आ्ह.े एका वयक्तीचया चछंिदानवु ््लनावर चालणारी वयवसथा व शनयमबद्ध 
राजयवयवसथा या एकमकेींचया शवरुद्ध आ्हे् . पश्हलीचा अमंल दसुरीवर चाल ूदणे ेम्हणिे पािवी 
िक्तीचा अमंल मानवी िक्तीवर ्होऊ दणेयासारख ेआ्ह.े शनयमबद्ध राजयवयवसथा शरिशिि मतुसद्ांना 
मानय झाली आ्ह ेव तयाप्माण ेतयांनी कायद ेकेले आ्हे् . श्हदंी लोकांना ्हीच वयवसथा मानय आ्ह े
असे सर ्हने्ी मने२ यांच ेम्हणण ेआ्ह.े” 

“्हककाचा प्श्न शनघाला अस्ा रािा व रंक ्ह ेकायद्ाचया दृष्टीने सारखचे आ्हे्  असा अशभमान 
आमच ेमतुसद्दी सकारण वा्ह्ा्; कारण आमच ेकायद ेयाच ्त्वावर रचलेले आ्हे् .”

पढेु १७९९ पासनू िी रेगयलेुिने झाली तया् कलेकिरवर नयायाचया कोिा्लचा ्ाबा ठेवलेला 
आ्ह ेव ्ो कसा ्े दाखवनू शद्यावर िा्ा िा्ा १८६८ चया चौथया कायद्ाचा (शसिी सव्हतेचया 
अकॅिचा) उ्लेख करून रावसा्हबे म्हण्ा्, “्हा कायदा शम. एशलस यांनी १८६८ साली पढेु 
आणला. १८६९ मधये तयांना गव्हन्लर िनरल यांनी संम्ी शदली. तया्दखेील शदवाणी कोिा्लस 
मलुकी प्श्नांचा शनकाल करणयाच े िे अशधकार दणेयाची ्िवीि प्िेचया ्हककांचया संरक्षणाथ्ल 
जया शम. एशलसनी केली ्ेच शम. एशलस आ्ा ्ेच शदवाणी कोिा्लच ेअशधकार जयाअथवी काढून 
घे्  आ्हे् , तयाअथवी तयांचया सवभावा् थो्डकया अवधी् मोठा फरक झाला असला पाश्हिे. 
सधयाचया कायद्ाचा मसदुा पढेु आणणयाच ेकारण नामदार एशलस म्हण्ा् तयाप्माण ेअसे घ्ूडन 
आले.” 

“सव्हते व सिेलमेंि खातया्ील अशधकाऱयांनी बसवले्या व सरकारने कायम केले्या 
िशमनीवरील साऱयाची आकारणी गैर कायदा आ्ह,े म्हणनू तया अशधकाऱयांवर नकुतयाच शफया्लदी 
झा्या. साऱयाची रककम व ्ी ठरवणयाची पद्ध्ी याशवषयी िकंा घणेयापयहं् या शफया्लदींची मिल 
गेली. एका िशमनीचया मालकाने आम्ही ठरवले्या अवघया चार रुपये आकारणीला ्हरक् घऊेन 
कोिा्ल् सरकारावर शफया्लद आणली. ्हायकोिा्ल् अपील िाऊन ्हायकोिा्लने वादी्फते  शनकाल शदला; 
कारण उतपननाचया षष्ठांिा्ूहन अशधक सारा सरकारास घे् ा ये् ना्ही. कलेकिर यांना अशधक सारा 
बसवणयाची मामलू वश्हवाि िाबी् कर्ा आली ना्ही.” 
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“नकुतयाच शफया्लदी झा्या या म्हणणयाला आधार मळुीच ना्ही. शरिशिि राजयाचया पश्ह्या 
शदवसापासनू शफया्लदी ्हो् आ्या आ्हे् . १८२६ साली िोिी यांची शफया्लद रतनाशगरीचया कलेकिर 
यांचयावर झाली व सरु्ेस िवेिला शनकाल झाला. नं्र १८६५ पासनू १८७२ पयहं् सव्हतेचेया 
अशधकाऱयांवर व इ्र अशधकाऱयांवर ३८४ शफया्लदी नसुतया ठाण ेशि्हा् झा्या. कन्लल रॅिशनसस 
यांनी मागे एका िबानी् सांशग्ले आ्ह ेकी, एकंदर उतपननाचया पंचमांिाचया अथवा षष्ठांिाचया 
प्माणा् मी सारा बसशवला आ्ह;े परं् ु शम. एशलस म्हण्ा्, ‘सारा बसशवणयाच े शनयम शनशश्् 
ना्ही्.’ असे असेल ्र चकुी ्हो् आ्ह ेव ्हा कायदा झा्यास चकुी दरुुस् ्होणयाचा संभव उर् 
ना्ही. अिा चकुास दीघा्लय ू करणयाचा या कायद्ाचा ्हे्  ूअसेल असे मला वाि् ना्ही.”

“नसुतया साऱयाचया आकारणीवरून शफया्लदी ्हो् ना्ही्, अिी मी िी ्ीन शि्हां्ील 
माश्ह्ी शमळवली आ्ह,े तयावरून शदस् आ्ह.े ्र लोकांची ्ों्ेड बंद करणयापके्षा सव्हतेच ेकाम 
नीि चालवणयाकर्ा सर बाि्लल शरियर १८७१ चया फायनानस कशमिीपढेु म्हणाले तयाप्माण ेपवू्लग््ह 
सो्ूडन दऊेन पवूा्लपार चाल् आले्या आचारांना व रूढीस धरून शनयम करावे.”

“्हायकोिा्लचया ्हा्नू िेव्हा केले्या शनयमांच ेउ्लंघन ्होईल ् ेव्हा ्हायकोिा्लचया अशधकारांच े
शनयमन करणयाची वेळ येईल. ्ह्ली िो कायदा पढेु आणला आ्ह ेतयाचया योगाने ्हायकोिा्लवर 
िो आक्षेप घे् लेला आ्ह े तयापासनू आपला बचाव करणयास ्हायकोि्ल समथ्ल आ्ह.े मला फक्त 
प्िािनांपैकी एक या नातयाने पा्हवयाच ेआ्ह.े ्े एवढेच की शवनाकारण आमच े्हकक ना्हीसे ्होऊ 
नये्. कायदा मो्ड्याशिवाय सव्हतेचया लोकांना  काम कर्ा ये् नसेल ्र ्ह्ली आ्हे्  तया्ूहन 
चांगले लोक तया कामावर आणा; पण आमची ्ों्ेड बंद करणयाचा प्यतन करू नका.” 

“्हायकोि्ल मलुकी अमंलदारांच ेठराव बदल्े म्हणनू ्हायकोिा्लचा अशधकार काढून घयावयाचा 
्हा उपाय पाश्हला म्हणिे एका ्हशकमाची आठवण ्हो्े. उघ््डया ्हवे्ील प्ाणवाय ू कदाशच् 
फुफफुसांची शक्रया िोराने चालवील म्हणनू तयाच ेऔषध घणेाऱया अभागी क्षयी रोगयाला अधंार 
कोठ्डी् कों्ूडन ठेवणयास तया ्हशकमाने सांशग्ले. अथा्ल् आ्ा सभोव्ालचया दषु्ट ्हवेच े व 
तयाचया फुपफुसांचया मदंशक्रयेच े चांगले पिू लागले. क्षीण्ेची वदृ्धी ्होऊन िारीररक सषृ्टी्ील 
चमतकार िो मतृय ू्ो तया रोगयास प्ाप्त झाला!”

“क्षणभर शवचार केला अस्ा असे शदसनू येईल की, नयायाचया कोिा्ल्ील िदु्ध वा्ावरणा्ील 
नयायरूपी प्ाणवाय ूिर लोकांचया क्षीण फुपफुसांना, दखुावले्या ्हककांना, मलुकी अमंलदारांनी 
शमळू शदला ना्ही ्र लोकांच े रािकीय िीशवतव, रािकीय चमतकार िो मतृय ू ्ो तयांना येऊन 
नष्ट ्होईल. यरुोपचया व एशिया ख्ंडाचया अवा्लचीन अथवा प्ाचीन इश््हासा् असली पे्मबंधन 
वाढशवणयाची यकु्ती शमळायची ना्ही.”

“शम. एशलस यांनी दसुरे कारण ्हा कायदा करणयाच ेअसे सांशग्ले की, मुबंई इलाखया्ील 
शदवाणी कोिा्लस इ्र इलाखयां्ील शदवाणी कोिाहंपेक्षा ्हकक अशधक आ्हे् , ्े काढून सव्ल दिेभर 
सारख े्हकक करून ठेवायच ेआ्हे् . ्ह ेकसे ्े शम. एशलस यांनी दाखवनू शदलेले ना्ही. समिा, या 
इलाखयां्ील ्हकक अशधक आ्हे् ; परं् ुिे ्हकक या इलाखयां्ील लोकांनी ७५ वषते भोगलेले 
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आ्हे् , जयांची म्ह्ी तयांना कळ् आ्ह,े जया् शरिशििांची नयायशप्य्ा (िी नयायशप्य्ा लोकांस 
आव्डली म्हणनू या इलाखयां्ील लोक १८५७ चया शदवयां् चांग्या री्ीने पार प्डले ्ी) शदसनू 
ये् आ्ह,े तया लोकांचया ्हककांवर, तया शरिशििांचया नयायशप्य्ेवरील शवश्वासावर आ्ा गदा 
आणलीच पाश्हिे काय? नवे कायद ेकर्ाना ्ीन गोष्टी धयाना् ठेव्या पाश्हिे्. िनुा कायदा, 
तयापासनू ्ोिे व तयावरील उपाय. िनुया कायद्ापासनू कोण्े ्ोिे शम. एशलसनी दाखशवले आ्हे् ? 
कोण्े्ही ना्ही्. शरिशिि नयायाचया कोिा्ल्ील शनवा््डयांवर लोक सं्षु्ट आ्हे् . तयांचा फायदा 
लोकांना शमळाला पाश्हिे.”

नं्र ्ह्ली मुबंई इलाखया् िे ्हकक आ्हे्  ्ेच शकंवा ्सले ्हकक सव्ल इलाखयां्ील शदवाणी 
कोिा्लस आ्हे् , असे रावसा्हबेांनी दाखशवले. तयाला आधार ्यशुवसकृ् रािनीश्शवषयक 
यशुक्तवाद, ना. वे. प्ाशवशनससच ेरेकॉ्ड्ल, थोमास मन्ोकृ् कंपनी सरकारची आशथ्लक शसथ्ी, १८०३ 
सालचा ओररसा प्ां्ाचा इश््हास, बंगाल व पंिाब या प्ां्ा्ील अकॅि, ्हाऊस आफॅ काॅमनसचया 
कशमिीपढेु १८५३ साली झाले्या साक्षी व मद्रासची रेगयलेुिने इतयादी पसु्कां्नू काढून दाखशवले 
व रावसा्हबेांनी पढेु असे शलश्हले की, दिेभर एकच साऱयाची पद्ध्ी नस्यामळेु एकच कायद े
सव्लत्र अस ूिकणार ना्ही्. उदा्हरणाथ्ल, बंगालमधये कायम धाऱयाची पद्ध्ी अस्यामळेु अस्या 
शफया्लदी आणणयाच ेकारणच उरले ना्ही. म्हणनू ्ेथील लोकांना अिा शफया्लदी आणणयाचा ्हकक 
नको.

इक्डील इगं्िी पत्रकारांनी व बंगालमधील ‘श्हदं ू पशेट्यि’ पत्राने या शबलाशवरुद्ध चळवळ 
के्याबद्दल तयांच ेआभार माननू व ने्हमी श्हदंी लोकांचया आकांक्षांचया शवरुद्ध िाणाऱया; पण या 
वेळेस तयांचा पक्ष उचलनू धरणाऱया ‘रिें ्ड आफॅ इशं्डयापत्राचा’ या कायद्ाने िशमनीवरील लोकांची 
मालकी नष्ट ्होईल असे अनमुान काढणारा उ्ारा दऊेन ्ह ेपसु्क संपशवले आ्ह.े३ 

्ह ेपसु्क शल्ूहन या पसु्काचा सव्लत्र प्सार करून रावसा्हबे सवसथ बसले ना्ही्. या कायद्ाचया 
शवरुद्ध लोकम् िागृ्  करणयाकर्ा येथे व शवलाय्े् बराच प्यतन तयांनी एकसारखा सरुू ठेवला. 
बंगालच े शवद्ान लेखक बाब ू शरिस्ोदास पॉल यांची रावसा्हबेांिी फार मतै्री यावेळेस झालेली 
नव्ह्ी असे शदस्े; परं् ुपॉल बाब ूश्हदंी लोकांचया ्हककांचया संरक्षणाथ्ल सदवै ्डोळया् ् ेल घालनू 
िाग् अस्. म्हणनू तयांना रावसा्हबेांनी एक पत्र शलश्हले. तयाबरोबर आप्या म्हसैरू प्करणाचया 
दसुऱया आवतृ्ीची एक प्् पाठवनू शदली. पश्ह्या आवतृ्ीवर मागे पशेट्अि पत्रा् अनकूुल अशभप्ाय 
शदला ्हो्ा तयाची आठवण शदली व वरील कायद्ाशवरुद्ध का्ही कामशगरी करावयास सांशग्ली. 
्ी अिी- मुबंई शसशव्हल सशव्ह्लसपैकी श्हदंसुथान सरकारच ेमखुय सभासद ना. एशलस ्ह ेएक सचूना 
आणणार आ्हे् . श्चया संबंध नामदार गव्हन्लर िनरल सा्हबेांना पाठवावयाचया अिा्लचया दोन 
छिापील नकला यासोब् पाठशव्या आ्हे् . ्हा कायदा जयांना न्ेडल तया लोकांक्ूडन ्हिारो अि्ल 
िा्ील अिी माझी खात्री आ्ह.े १८०७ मधये छिापलेला कोलरिकुकृ् बंगाल रेगयलेुिनाचा संग््ह 
पा्ह्ा व कलाक्ल कृ् १८५४ मधील ्सलाच संग््ह पा्ह्ा मला असे आढळले आ्ह ेकी, िेव्हा 
िेव्हा मलुकी अमंलदारांक्ूडन कायदा मो्डणया् ये्ो, ्ेव्हा ्ेव्हा तयांचयावर ना. एशलस यांचया 
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शबला् नमदू केले्या सव्ल बाबीं् शफया्लद चाल्े. या माझया म्हणणयास कोणी आक्षेप घईेल म्हणनू 
या शवषयावर आपला स्ला उत्म प्कारचा पाश्हिे आ्ह.े परुवणी अिा्ल् शलश्हणयाकर्ा मला 
वेळीच पढुील माश्ह्ी पाश्हिे आ्ह.े ्ी म्ेहरबानीने आपण शमळवावी. १. कलेकिर व तयांचया 
्हा्ाखालच े मलुकी अशधकारी यांचयावर कोणतया शफया्लदी आण्ा ये्ा् व तयांना कोणतया 
रूलचा शकंवा रेगयलेुिनचा आधार आ्ह?े २. कायम धाऱयाची पद्ध् िेथे लाग ू ना्ही ्ेथे सारा 
शनशश्् करणयाच ेका्ही शनयम आ्हे्  काय? िर अस्ील ्र ्े कोण्े ?.... मखुय्ः आम्हाला 
एवढे पाश्हिे आ्ह ेकी आमच े्ह ेकाम खदु्द रािसभे् , पाल्लमेंि सभे्  व बा्हरे कोणी उतसा्हाने ्हा्ा् 
घे् ले पाश्हिे. म्हणनू नामदार रामनाथ िागोर (मािी शरिशिि इशं्डयन असोशसएिनच ेअधयक्ष) यांची 
स्हकाया्लकर्ा आपण म्ेहरबानीने या कामी शमळवावी अिी प्ाथ्लना आ्ह.े या कामा् आपणास 
वशकलाच ेम् घयावयास प्डले ्र घयावे व तयाचया खचा्ल कर्ा १०० रुपयांची नोि यासाेब् 
पाठवली आ्ह ेतया्नू द्ावे. िास् प्ड्यास माझयािवळ मागावे व शि्लक राश्ह्यास आप्या 
भागा् ्ह्ली चाल ूअसले्या दषुकाळाने ग्स् झाले्या लोकांकर्ा खच्ल करावे. माझी सव्:ची 
खदु्द ओळख नस्ा शवषय गांभीया्लमळेु आपणास त्रास द्ावयास मन वळ् आ्ह ेव असे कर्ाना 
नकळ् िो आपला वेळ घे्  आ्ह ेव या् लक्ष घालावयाला लावनू फार त्रास दे्  आ्ह ेतयाबद्दल 
क्षमा असावी.” 

शम. पॉल यांनी सा्हायय करणयाच ेकबलू केले व या शबलाचया मसदु्ा् का्ही फरक ्होईल अिी 
आिा रावसा्हबेांना वािू लागली, असे शम. पॉल यांना शलश्हले्या पढुील पत्रांवरून शदस्े. 

“वरील साव्लिशनक प्श्नाचा शनकाल लावणयाकर्ा आपण सा्हायय करणार अा्हा् तयाबद्दल 
मी आभारी आ्ह.े”

 *   *   *

्ह े शबल पढेु आणणारे ग्ृहसथ आपली नौका या शबलां्ील ्हरक् घणेयासारखया बाबींचया 
भाराने ब्ुड्ाना िेव्हा पा्ह्ील ्ेव्हा वरील शबलाचया मसदु्ा्नू तया बाबी आपण ्होऊन तयांनी 
फेकून द्ावया म्हणिे ब्ुड्ी नौका िरा ्हलकी ्होईल.” (९.१.१८७४ च ेपत्र)

“या शबलासंबंधी आम्ही लॉ्ड्ल नॉथ्लरिकु यांचयाक्ेड एक शवनं्ीपत्र पाठवणार आ्हो्. ्ह ेशबल 
पास झा्यावर लॉ्ड्ल सॅशलसबरींक्ेड ्ही एक पाठव.ू यांना इगंलं्डमधनू आळा बसेल अिी आिा 
वाि् आ्ह.े” (२६.६.७४)

११.१.७४ रोिी या शबलाचया शवरुद्ध केले्या अिा्लचया व तयावर शलश्हले्या पसु्काचया 
शम. नवरोिी यांचयाक्ेड रावसा्हबेांनी दी्डि ेप््ी शवलाय्ेस पाठवनू शद्या व तयांना अिी शवनं्ी 
केली की, ‘म्ेहरबानी करून या नीि वािा व तयावर लेख शल्हा. सर लॉरेनस पील व इ्र प्ीव्ही 
काऊशनसलचया िजिांची ओळख काढू िकाल ्र ठीक; कारण या कोिा्लचया अमंलासंबंधीचया 
साव्लिशनक प्श्नाक्ेड लक्ष दऊेन श्ह्-अनश्ह् पा्ह्ील ्र ्ेच पा्ह्ील. पािणाच ेशम. िेलर यांना 
भिेा. तयांना का्ही प््ी पाठव्या आ्हे् . आपण ५०० रु. िपाल खचा्लस लावावे. याशिवाय या 
बाब्ीं् खच्ल लागेल ्र माझया नावे शल्हावा. ्ो मी बेबा् आनंदाने व साभार करीन. शम. िेलर 



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 1 / 388

यांना प्ेडल ्ो खच्ल द्ावा. एक्ही उपाय के्याशिवाय शिलकी् प्ूड दऊे नका.’ दसुऱया एका 
पत्रा् एक एक प्् सर िॉन कीि, प्ो. फॉसिे, सर िी. कलाक्ल , सर ई. पेरी व सर बाि्लल शरियर यांना 
दणेयास शवनं्ी केली ्हो्ी. लं्डन येथील शम. िेलर यांचयाक्ेड्ही वर प्माण े२५-२५ प््ी अिाहंचया  
व पसु्कांचया पाठवनू तयांना १२.१.७४ चया पत्रां् पढेु शद्याप्माण ेरावसा्हबेांनी शवनं्ी केली. 
“आपण आपले विन खच्ल करून योगय अशधकाऱयांपढेु िर आमच ेम्हणण ेमां्डाल व िकय ्ेवढे 
श्म करून आमच ेकाय्ल उचलनू धराल ्र मोठे उपकार ्हो्ील. आमच ेकाय्ल म्हणिे कायदा व 
नयाय यांनी मलुकी अमंलदारांचया ल्हरी व ््लनावर आणलेली शफया्लद ्होय. ्ही भाषा आपणाला 
क्डक वािेल पण आपण ्े शबल वाचनू पाश्हले् ्र आपणांस आढळेल की पाल्लमेंि सभे् , 
वेसिशमशनसिर ्हॉलमधये, िी भाषा अिा प्संग वापरली गेली अस्ी तया्ूहन क्डकपणां् ्ही भाषा 
शनमम ेयेणार ना्ही.”

याचप्माण ेतयांनी शम. ्हवॅलॉक सा्हबे यांना शवनं्ी केली ्हो्ी ्ी- 

“्हा नवा कायदा रद्द करणयाकर्ा आपण ्होईल ्ेवढी शिकस् करावी. एश्फनसिनकृ् 
को्ड चांगले चालले आ्ह ेव ब्ुह्काले करून तयाचा चांगलेपणा शसद्ध झाला आ्ह.े तया् आ्ा 
शफरवाशफरव का? िर येथे कायमधाऱयाची पद्ध् अस्ी, ्र एकदाच े्ह ेमलुकी आशधकाऱयाच ेव 
राणी सरकारचया प्िेच े्ंिे कायमच ेमो्डले अस्े.” (११.६.१८७४ च ेशम. िेलर यांना पत्र)

“एशलस सा्हबेांच ेशबलास इशं्डया काऊशनसलमधये ्हरक् आली असे वतृ् समि्े ्े खरे ्होवो. 
सर िॉि्ल कलाक्ल  व सर बाि्लल शफयर यांचयासारख ेमतुसद्दी ्े शबल िाकावयास लाव्ील. आमची 
दाद लागणयाची आिा ्ेथेच आ्ह.े” (२४.७.१८७४ च ेशम. िेलर यांना पत्र)

ऑनरेबल सर. ए. ्हॉब्हाउस, कय.ु सी. व ऑनरेबल ्डॉलयेल या दोघांक्ेड शनरशनराळी पत्रे पाठवनू 
सोब् आप्या पसु्काचया प््ी पाठवनू आपले म्हणण ेरावसा्हबेांनी कळवले ्हो्े. ऑनरेबल सर 
िी. कॅमबेल यांना ५.१.७४ च ेपत्र शलश्हले की साव्लिशनक प्श्नाची चचा्ल करणया् िे आपण लक्ष 
दे् ा व श्ऱ्हाई्पण ेने्हमी म् दे् ा तयावरून मला िरा धीिपणा येऊन मी आपणांक्ेड एक पसु्क 
पाठव् आ्ह.े पढेु पत्रां् आपले म्हणण ेसशवस्र कळवनू नं्र ओळखीशिवाय आकशसमक री्ीने 
्सदी दणेयाबद्दल माफी मागनू पत्र परेु केले आ्ह.े आपले शमत्र िेकब सा्हबे यांना्ही रावसा्हबेांनी 
पसु्काची प्् पत्रासोब् अिीच पाठवली ्हो्ी.

नं्र मुबंईचया एका इगं्ि शमत्रास खाली शद्याप्माण े रावसा्हबेांनी पत्र शलश्हले, “पढुचया 
मगंळवारीच आमच ेकलेकिर, नबाब बनणार आ्हे्  xxx शम. ्हॉब्हाउस व शम. ्होप ्ह ेएकमकेांची 
स्ु् ी कर्ील व दोघांची्ही स्ु् ी लॉ्ड्ल नॉथ्लरिकु कर्ील. एश्फनसिन सा्हबेांनी बांधले्या श्हदंी 
साम्राजयाचया इमार्ीचा भरभककम पाया लेखणीचया झिकाऱयासरसा ढासळून प्डणार आ्ह.े मला 
शम. बक्ल  यांच ेबशुद्धसामथय्ल अस्े शकंवा सर अशसकरन पेरी यांची श्हमं् अस्ी ्र मात्र फार दरूचया 
या पवू्ल शदगभागा् मया उतपनन केलेला धवनी खदु्द ग्ेि शरििनमधये दव्ूडन लोकांचया कण्लपथावर 
आदळवला अस्ा व तया सरिी ्ेथे मोठी चळवळ उ्डाली अस्ी; पण आ्ा ्होपशनशम््ल  शनबवी्ड 
शनरािारणयां् पशश्म श्हदंसुथान दीघ्ल रोदन कर् रा्हील.” (२५.३.७६) ्ह ेपत्र एवढे पररश्म के्यावर 
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यि येणयाची आिा ब्ुह्ेक ना्हीिी झा्यावर शलश्हलेले असावे; पण तया शनरािे् च पढेु काम 
के्यास यि येईल अिी रावसा्हबेांना वािलेली आिा शदस् आ्ह.े

एशलस शबल४ १८७६ चया एशप्ल मश्हनया् कलकत्याचया काऊशनसला् पास झाले व सेके्रिरी 
आफॅ सिेि यांचयाक्ेड मिंरुीला रवाना आले. तयास मिंरूी दऊे नये असे सेके्रिरी आफॅ सिेि यांना 
शवनं्ी करणयाकर्ा मुबंईकरांनी िरेीफक्डवनू लोकांची सभा रिामिी कावसिी इशनसिि्यिूमधये 
भरवली. सभलेा पषुकळ इगं्ि व श्हदंी ग्ृहसथ िमले ्हो्े. रावसा्हबे, कािीनाथपं् ्ेलंग व शम. व्ुड 
यांची भाषण ेउत्म वकृ्ततवाच ेमासले ्हो्े. वकृ्ततवाशिवाय तया् मोठा यकु्ती वाद ्हो्ा. रावसा्हबेांनी 
आप्या भाषणा् मसेस्ल ्होप व ्हाब्हाऊस यांनी काऊशनसला् केले्या शवधानाचा समाचार 
घे् ला. ्ह ेभाषण फार मोठे ्हो्े म्हणनू तयाचा सारांि शदला आ्ह.े 

शम. ्होप म्हण्ा् की, ‘या कायद्ाशवषयी गैरसमि उतपनन झालेला आ्ह.े तयांना मी असे 
शवचार्ो ्हा गैरसमि कोणी केला? सरकारने? ्हायकोिा्लने? लोकांनी? मला ्र कोणी ्े ठाऊक 
ना्ही. मुबंई सरकारच ेया कायद्ाशवषयीच ेकागदपत्र अद्ाप प्शसद्ध झाले ना्ही्. म्हणनू तयांचा 
समि काय आ्ह े्ो कळ् ना्ही. ्हायकोिा्लने आपले म् अगदी असंशदगधपण ेिनुया कायद्ा्फते  
दऊेन कोणाचा्ही गैरसमि करून शदला ना्ही. लोकांबद्दल म्हणाल ्र जयावर मुबंई सरकारच ेराजय 
आि पननास वषते चाल् आ्ह ेतयांची शसथ्ी पाश्हली अस्ा ्ह्लीचा राजयकारभार सरुळी्पण े
चालणयाकर्ा अथवा लोकांना सं्षु्ट ठेवणयाकर्ा अथवा िां््ेच े रक्षण करणयाकर्ा या 
कायद्ाची आवशयक्ा ना्ही एवढे मी खात्रीने सांग ूिक्ो.’

शम. ्होप म्हण्ा्, ‘मलुकी अमंलदारांची सोय व गैरसोय याक्ेड लक्ष शदले पाश्हिे. िण ूकाय 
या एका सोयीचया अथक गैरसोयीक्ेडच सव्ल कायद्ांचा शविषे्ः िमीन म्हसलुासंबंधी कायद्ांचा 
रोख असला पाश्हिे. मलुकी अशधकाऱयांची िशमनीवरील कर वसलू कर्ाना झालेली गैरसोय 
म्हणिे ्ी प्ासंशगक गैरसोय म्हत्वाची असेल; परं् ु्ी जयांचयाक्ूडन कर वसलू करायचा अस्ो 
तया लोकांचया ्हककापेक्षा म्हत्वाची ना्ही! श्चयाकर्ा लोकांचया ्हककाचा भगं ्हो्ा कामा नये.’

शम. ्होप ्ह ेसांग् आ्हे्  की, ‘१८७३ मधये िो शबलाचा मसदुा ्हो्ा तया् आ्ा १८७६ मधये 
फरक केलेला आ्ह.े मी शवचार्ो ्ो उदारपण े केला आ्ह ेकाय? व ्ो उदारपणा स्हि पा्ह्ा 
शदसणया् येईल असा आ्ह ेकाय? ना्ही! असे मी ्मुचया परवानगीने सांग्ो. िो फरक झाला आ्ह े
्ो अगदी क्षु् लक आ्ह.े जया शफया्लदी शरिशििांनी शदले्या सनदांचया आधारावर आण्ा ये्ील 
्ेवढ्याच शफया्लदी चालवणयाचा अशधकार कोिाहंना या केले्या फरकाने शदला आ्ह.े अिा शफया्लदी 
१/१० आ्हे् ; परं् ु या इलाखयां्ील जया शफया्लदींना आधार मामलू वश्हवािीचा आ्ह े अिाच 
शफया्लदी १/१० आ्हे् .’ 

शम. ्होप यांनी इगंलं्डमधील िमीनदारांची श्हदंसुथाना्ील िमीनदारांिी ्लुना केली आ्ह.े 
तयाला माझया अगोदर भाषण करून गेले्या इगं्ि ग्ृहसथाने उत्र शदलेच आ्ह.े तयांना इगंलं्डचया 
कायद्ाची गुं्ागुं् माझयापेक्षा चांगली कळ् आ्ह.े ्थाशप इगंलं्डचया िमीनदारांचया बरोबरीला 
श्हदंसुथाना्ील िमीनदारांना वर उचलनू बसवावयाच ेअसेल ्र आमची मळुीच ्हरक् ना्ही; परं् ु
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एश्फनसिन सा्हबेांचया वेळेपासनू शकंब्ुहना १७९९ पासनू जया उचच शसथ्ी् िमीनदार आ्हे्  
तयापासनू तयांना खाली ओढणयाचा िर ्हे्  ूअसेल ्र तयास आमची ्हरक् आ्ह.े

शम. ्हाब्हाउस म्हण्ा्, ‘१८२७ च ेएश्फनसिनकृ् को्ड मळुीच सदोष आ्ह ेम्हणनू तया्ील 
दोष आ्ा काढले पाश्हिे्. या्ला वास्शवक प्कार काय आ्ह?े ना. एश्फनसिन यांनी १८२७ 
साली दोन कायद ेकेले. एक कायदा उदार सवरूपाचा केला. ्ो िे प्ां् २९ वषाहंपेक्षा अशधक वषते 
शरिशिि अमलाखाली ्हो्े तयांना लाग ू केला व दसुरा आकंुशच् सवरूपाचा केला. ्ो िे प्ां् 
शरिशिि मलुखास नकु्ेच िो्डले ्हो्े (दखखन व खानदिे) तयांना लाग ूकेला. ्ेव्हा िर आकंुशच् 
सवरूपाचा कायदा सव्ल मलुखांना लाग ूकरावयाचा अस्ा ्र ्ेव्हाच करावयाला काय ्हरक् 
्हो्ी? उलि असे शदसनू ये्े की, आकंुशच् सवरूपाचा कायदा नष्ट करून उदार सवरूपाचा कायदा 
सव्ल पशश्म श्हदंसुथानास लाग ूकरावयाचा तयांचा ्हे्  ू्हो्ा व तयाप्माण ेउपाय्ही योिणया् आले. 
१८२७ सालापासनूच मलुकी कोिा्लच ेअशधकार या इलाखयां् कमी कर् कर् १८६६ मधये खदु्द 
शम. एशलस सा्हबेांचया दखेरेखीखाली अगदी नष्ट करणया् आले व अदाल् आशण शदवाणी कोिा्लस 
्हवया तया शफया्लदी चालशवणयाच ेअशधकार दणेया् आले.’

“सारांि ना. एश्फनसिन ्ह ेउदार मनाच ेपरुुष ्हो्े. तयांनी शदवाणी कोिा्ल् मलुकी अशधकाऱयांवर 
शफया्लद आण्ा ये्े असा साधारण शनयम केला व आण्ा ये् ना्ही अिा का्ही अपवादातमक 
बाबी ठेव्या; परं् ुआ्ा शम. ्हाब्हाऊस ्ह े्हायकोिा्ल् मलुकी अशधकाऱयांवर शफया्लद चाल ूनये 
असा साधारण शनयम करू पा्ह् आ्हे्  व का्ही चालावया ्हा अपवाद करी् आ्हे् .”

“मलुकी अशधकारी ्ह े राणीसा्हबेांचया म्हसलुाच े संरक्षक आ्हे् . म्हणनू िेव्हा िेव्हा तया 
म्हसलुाला धकका पो्हचले ्ेव्हा ्ेव्हा मलुकी अशधकाऱयांना ्हा् घालणयाचा अशधकार पाश्हिे; 
परं् ुिर तयांना ्सा अशधकार पाश्हिे ्र प्िािनांनासदु्धा आप्या ्हककाच ेसंरक्षण करणयाकर्ा 
शदवाणी कोिा्लची मद् मागणयाचा अशधकार पाश्हिे.”

शम. ्होप म्हण्ा्, ‘कोिा्ल्ील शफया्लदीचा कोण ् री त्रास ्हा! दोन बािलूा वकील व बॅररसिर ् री 
कसे झग्ड् अस्ा्! मलुकी कामाच ेपाररभाशषक िबदांच ेअथ्ल जया कोिां्नू काढावे लाग्ा् 
्े कोि ्री प्माणभू्  कोठे आ्हे् ! साक्षीदार वयशक्तिः ्हवे ्े भाराभर ब्डब्ड्ा् तयाची छिाननी 
करायची! चारि ेपाचि ेपाने भर्ील एवढे कागदाच े्िु्लम ेकरावयाच!े पण एवढे किाकर्ा? ्र 
सव्ल कजिा जया एका िबदावर अवलंबनू अस्ो तया िबदाचा सांप्दाशयक अथ्ल लावणयाकर्ा!’

यास उत्र थो्डकया् असे आ्ह ेकी, ‘शम. ्होप यांचया म्ाने आमची कोिते, आमच ेभाषां्रकार, 
आमचा परुावयाचा कायदा व काम चालशवणयाची पद्ध्ी ्ही खालपासनू वरपयहं् चकुीची आ्हे्  
व मलुकी अमंलदार मात्र ने्हमी दरुुस् ्ोच नयाय िाण्ो व ्ो नयाय तयाला अं् ःपे्रणनेे कळ्ो, 
असेच म्हिले पाश्हिे. कारण खरे िोधावयाची तयाची काय दसुरी पद्ध् आ्ह े्ी आम्हास तयाने 
सांशग्ली ना्ही. कोिाशवषयी म्हणाल ्र मोलसवथ्लचया कोिा्ूहन अशधक काळिीने ्यार केलेला 
कोि मला ठाऊक ना्ही. शिवाय आम्ही असे सपष्ट सांग्ो की वरील शदवाणी कोिते, भाषां्रकार व 
कोि यांचयाक्ूडनच आमचा काय ््ड लागेल ्ीच ्हवी आ्ह;े पण अं् ःपे्रणनेे एकाद्ा िबदाचा 
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सांप्दाशयक अथ्ल लावनू मलुकी अशधकाऱयाक्ूडन आमचया कामाचा िवेिचा शनकाल लावनू घणे े
आम्हास नको आ्ह!े” 

“सफोि ्होऊ नये म्हणनू सव्ल वाफेचया इशंिना् वाफेचया भां््डया् अशधक झालेली वाफ बा्हरे 
्तक्षणी घालवणयाचा एक संरक्षक प्डदा अस्ो. तया प्डद्ाशिवाय एखाद ेइशंिन एखादा यांशत्रक 
िोधनू काढील ्ोपयहं् शदवाणी कोिा्लचा ्हा िो मलुकुी खातयाचया इशंिना् संरक्षक प्डदा आ्ह े
्ो ना्हीसा करण ेइष्ट ना्ही. सव्हते प्करणां्ील अशनयशम्पणा लोकांना ्हायकोिा्लपयहं् ने्ा आला 
म्हणनूच फायदा झाला. असे ्हायकोिा्लचया कागदपत्रावरून शसद्ध कर्ा ये्े.”

शम. ्हाब्हाऊस म्हण्ा्, ‘सनदांची शकंम् िरी तया् यावचचदं्रशदवाकरौ असे िबद घा्लेले 
असले ्री तया्ील केलेला ठराव िमीन दणेारा शकंवा घणेारा यांचया ्हया्ीचया बा्हरे शिक् ना्ही 
इ्कीच आ्ह.े अिाच ्ऱ्हचेी कोिी शम. मनॅगलस यांनी म्हसैरू प्करणा् केली ्हो्ी. ्हायकोिा्लने 
या िबदांचा अथ्ल िसा सरळ आ्ह े ्सा धरावा असा शनण्लय केलेला आ्ह.े शम. ्हाब्हाऊस ्ह े
सनदांचा अथ्ल ्हवा्सा करणाऱया श्हदंी संसथाशनकांक्ेड बोि दाखवी् आ्हे् . अिी वाईि गोष्ट 
संसथानांक्ूडन झाली असेल; परं् ुशम. कॅँ्डी ्ह ेगव्हन्लमेंि शसलेकिनमधये असे दाखवनू दे्  आ्हे्  
की श्हदंी संसथाशनक सनदांना मान दे्  अस्.’

िवेिी रावसा्हबे उपसं्हार कर्ाना म्हणाले -

“पवूवीची श्हदंी संसथाने ्हवी ्ेवढी िलुमी ्हो्ी असे म्हणा; पण ्ी सनदास मान दे्  ्हो्ी. 
आम्ही इगंलं्डचया लोकांक्ेड धाव घे्  आ्हो्. तयांचया ्हा्नू आम्हास नयाय शमळवायचा आ्ह.े 
सिेि सकेे्रिरी ्ह ेतयांच ेमखुय आ्हे् . तयांचयावर ्ह ेकाम भरविाने िाकून मी उत्राची वाि पा्ह् 
बस्ो.” 

या शबलासंबंधी रावसा्हबेांनी िी खिपि केली तया् पढुील गोष्टींचा बोध ्हो्ो. एखादा 
कायद्ाचा मसदूा काऊशनसलमधये आला की तयाच े वास्शवक सवरूप रावसा्हबेांचया लवकर 
व नेमके लक्षा् ये् असे. एकदा एखाद्ा मसदु्ा् एखादा भाग पररणाम अनश्ह्कारक म्हणनू 
तयांची खात्री झाली की, तयाची दरुुस्ी करणयाकर्ा िेवढे म्हणनू कायदिेीर इलाि आ्हे्  ्ेवढे 
के्याशिवाय सवसथ न बसणयाचा रावसा्हबेांचा शनश्य असे. तयाकर्ा श्मांक्ेड, पैिाक्ेड शकंवा 
काळाक्ेड मळुीच पा्हयच ेना्ही ्हा तयांचा शनधा्लर असे. ्ो िवेिपयहं् शिकणयास तयाला क ््लवय 
िागृ् ीचा आधार असे. मी शरिशिि प्िानन आ्ह,े असा अशभमान धरून प्िाननांचया ्हककांच े
संरक्षण करणयाचया ्यारीला लाग्, प्थम यशुक्तवाद करी्. तया् शवरुद्ध पक्षाचया कोशिक्रमाच े
सकारण ख्ंडण व आप्या पक्षाच ेशनदबोष ्क्ल प्श्शष्ठ् म्ंडन करी् व ्े कर्ाना तयांचया शवपलु 
वाचनाचा तयांना फायदा ्होई. क्रमाक्रमाने खालपासनू वरपयहं् अि्ल पाठवण,े सभा भरवण े
व व ््लमानपत्रा् लेख शलश्हण,े शल्ूहन घणे े इ. रािमानय गोष्टी करून लोकम् उतपनन करणयाची 
्हा्ोिी तयांना उत्म साधली ्हो्ी. शरिशिि राजयवयवसथेचया उदार ्त्वांवर दाद मागनू घणेयाच ेिे 
माग्ल शनशश्् झाले आ्हे्  तयावर तयांची प्ी्ी ्हो्ी व ्ी तयांना सा्हाययकारी ्हो् असे. शरिशिि 
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राजयाचया नयायाशप्य्ेवर तयांचा सदोशद् भरवसा ्हो्ा. याप्माण ेया कायद्ाचा मसदुा सेके्रिरी 
आफॅ सिेि यांनी तया् का्ही फेरफार करणयाच ेसचुवनू पर् पाठवनू शदला.

या शबलाचया शवरुद्ध रावसा्हबेांनी िे प्यतन केले तयासंबंधी रावसा्हबे व तयांच ेिनेु शमत्र ्डॉ. 
ब्ड्लव्ुड यांचयामधये थो्डा पत्रवयव्हार झाला, तया्ील उ्ारे शद्याशिवाय ्ह ेप्करण परेु कर्ा ये् 
ना्ही.

“शनरपेक्ष सवा्ंतय भक्ती व सतयशनष्ठा या ्मुचया अलौशकक गणुांबद्दल मी शक्ी आदर 
बाळग्ो ्ह े्मु्ही िाण्च आ्हा्. परमावधीची सवा्ंतयशनष्ठा म्हणिे शरिशिि राजयावर दृढ शनष्ठा 
्होय.” असे शल्ूहन ्डॉ. ब्ड्लव्ुड यांनी दसुऱया पत्री पढेु शलश्हले की, “्मु्ही शम. एशलस यांचयावर 
एकसारख े्ह्ले चढशवले व ्े कसे ्े सपष्ट करून दाखवणयाकर्ा रावसा्हबेांना सपष्ट शलश्हले की 
सव्ल श्हदंी व ््लमानपत्रांनी केलेले ्ह्ले अथा्ल्च ्मु्ही केलेले ्ह्ले धरावयाच;े कारण सव्ल श्हदंी 
व ््लमानपत्रांचया सेनेची ्हालचाल ्मु्ही उचलले्या या नसुतया करंगळीचया खणुांवर ्हो् ्हो्ी ्ही 
्मुची क ््लबगारी शवश्ु् च आ्ह.े”

यावर रावसा्हबेांनी पत्र पाठशवले ्े, “शम. एशलस माझ ेशमत्रच ्हो्े व ्े अद्ाशप्ही आ्हे् , असे 
सांगणयास मला आनंदच ्हो् आ्ह.े ्थाशप शम. एशलस यांचयावर वयक्ती या नातयाने िे माझ ेपे्म 
आ्ह,े तया्ूहन शरिशिि राजयावर अशधक आ्ह ेआशण िेव्हा अनशुच् कायद ेकरणयाने एखाद्ा सुंदर 
शरिशिि इलाखयाचा नाि ्होईल की काय अिी भी्ी उतपनन करणारा एखादा मोठा साव्लिशनक 
प्श्न उद ्भव्ो ्ेव्हा मी तया कायद्ावर माझयाक्ूडन ्होईल श््की िीका कर्ोच आशण अिा 
पररशसथ्ी् िसा एखादा इगं्ि ग्ृहसथ आपले क ््लवय करील ्सेच मी्ही करी् अस्ो तयापलीक्ेड 
का्ही ना्ही असे मी समि्ो.”

m

संदभ्ल शिपा -

१. ्ह ेशबल प्थम नामदार एशलस यांनी कलकत्याचया काऊशनसला् १८७३ साली आणले ्े 
 ्यारी् यावयास २ वषते लागली. नं्र ्े १८७५ साली नामदार ्होप यांनी ्हा्ा् घे् ले.

२. यांचा ग्ामसंसथा नामक ग्ंथ वाचावा म्हणिे कसे ्े कळेल.

३. शिवाय ्ीस -चाळीस ्हिार सहांचा अि्ल कलकत्यास व पढेु शवलाय्ेस पाठशवणयाच े
 रावसा्हबेांचया मना् ्हो्े. (२.९.१३ गोळे यांना पत्र)

४. ्ह ेशबल शम. एशलस यांनी कलकत्याचया काऊशनसला् आणले; परं् ुका्ही काळ ्े ्सेच प्ूडन 
 राश्ह्यावर शम. एशलस यांचया अभावी शम. ्होप यांनी ्हा्ी घे् ले ्हो्े. ्होप या नसुतया िबदाचा 
 अथ्ल आिा असा आ्ह ेम्हणनू या वाकया् शे्ष साधला आ्ह.े

mmm
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धम्लज्ाः िचुयोऽलबुधा भवेयःु काय्लशचन्काः । 
क ््लवयं वचनं ्ेषां सम्ूहश्ह्वाशदनाम ॥ १ ॥ 

  (याज्व्कय)

इगं्ि सरकारची श्हदंसुथाना् आपले राजय प्सथाशप् के्यावर पश्हली मोठी व उत्म कामशगरी 
म्हिली म्हणिे सव्लत्र िां््ेची सथापना करण े्ही ्होय. ्ही कामशगरी १८६०चया समुारास पणू्लपण े
झाली. ्ेव्हा दिेाचया दशक्षणसे शिप ू उरला नव्ह्ा; मधयप्ां्ा् शच् ू पेंढारी नव्ह्ा व उत्रेस 
्ाब्ड्ोब उपाय करावयास लावणारी िीख लोकांची ‘खालसा’ फौि नव्ह्ी. सत्ावन साली 
शरिशििांचया सत्ावनला लागलेला वणवा्ही पार शवझनू गेला ्हो्ा. आ्ा खऱया सधुारणचेया 
काळाला आरंभ झाला ्हो्ा. समिरे ब्हाद्दरांचा धदंा िाऊन खऱया मतुसद्ांचया कामशगरीची वेळ 
आली ्हो्ी.

आ्ा इगं्ि सरकारचया दसुऱया मोठ्या कामशगरीस प्ारंभ झाला. ्ही कामशगरी मोठ्या 
्डाम्डौलाची नव्ह्ी; पण कठीण ्हो्ी. यावेळेस राजयाची अं् वय्लवसथा करावयाची ्हो्ी. 
िमाखचा्लची, िमीन म्हसलुाची, वयापार वदृ्धीची व ि्हरांचया सवचछि्ेची वयवसथा करावयाची 
्हो्ी. ्ही सव्ल वयवसथा कायद्ाचया माफ्ल ् करावयाची ्हो्ी; कारण शरिशििराजयाचा पाया म्हणिे 
कायद े्हो्. ्े करणयाकर्ा काऊशनसलांची सथापना या वेळेला झाली.

यावरून पवूवी कायदचे नव्ह्े असे समिावयाच ेना्ही. श्हदं ूलोकांच ेकायद ेमखुय्ः धम्लिास्तशवश्ह् 
अस्. शिवाय दिेाचार, कुलाचार व रूढी यांना िास्ता्ूहन बलवत्र मानले िाई. मसुलमानांच े
कायद ेकुराण शवश्ह् अस्. कंपनीच ेराजय झा्यावर मुबंई, मद्रास व बंगाल या ्ीन इलाखयांच े
गव्हन्लर आपआप्या इलाखयांपरु्े राजय सरुळी् चालवणयास शनयमविा कायद े करी् अस् 
व ्से करावे या शवषयांच ेका्ही शनयम १७७३ साली केलेले ्हो्े. या कायद ेकरणाऱया सभे् ील 
सभासद सव्ल यरुोशपयनच अस्. श्हदंी लोकांचा प्वेि यांचया या सभां् झाला नव्ह्ा; ्री्ही श्हदंी 

मुबंईच ेकायद ेकाऊशनसल

प्करण ४४
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लोकांना श्ह्ाव्ह असे कायद ेलॉ्ड्ल शव्यम बेशनिकसारख ेगव्हन्लर करू िक्. लॉ्ड्ल बेशनिक म्हण् 
अस्, “श्हदंसुथान दिेावर आमचा अमंल श्हदंसुथानचया श्ह्ाकर्ा चालवला पाश्हिे. इगंलं्ड्ूहन 
इक्ेड पाठवले िाणाऱया ८००-१००० लोकांचयाच श्ह्ाकर्ा नव्ह.े” पढेु १८५७ साली बं्ड झाले 
्ेव्हा शकतयेक इगं्ि मतुसद्ांना वािू लागले की, कायद ेकरणाऱया सभे्  श्हदंी लोकांना केलेली 
मनाई अपायकारक झाली. आम्ही िे कायद ेकर्ो तयांचयाशवषयी श्हदंी लोकांच ेम् कळण ेइष्ट 
आ्ह,े नव्ह े आवशयक आ्ह.े म्हणनू कायद े काऊशनसला् श्हदंी मनषुय नेमणयाचा प्घा् १८६१ 
सालापासनू झाला. श्हदंी लोकांच ेम् सरकारास उपलबध झाले. आपण केलेले कायद ेलोकांना 
आव्ड्ा् की ना्ही ्ह ेकळू लागले व तयाप्माण ेकायदकेान ूकरणाऱया सभे्  काय चालले आ्ह े्े 
लोकांना प्तयक्ष शदस ूलागले. 

सवाहं् मोठी संसथा रािाची; परं् ुका्ही सधुारले्या दिेां् रािसंसथा रद्द करणया् आली आ्ह.े 
का्ही शठकाणी श्च ेअशस्तव नामधारी आ्ह.े तयाच ेश्ेय परुा्न काळापासनू आपण रािसंसथेला 
मान दे्  आलो आ्हो्. श्च ेसमारक म्हणनू रािसंसथेच े रक्षण केले पाश्हिे या भावनेसच शदले 
पाश्हिे. एवंच कायद े करणाऱया सभइे्की सत्ाधारी संसथा दसुरी ना्ही. अिी सवा्ंतयमलूक 
संसथा श्हदंसुथाना् सथापणया् आली. ्ेव्हा लोकांना आनंद झाला व तया् तयांचा प्वेि झाला, 
्ेव्हा ्र तयांना फारच आनंद झाला. काऊशनसला् नेमणकू ्होण े्हा फार मोठा मान समि ूलागले. 
काऊशनसलदाराला नामदार ्ही पदवी प्ाप्त ्हाे् असे. श्हदंी सभासदांचया नेमणकुा ्हो् तया सव्लच 
श्हदंी लोकांच ेखरे म् सांग ूिक्ील अिा योगय माणसांचयाच ्हो् अस् असे िरी धरून चालले 
ना्ही ्री ्े नेमलेले सभासद श्हदंी लोकांचया म्ांची क्पना बरीच बरोबर करून दणेयास िक्ील 
असे अस्. शनदान इगं्ि लोकांना मराठी शकंवा श्हदंसुथानी शिकशवणयास ठेवलेले गशव्लष्ठ पशं्ड् 
अथवा फािील मनुिी ्ह ेआप्या ्िुकया इगं्िी् श्हदंी लोकांच ेम् कळव ूिकले अस्े तया्ूहन 
या नेमले्या सभासदांक्ूडन अशधक ्िुके म् कळशवले िा् नसे ्ह ेउघ्ड आ्ह.े या नेमणकुा ब्ुहधा 
ि्हागीरदार व मुबंईच ेवयापारी ििे लाेक यांचया्नू ्हो् अस्. तया् सर िमििेिी िीिीभाई 
यांचयासारख े समािा् प्श्ष्ठा असलेले लोक अस्. ्ह े तया काळाप्माण े ठीकच ्हो्े; कारण 
्ेव्हा मुबंईचया बा्हरेचया लोकशसथ्ीचा अनभुव असलेले व शिकलेले असे लोक ि्हरां्नू ्यार 
झालेले नव्ह्े. कधी-कधी शिक्षणाने व अनभुवाने व प्श्ष्ठेने थोर असे सरदार गोपाळराव ्हरी 
दिेमखुांसारख ेलोक अस्.

वररष्ठ शिक्षण शकंवा प्श्ष्ठा ्ह ेगणु जयां् ना्ही् ्े सभासद रावसा्हबेांना पसं्  नस्. “वररष्ठ 
शिक्षण नसले्यांचया्फते  काय म्हण्ा येईल ्े मला मा्ही् ना्ही. व्ही. िे. िकंरििे व इ्र का्ही 
श्हदंी लोक यांना िी प्श्ष्ठा आ्ह े्ी तयांना ना्ही.” प्थम प्थम सशुवद् अनभुवी व प्श्शष्ठ् लोक 
एकएकदा नेमनू झा्यावर मुबंईकरा् १०-१२ वषाहंनी शिलकी् फार उरले ना्ही् असे रावसा्हबेांच े
म् ्हो्े, असे पढुील पत्रावरून शदस्े.

“मुबंईचा ्हवेा करणयाच ेका्हीएक कारण आ्ा उरले आ्ह ेअसे मला वाि् ना्ही. मी ्डीन 
शसवफि ना्ही. जया मुबंईचया लोकांना मोठे म्हणनू गणले िा् आ्ह,े तयांना श्क्डील सा्वया 
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प््ीचया ि्हरां्ील संभाशव्ांचया कोणतया्ही कलबा् सभासद ्होणयास नालायक समिले िाईल.” 
(२६.१०.१८७२ च ेनलूकर यांना पत्र)

वरील पत्राचा अथ्ल एवढाच शदस्ो की, सवभाव्ःच सव्ंत्र म् दणेयास लायक असे मनषुय 
थो्ेड उरले ्हो्े. नेमणकुीचया उपकृ्ीचया भराने तयांची शिव्हा ि्ड ्होऊन लोकांच ेखरे म् ् े कळव ू
िक् नस्. रावसा्हबेांची नेमणकू मुबंईचया काऊशनसला् १८७४ साली सर शफशलफ व्ुड ्हाउस- 
मुबंईच ेगव्हन्लर यांनी केली व तयांना आपली म्े िी नसु्ी व ््लमानपत्रां्नू अथवा खासगी पत्रानेच 
सरकारास अथवा खासगी सनेहांस कळशव्ा ये् अस्. ् ी आ्ा उघ्डपण ेव सपष्टपण ेकाऊशनसला् 
प्कि करणयाची संधी उदारपणाने शदली. रावसा्हबे ्ह े सव्ंत्र म्ाशभमानी म्हणनू प्शसद्धच ्हो्े. 
तयांचया नेमणकुीवर िाइमसने सशवस्र म् शदले आ्ह ेतयाचा सारांि - या मोठ्या श्हदंी शवद्ानाची 
नेमणकू केवळ गणु पा्ूहन केलेली आ्ह.े दिेा्ील वाढीस लागले्या बशुद्धमत्चेा व सव्ल सशुिशक्ष् 
श्हदंीिनांचा या नेमणकुीने गौरव झाला आ्ह.े रावसा्हबे शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक यांच ेकायद्ाच े
ज्ान शविषे प्कारच ेआ्ह.े तयाला तयांचया इगं्िी ज्ानाची िो्ड शमळाली आ्ह.े तयांची लेखनिक्ती 
व वाक िक्ती कोणतया्ही शिकले्या इगं्ि ग्ृहसथा् आढळून आ्यास तयास भषूणाव्हच ्हो्ील. 
तयांचा सव्ंत्रम्ाचा बाणा अशधकारी वगा्लस पररशच् झालेला आ्ह.े दिेा्ील संसथांना उदार वळण 
दणेया् व लोकश्ह्कारी कायद ेकरणया् सशुिशक्ष् श्हदंिुनांच ेअगं अस ूदणेयाला सरकारने आ्ा 
आरंभ केला आ्ह.े आप्याक्ेड ब्ुहम् ना्ही असे नू् न नामदारांना आढळेल, ्री लोकपक्षाच े
म्हणण ेकाय आ्ह े्े सपष्टपण ेसभे्  शनवेदन करणयाच ेिे तयांच ेक ््लवय आ्ह े्े करणयास ् े कचरणार 
ना्ही् असा आमचा भरवसा आ्ह.े शभननम्वाद्ांचा योगय सनमान ठेवणया् ये्ो असे आप्या 
कामाचया धोरणावरून सरकारच ेशवधायक सभासद लोकांना दाखव्ील असा्ही आमचा भरवसा 
आ्ह;े म्हणनू आम्ही ि्हाणपणाची शनव्ड के्याबद्दल सरकाराच ेअशभनंदन कर्ो.

रावसा्हबेांची काऊशनसला्ील कामशगरी किी ्हो्ी ् े वण्लन करणयापवूवी उदा्हरणापरु्ी शरिशिि 
पाल्लमेंि सभचेी काम करणयाची पद्ध् किी आ्ह े्े घाऊक री्ीने पाश्हले पाश्हिे.

पाल्लमेंि सभचेी नवी शनव्डणकू झाली म्हणिे रािपक्षां्ील, प्िापक्षां्ील, मिरू पक्षां्ील, 
संयकु्त वाधां्ील इतयादी शवशवध पक्षां्ील कोणतया पक्षां्ील लोकांच ेब्ुहम् आ्ह े्े पा्हणया् 
येऊन तयांचया पढुाऱयास रािाच ेआमतं्रण ये्े व तयाचयाक्ेड राजयाचा कारभार सोपशवणया् ये्ो. 
्ो आप्या अनयुायां्नू मशंत्रम्ंडळ ्यार कर्ो; पण या सवाहंवर एक मोठी िबाबदारी येऊन प्ड्े 
्ी ्ही की पाल्लमेंि सभपेढेु आणले्या कायद्ाच ेसवरूप एकंदर ब्ुहम्ास पात्र ्होईल असे ् े बनवले 
पाश्हिे. अशधकारारूढ पक्षाने आणलेला कायदा िर ब्ुहम्ाने शझ्डकारला गेला ् र इगंलं्डचया प्िेस 
पिेल अिा री्ीने तयाला कारभार कर्ा ये् ना्ही असे ठर्े. लोकांचया शवश्वासास ्े मशंत्रम्ंडळ 
अपात्र ्हो्े व तयाचयाक्ेड इ्ःपर राजयाचा कारभार रा्ूह दणे ेअशनष्ट वािून पनु्हा शनव्डणकू करणयाची 
वेळ ये्े. एवढ्याकर्ा कोण्ा्ही कायदा सभपेढेु फार सावधशगरीने आणावा लाग्ो.

अशधकारारूढ पक्षावर ्ही िबाबदारी अस्े. तयाचप्माण े अशधकारा् नसले्या म्हणिे 
ब्ुहम् नसले्या पक्षा्ील सभासदांवर्ही दसुरी एक िबाबदारी अस्े. ्ी कोण्ी म्हणाल, ्र 
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अशधकारारूढ पक्षाने एखादा कायद्ाचा मसदुा सभपेढेु आणला की तया कायद्ाची िी कलम े
अनश्ह्ाची अस्ील तयावर लक्ष दऊेन तया कलमांना िकय ्ेवढा शवरोध करणयाची. िो पक्ष ्ह े
काम कर्ो तयास शवरोधी पक्ष म्हण्ा्. शवरोधी पक्षाच ेम्हणण ेऐकून घऊेन तयास अशधकारारूढ 
पक्ष उत्र दे् ो. तया कायद्ाची कलम े श्ह्ाव्ह किी आ्हे्  ्े दाखवनू दे् ो. अिा री्ीने तया 
कायद्ाचया कलमांची चांगली छिाननी झा्यावर म्े घणेया् ये्ा् व ब्ुहम्ाप्माण ेकायद्ाची 
वाि लाग्े. याप्माण े पाल्लमेंिचया भाषे् बोलावयाच े म्हणिे रावसा्हबेांची काऊशनसला्ील 
कामशगरी शवरोधी पक्षाचया म्होरकयाची ्हो्ी. अथवा आमचया ्त्वज्ानाचया भाषे्  सांगावयाच े
म्हणिे उत्रपक्ष करणयाची ्हो्ी. 

येथील काऊशनसला् तयावेळेस दोनच पक्ष अस्. एक रािपक्ष व दसुरा प्िापक्ष. रािपक्षा्ील 
लोक ने्हमीच अशधकारारूढ अस्यामळेु रािकीय पक्षािी शवरोध करणयाच ेकाम रावसा्हबेांवरच 
प्ेड.

सरकारिी असा शवरोध करण ेशकतयेकांना रािद्रो्ह करणयासारख ेवाि्े; पण ्हा शवरोध स्हे् कु 
असला म्हणिे राजयाचा कारभार वयवसथेने चालणयास सा्हाययभू्  ्हो्ो; म्हणनू ्ो शवरोध 
रािद्रो्हापासनू अगदी लांब अस्ो. अिा शवरोधावर खदु्द इगंलं्डचया राजयवयवसथेची शभस् आ्ह.े 
पक्षाशभमानाला पिूेन अशधकारारूढ पक्षाला केवळ शवरोधाखा्र शवरोध करावयाचा अिी ्हौस 
रावसा्हबेांनी कधी्ही धरली ना्ही. एवढेच ना्ही पण पढेु आले्या कायद्ा् िी चांगली कलम े
अस्ील ्ी पसं् करून िेवढी कलम ेतयांचया म्े दशूष् शदस् ्ेवढ्यासच योगय ्ेवढा शवरोध 
रावसा्हबे करी्.

सरकारमाफ्ल ् कायद्ाचा मसदुा सभे्  िो सादर करणया् ये्ो ्ो ने्हमीच पषुकळ अनभुवी 
सरकारी अशधकाऱयांची म्े घऊेन अवशय ् ेव्हाच िर सद््हे् नेू पढेु आणला िा्ो, ् र मग शवरोधाला 
िागा कुठे अस्े असा प्श्न स्हिच शनघ्ो. तयाला उत्र एवढेच आ्ह ेकी कायद े्ह ेमनषुयकृ्च 
आ्हे् . तया् का्ही आकशसमक दोष रा्हवयाचचे. ्े काढून िाकणयास या शवरोधी पक्षाचा उपयोग 
चांगला ्हो्ो. म्हणनू तया पक्षा्ील लोक पाल्लमेंि  सभे्  ्र अगदी पढुची िागा घऊेन बस्ा्. 

रावसा्हबेांनी मुबंईचया काऊंशनसला् व कलकत्याचया काऊशनसला् इ्के उत्म री्ीने काम 
केले की ्े पा्ूहन रीस व रय् या पत्राने पढेु शद्याप्माण ेउद ्गार काढले -

“पेिवाई पढेु चालनू श्सऱया बािीरावाची कारकीद्ल श्हदंसुथाना् झाली अस्ी ्र ्ी् 
रावसा्हबे मखुय प्धान झाले अस्े व मळुीच इगंलं्डमधये रावसा्हबेांचा िनम झाला अस्ा ्र ्े 
पाल्लमेंिसभे्  मखुय प्धान झाले अस्े.”

रावसा्हबेांची नेमणकू ्हो्ाच तयांनी आप्या एका शमत्रास कळशवले की, एकंदरी् ्ह ेकाम 
मला आव्ड्े; परं् ुिबाबदारी मोठी वाि्े.

परं् ु्े काम तयांना ि्ड मळुीच गेले ना्ही. तयांनी या वेळेस मोठी शवद्त्ा संपादन केली ्हो्ी. 
बरीच वषते वशकली के्यामळेु कायद्ामधये ्े वाकब झाले ्हो्े. वादशववादां्ील ्डावपेच तयांना 
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चांगले अवग् झाले ्हो्े. मुबंईचया बा्हरेील लोकांचया संपका्लने तयांची गाऱ्हाणी तयांना कळून 
आली ्हो्ी. सव्: सरकारी नोकर ्हो्े ्ेव्हा सरकारी अ्डचणींचा अनभुव तयांना शमळालेला 
्हो्ाच. 

काऊशनसला् काम कर्ाना तयांची भावना काय असे श्च े वण्लन तयांनी कलकत्ा येथील 
काऊशनसला् ‘बेंगाल िेननसी’ शबलावर भाषण कर्ाना केले ्हो्े. “काऊशनसला्ील या शवषयावर 
काय थो्डासा प्काि मी पा्ूड िकेन ्ेवढा पा्ूडन श्हदंसुथान सरकारास व तयांचया अशधकाऱयांना 
सा्हायय करणयास मी बांधलेला आ्ह.े” 

मुबंईचया काऊशनसला् तयांची ् ीनवेळा नेमणकू झाली श््कया् तयांच ेकाऊशनसला् वास्वय 
१८७४ पासनू १८८४ पयहं् मधली दोन वषते १८७८व १८७९ वगळून ्हो्े.१ तयांच ेकाम लोकांना 
पसं् ्हो्ेच पण सरकारास्ही पसं् प्ड्याच े एका गोष्टीवरून शसद्ध ्हो् आ्ह.े मधयेच यांची 
नेमणकू सरकारी वशकलाचया िागेवर झाली ्हो्ी. सरकारी वकील म्हणिे सरकारी नोकर अस्ा 
काऊशनसलर ्होऊन लोकां्फते  काम कसे करावे याशवषयी अ्डचण प्डली अस्ा तयांना, सरकारने 
एकीक्ेड काऊशनसलरचया िागेचा रािीनामा दवेनू सरकारी काऊशनसलच ेजयादा सभासद नेमले व 
अ्डचण दरू केली. इ्की पंचाई् करणयाची सरकारला िरूरी तयांचया आगंचया प्ामाशणकपणामळेु, 
सव्ंत्र बाणयामळेु व स्हे् मुलूक व ््लनामळेु वािली असावी या् संिय ना्ही.

रावसा्हबे, आप्यास सरकाराने काऊशनसलदार नेशमले व मान शदला याशवषयी मोठा अशभमान 
बाळग् अस्, असे पढुील उदा्हरणावरून शदस्े. काऊशनसलर अस्ाच तयांना िरेरफ नेमणयाचा 
शवचार गव्हन्लरसा्हबे करी् ्हो्े, िरेरफची िागा तया वेळेस शकफाय्िीर ्हो्ी. काऊशनसलरची 
िागा ्िी नव्ह्ी. उलि आणखी पैिाचा वयय करवणारी ्हो्ी. “काऊशनसला् काम कर्ाना 
लोक माझा पिैा्ूहन मौ्यवान वेळ्ही घे् ा् व शिवाय पैसे्ही अशधक खच्ल करावयास लाव्ा्.” 
अिी खदु्द रावसा्हबेांचीच ्क्रार ्हो्ी. ्रीसदु्धा तयांनी काऊशनसलरची िागा सो्ूडन िरेरफचया 
िागेचा सवीकार केला ना्ही. 

कायद्ाची काम ेकाऊशनसला् चाल ूअस्ा रावसा्हबेांनी केलेली कामशगरी वाचकांना नीि 
समिावी म्हणनू काऊशनसला्ील काम कसे चाल्े तयाशवषयी थो्डी माश्ह्ी पढेु शदली आ्ह.े 

प्थम कोण्ा्ही कायदा करण ेइष्ट आ्ह ेअसे ठरले म्हणिे तयाचा एक मसदुा ्यार करणया् 
ये्ो. तया् ्ो कायदा करणयाच ेउद्दिे सांगनू तयाचा सरनामा, िबदांचया वयाखया, वयाप्ती व तयाचा 
अमंल सरुू ्होणयाची ्ारीख इ. अवशय माश्ह्ी दऊेन पढेु सव्ल कलम ेशवभागिः छिापनू काढ्ा्. 
तयाचया प््ी काऊशनसला्ील सभासद, सव्ल सरकारी खातयां्ील मखुयाशधकारी, लोकम् प्दशि््ल  
करणाऱया साव्लिशनक संसथा व का्ही रािकारणी परुुष इतयादीकां् वािणया् ये्ा्.२ याकर्ा 
इलाखया्ील अगर दिेा्ील मखुय मखुय भाषां् या मसदु्ाच े्िु्लम ेकरणया् ये्ा् व लोकांचया 
माश्ह्ीकर्ा छिापनू प्शसद्ध केले िा्ा्.

नं्र परेुसा वेळ मधये गे्यावर ्हा मसदुा काऊशनसला् वाचनू दाखशवणया् ये्ो. या पश्ह्या 
वाचनाचया वेळेस कायद्ाच ेसव्लसाधारण धोरण काय आ्ह ेव कोणतया ्त्वावर तया्ील कलम े
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केलेली आ्हे्  ्े सांगणया् ये्े; परं् ुप्तयक्ष कलमांवर चचा्ल ्हो् ना्ही. नं्र सभासदां्नू का्ही 
म्ंडळी शनव्ूडन काढून तयांची एक कशमिी बनशव्ा् व तया कशमिीक्ेड पढुील काम सोपशव्ा्. 
या कशमिीस शनव्डक कशमिी म्हण्ा्. या कशमिीचया बैठकी् पषुकळ म्हत्वाच े काम ्हो्े. 
्होऊ घा्ले्या कायद्ाचया मसदु्ाचया प््ी जयांचयाक्ेड पाठशवले्या अस्ा् तयांचया म्ांचा 
शवचार ्ही कशमिी कर्े. तया्ील ग्ाहांिाप्माण ेमळू मसदु्ाचया सवरूपा् फरक करणया् ये्ो 
व केलेला फरक का करणया् आला ्े नमदू करून कशमिी आपला ररपोि्ल काऊशनसलास सादर 
कर्े. कशमिी्ील जया सभासदांना ्हा बदललेला मसदुा पणू्लपण ेमानय अस्ो ्े ररपोि्लवर स्ही 
कर्ा् व जया सभासदांना ्ो अिं्ः मानय अस्ो ्े ्से म्हणनू स्ही कर्ा् व जयांच े म् 
अगदी शभनन प्ड्े ् े आप्या म्ाची नोंद शभननम्प्दि्लक लेखा् कारणांस्ह नमदू करून ठेव्ा्. 
शनव्डक कशमिीचया जया सभासदांच ेम् शभनन प्ेडल तयांच ेशभननम्प्दि्लक लेख या ररपोिा्लबरोबर 
काऊशनसलास सादर करणया् ये्ा्. या ररपोिा्लचया वाचनास दसुरे वाचन म्हण्ा्.

्ह े दसुरे वाचन फार म्हत्वाच े अस्े. ्ह े चाल ू अस्ा सभासदांना कायद्ाचया कलमावर 
वादशववाद कर्ा ये्ो व नवीन सचूना आण्ा ये्ा्. तयावर म्े घऊेन ब्ुहम्ाप्माण ेकायद्ाचया 
कलमा् फरक ्हो् अस्ो व ्सा फरक के्यावर तया मसदु्ाच ेवाचन श्सऱयाने करणया् ये्े. ्ह े
वाचन औपचाररक अस्े. ्े झा्यावर तया मसदु्ास कायद्ाच ेसवरूप प्ाप्त ्हो्े. 

काऊशनसला् अस्ा एकच गोष्ट रावसा्हबेांना प्श्कूल ्हो्ी ्ी ्ही की तयांनी शक्ी्ही 
वाक् कौि्य खच्ल केले, यशुक्तवाद केला, म्सवा्ंतय दाखशवले, सप्माण दाखलेसदू माश्ह्ी शदली, 
्री ब्ुहम् तयांचया बािलूा ने्हमीच ्होण ेिकय नव्ह्े. शनव्डक कशमिी् तयांचया म्ाच ेप्माण 
“्होशमओपॅशथक व काऊशनसला् सरकारचया म्ाच े प्माण अलॅोपशॅथक ्हो्े,” ्री ्े केव्हा्ही 
भगनोतसा्ह झाले ना्ही्. आपले क ््लवय म्हणिे चांगले कायद ेकरावयास मद् करण े्े ्े स्् 
करी् राश्हले ्ह ेतयांना भषूणाव्ह ्हो्े.

इ्के सांगनू रावसा्हबेांनी शनरशनराळया प्संगी काऊशनसला् केले्या भाषणांचा पढेु गोषवारा 
शदला आ्ह.े

(रावसा्हबे काऊशनसलच े सभासद झाले तयावेळेस व्नदारांसंबंधी असले्या कायद्ाची 
दरुुस्ी करणयाचा शवचार सभपेढेु ्हो्ा. ्ेव्हा १५.१०.१८७४ रोिी रावसा्हबेांनी भाषण केले 
तयाचा सारांि)

“व्नाचया दमुा्या (खरेदी शवक्री, ग्हाण पा्हाण इ.) संबंधी िे या कायद्ां् धोरण ठेवलेले 
आ्ह े्े मला पसं्  ना्ही. पेिवाई् व्नाची खरेदी शवक्री रािाचया परवानगीने कर्ा ये् असे. 
एश्फनसिनकृ् को्डाप्माण े असे करणयाची सक्त मनाई असे; परं् ु श्चया अमंलबिावणी् 
आि ३०-४० वषते शढलाई ्होऊ शद्यावर आ्ा जयांनी ्ह्लीचा कायदा करणयाचा स्ला शदला 
तयांचयासारख ेमाझ ेम् प्ड् ना्ही. दत्काचया कबलुीसंबंधी ्हा कायदा िनुया वश्हवािी् सधुारणाच 
करी् आ्ह ेव ्ी या दिेां्ील परुा्न कायद्ास धरून आ्ह.े व्नदारांचया प्श्शनधीसंबंधी कलम े
या कायद्ा् घाल्ाना नामदार कन्लल अनॅ्डस्लन यांनी पषुकळ काळिी घे् ली आ्ह ेव शनव्डणकुीचया 
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्त्वाचा अगंीकार केला आ्ह.े ्री अनभुवां्ी आणखी सधुारणा करणयास या कायद्ा् िागा 
आ्ह.े नामदार के. अनॅ्डस्लन यांनी िी सचूना आणली आ्ह ेतया् दि्लशव्याप्माण ेव्नास सिीव्ा 
येणयाची मला आिा वाि् आ्ह.े ्ह्ली सव्ल व्ने प्स्रीभवनाचया मागा्लस लागली आ्हे् .”

“जया एकाचया कृतयांवर दसुऱयाचा ्ाबा ना्ही तया एकाचया कृतयाबद्दल दसुऱयावर सामाशयक 
िबाबदारी िाकणयाचया शवरुद्ध मी म् दे् ो व ब्ुहम् ्होणार ना्ही असे िाणनू दे् ो. इलाखयाभर 
शिक्षणाचा प्सार झाला आ्ह ेव आणखी ्होणार आ्ह.े शवद्ेकर्ा अथवा पोिाकर्ा मळू व्नाच े
शठकाण सो्ूडन व्नदार लांब लांब िा्ील अिावेळी सामाशयक िबाबदारीचया सबबीने तयांची 
व्ने खालसा करण ेअनयायाच े्होईल. व्ने खालसा करण े्ह े्त्व िनेुच आ्ह.े म्हणनू ्े रा्ूह द्ावे 
असे म्हणण ेयकु्ती शसद्ध ना्ही. सरकारास बा्मी दणे े्ह ेगाव नोकरांच ेक ््लवय आ्ह ेव ्ी बा्मी 
िर रािकीय गनुहाशवषयी असेल ्र सामाशयक िबाबदारी अस ूद्ा असे म्हणने. गनुहाची चौकिी  
मशॅिसटे्ि यांचया कोिा्ल् न कर्ा सेिनमधये करणया् यावी, असा फरक करणया् आला आ्ह.े 
तयां् आणखी सवल्ी व्नदारास शमळ्ील अिी आिा कर्ो.” 

“गरुांना शवषप्योग करणयाच ेगनु्ह ेिर का्ही शि्हा्च ्हो् अस्ील ्र ्द ्शवषयक कलम े
इ्र शि्हांना लाग ू करणयापवूवी थो्डा शवचार करावयास पाश्हिे. द्हावया भागा् कामशगऱया 
ठरवणयाबद्दल व म्हारांची नोंद ठेवणयाबद्दल िी कलम ेआ्हे्  ्ी नवीन आ्हे्  म्हणनू तयासंबंधी 
पषुकळ काळिी घे् ली पाश्हिे.” 

“आि आपण या कायद्ाची अमल करणाऱया सरकारी अशधकाऱयांचया ्हा्ी मोठी पण क्डक 
व सकू्म सत्ा, ्हा कायदा करून दे्  आ्हो्. अिा कायद्ाची आवशयक्ा शसद्ध झा्यास मी 
पाशठंबा दईेन; परं् ुअसे कायद ेकरणया् आ्यावर तयांची सक्त अमंलबिावणी करणया् मी तया 
कामी शनयकु्त केले्या अशधकाऱयांना िबाबदार धरीन व तयांच ेउ्लंघन झा्यास साधया कोिा्ल् 
पाश्हिे तयास शफया्लद कर्ा आली पाश्हिे, म्हणिे इगं्िी राजया् प्तयेक अनयायाशवरुद्ध दाद 
मागणयाचा उपाय आ्ह ेअसे राणीसा्हबेांचया सवाहं् गरीब प्िािनास म्हण्ा येईल.” (्हा कायदा 
पास झाला.)

मलुकी अमंलदार व 
िमीन म्हसलुीचा कायदा (१८७५ चा १ पश्हला)

्हा कायदा पषुकळ म्हत्वाचा ्हो्ा. िशमनीचया म्हसलुासंबंधी व मलुकी कामगारासंबंधी  िनेु 
कायद ेएकत्र करणयाकर्ा ्हा नवीन कायद्ाचा मसदुा ्यार करणया् आला ्हो्ा.

१८७५ साली िानेवारीचया शवस ् ारखसे िो ्हा कायदा पश्ह्या वाचनास शनघनू काऊशनसलाचया 
ऐरणीवर ठेवणया् आला, तयावर पढेु शनव्डक कशमिी् व काऊशनसला् लोकम्ाच ेघाव बस्ा-
बस्ा तयाची घ्डण पणू्ल ्होणयास २ वषते लागली.

याच ेकाम चाल ूअस्ाना रावसा्हबेांनी उ्ावीळपणा केव्हा्ही केला ना्ही. काय्लसतू्राला गाठ 
प्डली अस्ा ्ी संथपण ेसो्डणयाची यकु्ती करून पा्ह् ्हो्े. अ्डचणीची वाि आली अस्ा 
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्िकन वरून उ्डी मारून िाणयाचा शवचारसदु्धा तयांनी मना् आणला ना्ही. यशुक्तवादाचया सरळ 
वािेने, आप्या साथीदारांना बरोबर घऊेन िा् ्हो्े. ब्ुहम्ाचया वाऱयाचा पाशठंबा नस्ा संथपण े
सव्: चालवले्या व्हावर अशधक शभस् ठेवनू आपली काय्लनौका किी ्हाकावी एवढा ध्डा 
तयांचया या वेळेचया कामशगरीपासनू शिकणयासारखा आ्ह.े या कायद्ाचया प्ीतयथ्ल रावसा्हबेांनी 
फार पररश्म केले ्हो्े. आधीच ्े व्नी व इनामी िशमनीच ेमोठे मालक ्हो्े. िमीन म्हसलू, 
िशमनीवरील ्हककसंबंध, श्चया वश्हवािीच े प्कार, श्च े सत्ाप्कार इ. बरीच माश्ह्ी तयांना 
सवाभाशवकपणचे ्हो्ी. शिवाय मागे २२ वया प्करणा् सांशग््याप्माण े पैमाषीचया कायद्ाच े
प्करण शवलाय्पयहं् पो्हचव्ाना तया्  बरीच भर प्डली ्हो्ी, ्री ्ीसदु्धा रावसा्हबेांना अपरुी 
वािून तयांनी १८०० सालापासनू १८७५ पयहं् िे िे िशमनीसंबंधी कायदकेाननू झाले तया सवाहंचा 
अभयास केला. एवढ्या मोठ्या ्यारीने िी कामशगरी तयांनी काऊशनसल् केली श्च ेसमग् वण्लन 
येथे दणे ेिकय नस्यामळेु पढेु गोषवारा शदला आ्ह.े

१८७५ साली िानेवारी मश्हनयाचा २० वया ्ारखसे या कायद्ाच ेपश्हले वाचन व्हावे म्हणनू 
ना. चपॅ  मन यांनी सचूना आणली. तयावर रावसा्हबेांनी पढेु शद्याप्माण ेप्ास्ाशवक भाषण केले-

“या कायद्ाचया मसदु्ा्ील का्ही वयाखया व सव्ल कलम े ्ही फार काळिीने शवचारपवू्लक 
्पासली पाश्हिे्.”

“१८२७ चया १७वया रेगयलेुिनप्माण ेया इलाखया्ील िमीनदारांची िी शसथ्ी ्हो्ी श्च े
आ्ा या कायद्ाने मलू्ः रूपां्र ्होणार आ्ह.े मलुकी अमंलदारांनी िशमनीचा म्हसलू कसा 
वसलू करावा व तयाची वयवसथा किी करावी ्े दाखशवणयापरु्े वरील रेगयलेुिना् शनयम घालनू 
शदले आ्हे् ; परं् ुआ्ा पढेु आणले्या कायद्ाचया मसदु्ाची उ्डी बरीच पढेु िा् आ्ह.े शववशक्ष् 
प्कारचया िशमनीचया मालकीसंबंधी रािसत्ेचया बळावर जयांची अमंलबिावणी ्हो् अस्े अिा 
सवरूपाचा िो ्हा कायदा करणया् ये् आ्ह े्ो अगदी नवयाने म्हणिे पश्ह्याप्थमच या दिेा् 
करणया् ये् आ्ह ेम्हणनू या्ील सव्ल कलमांचा शवचार फार काळिी घऊेन अगतयपवू्लक केला 
पाश्हिे. मद्रास इलाखया्नू िशमनीसंबंधाची का्ही अपीले शप्व्ही काऊशनसलक्ेड गेली ्हो्ी. तयांच े
शनकाल नकु्ेच झाले आ्हे् . तयाक्ेड लक्ष शदले अस्ा शनव्डक कशमिीला असे शदसनू येईल 
की, अस्या ्ऱ्हचेया कायद्ाची काय आवशयक्ा आ्ह ेयाचा शवचार अगोदर केला पाश्हिे व 
आवशयक्ा आ्ह ेअसे शसद्ध ्होईल ्र असा कायदा सव्लथा केलाच पाश्हिे असे मी्ही मानय करीन; 
परं् ुअनावशयक असनू्ही ्हा कायदा केला ्र तयाचयापासनू अपायच ्होणार आ्ह.े राषट्परुुषाचया 
िरीरास िेव्हा अपाय ्हो्ो ्ेव्हाच ्ो दरू ्होणयास नवे कायद ेकरावे ्ह ेिे कोि्ल आफॅ ्डायरेकिरच े
म् आ्ह ेतयाची पनुरुक्ती मी करी् आ्ह.े”

“िंगलाचया संबंधी या कायद्ा् िी कलम े घा्लेली आ्हे्  तया् पषुकळ सधुारणा केली 
पाश्हिे. या दिेाचया शभनन शभनन भागा् िंगलाच े ्हकक शभनन शभनन सवरूपाच े आ्हे् . श्न्ही 
इलाखया्ील िंगलासंबंधी सेके्रिरी ऑफ सिेि यांनी िे ठराव केले आ्हे्  तयांचया योगाने या 
कायद्ा् िंगलासंबंधी िी कलम ेआ्हे्  तयांच ेआ्ह े्े सवरूप रा्ूह िकणार ना्ही. नामदार चपॅमन 
म्हण्ा् श््कया घाईने ्हा कायदा करून घे् ा यावयाचा ना्ही.”
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“रसतयाचया दोन्ही बािूंवरील झा्डांसंबंधी पा्ूह गेले अस्ा लोक खासगी िागे् रसतयाचया 
बािलूा झा्ेड लाव्ा् ्ी व साव्लिशनक िागे् लावलेली झा्ेड या् फरक केला पाश्हिे. रसतयाचया 
बािलूा झा्ेड लावण े्ह ेधम्लकृतय आ्ह ेअिी येथील लोकांची समिू्  आ्ह.े याच ेउदा्हरण पाश्हिे 
असेल ् र पणुया्ूहन सा्ाऱयास िाणयाचा िो िनुा रस्ा आ्ह ेतयाने गेले अस्ा पा्हवयास शमळेल.” 

“कुळांचया ्हककासंबधी मला दोन िबद बोलावयाच े आ्हे् . १८०० सालापासनू िे िे 
िशमनीसंबंधी कायद ेझाले आ्हे्  तयांच ेवाचन मी चालशवले आ्ह.े ्े अद्ाप परेु झाले ना्ही, तया 
कर्ा मला वेळ पाश्हिे आ्ह;े परं् ुिेवढे वाचन झाले आ्ह े्ेवढ्यावरून माझ ेअसे म् झाले आ्ह े
की िशमनीचया मालकांचया शसथ्ी् या कायद्ाने अगदी शवपया्लस घ्ूडन येणार आ्ह.े ्हा कायदा 
या इलाखया्ील सव्ल कुळांना लाग ू व्हावयाचा आ्ह े तयामळेु शफया्लदींची संखया वाढेल. असाच 
अनभुव एकवेळ पिंाबा् आला ्हो्ा. िनुी कुळे व नवी कुळे ्हा भदे िनुाच आ्ह;े परं् ुआिपयहं् 
यासंबंधी चकुाच ्हो् आ्या आ्हे् . मालकी ्हकक व ख्ंड वाढशवणयाचा ्हकक यामधये फरक 
करणयाचा शवचार आ्ह ेअसे सांगणया् आले आ्ह.े शनव्डक कशमिी् या संबंधाचया कलमा् का्ही 
सशंदगधपणा न रा्ूह दणेयाची खबरदारी ठेवणया् येईल अिी आिा आ्ह.े”

“समरी सिेलमेंिचया कायद्ाच ेया कायद्ािी एकीकरण करणयाचा शवचार बािलूा ठेवावा असे 
मला वाि्े.”

“समरी सिेलमेंि जया क्षेत्रांना लाग ूआ्ह ेतयांचया बाब्ीं् लोकल फं्डासंबंधी िी कलम ेआ्हे्  
्ी किी अमंला् आणावी तयाचा शवचार शनव्डक कशमिी् व्हावा. ठाण े शि्हा् दोन कजिे 
उपशसथ् झाले ्हो्े. तया् लोकांच ेम्हणण ेअसे ्हो्े की समरी सेिलमेंिच ेठराव कायमच ेझाले 
अस्यामळेु आ्ा िमाबंदी वाढव्ा यायची ना्ही. ्ह ेम्हणण ेसंयशुक्तक शदस्े म्हणनू असे सेिलमेंि 
करणया् मळू ्हे्  ूकाय ्हो्ा ्ह ेलक्षा् घऊेन म्हसलुाचया बाब्ी् नकुसान झाले ्री सोसले 
पाश्हिे. अनयायाशवरुद्ध दाद मागणयाकर्ा अशपले करणयासंबंधी िी कलम े आ्हे्  तयास माझी 
्हरक् ना्ही.” 

या कायद्ाच े पश्हले वाचन झा्यावर पढुील काम शनव्डक म्ंडळीक्ेड सोपवणया् आले. 
रावसा्हबेांना या कशमिी् काम करणयाचा मान शमळाला ्हो्ा. रावसा्हबेांना मसदुा पसं् नव्ह्ा 
म्हणनू तयांनी एक प्ाथशमक नोंद करून ठेवली ्हो्ी ्ी अिी -

“या मसदु्ा्ील एक-एक कलम घऊेन वादशववाद व्हावा. मला या मसदु्ावर स्ही कर्ा ये् 
ना्ही. आिची शनव्डक कशमिी बसणयापवूवीच ्हा कायदा अगदी ्यारी् आणनू आमची नसु्ी 
संम्ी घणेयापरु्ा याचा मसदुा आमचयापढेु ठेवणया् आला ्हो्ा. वादशववादास सव्ड नव्ह्ी. 
मला या मसदु्ावर स्ही कर्ा ये् ना्ही. याच ेशनरशनराळे भाग मला पसं् ना्ही्. कसे ् े मी शनव्डक 
कशमिीला दाखवनू शदले आ्हे् . या्ील का्ही कलम ेचाल ूअसले्या कायद्ा् अनावशयक व 
िबरदस् शसथतयं्र घ्डवनू आण् आ्हे् .”

“मलुकी अमंलदारांचया नेमणकुी व अशधकार, िशमनीचा म्हसलू व तयाचा वसलू, अमंलदारांची 
काम चालशवणयाची री् इ. संबंधी िे कायद्ाच ेभाग आ्हे्  तया्ील ्त्वे मला मानय आ्हे् , 
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तयांशवषयी सशवस्र वादशववाद कलमवार करणयाची माझी ्यारी आ्ह;े परं् ुइ्र कलमांचा शवचार 
करणयास मला वेळ पाश्हिे.”

“या मसदु्ावर काय काय, कोणी कोणी म्े शदली आ्हे्  ् ी मला पा्हावयाची आ्हे् . तयासंबंधी 
व िंगलासंबंधी सव्ल पत्रवयव्हार ्ो मागशव्या ्ारखनंे्र कशमिीचया दोन बैठका ्होऊन गे्या ्री 
मला शमळाला ना्ही.” (१५.३.१८७५)

वर सांशग््याप्माण े कशमिीचया इ्र सभासदांचा ररपोि्ल रावसा्हबेांक्ेड म्ाकर्ा आला, 
्ेव्हा रावसा्हबेांनी तयाचयावर स्ही केली ना्ही. तयांच ेस्हकारी शमत्र म्हममदअ्ली रोगे यांनी्ही 
स्ही केली ना्ही. अिा शसथ्ी् कशमिीचा ररपोि्ल या दोघांचया म्ाशिवाय छिापला गेला. याचा 
उ्लेख कर्ाना पढुील खपेेस कायद्ाचा मसदुा चचतेला शनघाला ्ेव्हा सर ररच्ड्ल िेंपल, मुबंईच े
गव्हन्लर, म्हणाले -

“शसलेकि कशमिीच े दोन सभासद नामदार रा. सा. शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक व नामदार 
म्हमदअ्ली रोगे यांनी कशमिीचया ररपोि्लवर सहा के्या ना्ही्. यांचया सहा ररपोि्लवर ना्ही् 
म्हणनू मळू मसदु्ा् ब्ुह्ेक अिंी यांचयाच संम्ीने कशमिीने िे फेरफार केले आ्हे्  तया सव्ल 
फेरफारांचया शवरुद्ध ्ह े दोघ े सभासद आ्हे्  असे समिावयास नको. फेरफार के्याने रूपां्र 
पावलेला मसदुा पनु्हा छिापनू झा्यावर तयाचयावर शवचार करणयास वेळ व संधी पाश्हिे असे यांच े
म्हणण ेआ्ह.े इ्र सभासदांच ेम्हणण ेआ्ह ेकी, यापढेु पनु्हा पनु्हा सव्ल सभासदांना एकत्र िमवनू 
वादशववाद करी् बसणया् अशधक कालक्षेप करणयास नको. पाश्हिे ्र शवरुद्ध असलेले आपले 
म् यांना मागा्ूहन दे् ा येईल.” तयाप्माण ेरावसा्हबे व ना. रोगे यांनी म् शदले ्े -

“लॅँन्ड ररव्हनेय ू शबलाशवषयी िी आमची म्े आ्हे्  तयाशवषयी का्हीसा गैरसमि झालेला 
शदस्ो. २५ िानेवारी १८७५ रोिी काऊशनसलची सभा भरली ्हो्ी. तयावेळी आम्हापैकी एकाने 
साधारणपण ेअिी सपष्ट ्हरक् घे् ली की जयाअथवी आिचा कायदा िनेु कायद ेएकत्र करणयाकर्ा 
करावयाचा आ्ह े व जयाअथवी (िनेु) कायद े एकत्र करणयाचा मखुय ्हे्  ू सरकारी खातयांना तया 
कायद्ांची अमंलबिावणी कमी अशधक मानाने सोयीवार प्डावी एवढाच आ्ह ेअसे सांगणया् 
ये् आ्ह,े तयाअथवी लोकांचया ्हककास बाध आणणारी नवी कलम ेआिचया कायद्ां् नवयाने 
घाल्ा येणार ना्ही्. पढेु शनव्डक कशमिीच ेकाम सरुू झा्यावर १०६ व ११५ या कलमांचा 
शवचार ्होऊ लाग्ाच आम्ही या कलमांना ्हरक् घऊे असे सपष्टपण ेकळवले ्हो्े; कारण या 
कलमांचया योगाने अमकु एक शमळक््ही आमचया मालकीची आ्ह ेअसे शसद्ध करणयास मलुकी 
अशधकारी िेव्हा िेव्हा आव्हान कर्ील ्ेव्हा ्ेव्हा ्से शसद्ध करणयाचा बोिा खािगी ्हकक 
असणाऱया मालकांवर िाकलेला आ्ह.े दसुऱया शकतयेक बाब्ीं््ही आम्ही वेळोवेळी शभनन म् 
प्दशि््ल  केले आ्ह.े दरुुस् केलेले मसदु्ाच े ६ ्े १५ भाग छिापनू आम्ही शवनं्ी के्याप्माण े
आम्हाक्ेड पाठशवणया् आले अस्े ्र आम्ही आपला िरेा वेळेवर शलश्हला अस्ा व तया् 
आमचा म्भदे कोठे आ्ह े् े दाखशवले अस्े. आ्ा दरुुस् केले्या मसदु्ा् िशमनीवरील खासगी 
्हककाचया अशस्तवाशवषयी ओळखसदु्धा ठेवलेली शदस् ना्ही ्ही गोष्ट अगदी अनयायाची आ्ह.े 
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सव्ल इलाखाभर व्नवा्डीवाले िमीनदार, शभनन शभनन वगा्लच ेव नावाच,े िशमनीवर मालकी ्हकक 
असलेले पसरलेले आ्हे्  व मालकी ्हककाचा िो ्त्वाथ्ल आ्ह े तयाप्माण े ्े खरे खरे मालक 
आ्हे्  असे मानय झालेले आ्ह.े याला वयव्हार मयखू ख्ंड ४, सिोकस श्हदं ूलॉ बकुस पषृ्ठ ४४, 
मुबंई ्हायकोि्ल ररपोि्ल भाग १२ पषृ्ठ २२४ येथे प्शसद्ध झाले्या वैकंुठ बापिूी शवरुद्ध मुबंई सरकार 
या कजजयां्ील ठराव, मरूकृ् इशं्डयन अपीले भाग ११ पषृ्ठ ३४५ येथे प्शसद्ध केलेला गंगागोशवंद 
यांचया कजजयां्ील ठराव व एश्फनसिनकृ् श्हदंसुथानचा इश््हास आवतृ्ी श्सरी पषृ्ठ २४९-२५० 
पररशिष्ट ५ वे इ्की सव्ल आधारभू्  प्माण ेआ्हे् . िमाबंदीचा ठराव करणाऱया खातयाच ेअशधकारी 
उदा्हरणाथ्ल शम. प्ेडर व शम. टे्व्हर यांचया ररपोिा्लवरून असे शदस्े की गिुरा्े्दखेील ख्ेेडगावा्ील 
गावठाण े्ही लोकांचया खािगी शमळक्ी आ्हे् . १८६५ चा एक नंबरचा कायदा म्हणिे सव्हते अकॅि 
या् मालक व खािगी िशमनी यांचा शनदतेि आ्ह.े असे अस्ा नवीन कायद्ा् मालक (owner) या 
िबदास उचचािन शमळाले आ्ह.े या कायद्ा्ील वयाखया (२५ व २५ अ) अिा केले्या आ्हे्  
की, खासगी मालकी या इलाखयां् कोठेच उरली ना्ही असे तयांनी भासवावे!”

“इनाम या िबदाची वयाखया अिं्ः सकू्मतवाने केलेली ना्ही व ्ी अप्तयक्ष री्ीने खासगी 
मालकी ्हककास नष्ट करणारी आ्ह.े इनाम ्हा िबद ्ह्ली वापर्ा् ्ो िशमनीवरील साऱयाचया 
माफीचा दि्लक म्हणनू वापर्ा्. पण खरे पाश्हले म्हणिे श्हदंी रािे एखाद्ास िमीन इनाम करून 
दे्  ्ेव्हा ्े ्ी िमीन प्थम श्चया मालकािवळून शवक् घे्  व मग जयाला यावयाची तयाला 
दे्  ्ह ेप्शसद्धच आ्ह.े (पा्हा रॉयल एशियाशिक म्ंडळीच ेमाशसक भाग ८ पषृ्ठ ३९) यावरून असे 
शसद्ध ्हो्े की, हा प्कारची खासगी मालकी जया िशमनीवर आ्ह े्ी िमीन व सरकारी िमीन 
या्ील भदे सपष्ट करून दाखवला पाश्हिे ्हो्ा; परं् ु दमुाला (Alienated) आशण (Occupant) 
खा्ेदार यांचया जया वयाखया आ्हे्  तया दोघींनी अतयं् घोिाळा उतपनन केलेला आ्ह.े कारण 
्ह्लीचया िबदाच ेिे अथ्ल शनशश्् केलेले आ्हे् , तयावरून असे शदस्े की (unalienated) दमुाला 
नसलेले िे्  म्हणिे सारा घणेयाचा सरकारचा िो ्हकक अस्ो ्ेवढ्यापरु्ेच िे िे्  कोणाला 
शदलेले नस्े ्े िे् ; परं् ु्द ्शवषयक ्हकक नेमका काय आ्ह े्े सपष्ट केलेले ना्ही. िंगलावरील 
्हकक, नदी्नू वा्ह् आले्या गाळावरील ्हकक इ. ्हकक कोणाच ेआ्हे्  इतयादी प्श्नांचा (जयांचा 
उ्लेख या कायद्ाचया कलमा् शठकशठकाणी आ्ह ेतयांचा) शनकाल करणयाकर्ा unalienated 
दमुाला नसलेले िे्  म्हणिे काय ्ह े शनशश्् कर्ाना वरील मदु्ाच ेम्हत्व लक्षा् ये्े. सरकारने 
आप्या सव्ःचया िशमनीच ेकाय वािेल ्े करावे, कारण खासगी िशमनीवर िो सारा बसशव्ा 
ये्ो ् ो शनयमांप्माण ेबसशवणयाचा ्हकक कायद्ानेच सरकारास प्ाप्त ्हो्ो. दादाभाई शवरुद्ध कलेकिर 
ऑफ ठाणा या कजिां् ्हायकोिा्लने असे ठरवले आ्ह ेकी, वांद््रयाचया सु् ीदार, वा्डी म्हणनू तयावर 
आकारलेला सारा दे्  अस्ा, तया वा्डी् बंगला बांध्याबद्दल कलेकिरांना द्ंड दणेयाला पात्र 
्हो् ना्ही. कलम १३४ पॅरा २ या् कुळांचया ्हककासंबंधी जया प्श्नांचा शवचार केला आ्ह ेतयांना 
आमची शवचारा्ह्ल सवरूपाची ्हरक् आ्ह.े शवरुद्ध कबिा माझयाक्ेड चाल् आला आ्ह,े असे 
िमीनदाराचया एकाद्ा कुळाला शसद्ध कर्ा यावयास तयाने आधी मी कायमच ेकूळ आ्ह ेअसे 
शसद्ध करावे लागेल. तयाचा बोिा इ्के शदवस कुळावर असे. एखाद्ा कुळाने दाखवनू शदले की, 
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मी इनाम करून दणेयाचया पवूवीपासनू या शवशवशक्ष् ख््ेडयां् आलो आ्ह,े ्रच परुावयाचा बोिा 
िमीनदारावर उलिून पा्डलेला आ्ह.े बाकी इ्र बाब्ीं् वर सांशग््याप्माणचे परुावयाचा बोिा 
आ्ह.े कुळाचया व िमीनदाराचया दरमयानचया संबंधा् का ढवळाढवळ करावी ्ह ेसमि् ना्ही. 
(antiquity) िनेुपणा म्हणिे ्री काय ्े दाखशवणयाला या कायद्ा् का्हीच प्माण शदलेले ना्ही. 
म्हणनू या कलमाची अमंलबिावणी कर्ाना शनशश््पणा साधावयाचा ना्ही. आशण शिवाय िेथे 
सरकारने नवे (occupancy) खातयाच े्हकक उतपनन केले आ्हे्  ्ेथे ्े दसुऱयाला दे् ा ये् ना्ही, 
असे ठरशवले आ्ह.े”

“आणखी एका मदु्ावर आमचा म्भदे आ्ह ेव तयावरून २०८ कलम व तयाचया कक्षे्ील 
कलमांना आमची ्हरक् आ्ह.े घराचया िशमनीवर शनदान सव्ल मराठी शि्हा् ्री पवूवीचया 
कारकीदवी् परुा्न काळापासनू कोणी सारा शदला ना्ही. असे चौकिीअं् ी शनशश्् कळून आले 
आ्ह.े १८६८चा चौथा कायदा कर्ेवेळी घराचया िशमनीवरील साऱयाचया माफीचा पणू्ल शवचार 
झाला ्हो्ा. ्िा माफीपासनू, ्ेव्हापासनू आ्ापयहं् उलिले्या ८-९ वषाहं् अनथ्ल झा्याच े
शसद्ध झाले ना्ही. १८२७ चया ४थया कायद्ाचया १७ वया कलमाप्माणसेदु्धा घराखालील िशमनीवर 
कर बसव्ा ये् ना्ही असे सदर कोिा्लच ेव ्हायकोिा्लच ेठराव आि स्् ५० वषते एकरूपाने ्हो् 
आले आ्हे् . असे अस्ा मागा्ूहन केले्या एका शवलक्षण कायद्ाने (कारण श्हदंसुथान सरकारचया 
१८७६ चया १० कायद्ास ्सेच म्हिले पाश्हिे.) ५० वषाहंच े नयायकोिा्लच ेठराव शवरुद्ध अस्ा 
१८२७ चया कायद्ाचा िो भल्ाच अथ्ल करणया् आला आ्ह.े तयाप्माण ेया शवशिष्ट ्ऱ्हचेया 
खािगी शमळक्ीवर इनाम कशमिनचया अपवादातमक ध्वीवर कर बसशवणया् सरुशक्ष्पणा ना्ही; 
्े प्गश्पर लक्मीिास्तवेत्यांनी घर िशमनीचा ्हकक इ्र खािगी ्हककापके्षा शवशिष्ट सवरूपाचा 
आ्ह ेअसे म् शदले आ्ह.े”

“्हा घरबंध ्हकक या इलाखयां् इ्का पशवत्र मानला िा्ो की, िपथ वा्हणयाची झा्यास 
घरबंधाची वा्ह्ा्. म्हणनू आम्ही म्हण्ो इ्कया शवशिष्ट ्ऱ्हचेया ्हककास नष्ट करणारा कायदा 
इ्कया लघशुवचाराने करावा की न करावा याचा शवचार करण ेकाऊशनसलाला भाग आ्ह.े”

“१८६८ चा चौथा कायदा३ कायम ्होऊन बसला आ्ह े व तयाची कलम,े िी पश्ह्याने 
गिुरा्े्च लाग ू ्हो्ी. ्ी आ्ा थो्डा फेरफार करून इलाखया् सव्लत्र लाग ू करायची आ्हे् . 
म्हणनू आम्ही नामदार सभासदांना एवढेच कळव्ो की, जया ्त्वांवर १८६८ चा कायदा उभारला 
गेला ्ीच ्त्वे आ्ा िेथे िेथे ्हा कायदा लाग ूकरणया् येईल ्ेथे-्ेथे हाची अमंलबिावणी 
कर्ाना धयाना् ठेवावी.”

“प्िािनांपैकी दररद्री वगा्लस इनाम कशमिनची ्त्व ेव यंत्रसामग्ी लाव ूनये. याशिवाय कलम 
१२६ (अ) या कलमास (िे रिह्मदिेां्ील कायद्ां्नू घे् ले आ्ह ेअसे आम्हास सांगणया् ये् 
आ्ह ेतयास) आम्ही िोराची ्हरक् घे् ो. ‘सव्ल खाणी, खशनि पदाथ्ल व भशूमग् द्रवय यावर ्हकक 
सरकारचा आ्ह.े पषृ्ठभागावरचया मठूभर मा्ीची झालेली नकुसानी मात्र कलेकिर ठरवील श््की 
मालकास भरून शमळेल,’ असे ठरवणारा ्हा कायदा आमचया परुा्न कायद्ा्ूहन शभनन आ्ह.े ्हा 
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आमचया िमीन धारण करणयाचया परुा्न पद्ध्ीचया शवरुद्ध असनू ६० वषाहंवर्ही उपभकु्त अिी 
मालकी ्हकक असलेली ्ाबेदारी नष्ट करी् आ्ह.े ्ही कलम ेपश्ह्या मसदु्ा् नव्ह्ी. शसलेकि 
कशमिीने केले्या्ही मसदु्ा् नव्ह्ी व आ्ा िवेिी िवेिी या कायद्ा् ्ी प्शवष्ट करण ेवािवी 
ना्ही. या कायद्ाच ेदसुरे वाचन ्होणयापवूवी वरील मदु्ांक्ेड सभासदांनी लक्ष द्ावे.”

शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक 
म्हमदअ्ली रोगे

१७.६.१८७७ 

या प्माण े शभननम्प्दि्लक लेख रावसा्हबेांनी शलश्हला व तयावर म्हमद्ली रोगे यांनी स्ही 
के्यावर २२.६.१८७७ रोिी दसुऱया वाचनास आरंभ झाला. तया वेळेस रावसा्हबेांनी आप्या 
शभननम् प्दि्लक लेखा् गोवले्या ् त्वांवर कोि्यवधी सचूना आण्या. तया ब्ुहम् न झा्यामळेु 
नाकारणया् आ्या. अपवाद दाखल क्षु् लक ् ीन सचूना मानय झा्या. ्ही पश्ह्या शदवसाची शसथ्ी 
पा्ूहन म्हमदअ्ली उठून म्हणाले, “हा कौशनसला् कोण्ा्ही कायदा, मग ्ो ग्काळापासनू 
अमंला् येणारा असो शकंवा भावी काळापासनू अमंला् येणारा असा मात्र ्ो सरकाराने आणलेला 
असला म्हणिे पास झालाच पाश्हिे अिी मला खात्री वाि् आ्ह.े कारण या काऊशनसला्ील 
सभासदां् सरकारी नोकर आ्हे्  ्े तया कायद्ा्फते  म् दे् ा्च व तयांना आव्डो शकंवा न आव्डो 
नोकर या नातयाने ्से म् द्ावयास ्े बांधले गेले आ्हे् . काल जया सचूना आ्या व तयावर िी 
म्े प्डली ्ी असे दि्लशव्ा् की म्े दणेयाचया मळुािी पक्षाशभमान आ्ह.े यरुोशपयन सभासद एका 
बािलूा म् दे्  आले व श्हदंी सभासद दसुऱया बािलूा दे्  आले; परं् ुश्हदंी सभासदांच ेब्ुहम् 
नस्यामळेु आपली सचूना मानय ्होणार ना्ही ्ह े्े पणू्ल समिनू ्हो्े. ्थाशप आपले म् काय आ्ह े
्े नामदार गव्हन्लरसा्हबे व इ्र यरुोशपयन सभासद यांचया निरेस आणनू दणे े्ह ेआपले क ््लवय आ्ह े
असे श्हदंी सभासद समि्ा्. न बोल्ा सवसथ बस्यास अपायकारक कायद्ांनी आप्या गरीब 
दिेालाच न्ड ्होईल म्हणनू तयांना एवढा खिािोप करणयाची गरि प्डली.”

िवेिी रावसा्हबेांनी या कायद्ाचया शवरुद्ध म् शदले.

१८७५ चा ्ीन नंबरचा दस्रुीचा कायदा
श्हदंसुथान सरकारचया १८६४ चया पंधरावया कायद्ाप्माण ेमुबंई इलाखया् ८.७.१८६४ पासनूच 

दस्ऱुया बसशवणया् आ्यावर ्हा कायदा मुबंई इलाखयास री्ीप्माण ेलाग ूकेला ्हो्ा की ना्ही 
अिी उतपनन झालेली िकंा दरू करणयाकर्ा व साव्लिशनक रसतयांवर व पलुांवर दस्रुी बसशवणारी 
कलम ेएकत्र करणयाकर्ा ्हा मसदुा काऊशनसला् शनघाला ्हो्ा. तया वेळी रावसा्हबेांनी भाषण 
केले तयाचा सारांि -

“दसुऱया कलमास मी ्हरक् घे्  आ्ह,े कारण ्ह ेकलम ग्कालसापेक्ष आ्ह ेम्हणिे याची 
अमंलबिावणी मागील काळापासनू ्होणारी आ्ह.े श्सऱया कलमा्ील ८ वया व ९ वया ओळींस 
माझी ्हरक् आ्ह;े कारण १८६९ चया श्सऱया कायद्ाप्माण ेएकवार िो पैसा िे रस्े बांधणया् 
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खच्ल केला आ्ह े्ोच पैसा तयाच रसतयांवर दस्रुी बसवनू लोकांवर कर लादणयाला कारण ्होऊ 
िकणार ना्ही. लोकल फं्डां्नू बांधलेले रस्े व इलाखयाचया इ्र वसलुा्नू बांधलेले रस्े, शनराळे 
करण े्ह ेकठीण आ्ह े्ह ेमी िाणनू आ्ह.े शिवाय रस्े बांधणयास पैसा ना्ही ्ह्ेही मला मा्ही् आ्ह.े 
परं् ुदस्रुी ्ह ेवसलू वाढवणयाच ेसाधन साधारणपण ेअस ूनये ्ही माझी पश्हली ्हरक् आ्ह ेव 
दस्रुीची नाकी िवळ िवळ अस ूनये् ्ही दसुरी ्हरक् आ्ह.े दसुऱया दिेां् स्हा शकंवा आठ 
मलैांवर अिी नाकी अस्ील परं् ुम्हसलुाचया कारभारा् असे करण े्ही चकू अस्यामळेु श्ची 
पनुरावतृ्ी या दिेा् ्होण े इष्ट ना्ही. कोष्टका् दाखवले्या रकमचेया दपुपि रककम दणेयाससदु्धा 
माझी ्यारी आ्ह.े या रकमांची एवढी लोकांना भी्ी वाि् ना्ही; पण अिा रककमा तयांना वारंवार 
द्ावया लाग्ा्, तयाची भी्ी वाि्े. पोलादपरू (अथवा शकणशे्वर म्हिले ्र चालेल) व नागोठण े
यांचयामधये पांच दस्ऱुया आ्हे् ; शिवाय मयशुनशसपल दस्ऱुया आ्हे् च. या गोष्टी या दिेा् 
नसावया म्हणनू या गोष्टींचा शवचार झाला पाश्हिे.”

“पादचारी वािसरंूवर कर बसवणयाशवषयी म्हणाल ्र १८५१ सालचया आठवया अकॅिाचया 
पढेु या कायद्ाने आघा्डी मारली आ्ह.े १८६४ चया श्हदंसुथान सरकारचया १५ वया अकॅिाला 
धरूनच ्हा कायदा आ्ह,े असे कोणी म्हणले तयास माझ ेउत्र असे आ्ह ेकी, आमच ेकाऊशनसल 
एका ्ऱ्हनेे सव्ंत्र आ्ह.े वररष्ठ काऊशनसलाच ेधाेरण आम्ही सवीकारले. पाश्हिेच असे ना्ही. िेथे 
पवूवी नाव ्हो्ी व लोकांना नोर द्ावयास प्ड् ्हो्े ्ेथे पलू बांधणया् आ्यावर तया पलुावरून 
पायांनी िाणाऱयांवर ्ेवढाच कर बसवला ्र ्हरक् ना्ही.”

(या शबलाच े३०.९.१८७५ रोिी दसुरे वाचन झाले तयावेळी रावसा्हबेांनी केलेले भाषण.)

“दस्ऱुया बसवणयाचया कामाला श्हदंसुथान सरकारची मिंरुी आि बरीच वषते शमळालेली 
आ्ह.े ्री तया मिंरुीचा फायदा या इलाखया् चकुीने घणेया् आला ना्ही. ्थाशप तया मिंरुीमळेु 
दस्ऱुया बसव्ा ये्ा् अिा प्ामाशणक समिु् ीने सरकारी अशधकारी वाग् आले; परं् ु ्से 
करण ेगैरकायदा अस्याने कोिा्ल् शफया्लदी ्होणयाचा संभव आ्ह ेअिी कायद्ाचया पररभाषसंेबंधी 
अ्डचण उतपनन झाली आ्ह.े तयामळेु सरकारी अशधकाऱयांच ेशफया्लदींपासनू रक्षण करणयास मी या 
दसुऱया वाचनाचया शवरुद्ध म् दे्  ना्ही; ्थाशप दसुऱया कलमाचया ्फते  मी म् दणेार ना्ही. आि 
केलेले कायद ेग्कालाला लाग ूकरण े्ह े्त्वच चकुीच ेआ्ह.े प्िेिी झालेले िनेु ठराव रद्द करण ेव 
नवे ओझ ेतयावर बसवण े्ही दोन्ही िाळली पाश्हिे्. मी पढेु आणले्या कायद्ाचया सधुारणकेर्ा 
सचूना आणीन.”

“नामदार गव्हन्लरसा्हबेांनी मागे एका वेळी असे नमदू करून ठेवले आ्ह ेकी दस्ऱुया लोकांना 
अशप्य आ्हे् . शविषे्ः िे लोक एक आणा फं्ड दे्  आ्हे्  तयांना असे वाि् आ्ह ेकी, आणखी 
कर शद्याशिवाय रसतयावरून िाणयाचा आमचा ्हकक आ्ह.े या लेखाने माझया म्ास पषु्टी ये् 
आ्ह.े”

नामदार गव्हन्लर ः तया् लोकांना, दसुऱया दस्ऱुया अशप्य आ्हे्  एवढीच गोष्ट नोंदलेली आ्ह.े
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रावसा्हबे ः ्हीच गोष्ट मला दाखवनू द्ावयाची आ्ह.े ्ही अशप्य्ा कोठून आली, याची 
आम्हास चौकिी केली पाश्हिे. आप्या ्डोकयावरच े ओझ े दसुऱयाचया ्डोकयावर लादणयाची 
प्वतृ्ी िी मनषुयमात्रा् शदसनू ये्े तयामळेु ्ही अशप्य्ा उतपनन झाली आ्ह ेशकंवा आ्ा सरकारने 
िी पद्ध्ी सवीकारली आ्ह े तयामळेु उतपनन झाली आ्ह,े ्ह े प्थम पाश्हले पाश्हिे. रसतयावरील 
र्हदारी चालणयाकर्ा तयांची सधुारणा झाली पाश्हिे असे म्हणणयाचा अशधकार आम्हास आ्ह े
व जयादा कर भरावयास प्ड्याशिवाय झाली पाश्हिे असे म्हणणयाचा एक आणा फं्ड भरणाऱया 
लोकांना ्हकक आ्ह.े नावा व पलू इ. सोयी, जया एकंदर दिेा्ील म्हसलुाचया पिैाने ्यार के्या 
िा्ा्, तयांची गोष्ट शनराळी. एरव्ही एकवार शदले्या पैिाने बांधले्या रसतयावरून िाणयास पनु्हा 
कर बसवण ेगैर आ्ह.े अिा रसतयांची सधुारणा करण ेझा्यास सथाशनक लोकांची कुव् केवढी 
आ्ह े्े पाश्हले पाश्हिे. नामदार क. अ्ँडरसन शवचार्ा्, ‘्हा कर िवेिी कोणाकोणावर प्ड्ो?’ ्हा 
प्श्न लक्मीिास्ताचा आ्ह ेव म्हत्वाचा आ्ह.े िे् कऱयावरील पषुकळ कर पोिाकर्ा धानय शवक् 
घणेाऱयावर प्ड्ो; परं् ुयांना वगळले ् री रसतयावरून िाणाऱया येणाऱया (िे िे् करी ना्ही् अिा) 
लोकांवर्ही ्हा दस्ऱुयांचा कर प्ेडल व ्ीनचार दस्ऱुयांचा्ही द्ावयास प्ेडल. रस्े पाश्हिे्; परं् ु
्े लोकांचया आ्हारा्ील पाश्हिे्.” (वरील म्लबाची रावसा्हबेांची सचूना नापास झाली.) 

मामलत्दार कोिा्लचा १८७५ चा ५ वा कायदा
(पश्हले वाचन)

(यावेळी रावसा्हबेांनी केले्या भाषणाचा सारांि)

“या कायद्ाची चांगली दरुुस्ी व्हावी. मामलेदार शफया्लदी किा चालव्ा् ्े मी पाश्हले 
आ्ह.े ्े आपली करमणकू करून घे् ा्; परं् ु्ेणकेरून रय्ेची करमणकू ्हो् ना्ही. ्ुहकुमाचया 
बिावणीिी पािील कुळकणयाहंचा संबंध नसावा. मामलेदारांचया मनषुयांक्ूडनच ्ी व्हावी. पाश्हिे 
्र अशधक बेशलफ ठेवावे व अवशय ्ेवढी फी घयावी.”

दसुऱया वाचनाचया वेळी ७.१.१८७६ रोिी ्हाच मदु्दा रावसा्हबेांनी अशधक सपष्ट करून 
सांशग्ला. “गाव कामगारांचा कधी कधी मामलेदाराचया ्ुहकूमनामयािी पक्षकार म्हणनू श्ह्संबंध 
अस्ो म्हणनू मामलेदारांचया ्ुहकुमाची बिावणी करणयाच ेकाम गाव कामगारांक्ेड नसावे. ्सेच 
्े पक्षकाराक्ेड्ही सोपव्ा कामा नये. नवे बेशलफ नेमनू तयांचयाक्ूडन करून घयावे व तयांचयावर 
दखेरेख पािलाची असावी. गांवकामगारांना म्ेहन्ाना कमी असनू अगोदरच तयांना काम फार आ्ह,े 
्ह ेसरकारास मानय आ्ह.े १८२७ चया १६ वया रेगयलेुिनप्माण ेगावच ेसव्ल काम-िशमनीची नोंदबकेु 
ठेवणयापासमू ्े ब्ुहसंखय प्वािांची ब्डदास् ठेवणयापयहं् तयांचयावर प्ड्े.”

“मी म्हण्ो की गावचया िशमनीिी मालकी्हककाने संबंध असले्या व बिावणीकर्ा 
काढले्या ्ुहकूमनामयािी श्ह्संबंध असले्या लोकांचा व कामाखाली आधीच नमनू गेले्या 
गावपािलाचा, मामलेदारांचया ्ुहकूमाची बिावणी करणयािी का्ही संबंध नसावा. यांचयावर 
दखेरेख कोण करणार? उलि बेशलफाची नेमणकू के्यास तयावर दखेरेख पािील करू िकेल. 
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बेशलफ िशमनीची शवक्री करी् अस्ा पािील ्हिर रा्ूहन श्चयावर निर ठेव्ो म्हणनू बेशलफ नवे 
ठेवनू झाले ्र मामलेदारांच े्ुहकुमनाम ेबिावनू घयावे.”

 शसिी सव्हतेचा कायदा १८७६ चा नंबर ४ चा कायदा
(या कायद्ाचया मसदु्ावर शभननम्प्दि्लक रावसा्हबेांनी शलश्हलेली नोंद)

“कशमिीचया सभासदां्ील ब्ुहम्ाने केले्या १० ब कलमाचया योिनेला मला पाशठंबा दे् ा 
ये् ना्ही. १८६८ चया चौथया कायद्ाचया १०वया कलमाप्माण ेसदर्ूह कायदा पास ्होणयापवूवी 
िी सनदफी बाकी शनघले ्ी.” ्ह ेिबद या कलमा् घालणयास माझी ्हरक् आ्ह.े या कायद्ाचया 
कलमांची ग् काळापासनू अमंलबिावणी व्हावी असा अशधकार या कायद्ाने शदलेला शदस् ना्ही. 
ि्हरां्ील िशमनीवर अगोदरच प्सथाशप् झाले्या ्हककांना बाधा आणणारे कलम म्हसलुाचया 
संबंधाचया कायद्ां् घाल ूदणेयाला मी म् दऊे िक् ना्ही. असली कलम ेशकतयेक दिेां् कोिा्ल् 
अनयायाची ठर्ील. राजयवयवसथेस अननरुूप ठर्ील म्हणनू अकाय्लसाधी व तयाजय ठर्ील. 
(कें िची िीका ५११ पान, १० आवतृ्ी पा्हा.) असले कायद े एकाच ्त्वावर केलेले अस्ा्. 
ग्कालापासनू अमला् येणारा असला कायदा करणयाची िरूरी शसद्ध झालेली ना्ही. का्ही 
राश्हले्या चकुा दरुुस् करण ेभाग अस्े अथवा दसुरे श्ह्ाव्ह उपाय करण ेप्ाप्त अस्े ्र मी 
याचया्फते  म् शदले अस्े.” (याप्माण ेरावसा्हबेांनी मळू कशमिी्ील योिनेवर म् शद्यावर ्हा 
कायदा पर् घणेया् आला. परुा्न काळापासनू भोगवि्यास असले्या िशमनीचया ्हककाबद्दल 
सनद िर यावयाची असली ्र ्िी सनद घणेयास मालकास पैसे दणे ेभाग पा्ड्ा यायच ेना्ही असे 
रावसा्हबेांच ेम् ्हो्े.)

फेरी बोिींचया कायद्ा् दरुुस्ी करणारा १८७५ चा ६ वा कायदा 
या कायद्ाचया पश्ह्या वाचनाचया वेळी रावसा्हबे म्हणाले, “या मसदु्ा् नमदू केले्या 

बोिींशवषयी का्ही शनयम करणयाचा अशधकार सरकाराला या कायद्ाने प्ाप्त ्होणार आ्ह.े ्ही सधुारणा 
इष्ट आ्ह े्ेवढ्यापरु्े मी या कायद्ाचया ्फते  म् दणेार आ्ह.े ्थाशप मला असे वाि्े की, चौथया 
कलमाची घ्डण फार शवचार करून केली पाश्हिे. या मसदु्ा् नमदू केलेली इ्र बंदरे शविषे्ः 
बाणकोि, रेवद्ंडा व म्हा्ड यांचा मुबंईिी पषुकळ वयापार चाल्ो, तयाचयावर या कायद्ाचा अशनष्ट 
पररणाम घ्ेडल. असा वयापार शक्ी आ्ह ेयाची माश्ह्ी या कायद्ाच ेसशवस्र शववेचन ्होणयापवूवी 
या सभलेा सादर करणया् आली पाश्हिे. या ्हरक्ी शिवाय माझी दसुरी कोण्ी्ही ्हरक् ना्ही.”

नामदार रॉिस्ल ः या बोिी मखुय्ः उ्ारंूचया सोयीकर्ा शनघाले्या आ्हे् . बाणकोिची बोि 
रतनाशगरीचया उ्ारंूस फारच सोयीसकर झाली आ्ह.े मुबंई-म्हा्डक्डील बोिीने उ्ारंूस धरम्री 
वरून मुबंईस पायी येणयाचा िो ्हलेपािा प्ड् असे ्ो वाचणार आ्ह.े

रावसा्हबे ः म्हणनूच मी म्हण्ो की बाणकोि, म्हा्ड व मुबंई यांचया दरमयानचा वयापार शक्ी 
आ्ह े तयाची कोष्टके मला पाश्हिे आ्हे् . ्ी लक्षा् घऊेन उ्ारंूची सोय ्होईल व इ्र चाल ू
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असले्या वयापारास प्श्बंध ्होणार ना्ही अिी वयवसथा कर्ा येईल. एक्हा्ी सत्ा बोिींना दऊेन 
चाल ूअसले्या वयापारास धोका आणण ेइष्ट ना्ही. (४.१.१८७६)

सक्तीने दवेी िोचणयाचा १८७६ चा ५ वा कायदा
या कायद्ावर रावसा्हबेांनी केले्या भाषणाचा सारांि - “मुबंई असोशसएिनक्ेड या 

कायद्ावर आपली म्े पाठशवणयास जया लोकांना शवनं्ी केलेली ्हो्ी, तयांपैकी मी एक ्हो्ो. 
गोस्न दवेीची लस िर दवेी िोचणयास घे् ली व दवेी िोचण ेसक्तीच ेकेले ्र लोकांचया पषुकळ 
्क्रारी ना्हीिा ्हो्ील. रोगि पि ू्हा रोगि मनषुयाइ्काच दसुऱयाचया िरीरा् आप्या िरीरा्ील 
रोग (उदा्हरणाथ्ल उपदिंासारख)े शभनवनू दणेयास लायक आ्ह;े परं् ुका्ही रोग मानवी िरीरा्च 
वास करणारे आ्हे् . तयांचा मलुां् आनवुंशिक संचार झाला असला ्र ्े बऱयाच वेळेस ओळख ू
ये् ना्ही. पिूनंा असले रोग ्हो् ना्ही्. का्ही शकवणासारख ेतवचारोग ्हो्ा्. म्हणनू पि ूिर नीि 
्पासनू घे् ले ्र ्हा कायदा सक्तीने लाग ूकरणया् अपाय मळुीच ना्ही.”

“या गोष्टीचा शवचार शसलेकि कशमिी् ्होईलच. ्हा कायदा मुबंई ि्हरापरु्ाच अस्यामळेु मी 
या मसदु्ाला पषु्टी दे्  आ्ह.े”

दसुऱया वाचनाचया वेळी आपले म् कायद्ाचया ्फते ने दे् ाना रावसा्हबे म्हणाले-
“एका मलुाची लस घऊेन दसुऱयास दवेी िोचणयाचा अशधकार दवेी िोचणाऱया नोकरांना  २८ 

कलमाने द्ावयाचा आ्ह.े पण ्ो गोस्न दवेीची लस शमळाली ना्ही ्र द्ावयाचा आ्ह.े असा 
प्संग शवरळाच येणारा अस्ो व ्हा सव्ल प्कार लोकांचया सरुशक्ष््ेसाठीच आ्ह.े तयांचयावर का्ही 
प्योग करून पा्हवयाचा ना्ही. ्हा गोस्न दवेीचा प्श्न मुबंईपरु्ा आ्ा सिु्यासारखा शदस्ो. 
म्हणनू मी या कायद्ाचया ्फते  आनंदाने म् दे्  आ्ह.े”

कपािीचया भसेळीचा (१८७७ चा नंबर १ चा) कायदा
(नामदार रॅव्हनसक्राफि यांनी दसुऱया वाचनाकर्ा मसदुा सादर केला ्ेव्हा रावसा्हबेांनी भाषण 

केले तयाचा सारांि -)
अमरेरका व इगंलं्ड या दिेां् रािकीय घ्डामो्डी चाल ूआ्हे्  तया नीिपण ेसमिणयाइ्की 

योगय्ा श्हदंी सभासदांचया अगंी आ्ह ेकी ना्ही याशवषयी का्ही म् दऊेन ्हा कायदा काऊशनसला् 
आणणाऱया नामदार सभासदाने श्हदंी सभासदांची संभावना केली ्हो्ी तयाबद्दल तया नामदार 
सभासदाचा समाचार प्थम घे् ाना रावसा्हबे म्हणाले-

“अमरेरका व इगंलं्ड या दोन दिेां् किा-किा रािकीय घ्डामो्डी चाल ू आ्हे्  तया 
समिणयाइ्की योगय्ा श्हदंी सभासदांची आ्ह ेअसे या कायद्ाचा मसदुा सभे्  आणणाऱया नामदार 
सभासदाने मानले ना्ही असे म्हण्ाना मला (कारण मी सव्ःचया व्ीने बोल् आ्ह)े फार दःुख 
्हो् आ्ह.े माझयापरु्े मी सांग्ो की सशुिशक्ष् शरिशिि प्िािन म्हणनू वरील उलाढाली् िेवढे 
मन मी घालावे श््के घाल् अस्ो. अमरेरके् व यरुोपा् उपशसथ् ्होणाऱया प्करणांिी आमचा 
श्ह्संबंध शदवसानशुदवस वाढ् िाईल असा मला भरवसा वाि् आ्ह.े श्हदंसुथाना् शिक्षणाचा 
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प्सार ्हो् आ्ह ेव तयाचया योगाने योगय प्काराने शिक्षण शमळालेला प्तयेक श्हदंी सभासद वरील 
रािकीय शवषयावर वादशववाद कर्ाना कोणतया्ही पाश्ात्य दिेां्ील ग्ृहसथाइ्की शमळवलेली 
माश्ह्ी व ज्ान उपशसथ् वादांपरु्ी दाखवील अिी आिा करणयाचा काळ फार लांब ना्ही. 
आमचया मागा्ल् अ्डचणी फार आ्हे् ; परं् ुआम्ही िकय ्ेवढे करी् आ्हो्. तयावरून १८६३ 
सालापासनू कपािीचया भसेळीचया संबंधाने कायदकेान ूचकुीचया ्त्वावर ्हो् आले आ्हे् , असे 
सव्:परु्े म्हणणयाची मी परवानगी घे् ो.”

“१८६३ सालापासनू बा्हरेगावी िे िे खिले उपशसथ् झाले व िे कोिा्ल् आले ्े सव्ल मी नीि 
नमदू करून ठेवले आ्हे् . तयाक्ेड पा्ह्ा, चेंबर अॉफ कामस्ल व ्िा इ्र संसथांनी जया ्हरक्ी या 
कायद्ाशवरुद्ध घे् ्या आ्हे्  तया योगय आ्हे् . १८६५ साल ्हा मुबंईवर मोठा आप् प्संग आला 
्हो्ा. ्ेव्हा शवशिष्ट सवरूपाचा कायदा करणया् आला ्हो्ा ्ह ेखरे. पण ्मु्ही ग्कालीन आप् 
प्संगावर निर दऊेन भरभरािीचया काळा् (कारण आमची शरिशिि अमंलाखाली भरभराि ्हो् 
आ्ह.े) कायद ेकरावयाच ेनस्ा्. उद्ोगधदं्ासंबंधी कोणचया ठोकळ ्त्वावर कायद ेकरणया् 
ये्ा् श्क्ेड लक्ष शदले पाश्हिे. वयापाऱयाचया कोणतया्ही शिनसा् भसेळ करणाऱया गनु्हगेारास 
योगय िासन करणयास पीनल को्डा्ील कलम ेपरेुिी आ्हे् . कपािी् भसेळ करणया् ये्े ्ी बंद 
व्हावी म्हणनू आम्ही िर शवशिष्ट कायदा करू लागलो ् र कोठे थांबावयाच े् े समि् ना्ही. ् ागाचा 
व च्हाचा वयापार्ही वाढ् चालला आ्ह.े ्ही गोष्ट सव्ल यरुोशपयन सभासदांना म्हिरू आ्हचे. ्ेव्हा 
कपािी् केलेली भसेळ िोधनू काढणयास केलेला आरंभ या नवीन वयापाराचया शिननसा् केलेली 
भसेळ िोधनू काढ्याशिवाय थांबव्ा यायचा ना्ही. १८६३ साली कशमिन बसले ्हो्े. तयाच े
म् आि दिेभर असले्या संसथांनी िे म् शदले आ्ह,े तयािी िळु् आ्ह ेअसे पा्ह्ा जया गोष्टी 
पढेु ठेव्या गे्या तया गोष्टींवरूनच झालेले आपले पवू्लम् सिेि सेके्रिरी बदल्ील व सव्ल दिेाचया 
अशभनन सवरूपाचया एकम्ाला मान दे् ील अिी बळकि आिा आ्ह.े ्हा कायदा अपायकारक 
आ्ह.े कदाशच् अपायकारक ्हा िबद फार िाेरदार आ्ह ेअसे शदसेल; परं् ु्हायकोिा्ल् गनुहासंबंधी 
िी अपीले आली ्ी पाश्हली अस्ा असे कळून येईल की या कायद्ाने िे श्ह् ्होईल असे वािले 
्हो्े ्े श्ह् झाले ना्ही. माझ ेनामदार शमत्र ग्ॅ्हम यांचया एका शवधानास माझ ेउत्र असे आ्ह ेकी, ्हा 
कायदा शनरुपयोगी आ्ह ेअसे ठरवणयाचा बोिा तयाला शवरोध करणाऱया लोकांवर ना्ही. उलि ्ो 
उपयोगी आ्ह ेअसे ठरवणयाचा बोिा तयाचा मसदुा पढेु आणणाऱयावर आ्ह.े”

“असला कायदा करायचा असेल ्र या दिेाचा वयापार असा कायदा केला ना्ही ्र ब्ेुडल. 
्ो पढेु चालवायचा ना्ही व असा कायदा या दिेाचया श्ह्ाकर्ा केला पाश्हिे असे शसद्ध केले 
पाश्हिे.”

कापसाचया भसेळीचा कायदा (१८८० चा श्सरा) 

्ह ेशबल चचतेला शनघाले ्ेव्हा रावसा्हबेांनी अिी सचूना आणली की कापसामधये िी कपिाने 
भसेळ केली िाईल ्ी एका शवशिष्ट वयक्तीला फसशवणयाच े्हे् नेू केली गेली असे भसेळ करणाऱया 
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मनषुयाला शिक्षा दणेयापवूवी शसद्ध केले पाश्हिे; परं् ुनामदार अिॅबन्लर म्हणाले - “मनषुयाचा ्हे्  ू
तयाचया मना् गपु्त परुलेला अस्ो ्ो कसा शसद्ध करणार. उदा्हरणाथ्ल, एकाने कापसाचया गठ््ठयावर 
पाणी कपिाने ओ्ले ्र ्े कोणतया शवशिष्ट वयक्तीला फसवणयाकर्ा ओ्ले ्ह ेकसे शसद्ध कर्ा 
येईल!” म्े घे् ्यावर रावसा्हबेांची सचूना नामिंरू झाली. 

पढेु रावसा्हबे श्सऱया वाचनाचया वेळी म्हणाले - “रय्ेचया अदरूदशि्लतवामळेु ्हा कायदा 
करावयास पाश्हिे असे सांगणया् ये्े. तयावर मी असे म्हण्ो की, रय्ेचा िो अदरूदशि्लतवाचा 
गणु आ्ह ेतयाच ेवाईि पररणाम ना्हीसे करणयास आ्हे्  ्े कायद ेपरेु आ्हे् . रय्ेला िेव्हा अशधक 
शिक्षण शमळेल आशण ्े शमळेल या् सिंय ना्ही, कारण सरकार ्ीस शिक्षण दणेयास आपलेक्ूडन 
्होईल श््के प्यतन कर् आ्ह े्ेव्हा आप्या श्ह्ाला कसे िपावे ्े रय्ेला कळू लागेल. कापसू 
घणेारा व शवकणारा यांच ेपरसपर संबंध शनयशम् करणयास पीनल को्ड समथ्ल आ्ह.े मला रय्ेचा 
अनभुव आ्ह.े मी सव्ः्ही रय् आ्ह.े तयावरून मी सांग्ो की रय्ेचया संरक्षणाथ्ल असला कायदा 
अवशय ना्ही. सरकारने नेमले्या कशमिनने असला कायदा अनावशयक आ्ह ेअसे ठरवले आ्ह े
म्हणनू मी कायद्ाचया शवरुद्ध म् दे् ो.”

अबकारीचा १८७७ चा (श्सरा कायदा)
या कायद्ाचया मसदु्ावर ८.११.१८७७ रोिी काऊशनसला् वादशववाद झाला.

म्हसलूासंबंधी कायद्ांचा अमंल ग्कालापासनू सरुू ्होऊ नये अिी सचूना रावसा्हबेांनी 
आणली ्ी ४ शवरुद्ध ६ म्ांनी अमानय झाली.

या कायद्ाचया ४१ वया कलमा्ील ‘स्हा मश्हनेपयहं् ्रंुुगाची शिक्षा’ ्ह ेिबद वगळावे अिी 
सचूना रावसा्हबेांनी आणली ्ेव्हा ्े म्हणाले, “का्ही कर दणेयाच ेआपले क ््लवय कोणी न केले ्र 
तयास द्ंडाची शिक्षा असावी पण ्रंुुगाची नसावी.” 

नामदार अिॅबन्लर ः “या कायद्ाचया सपाि्या् साप्डणारे लोक िर गरीब मिरूांपैकी अस्ील 
्र ्े द्ंड कोठला दे् ील? असा अशधकार अमंलदारांचया ्हा्ी नस्यास चोरून दारूची शवक्री 
करणाऱयांना योगय िासन कर्ा यायच ेना्ही.”

नामदार बेंगाली म्हणाले ः “शनव्डक कशमिी् ्ह े ्रंुुगाचया शिक्षेशवषयीच े कलम मी 
सचुशव्याप्माण ेमसदु्ा् घालणया् आले आ्ह.े का्ही लोक असे अस्ा् की ्हिार शकंवा पाच 
्हिार रुपयांचा द्ंड तयांचया शखसगण्ी् नस्ो.” 

नामदार लँग म्हणाले ः “कायद्ा् िासन फार क्डक पाश्हिे; परं् ुउचचवगा्लचया अशधकाऱयांचया 
्हा्ा्च तयाचा अमल ठेवला पाश्हिे.”

रावसा्हबे म्हणाले : “िासन फार क्डक ठेवले ्र ्े ्से ठेवणयाचा ्हे्  ूसाधय ्हो् ना्ही. 
लोकांची स्हानभुू् ी अमंल करणाऱया अशधकाऱया्फते  राश्हली पाश्हिे; परं् ु गैरकायदा एखाद्ा 
गरीब मिरुािवळ दारूचा माठ साप्डला व तयाचया सनमखु स्हा मश्हनयाची ्रंुुगाची शिक्षा उभी 
केली ्र लोकांची स्हानभुू् ी कोिा्लक्ेड वळेल काय?”
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रावसा्हबेांची ्ही सचूना अमानय झाली.

रावसा्हबे नं्र ५१ वया कलमासंबंधी म्हणाले, “आरोपीने शववशक्ष् गनु्हा केला ्ह े शसद्ध 
करणयाचा बोिा शफया्लदीवर अस्ो ्र या कायद्ा्च वरील ्त्वाला अपवादक अिी कलम ेका 
असावी?”

नामदार लँग यांना ्ही शवचारसरणी मानवली; परं् ुना. अिॅबन्लर म्हणाले, “दारू गाळणयाच े
यंत्रच अिा ्ऱ्हचे ेआ्ह ेकी ्े िो बाळगील तयाचा गैरकायदा दारू गाळणयाचाच ्हे्  ूअसला 
पाश्हिे असे समिनू ये्े. अफूचया कायद्ा् असेच कलम आ्ह.े ्े नस्े ्र पदरी असली यंत्रे 
ठेवनू्ही आरोपी दोषमकु्त ्हो्ील.” (रावसा्हबेांची सचूना अमानय झाली)

रावसा्हबे नं्र मशिसटे्ि िबदाचया वयाखयेवर िीका कर्ाना म्हणाले, “या िबदाचया वयाप्ती् 
फक्त पश्हला व दसुरा वग्ल मशॅिसटे्ि यावे. श्सरा वग्ल मशॅिसटे्िक्ेड या कायद्ांशवरुद्ध केलेले गनु्ह े
चौकिीस गे् यास काय ्होईल? सरकारचया खशिनया् िेवढा पैसा िमा ्होईल तया्ूहन अशधक पैसा 
आरोपीचया शखिां्नू शनघले!”

ना. अिॅबन्लर म्हणाले, “शभ्लासारखया गरीब आरोपीस चौकिीकर्ा ५० मलै धाव्ड् नयावे 
लागेल. श्सरा वग्ल मशॅिसटे्िचया म्ंडळी्नूच ना, मामल्दार शनमा्लण ्हो्ा्?”

नामदार शगबस म्हणाले, “्मु्ही िाळकरी मलुां्नूच पाल्लमेंिच ेसभासद शनमा्लण ्हो्ा् असे 
म्हणनू एकाद्ा मलुास आणनू का्ही प्ां्ांच ेअशधप्तव तयाक्ेड द्ाल! फक्त गैरसोय फार ्होईल व 
पषुकळ वेळ फुकि िाईल या सबबीवर श्सरा वग्ल मशॅिसटे्िक्ेड अबकारीचया गनुहांची चौकिी 
करणयाच ेअशधकार शदले पाश्हिे्.”

नामदार अ्ँडरसन यांच ेम् रावसा्हबेांप्माण ेप्डले; परं् ुतयांची सचूना अमानय झाली.(या् 
एक रावसा्हबेांची सचूना मानय झाली ्हो्ी.) 

मुबंई मयशुनशसपल अकॅिमधये दरुुस्ी करणारा १८७७ चा ६ वा कायदा
नामदार शगबस यांनी या मसदु्ाच ेदसुरे वाचन व्हावे अिी सचूना आणली तयावेळी रावसा्हबेांनी 

केले्या भाषणाचा सारांि -

“आपला ररपोि्ल पाठवनू शद्यावरसदु्धा िाऊन काऊशनसलने केले्या शिफारिीचा शनव्डक 
कशमिीने शवचार केला आ्ह े्ह ेमला तया कशमिीचा सभासद अस्यामळेु मा्ही् आ्ह.े बगीवा्यांना 
म् दणेयाचा ्हकक प्ाप्त ्होईल या गोष्टीचा फार बाऊ केलेला शदस्ो. वषा्लस ्ीस रुपयांचा कर दणे े
या अिी म् दणेयाचा अशधकार प्ाप्त ्हो्ो असे या कायद्ाने ठरवणया् आले आ्ह.े कोणतया्ही 
कायद्ास अपवाद घालण े्े िकय श््के थो्डके असले पाश्हिे्. केवळ बगीवाले म्हणनू तयांना 
्हकक का शमळू नये ्े दाखवनू शदलेले ना्ही.”

‘बलशिअन’४ सवरूपाची िी कलम े आ्हे्  तयांचा शवचार कर् असे शदसनू ये् आ्ह े की, 
याशवषयींचा मसदुा िाऊन काऊशनसलपढेु दोन वषते ्हो्ा. असे अस्ा िाऊन काऊशनसलाने जया 
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सचूना के्या तया् या कलमाशवषयी का्ही उ्लेख ना्ही. गे्या एक-दोन आठव््डया्च तयांच े
म् िर बदलले असेल ्र आणखी एकदोन आठव््डया् ्ह्ेही म् का बदलणार ना्ही? व आ्ा 
्ही कलम ेपनु्हा घाला असे का म्हणणार ना्ही! कायद्ा् बदल करण े्ो पषुकळ शवचार करून 
इष्ट आ्ह े असे ठर्याशिवाय मी तयास संम्ी दणेार ना्ही. सरकारी कचऱेयांवरील मयशुनशसपल 
करांशवषयी शवचाराल ्र माझ ेम्हणण ेअसे आ्ह ेकी, सरकारने मयशुनशसपाशलिी ्ो्ड केली आ्ह.े 
मयशुनशसपाशलिीने िर केराची आकारणी केली अस्ी व शि्की रककम ठरवणया् आली अस्ी 
तया्ूहन अशधक रककम सरकार दे्  आ्ह े्ही गोष्ट मयशुनशसपाशलिीचया फायद्ाची आ्ह.े तया् फरक 
करण े्ो अ्ॅडव्होकेि िनरल म्हण्ा् तयाप्माण ेप्ांश्क वसलूाला बाध ये् असेल ्र सरकारची 
मिंरूी अगोदर शमळवली पाश्हिे. ्से न के्यास शकतयेक वेळा कायद ेपरेु न ्हो्ाना काऊशनसला् 
प्ूडन रा्ह्ा् असा अनभुव आ्ह.े आम्ही मयशुनशसपाशलिीचया कराच ेशनयमन व मयशुनशसपाशलिीचया 
खचा्ल् कािकसर ्होईल अिी वयवसथा केली आ्ह े म्हणनू मी या मयशुनशसपाशलिीस फायदिेीर 
असले्या मसदु्ाचया ्फते  म् दे् ो.” (१९.१२.७७)

शिकारीचया प्ाणयांच ेसंरक्षण करणारा १८८० चा श्सरा कायदा 
“या कायद्ाची अावशयक्ा दाखवणारी ६ कारण ेपढेु आणलेली आ्हे् . तया्ील एक असे 

आ्ह ेकी, असा कायदा िर आम्ही केला ना्ही ्र शिकारीच ेप्ाणी नमनुयालासदु्धा उरणार ना्ही् 
व ्ह ेप्ाणी शकतयेकांच ेभक्य अस्यामळेु तयांचया पोिाचया अननसामग्ी् ्िुव्डा प्डणयाचा संभव 
आ्ह.े यासंबंधी मला िेवढा थो्डा वेळ शमळ्ो, ्ेवढ्यां्च बरीच अकंप्माण माश्ह्ी सरकारा्नू 
शमळवली आ्ह.े िंगलाचया कायद्ाप्माण े५०,५९७ सव्हते नंबर िंगलगक्ल  आ्हे् . तया् का्ही नंबर 
्र प्तयेकी िभंर िभंर शबघ ेक्षेत्राच ेआ्हे् . शिवाय १८००० शबघ ेराखीव आ्हे् . इ्कया मोठ्या 
प्दिेा् शिकारीच ेप्ाणी खिुाल संचार करी् आ्हे्  व शववशक्ष् कालाच शिकार करू दणेयाची 
परवानगी सरकार दे्  िाईल ्र ्ह ेप्ाणी नष्ट ्होणयाचा व पोिाचया अननसामग्ी् ्िू प्डणयाचा 
प्संग केव्हा्ही येणार ना्ही.”

“या कायद्ाचया समथ्लनाथ्ल दसुरे एक कारण आणणया् आले आ्ह े्े ्ह ेकी िोळ, उंदीर इतयादी 
कृशमकीिकांचा नाि करणयाकर्ाच का्ही पक्षी उतपनन केलेले आ्हे् . ्ेव्हा या कृशमकीिकांचा 
उपद्रव ना्हीसा करणयाकर्ा तयांचा सं्हार करणाऱया पक्यांच ेसंरक्षण केले पाश्हिे. पक्यांचया या 
कामशगरीबद्दल का्ही ्ू् ्ल परुावा आणलेला ना्ही. श्हदंसुथानचया इश््हासा् का्ही उदा्हरण ेनमदू 
केलेली ना्ही्.”

“आणखी एक कारण असे दणेया् ये्े की, शि््हा अशधकाऱयांना शिकार मबुलक शमळ् 
िाईल. समािावर असला कायदा लादणयाकर्ा पढेु आणलेले ्ह ेकारण खशच् शनिवीव आ्ह ेव 
प्तयेक गावोगाव िी िंगले राखलेली आ्हे्  व जयापासनू या दिेां्ील गरीब रय्ेस त्रास पच् 
आ्ह ेतया् इ्की शिकार साप्ड्े की ्ी शि््हा अशधकाऱयांना  परुून जया श्हदंी लोकांची प्वतृ्ी 
या खळेाक्ेड आ्ह ेतयांना्ही उर्े. आणखी एक कारण असे दणेया् ये्े की, शि््हा अशधकाऱयांच े
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या शिकारीचया पायी श्हदंी लोकांिी दळणवळण वाढेल व परसपरां्ील गैरसमि दरू ्हो्ील! ्हा 
मदु्दा नामदार अिॅबन्लर यांचयािवळ मला दोन ्हा् करणयास लावी् आ्ह.े गेली २८ वषते नोकरीचया 
पायी व इ्र चळवळीचया पायी या इलाखयां्ील व इ्र इलाखयां्ील सवाहं् वररष्ठ यरुोशपयन 
अमंलदारांिी माझ ेसंघिन श्हदंी सरकारी अशधकाऱयास िकय आ्ह ेश््के घ्ूडन आले आ्ह ेव ्े 
बरेच आ्ह.े श्हदंी व यरुोपीयन ग्ृहसथांना एकत्र शमसळून सखुोपभोग घणेयाचा एक शवषय उरला आ्ह े
व ्ो कोण्ा म्हणाले ्र स्हभोिनाचा! पण असे पा्हा, िेवण आमच ेकर् आ्ह.े िेवणाकर्ा 
आपण ना्ही. म्हणनू मी म्हण्ो या िेवणाचया प्संगाशिवाय यरुोशपयन व श्हदंी ग्ृहसथ यांना िसे 
एकत्र िम्ा येईल ्से या शिकारीचया शमषाशिवाय्ही एकमकेां् शमसळ्ा येईल. िभंरा् एखादा 
श्हदंी संसथाशनक या शिकारीचया भानग्डी् प्ड्ो; पण श्हदंी ग्ृहसथ या शिकारीचा नाद धरू 
पा्हील ्र तयाचया मागा्ल् असंखय अ्डचणी आ्हे् . तया्ील िवेिली ्हतयारांचया कायद्ापासनू 
उद ्भवणारी आ्ह.े म्हणनू म्हण्ो की शि््हा अशधकाऱयांना जया श्हदंी ग्ृहसथांिी शमळून शमसळून 
वागायच ेआ्ह ेतयांना या शिकारीचया प्संगाशिवाय दसुरे प्संग आ्हे् . मग ्हा कायदा करावयास 
सबळ कारण कोठे उर्े?”

“शिवाय या कायद्ाच ेसवरूपच असे आ्ह ेकी, एका शववशक्ष् वगा्ल्ील वयक्तींची सत्ा वाढेल. 
या वयक्ती कोणतया म्हणाल ्र ्ह ेआपले शिपाई. यांचा वग्ल म्हणिे एक अतयं् वाईि असे संकिच 
आ्ह.े या संकिाक्ेड सरकाराच े लक्ष अनेकवेळा वेधलेलेच आ्ह.े नामदार गव्हन्लर सा्हबे जया 
खचुवीवर शवरािमान झाले आ्हे्  तयावरच मागे शवरािमान झालेले सर िाॅि्ल कलाक्ल  यांनी ्ह ेसंकि 
या इलाखयां्ील सवाहं् मोठे असे म्हिले आ्ह.े मी समािा्ील सव्ल वगा्ल्ील लोकां् शमसळ्ो, 
म्हणनू मी प्तयेक शिपाई ्हवया ्ेवढ्या मोठ्या पदवीचया श्हदंी ग्ृहसथास शक्ी त्रास दऊे िक्ो 
्े सवानभुवाने िसे सांग ूिक्ो. ्से जया यरुोशपयन ग्ृहसथास पा्ह्ाच वरील शिपाई पळून िा्ो 
्ो सांग ूिकणार ना्ही. असले कृशत्रम कायद े (जयांचा राजयकारभारािी का्ही संबंध पच् ना्ही 
्े) करणयाची या्ूहन अशधक कारण े शमळा्याशिवाय ्े वाढशवणयाच े सरकाराने करू नये. यांच े
पररणाम आपणास अगोदरच सांग्ा ये्ा्. शिकारीचया पिपूक्यांना ्ोिा ना्ही. पोिाला परुून 
उरलेले आ्हे्  व या कायद्ापासनू िे् करी वगा्लस कशनष्ठ अशधकाऱयांपासनू इ्की पी्डा प्ाप्त ्होणार 
आ्ह ेकी िर या कायद्ाशिवाय चालणयासारख ेअसेल ्र सरकार चालवील असा माझा भरंवसा 
आ्ह.े ्ही बाब शदस्ाना क्षु् लक शदस् आ्ह.े ्ी शवचारा् घयावयास नको असे वाि् असेल. 
या दिेा्ील सवाहं् उत्म कायदा िो पीनलको्ड तया कायद्ास्ही मा्ही् ना्ही असे कृशत्रम गनु्ह े
अस्या कायद्ाने शनमा्लण ्होणार आ्हे् . म्हणनू या कायद्ाचया आवशयक्ेशवषयी अशधक परुावा 
शमळे्ो काऊशनसल ्हा कायदा करणयाचा शवचार ््हकूब करील असे मला वाि्े. आमचया ब्ुहिन 
समािाचया श्ह्ाकर्ाच ्हा कायदा करणयाची वेळ आली ्र ्ो करावा ना्ही्र करू नये. या 
कारणास्व या कायद्ाशवरुद्ध म् दणे ेमाझ ेक ््लवय आ्ह ेअसे मी समि्ो.”
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फाम्लसीचा (१८८२ चा आठवा कायदा)
(शवषारी औषधींची शवक्री शनयशम् करणारा कायदा) 

या कायद्ाचया पश्ह्या वाचनाचया वेळी रावसा्हबेांनी केले्या भाषणाचा सारांि -
“जया कारणाकर्ा ्हा कायदा करणयाची आवशयक्ा शदसनू आली आ्ह े तयांचया 

योगयायोगय्ेशवषयी िो परुावा गोळा केलेला आ्ह े्ो सव्ल काऊशनसलचया सभासदांक्ेड पाठवणया् 
आला ना्ही. सबब तयाचया अभावी िरी ्हा कायदा करणया् िो ्हे्  ूआ्ह े्ो श्ाघय असला ्री 
या कायद्ासंबंधी िी ् त्व ेपढेु आली आ्हे्  तया्ील का्ही ्हरक् घणेयासारखी आ्हे् . यरुोपा्ील 
का्ही राषट्ांपेक्षा अशधक शवस्ृ्  अिा या दिेाला असले कायद ेघाईघाईने सव्ल भर लाग ूकर्ा 
कामा नये.”

या कायद्ावर रावसा्हबेांनी शभननम्प्दि्लक नोंद केली श्चा सारांि -

“या कायद्ाचया कामी पढेु आलेला सव्ल परुावा वाचनू पाश्हला. तया्नू का्हीच शनषपनन 
्होणयासारख ेना्ही म्हणनू वाईि वाि्े.”

“१८८१ चया म े मश्हनयाचया २८ वया ्ारखसे पोलीस कशमिनर सरकाराक्ेड एक खशल्ा 
पाठव्ा्. तया् केमप आशण कंपनीचया औषधशवक्रीचया दकुाना् औषधांच ेशमश्ण कर्ाना चकू 
झा्यामळेु एका ग्ृहसथास मरण प्ाप्त झाले, असे ्े शलश्ह्ा् व पढेु असे म्हणनू ठेव्ा् की 
अिा सवुयवशसथ् दकुाना् चकुीने िर इिलीचया मुबंई्ील वशकलासारखयाचा प्ाण िा्ो ्र इ्र 
शठकाणी (म्हणिे ल्हान स्हान दकुाना् िेथे एवढी वयवसथा नस्े ्ेथे) भयंकर चकुा ्हो् अस्ील 
अिी क्पना करावयास का्ही ्हरक् ना्ही. ्ही पोलीस कशमिनर सा्हबेांची क्पनाच सारी या 
कायद्ाचया ब्ुडािी आ्ह.े कारण सारे परुावयाच ेकागद चाळून पाश्हले तया् अस्या चकुीच ेिी 
पनु्हा घ्ूड नये म्हणनू ्हा कायदा करणयाच ेयोशिले आ्ह ेश्च.े दसुरे उदा्हरण कणिःसदु्धा आढळून 
ये् ना्ही. यरुोपख्ंडाची व या दिेाची शसथ्ी शभनन असनू्ही यरुोपचया ध्वीवर िे भ्ां्ीमलूक कायद े
करणया् ये्ा् तयाचाच एक मासला या कशमिनरांचया पत्रानं्र करू घा्ले्या या कायद्ा् 
पा्हवयास शमळ् आ्ह ेअसे म्हि्यास अश्ियोक्ती ्होणार ना्ही असे मी नम्रपण ेसांग्ो.”

“पोलीस कशमिनर सा्हबेांच ेपत्र ओघाने शसशव्हल सि्लनक्ेड पाठवणया् ये्े. तयांना कायदा 
करणयाची क्पना पसं् प्ड्े. यरुोपमधये असा कायदा आ्ह ेमग येथेच का नसावा! ्डाॅकिर मरू 
यांच ेम् सरकारी ्जज्ांक्ेड िा्े व ्ह्लींचया सवरूपाचा कायदा पढेु ये्ो. मी सव्: अिा री्ीने 
पढेु आले्या कायद्ांचया शवरुद्ध आ्ह.े मी यांना रािकीय िीवावर करून पाश्हलेला िस्तप्योगच 
समि्ो. िर मला हा कायद्ाच े्त्वच कबलू ना्ही ्र तयाचया कलमांचया भाषवेर िीका करण े
अगदी शनरथ्लक वाि्े. अपघा्ाच ेिे उदा्हरण कशमिनरांचया पत्रा् नमदू केले आ्ह े ्े तयांचया 
म्हणणयाच ेसमथ्लन करी् ना्ही. औषधींचया कामा् वाकब असले्या माणसाचया ्हा्नू घ्डलेले 
आ्ह.े ्हा कायदा करण े म्हणिे, प्थम ४० ग्ेनपयहं् मोठ्या प्माणा् जयाचया अगंा् ्ाप ना्ही 
अिाला शककनीन द्ावे व मग खिुाल तयाला ्ाप येऊन ्ो िावा ्िासारख े ्होय. अस्या 
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कायद्ांनी समािा् शवनाकारण भी्ी उतपनन ्हो्े. १८२७ चया कायद्ांचया सम्ूहा् प्ाणघा्क 
औषधींशवषयी का्ही बंधने आ्हे्  ्ी परेुिी आ्हे् .”

प्ांश्क रसतयांचा (१८८२ चा सा्वा) कायदा 
या कायद्ावर शभननम्प्दि्लक नोंद रावसा्हबेांनी केली श्चा सारांि-

“िे काय्ल साधणयाकर्ा ्हा कायदा करणया् ये् आ्ह े्े काय्ल आधीच अशस्तवा् असले्या 
कायद्ांनी साधणयासारख ेआ्ह ेम्हणनू या कायद्ाची आवशयक्ा ना्ही.”

“रसतयांच ेवगवीकरण चकुीच ेशदस् आ्ह.े का्ही रस्े मखुय सरकारच ेव का्ही प्ांश्क सरकारच े
अस्यामळेु तयांचा खच्ल मयशुनशसपाशलि्यांवर प्ूड नये. पणुया्ील रसतयांवरील खचा्लपैकी खच्ल ५/८ 
सरकारने सोसला पाश्हिे कारण या रसतयांचा उपयोग सरकारी सैनय, ्ोफखाना व कशमसॅररअि खा्े 
यांसच अशधक ्हो् असनू तयांनी ्ह ेरस्े िेवढे शझि्ा् ्ेवढे लोकांचया र्हदारीने शझि् ना्ही्.”

“मनषुयाचया शनतय वयव्हारा् ्हा् घालणाऱया अनावशयक कायद्ांची वाढ ्ही मोठी आपत्ीच 
आ्ह.े अशस्तवा् असले्या कायद्ांप्माणचे िर का्ही रुपयांच े उतपनन वाढव्ा ये् नसेल, 
(माझया म्े ्े वाढव्ा येणयासारख ेआ्ह.े) ्र असे का्ही रुपयांच ेउतपनन न झाले ्री बे्हत्र; 
पण असले नवे कायद ेकरणयास मद् करण ेनलगे. नवया कायद्ांबरोबर नवया नवया खातयांची वाढ 
्हो्े व िवेिी तयांच ेओझ ेसरकारावर व प्िेवर प्ड्े. तयांची आवशयक्ा शसद्ध झा्याशिवाय नवे 
कायद ेकरणया् माझ ेअगं नसावे असे मला वाि्े.” (१.१.१८८३)

म्ुह्डाचया फुलांशवषयी (१८८२ चा श्सरा कायदा)
नामदार अिॅबन्लर यांनी या कायद्ाच े पश्हले वाचन केले तयावेळी रावसा्हबेांनी केले्या 

भाषणाचा सारांि -
“या कायद्ाचया पश्ह्या वाचनाला मला ्हरक् घयावी लाग् आ्ह ेम्हणनू वाईि वाि्े. या 

कायद्ाची उभारणी चकुीचया ्त्वावर झालेली आ्ह.े एश्फनसिन को्डने िदु्ध ्ा्डीला सपि्लसदु्धा 
केला ना्ही. जयाचया सेवनाने मनषुय शझगं् ना्ही अिा खाणयाचया शनरुपद्रवी पदाथा्लवर ्ो फेसाळू 
लाग्यापवूवी कर बसवणया् िनुया अबकारी कायद्ाची चकू झाली आ्ह.े म्ुह््डयाचया फुलांसंबधी 
म्हणाल ्र शभ्ल व तयांचयासारख ेदसुरे रानिी िा्ीच ेलोकच ्ही फुले खा्ा् असे ना्ही ्र 
याशिवाय दसुऱया िा्ीच ेगरीब लोक खाणयाचया कामी यांचा उपयोग कर्ा् व गरुांना चार्ा्. 
या फुलांपासनू मद् ्यार करी् अस्ील. ्से ्े खिरुापासनू व उसाचया रसापासनू कर्ा्. म्हणनू 
म्ुह््डयाचया फुलांवरून िर लोकांना शिक्षेस पात्र धरू लागाल ्र दसुऱया शकतयेक खाणयाचया 
पदाथाहंवरून्ही धरावे लागेल. पषुकळ लोक काररंद ेव म्ुह््डयाची फुले यावर उपिीशवका कर्ा्.”

“मला वाि्े ्ह्लीचया कायद्ाच ेसवरूप फार कठोर आ्ह.े ने्हमीचया खाणयाचया पदाथा्लवर 
याने उगीच ्ह्ला केला आ्ह.े”

“मागला कायदा ्हो्े वेळी पषुकळ अशधकाऱयांचा म्ुह््डयाचया फुलांचा बंदोबस् करणयाचा 
मानस ्हो्ा. नामदार अिॅबन्लर यांचया भाषणा् ् ंिेबख्ेेड झा्याचा उ्लेख ्हो्ा; परं् ुतया ् ंि्यांची 
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कारण ेब्ुहिः िनुा कायदा व तयाची अमंलबिावणी करणयाची पद्ध्ी ्ही ्हो्. शबगर परवाना कोणी 
दारू गाळ् आ्ह ेकी ना्ही ्ह ेिोधनू काढणयाकर्ा का्ही दारू मके्तदाऱयांचया माणसांनी माझया 
एका गावा् मिाली लावनू येऊन सव्ल गावकऱयांचया झोपेचा मो्ड केला. मी या संबंधी योगय तया 
शठकाणी ्क्रार केली आ्ह.े शनकाल अद्ाशप समिला ना्ही. माझ ेमके्तकरी कूळ झा्डामागे मला 
सालीना चार आण ेदऊेन तयाची फळे भा्ाबरोबर खाणयास घईे; परं् ुआ्ा दर झा्डामागे ९ रुपये 
कर तयांना द्ावा लाग्ो. का्ही वेळ ११ रुपये द्ावे लाग्ा् व ्ेसदु्धा पाच पननास झा्डांकर्ा.

अबकारीचया क्डक कायद्ांमळेु रोिची खाणयाची वस् ूना्हीिी ्होऊन या ्हा्ांनी शमळवनू 
दसुऱया ्हा्ाने ्ो्डांिी नेऊन खाणाऱया गरीब लोकांना भलतयाच िा्ीचया मादक पेयाच ेसेवन 
करावे लाग्े. वास्शवक मादक पेयांचा प्सार बंद झाला पाश्हिे व साधारणपण ेशनरुपद्रवी अिा 
पेयांचया प्साराला आळा बसला पाश्हिे. श्हदंसुथान सरकारचा एक खशल्ा सेके्रिरी ऑफ सिेि फॉर 
इशं्डया इन काऊशनसल यांना मागे गेलेला आ्ह ेतया् असे म्हिलेले आ्ह ेकी, ‘नारळ व तयासारखया 
उतपननाचया झा्डांवर कर बसवला असेल ्र तयाचया फळावर शिवाय कर बसव ूनये. आि आम्ही 
म्ुह््डयािी गेलो, उद्ा खािरुीिी िाऊ शकंवा उसाचया रसािी िाऊ. मला वाि्े अबकारी खातयाने 
आप्या गशुिका सेवन कर्ा कर्ा तया सर्यामळेु गशुिका ठेवणयाचा ्डबाच आ्ा शगळणयाचा 
शवचार चालवला आ्ह.े ्से करणयाची माझी ्यारी ना्ही. मी पश्ह्या वाचनाचया शवरुद्ध म् दे्  
आ्ह.े”

२८ िलैु १८८२ रोिी नामदार गव्हन्लर सा्हबेांनी दसुरे वाचन केले. ्ेव्हा रावसा्हबेांनी भाषण 
केले तयाचा सारांि -

“या कायद्ाचया वाचनाच ेकाम प्तयक्ष गव्हन्लर सा्हबेांनी सव्: ्हा्ी घे् ्यामळेु मला सशवस्र 
भाषण करावे लाग् आ्ह.े”

“या कायद्ा् का्ही फेरबदल करावयाचा अस्ा दो्होंक्ेड लक्ष शदले पाश्हिे. सरकारचया 
म्हसलुाक्ेड व ब्ुहिनसमािाची ्डोकी िदु्धीवर सदोशद् रा्हावी ्हा िो सरकाराचा खरा ्हे्  ूआ्ह े
तयाक्ेड. एवढ्याकर्ा फार मादक पेयांचया प्साराला आळा बसला पाश्हिे व ् ा्डीसारखी मद्े (िी 
फेसाळली ना्ही् ्ो शनरुपद्रवी अस्ा् व फेसाळली म्हणिे अपाय कर्ा् ्ी) फुकि शमळावी 
अथा्ल् झा्डांच े मालकांना फुकि शमळावी व ्ी फेसाळ्यावर शवकणयाची बंदी िकय श््की 
व्हावी.”

“िा्ीचया बंधनामळेु व शिक्षणाचया संसकारामळेु कोणतया्ही मादक पेयाला शिवणयाचा मला 
प्संग आला ना्ही. ्ेव्हा ्ा्डी ्ही काय वस् ूआ्ह े्ह ेप्तयक्ष अनभुवाने मला सांग्ा ये् ना्ही; परं् ु
नसु्ी सवचछि ्ा्डी ्ही शनरुपद्रवी आ्ह,े अिाशवषयी का्ही वयाखयाने काॅलेिा् अस्ा ऐकावयास 
शमळाली ्हो्ी. माग्या कायद्ाचया वेळी याच काऊशनसला् नामदार सोराबिी िापरूिी बेंगाली 
यांनी सांशग्ले की ्ा्डी ्ही शनरुपद्रवी आ्ह.े िर चोरून श्ची शवक्री कोठे ्होण ेिकय आ्ह े्र ्े 
श्चयावरील कर वाढव्यानेच ्होय. एकदा कायदा करणया् आला की तयाची अमंलबिावणी 
िकय श््कया क्डकपण ेकरू नये असे म्हणायला मी येथे आलो ना्ही शकंवा येथनू दसुरीक्ेड गेलो 
्री म्हणणार ना्ही. परं् ुआम्ही िर केले्या कायद्ामधये फरक करी् आ्हो् व सवाहंमखुी ्ा्डी 
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्ही शनरुपद्रवी आ्ह ेव पौशष्टक आ्ह ेअसे ठर् आ्ह े्र या कायद्ाची अमंलबिावणी क्डकपण े
करू नये असे मी म्हिले ्र योगय ्होईल. मला सव्:ला म्ुह्डाचया फलांशवषयी दिेा् प्वास करी् 
अस्ा अनभुव कोठे आला आ्ह?े मी लोकशसथ्ी कोठे पाश्हली आ्ह?े अिी िीका व ््लमानपत्रां् 
माझ े मागील भाषण झा्यावर चालली ्हो्ी. मागे एकिण (मला वाि्े नामदार अिॅबन्लर) 
म्हणाले की म्ुह््डयाचा खाणयाचया कामी फारसा उपयोग करणया् ये् ना्ही; परं् ुआ्ाच नामदार 
गव्हन्लरसा्हबेांच े िे भाषण झाले तयाने ्िी समिू्  ्हो् ना्ही. ‘मो्हाचया फळांना व फुलांना 
खाणयाच ेपदाथ्ल या नातयाने पषुकळ शठकाणी म्हत्व प्ाप्त झाले आ्ह.े’ असा उ्लेख शम. एश्फनसिन 
यांनी आप्या इश््हासा् केला आ्ह.े शम. ्हरेरंगिन यांनी गिुरा् प्ां्ां्ील ररव्हनेय ूसव्हते सपुररं्डेंि 
यांना शलश्हले्या पत्रा् असेच म्हिले आ्ह.े ्सेच म् खानेसमुारीचया व फॅशमन कशमिनरचया 
ररपोिा्ल् साप्ड्े.” 

“दारूबािीचया वाढीबद्दल नामदार गव्हन्लर सा्हबेांनी िे आक्ेड सादर केले ्े फार उपयोगी 
आ्हे् . खालचया वगा्लचया लोकांचया पानासक्तीशवषयी पषुकळ माश्ह्ी शदली आ्ह.े उचचवगा्ल्ील 
लोकां् िी पानासक्ती वाढली आ्ह े्ीसदु्धा खदेकारक आ्ह.े ्हा दोष अबकारी खातयाचा नव्ह.े 
१८१९ साली नामदार एश्फनसिन सा्हबेांनी गव्हन्लर िनरल यांना पढेु शद्याप्माण े ररपोि्ल केला 
्हो्ा- ‘खालचया वगा्ल्ील लोकांच ेिे मखुय दारूबािीच े वयसन अस्े ्े म्हाराषट्ा् आढळ् 
ना्ही, तयामळेु ्ेथील लोकांची नी्ी चांगली राश्हली आ्ह.े ्हा सव्ल मादक पेयांचया शवक्रीला 
उत्िेन न दणेयाचा सपुररणाम आ्ह ेव या बाब्ीं्ले सरकारी उतपनन थो्ेडच अस्यामळेु आम्ही 
िर मादक पेयांची शवक्री बंद केली ्र फार बरे ्होईल.’ लोकम्, िा्ीचा शनबहंध व बश्हषकाराची 
भी्ी या म्हािक्ती आ्हे् . कना्लिका् ्र प्तयेक िा्ी् नी्ीमाग्ल सो्डणाऱयाच ेिास्े गणाचारी 
म्हणनू आ्हे् ; परं् ु्ह्ली िर कोणी पणुयाचया शसथ्ीक्ेड पा्हील ्र दारूबािी भयंकर प्माणा् 
वाढलेली शदसेल. एक दोन वषाहंपवूवीच एक शि््हा कोिा्ल् वशकली करणारे ग्ृहसथ दारूचया पायी 
मृ्  ्होऊन दषुकी्वीकारक मशंदरा् प्डलेले साप्डले. अिी गोष्ट वीस वषाहंपवूवी घ्ूडन आली अस्ी 
्र समािा् फार खळबळ उ्डाली अस्ी; परं् ुआ्ा अस्या ग्ृहसथाक्ेड लोक उदासीन दृष्टीने 
बघ् आ्हे् ! लायसेनस शदले्या पणुया्ील दकुानांची माश्ह्ी नामदार गव्हन्लरसा्हबे मागव्ील 
्र ्ी पा्ह्ाच ्े आश्य्लचशक् ्हो्ील. दारू गाळणयाचया भट््टयांची संखया कमी के्याच ेवतृ् 
कळ्यावर दारूच ेपरवाने व दारूची दकुाने कमी करणयास अबकारी खातयाने प्वतृ् झाले पाश्हिे. 
मला या काऊशनसला् माझ े क ््लवय बिावणयाची काळिी लागलेली अस्े. ्े करी् अस्ा 
िे मला शसद्ध कर्ा येणार ना्ही, ्े मी बोल् ना्ही. आमचया एका बािलूा लोकांचया िीकेचा 
भोवरा आ्ह ेव दसुऱया बािलूा खातयाचया ्रफदारीचा भोवरा आ्ह.े तया दो्हो् ओढले िाऊन 
ब्ुडा्याशिवाय आमच े्ारू मधनूच ्हाकारावे लाग्े. एवढा वादशववाद ्हो्ो ्ो ्हो्ा कामा नये. 
शनषफळ ्होईल ्र मळुीच न करण ेबरे व आमचयापढेु िे कागदपत्र ठेवणया् ये्ा् तयास न शिवण े
बरे. ्ा्डी ्ह ेमद् सवस् कर्ा येईल की ना्ही ्ह ेपा्हवे अिी मी सचूना मागे केली ्हो्ी ्ी आ्ा 
करी् आ्ह.े गरीब लोकांच ेमश्हनयाच ेका्ही आण ेवाचले ्री ्े तयांना भारी आ्हे् . श्ीमं्  लोक 
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आपले खच्ल सांभाळणयास समथ्ल आ्हे्  व आपले म्हणण ेऐकावयास लावणयास समथ्ल आ्हे् . 
जयांना असे कर्ा ये् ना्ही तया गररबांचया प्श्नाचीच आपण चचा्ल करी् आ्हो्.”

नं्र रावसा्हबेांनी का्ही सचूना आण्या. ‘पश्हला दसुरा अथवा श्सरा वग्ल मशॅिसटे्ि ्ह ेिबद.’ 
पश्हला व दसुरा वग्ल मशॅिसटे्ि या िबदांबद्दल घालावे असा या कायद्ाचया दसुऱया कलमाचा 
आिय शदस्ो. मला ्े मानय ना्ही. ‘श्सरा वग्ल मशॅिसटे्ि’ ्ह ेिबद गाळावे. या सचूनेस ब्ुहम्ाची 
पषु्टी शमळाली ना्ही.

“३५, ३७ अथवा ४० या कलमाप्माण ेकोणाला पक्डणया् आले अथवा का्ही वस् ूिप्त 
करणया् आ्या ्र तयासंबंधी ्पास व गनुहाची चौकिी करून शिक्षा करण ेइ. गोष्टी फौिदारी 
कायद्ाप्माण ेकरणयाच ेअशधकार का्ही शवशिष्ट अबकारी खातयां्ील अशधकाऱयांना असावे.” ्ह े
िनुया ४१ कलमांबद्दल घालणयास काढलेले नवे कलम मला मानय ना्ही. अबकारी खातया्ील 
गनुहांची वासला् लावणयाच ेकाम दसुऱया खातयाक्ेड असले पाश्हिे. घ्डले्या गनुहांच ेकाम 
पोशलसचया सवाधीन केले पाश्हिे.”

नामदार गव्हन्लर म्हणाले, ‘िंगल खातया्ील अशधकाऱयांना अबकारी खातया्ील 
अशधकाऱयांपेक्षा अशधक मोठे अशधकार शदलेले आ्हे् .’ रावसा्हबे म्हणाले, ‘्ह े्त्व मला मानय 
ना्ही असे दःुखाने म्हणावे लाग्े.’ (्ा. २८.७.१८८२) 

सथाशनक सवराजयाचा कायदा
पवूवी लोकलफं्डाची वयवसथा सथाशनक कशमि्यांक्ेड सोपवलेली ्हो्ी. हा कामां् चांगले यि 

आ्यामळेु सथाशनक कामाकर्ा ्हा्ा् असले्या फं्डाचया रकमचेी वयवसथा करणया् सथाशनक 
कशमि्यांना अशधक सवा्ंतय दणेयाचा बे् करून सथाशनक कशमि्यांचया रचने् व तयांना शदले्या 
अशधकारा् सधुारणा करणयाकर्ा सरकारने १८८३ साली सवराजयशवषयक कायद्ाचा मसदुा 
काऊशनसला् आणला. तयाच ेपश्हले वाचन नामदार पील यांनी केले. ्ेव्हा रावसा्हबेांनी भाषण 
केले तयाचा सारांि-

“या मसदु्ाचया ्हे् पूत्रकांवरून पा्ूह गेले अस्ा शि्की सधुारणा िनुया कायद्ा् ्होईल 
असे अनमुान शनघ्े तया्ूहन अशधक सधुारणा करणयाच ेनामदार पील यांनी योिले आ्ह ेम्हणनू मी 
तयांच ेअशभनंदन कर्ो. मला फक्त मसदु्ाचया सोब् कागदपत्र िो्डलेले आ्हे्  तयांसंबंधी व खदु्द 
कायद्ाचया मसदु्ासंबंधी बोलावयाच ेआ्ह.े”

“या कायद्ाच े दोन भाग आ्हे्  १. लोकलबाे्डा्लची रचना व २. तयांची शनयामक सत्ा. 
मुबंई सरकारचया १८६९ चया श्सऱया कायद्ा् सधुारणा करून लोकल बो्डा्लवर िाकले्या 
िबाबदारीची काम े तयास नीि कर्ा यावी म्हणनू आ्ा, पश्ह्याने प्यतन करणया् ये् आ्ह.े 
या दृष्टीने लोकलबा्ड्लचया रचनेसंबंधाने िी कलम े आ्हे्  तया्ील का्ही अपवादातमक आ्हे्  
्ी सो्डली अस्ा बाकीची कलम ेप्ाश्शनशधक ्त्वाच ेअशधक अवलंबन व्हावे अिी िी कमी 
अशधक लोकांची मागणी चालली आ्ह ेश्ला अनकूुल आ्हे् . परं् ुशनयामक सत्शेवषयी िी कलम े
आ्हे्  ् ी वरील कलमांनी साधय ्होणाऱया प्ग्ीची शपछेि्हाि करणारी आ्हे् . पशश्म श्हदंसुथाना्ील 
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सवाथ्लतयागी व सव्: पररश्म करणयास उद्कु्त असले्या लोकांची श्हमं् खचवणारी आ्हे् . ्हा 
प्कार पढुील दरवािा बंद करून ित्रसू मागील दरवािाने आ् घणेयासारखा आ्ह.े”

“सथाशनक सवराजयाच ेसार किा् आ्ह?े शनरशनराळया खातयांमाफ्ल ् सरकारने चालवले्या 
दिेाचया राजयकारभारािी शवरोध के्याशिवाय आपली अं् ग्ल् कायते आपणच सवेचछेिने करणया् 
आपले नैश्क व बौशद्धक सामथय्ल चालवणयाची लोकांची वास्शवक सत्ा म्हणिे सवराजय असे 
मी समि्ो. अिा सवराजयाची योिना म्हिली म्हणिे तयाचया कारभारा् लोकांच े अगं िकय 
श््के पषुकळ ठेवनू तयावर सरकारी अशधकाऱयांची शनयामक सत्ा िकय श््की कमी ठेशवली 
पाश्हिे; परं् ुबराचसा समिु् ीचा घोिाळा असे ्होऊ दणेयाचया आ्ड ये् आ्ह.े आप्या ्हा्ी 
असलेले फं्ड सथाशनक लोकोपयोगी कामा् खच्ल करणयास लोकांना अशधक सवा्ंतय द्ावयाच े
म्हणिे लोकांना अगदी ्ल्हीन गतया्ल्नू उचलनू िण ू काय सथाशनक सवराजयाचया शिखरावर 
नेऊन आ्ा एकाएकी ठेवावयाच ेआ्ह,े अिी का्हींची समिू्  आ्ह ेव सथाशनक सवराजयां् शि्के 
सवा्ंतय अस्े श््कया शनयशम् सवा्ंतयाचया प्ाप्तीला आम्ही अयोगय आ्हो्, अिी का्हींची 
समिू्  आ्ह.े पश्हली समिू्  मनो्हर वािली ्री चकुीची आ्ह ेअसे शनराळे सांगावयास नको. 
दसुरी समिू्  शनराधार आ्ह.े आम्ही सवराजयाला लायक ना्ही अिी जया मतुसद्ाची क्पना 
असेल तयांना साधारण्ः श्हदंसुथानचया इश््हासाच ेआशण शविषे्ः पशश्म व दशक्षण श्हदंसुथानचया 
इश््हासाच े ज्ान ना्ही. बराच काळ िर एखाद्ा मानशसक अथवा िारीररक िक्तीचा अनपुयोग 
्होऊ शद्याने तया तया िक्तीच ेिनक अवयव अिं्ः क्षीण ्हो्ा् ्ह ेमला मानय आ्ह;े परं् ुवरील 
िक्तींचा उपयोग करून घणेयाचया कामी िर िरा आसथा दाखशवणया् येईल ्र नैराशयावर आिचेा 
पग्डा बसणयासारखी आमची शसथ्ी अद्ाशप आ्ह ेअिी माझी खात्री आ्ह.े दिेाचया कारभारा् 
स्् लक्ष घालनू श्म केले अस्ा नैश्क व बौशद्धक बलाची भराभर वदृ्धी ्हो्े ्हा शनयम राषट्ास व 
वयक्तींना लाग ूआ्ह.े असा इश््हासज्ांस अनभुव ये्ो. आम्हास प्थम सव्लच कामा् पणू्ल यि येणार 
ना्ही. ्थाशप, पढेु आमचया ्हा्नू चांगली कामशगरी ्होणार ना्ही; सबब सथाशनक सवराजयाची वदृ्धी 
्होणार ना्ही अिी िकंासदु्धा मला वाि् ना्ही.”

“१८६२ साली ना. लँग, ्ह े गव्हन्लर िनरल यांचया काऊशनसलां् म्हणाले की, सथाशनक 
लोकोपयोगी कामाकर्ा सथाशनक कर बसवावे ्ह े्त्व मला मानय आ्ह.े xxx मखुय रािधानीक्ेड 
प्तयेक कामाकर्ा लोकांना बघ् ठेवणयाची सवय मो्डण ेव जया गोष्टी लोक सव्:च फार चांग्या 
री्ीने करू िक्ील तया तयांचया तयांनाच करावयास शिकशवण े्ह ेफार म्हत्वाच ेआ्ह.े १८६४ 
चया श्हदंसुथान सरकारचया २२४५ नंबरचया ठरावा् असे म्हिले आ्ह ेकी शकतयेक ि्हरांची वाढ 
झपाि्याने ्हो् आ्ह ेम्हणनू मयशुनशसपाशलि्यांची सथापना करून लोकांची काम ेतयांचया क्ेडसच 
सोपशवली अस्ा मोठाले मोठाले फायद े ्होणार आ्हे् . आपला सथाशनक कारभार करणयाचा 
अशधकार आप्याच ्हा्ा् आ्ह ेअसे समिले म्हणिे बशुद्धवान लोक ् ो कारभार करणया् पढुाकार 
घे् ील व सरकारचया ्ों्डाक्ेड पाश्ह्याशिवाय ्ो कारभार चालव ूअसा लोकां् आतमशवश्वास 
उतपनन ्होईल. अवसर प्ाप्त झाला अस्ा ्ी काम ेकरणयाची पणू्ल लायकी या दिेा्ील लोकांची 
आ्ह.े नागररकांचया क ््लवयाची िाणीव लोकांचया मना् खोल शभनलेली आ्ह.े श्हदंसुथाना्ील 
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ग्ामसंसथा या सव्ंत्र संसथानाप्माण ेसवावलंबी संसथा ्हो्. एकामागनू एक परकीयांचया सवाऱया 
िोळधा्डीप्माण े श्हदंसुथान दिेावर झा्या; परं् ुसमािाची रचना या ग्ामसंसथांनी ढासळू शदली 
ना्ही. ि्हरांमधये लोक पेठां्नू वस्ी कर्ा्, वयापारी संघ बनव्ा्, पंचाय्ीची सथापना कर्ा् 
व संभयूश्णेीकाय्ल करणयाची योगय्ा दाखव्ा्. शरिशिि श्हदंसुथाना् आ्ा मयशुनशसपाशलि्यांची 
सथापना करावी लागणार. ि्हर सधुराईची काम े करणयास सरकारािवळ पथृक् पथृक् खच्ल 
चालशवणयास पैसे शिलकी् नसणार व ्ी काम ेकरून घणेयास अवशय ्ी मनषुयसामग्ी नसणार 
म्हणनू आम्हाला िे अशद््ीय पद प्ाप्त झाले तयाचया योगाने आम्ही एक क ््लवय करणयास उद्कु्त 
झाले पाश्हिे ्े कोण्े ्र लोकांनीच आप्यावर कर बसवनू तयाचा उपयोग तयांची काम ेतयांनाच 
करू दणेयाचा अशधकार तयांना दऊेन िाकावा अिी इचछिा धरण े्होय.” 

रावसा्हबे पढेु म्हणाले, “श्हच नी्ी ला्ड्ल बेंशिक यांची ्हो्ी. लॉ्ड्ल ऑकलं्ड व लाॅ्ड्ल कॅशनंग यांची 
्हो्ी. म्हणनूच तयांनी आप्या उदार नीश््त्वांना मू् ्लसवरूप दणेयाकर्ा पाच लक्ष पौं्ड सथाशनक 
सरकारास रस्े वगैरे साव्लिशनक लोकोपयोगी कामाकर्ा खच्ल करणयास वषा्लस दणेयाच ेठरवले. 
या कृतयास स्हाययभू्  असे कोण ्हो्े? ्र व्हाईसराॅय सर िॉन (नं्र लॉ्ड्ल) लॉरेनस, काऊशनसलच े
सभासद नामदार सर रॉबि्ल (नं्र ला्ॅड्ल) नेशपयर आफॅ मगॅ्डाला, नामदार ्हरॅरगिन, नामदार एच. एस. 
मने व सर चाल्लस टे्व्हशलयन इतयादी मोठमोठे लोक ्हो्े. तयांनी िी योिना केली ्हो्ी ्ी अथा्ल्च 
पणू्ल शवचार करून केलेली ्हो्ी. याशवषयी दसुरे कोठून दाखला आणावयास नको. नागररकांक्ेड 
नगरांची अं् :सथ वयवसथा शवश्वासाने सोपवणयाच ेकाम यांनी करणयाच ेयोशिले म्हणिे या दिेां्ील 
शरिशिि राजयाचा पाया भरभककम करणयाचा उपाय योिला असे म्हिले पाश्हिे.”

“नं्र १८६९ चा श्सरा कायदा म्हणिे लोकल फं्डाचा कायदा झाला तयावेळेस सर बॅरो एशलस 
म्हणाले. “्हा कायदा करणयाच ेकारण काय? ्र लोकांचा शवरोध, म्हणिे सव-्ंत्रानेच वागणयाचा 
बाणा ्होय. कायद्ाने भाग पा्ड्याशिवाय लोक सथाशनक गरिा भागशवणयाकरी्ा एक रुपया्ही 
दणेयास खिुी ना्ही्. ्ेवढ्याकर्ा सथाशनक कशमि्यांची सथापना करण े व लोकांना आप्या 
अं् ग्ल् सथाशनक कारभार करणयाची गो्डी लागनू नागररकांची काम ेआपण ्होऊन लोकांनी करावी 
व सरकाराचया शिरावरच े ओझ े कमी व्हावे ्हा या कायद्ाचा एक ्हे्  ू आ्ह.े शिक्षणाचया मागते 
व पोशलस ठेवनू संरक्षणाचया मागते प्िेच े श्ह् करणयाकर्ा पैसे लाग्ा्. ्े सरकारने कोठले 
आणावयाच?े बरे पैसे न आले ्र वरील गोष्टी मखुय सरकाराने किा साधावया? म्हणनू अवशय ्ो 
पैसा उतपनन करावयाचा ्हा दसुरा ्हे्  ूआ्ह.े”

याप्माण े सथाशनक सवराजय लोकांना दणेयाचया ्फते  पवूवी सरकारी अशधकाऱयांच े म् काय 
आ्ह े्े सांगनू रावसा्हबे पढेु म्हणाले, “१८७१ साली नॉथ्लवेसि प्ॉशव्हनसमधील लेफिनंि गव्हन्लर 
कलकत्याचया काऊशनसलमधये म्हणाले, येथे काऊशनसलची सथापना का करू नये? तयाचया 
सथापनेची सव्ल ्यारी येथे आ्ह.े सरकारी अशधकाऱयांना काऊशनसलास सा्हायय करणयास येथे 
पषुकळ सव्ंत्र म्ाच ेश्हदंी लोक आ्हे् .”

अधयक्ष, नामदार गव्हन्लर सा्हबे म्हणाले, “प्ाश्शनशधक पद्ध्ीचया काऊशनसलाचया 
सथापनेशवषयी ्ह ेबोलण ेशवषयाला सो्ूडन ना्ही काय? काऊशनसलाचया सथापनेचा प्श्न आमचयापढेु 
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चचतेला ना्ही. ्हा्ी घे् ले्या कायद्ांचया बा्हरे वरील शवषय आ्ह.े अिा री्ीने प्स्ु्  शवषयाला 
सो्ूडन बोल ूलागले म्हणिे वादशववाद अमया्लद री्ीने वाढेल.”

रावसा्हबे- “एक क्षणभर शवषयां्र करणयाची माझी इचछिा ना्ही. बारा वषाहंपवूवी नॉथ्लवेसि 
प्ॉशव्हनसमधले लोक काऊशनसलची काम ेकरणयास लायक आ्हे्  असे प्श्पादन करणया् आले 
व आम्ही पशश्म श्हदंसुथाना्ील लोक ्ेव्हाच सवाहं् पषुकळ पढेु गेलेलो ्हो्ो असे पढेु असले्या 
कागदपत्रांवरून शदस्े व आ्ा्र आणखी पढेु गेलेलो आ्हो् म्हणनू माझ ेम्हणण ेअसे आ्ह ेकी, 
आिचयासारख े कायद्ाच े मसदु े काऊशनसलपढेु आले अस्ा आि िेवढे सथाशनक सवराजयाच े
्हकक यावे अिी मळू योिना आ्ह ेतया्ूहन अशधक ्हकक दणेयाच े शनव्डक कशमिीं्ील म्ंडळीने 
पा्हवे ्ह ेउशच् आ्ह.े इ्केच माझ ेम्हणण ेआ्ह.े”

“नॉथ्ल वेसि प्ॉशव्हनसचया लेफिनंि गव्हन्लर सा्हबेांनी केले्या उपक्रमाची स्ु् ी कर्ाना लॉ्ड्ल 
मयेो म्हणाले की, सरुाजयाच ेबी जया संसथांचया सथापने् रुि् प्डले तया संसथा सथापणया् घे् लेले 
पररश्म व खच्ल केलेला काळ ्ही श्षे्ठ प््ीची ्हो्. या ्त्वाला अनसुरून िेथे व िेव्हा कलेकिरांनी 
(अधयक्ष म्हणनू काम करी् अस्ा) लोकांच े सा्हायय माशग्ले ्ेथे व ्ेव्हा ्े लोकांनी शदले 
आ्ह.े पण िेथे लोकांवरच तयांनी सवारी करणयाचा प्यतन केला ्ेथे का्ही केले ना्ही कारण, ्े करू 
िकले ना्ही्. १८७५ साली सप्तवाशष्लक िमाखचा्लची पद्ध्ी सरुू करणया् आली. ्ेव्हा ्ालकुा 
कशमिीच ेअशस्तव (िे नावाचचे ्हो्े ् े) नष्ट झाले. सथाशनक करांचया रूपाने िमवलेला तयांचा पैसा 
मखुय सरकाराचया दिेा्ील दळणवळण वाढवणयाचया कामी लावलेला लोकांनी पाश्हला. ् े तयांना 
आव्डले ना्ही. १८७२ साली िे श्हदंसुथानचया प्ग्ीवर बलबूकु पाल्लमेंिने प्शसद्ध केले आ्ह ेतया् 
सथाशनक सवराजयाची सवय लोकांना ि्ड् आ्ह ेअसे म्हिले आ्ह.े नॉथ्ल वेसि प्ॉशव्हनस व शसंधमधये 
लोकांना आपला अधयक्ष शनव्डणयाची मभुा शदलेली आ्ह.े मद्रासचया कायद्ा् ्िी मभुा दणेयाची 
सोय केलेली आ्ह.े तयाचा शनदतेि करून सथाशनक कराला चगंीची म्हणिे मशुष्टफं्डाची (वयापाऱयांना 
माल शवक्ाना तया्नू फं्ड यावा लाग् असे तयाची) उपमा शदलेली आ्ह.े श्चा उद्दिे सथाशनक 
काया्लकर्ा सथाशनक कर दणे े्ह ेलोकांचया पररचया्ले आ्ह ेअसे सांगण े्हाेय. इथपयहं् ्ह ेसथाशनक 
सवराजय चालवणयाची या दिेां्ील लोकांची लायकी आ्ह.े या म्ाशवषयी एकवाकय्ा शदसनू ये् 
आ्ह ेव ्ी लायकी बदलनू गेली आ्ह ेअसे आढळणया् ना्ही. आ्ा शभनन शभनन इलाखयां्ील 
लोकांचया ्हा्नू किी काय कामशगरी झाली ्े पा्ूह.”

“्हाऊस ऑफ कॉमनसचया ्ुहकुमावरून सिेि सेके्रिरी, श्हदंसुथान सरकार व सथाशनक सरकार 
यांचयामधये वरील शवषयावर झाले्या पत्रवयव्हाराच ेउ्ारे १८८३ साली प्शसद्ध झालेले आ्हे् . 
तया् शभनन म्ांचा प्काि प्डलेला आ्ह.े तया्नू का्ही मू् यवान माश्ह्ी दृष्टोतपत्ीस ये्े. तया् 
शभनन शभनन अशधकाऱयांनी शभनन शवशभनन म्े प्दशि््ल  केली आ्हे् .” शसंधचया कशमिनरच ेम् 
असे प्डले आ्ह ेकी, ‘सथाशनक सवराजयाच ेकाम करणयालायक बशुद्धमान लोक िागोिाग आ्हे् . 
तयांना फक्त उत्िेन शदले पाश्हिे. सप्तवाशष्लक िमाखचा्लचा अदंाि ख्डा्ल अगोदर शनशश्् करणयाची 
पद्ध्ी सरुू के्याने ्ालकुा कशमि्यांना का्ही करावयाच ेउरले ना्ही.’ तयांनी पढेु असे म्हिले आ्ह े
की, मयशुनशसपाशलि्यांवरची व लोकल फं्डावरची सत्ा सरकारी अशधकाऱयांचया ्हा्ी वािवीपके्षा 
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फािील प्माणा् आ्ह.े का्ही मयशुनशसपाशलि्या सो्ूडन शद्या म्हणिे उरले्या नावाचयाच आ्हे् . 
अ्हमदाबादचया कलेकिर सा्हबेांच े म् असे आ्ह े की, ‘मसल् शवचारणयासारख े गावोगाव 
लोक आ्हे् . तयांच ेअगं साव्लिशनक संसथां् ठेवले ्र लोकांमधये साव्लिशनक क्याणाची काम े
करणयास चांगली ििू ्होणयाची आिा आ्ह.े’ सरु्ेच ेकलेकिर म्हण्ा् की, ‘्ह्लीचया िथवीवर 
लोकांना शिक्षणाचया कामा् भाग घणेयास सांगण े वयथ्ल आ्ह.े कशमि्यांचया ्हा्ा् का्डीएवढी 
सत्ा ठेवलेली ना्ही. ्ेव्हा लोक िाळांच ेदि्लन घे्  असले ्र ्े घे् ा् अशधकाऱयांचया िलुमुाने! 
अध्लवि शवश्वास िाक्याने आमच े प्यतन सफल ्होणयाची आिा करावयास नको.’ म्हणनू मी 
म्हण्ो की, कशमि्यांचया ्हा्ी कारभार दऊेन उतपननां्ील शनयशम् भागावर पणू्ल सत्ा द्ावी व मग 
क्डकपण,े पण नयायाने तयांचयािी वागावे.”

“पषुकळ साव्लिशनक पैसा लोकांचया संम्ीशिवाय खच्ल के्याची उदा्हरण े कुलाबयाचया 
कलेकिरांनी कथन केली आ्हे् . साव्लिशनक सेवा करणयाची ्हौस सरकारी अशधकाऱयांचया 
सत्ाश्ियाने किी चेंगरून गेली आ्ह ेतयांची उदा्हरण ेसदर्ूह ररपोिा्ल् आ्हे् . तयांच ेवण्लन करून 
नाशिकचया कलेकिरांनी लोकांचया ्हा्ी अशधक सत्ा दणेयाची िरूर आ्ह ेअसे म् शदले आ्ह.े 
सा्ाऱयाच ेकलेकिर म्हण्ा्, ‘खचा्लचा ख्डा्ल सालोसाल या कशमिी पढेु ये्ो. तयाच ेसवरूप अगदी 
आगाऊ ठरवनू ठेवलेले अस्े. कशमिीने नसु्ी मिंरुी का्ही एक फेरफार के्याशिवाय शबन्क्रार 
द्ावयाची अस्े. पवूवी पंचवाशष्लक ख्ंड असे. आ्ा सप्तवाशष्लक झाला आ्ह.े ्ालकुा कशमि्यांना 
का्ही कामच उरले ना्ही. ् ेवढी दिा मात्र शि््हा कशमि्यांची झाली ना्ही.’ इ्के सांगनू ्ह ेअशधकारी 
यांचयापढेु िे बोलले तयाचया योगाने आपणािीच शवरोध करू लागले असे शदस्े. कारण ्ह ेपढेु 
म्हण्ा्, ‘वरील साव्लिशनक संसथांनी आपण काय कामशगरी करू िक्ो ्े अद्ाशप आम्हास 
करून दाखवले ना्ही. याकर्ा तयांना अशधक अशधकार दणेयाची माझी ्यारी ना्ही. लोकांनी 
क ््लबगारी का दाखवली ना्ही शकंवा कोणी तयांना दाखव ू शदली ना्ही इ. सांग् बसणयाचया 
प्कारापासनू एखाद्ा अशप्य गोष्टी शनवेदन करणयाचया नादापासनू अशलप्त राश्ह्याप्माण-े ्े अशलप्त 
राश्हले. परं् ु यांचचे अशससिंि (शम. शलवान्लर) म्हण्ा्, ‘का्ही शनशश्् सवरूपाची िबाबदारी 
्ालकुा कशमि्यांवर िाकून सथाशनक कराचा अिं- मग ् ो शक्ी का ल्हान असेना तयांचया वाि्यास 
घालनू तयांचा बचाव केला पाश्हिे.’ सथाशनक उपयोगाची काम ेबािलूा सारून मोठमोठ्या योिना 
अमला् आण्ाना ्ालकुा कशमि्यांच ेसरकारने कसे चाल ूशदले ना्ही, तयाच ेवण्लन सा्ाऱयाच े
अशससिंि कलेकिर शम. शलवान्लर यांनी फार चांगले केले आ्ह े व सांशग्ले आ्ह े की, 
“मयशुनशसपाशलि्यांसारखया संसथांस अशधक सव्ंत्र्ा शदली पाश्हिे व सधुारणचेया नावाखाली 
तयांचया कामाकािा् ढवळाढवळ कर्ा उपयोग ना्ही. थो्डीिी िबाबदारी ्ालकुा लोकल 
बो्डा्लवर िाकून का्ही वसलुाची रककम तयांचया सवाधीन केली पाश्हिे. म्हणिे ्ालकुा कशमि्यांचा 
नाि ्होणार ना्ही.' श्हदंसुथान सरकार िो िनुया कायद्ां् मोठा फरक करणार आ्ह ेतयाक्ेड आप्या 
अमलाखालील प्ां्ाचया आरामसथानावरून दृष्टी िाकून आश्य्ल प्कि कर्ाना खानदिेचया 
कलेकिरांची क्पना उघ्ड अिी झाली असावी की सरकारी अशधकाऱयांचा िो वग्ल आ्ह ेतयाला 
श्हदंी लोकांशवषयी माश्ह्ी दसुऱया कोणतया्ही वगा्लपेक्षा मला वाि्े खदु्द श्हदंी लोकांपके्षा अशधक 
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आ्ह.े ्हचे कलेकिर पढेु म्हण्ा्, ‘शिक्षण वाढ् आ्ह.े तयाबरोबर साव्लिशनक कामाची ्हौस 
असलेला सशुिशक्ष्ांचा वग्ल शनमा्लण ्हो् आ्ह.े तयाच ेसा्हायय लोकोपयोगाथ्ल न घणे ेम्हणिे उपलबध 
असले्या एका मोठ्या िक्तीचा वयथ्ल नाि करणयासारख ेआ्ह.े असे िे श्हदंसुथान सरकार आप्या 
ठरावा् म्हण्े तया् चांगले धोरण शदसनू ये् ना्ही.’ या सशुिशक्ष्ांचया वगा्लने काय शदवे लावले 
कोणाला ठाऊक! तयांचा उिे्ड अिनू िे् कीवर प्डला ना्ही. का्ही धदंा नसेल ्र ्हा सशुिशक्ष्ांचा 
वग्ल िे् कीक्ेड वळ्ो. प्थम सरकारी नोकरी धु्ंड्ो. न शमळेल ्र वकील ्हो्ो. मकुतयारी बघ्ो 
अथवा कारकुनी शमळव्ो व मोठा्या ि्हरा् का्ही धदंा काढ्ो, ्ो िे् े शपकवी् ना्ही व 
ख्ेेडगावा् रा्हणयाच ेतया्ूहन करी् ना्ही. म्हणनू शिकलेले व साव्लिशनक कामा् ्हौस बाळगणारे 
लोक आम्हास लोकल बो्ड्लकर्ा शमळ्ाना मारामार प्ेडल.’ पढेु रावसा्हबे म्हणाले, “्ह ेकलेकिर 
सा्हबे िरा थांब्े ्र रतनाशगरी शि्हाचया कलेकिरांनी तयांना परसपर उत्र शदले अस्े. बो्डा्लचया 
कामाक्ेड सभासदांच ेलक्ष लागावयास पाश्हिे असेल ्र तयांना अशधकाऱयांचया ्ाबया्नू मकु्त 
केले पाश्हिे. तयांना िर ्ों्ड असनू का्ही बोल ूशदले ना्ही ्र आमचा ्हे्  ूसाधणार ना्ही. ्ेथील 
अशससिंि कलेकिर म्हण्ा्, ‘बो्डा्लच े सारे काम मामलेदार कर्ो. आप्या गावचया का्ही 
अ्डचणी दरू ्हो्ील म्हणनू सोशयसकर योिना सचुवणयापलीक्ेड सभासदांना का्ही कर्ा ये् ना्ही. 
कशमिीने सभलेा सचूना करावया व वषा्लनवुषते तया अमला् न यावया ्ह े पा्ूहन लोकांना उगीच 
बोलावनू एकत्र िमशवणयास अशससिंि कलेकिरांना लाि वािू लाग्े. साव्लिशनक कामा् लक्ष 
घालणयास उत्म माणसे शमळ् ना्ही्. तयांचया ्हा्ा् खरी सत्ा शद्यास व तयाबरोबर आपले 
का्ही क ््लवय आ्ह ेअिी िाणीव िर तयाचया मना् उतपनन करून शदली ्र उत्म माणसे उपलबध 
्हो्ील.’ या् सवाहंची गरुुशक्ली आ्ह.े िेथपयहं् सरकारी अशधकारी आप्याच ्ंत्राने तयास 
वागव ूपा्ह् आ्हे्  व तयांचया उतसा्हाचा भगं करी् आ्हे्  ्ेथपयहं् िे काय ्होईल ्े ्े सवसथ 
बघ् रा्ह्ील; लोकांचया ्हा्ां् सव्ंत्र सत्ा शद्यास तयांना ने्हमीच प्तयेक कामा् यि येईलच 
असे ना्ही. अपयि ्ह ेशकतयेक वेळी आलेच पाश्हिे; पण आपला कारभार आपण पा्हणयाची तयांना 
मोकळीक असली पाश्हिे. १८७६ साली बेळगांवचया कलेकिरांनी शल्ूहन ठेवले आ्ह ेकी, ‘दोन 
मोठाले प्ांश्क रस्े करणयाच ेठरले. तयाक्ेड पाच लाखांची बेळगाव लोकल फं्डाचया रकमे्नू 
मिंरुी शमळाली. अिा शसथ्ी् सथाशनक सवराजय नावाचचे उरणार ्ह ेउघ्ड आ्ह.े मी शफर्ीवर गेलो 
आशण आमचया शवश्हरी व ्ळी दरुुस् करा अिी ओर्ड माझया कानी आली ना्ही असे केव्हा्ही 
्हो् ना्ही. इ्के असनू कलेकिरांना लोकांचया मनाप्माण े खच्ल कर्ा ये् ना्ही. म्हणनू या 
कलेकिरांनी अिी शिफारस केली आ्ह े की, लोकलबो्ड्लनेच सव्ल खचा्लला प्ारंभ केला पाश्हिे. 
कशमिनर सा्हबे म्हण्ा्, ‘या प्ां्ां्ील लोकलबा्डा्लच े कायद े इ्र प्ां्ां्ील कायद्ापके्षा 
प्ग्ीपर आ्हे् . ्थाशप तयांची अमंलबिावणी किी ्हो् आ्ह े्े पाश्हले म्हणिे आमचा प्ां् इ्र 
सव्ल प्ां्ापेक्षा मागासलेला आ्ह.े’ ्े पा्ूहन कोणी म्हणले की येथे लोकल बो्ड्लच ना्ही् व कोणी 
कर दणेाऱयाच े ऐकावयास्ही बसला ना्ही. शि््हा कशमि्यांवर शनयामक सत्ा कशमिनरांक्ेड 
ठेवलेली आ्ह.े कोण्ी्ही खचा्लची बाब ठेवण े अगर काढून िाकण े ्ह े कशमिनरक्ेड आ्ह े असे 
१८७३ चया २३ श्डसेंबरचया ३४१ अ.-५८८ नंबरचया सरकारी ठरावाने ठरवले आ्ह.े कशमिनर 
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सरकारच े ऐकणार. तयाचया ्हा्ाखालील कलेकिर कशमिनरच े ऐकणार व कलेकिरच े शि््हा 
कशमि्या ऐकणार.’ ्ह ेउ्ारे लोकल बो्डा्लचा पवूतेश््हास कथन कर्ा् व सवराजयाबद्दल आमचया 
लायकीशवषयी िे िकंा घे् ा् व अिनू आम्हाला सवराजयाच े ध्ेड शिकवायच े आ्हे्  असे िे 
म्हण्ा् तयांना उत्र दे् ा्. आपण काशफररसथानाशवषयी अथवा ्हॉिेंिानि्स लोकांचया दिेाशवषयी 
बोल् ना्ही; परं् ुजया दिेाचया इश््हासास अ्कय्ल परुा्नतव प्ाप्त झाले आ्ह,े जया दिेामधये 
शनयशम् सवरूपाचया राजयसंसथा सथापन झा्या ्होतया, जया् शवशवध व उतकृष्ट वाङ् मयाचा प्सार 
झालेला ्हो्ा, ष््डदि्लने, धम्लिास्त, नी्ीिास्त, पदाथ्लशवज्ानिास्त, गशण्िास्त, जयोश्षिास्त, 
शि्पिास्त व जयाचया अशस्तवाशवषयी भवय व म्हारंभरचनायकु्त मशंदरे व ियस्ंभ साक्ष दे्  आ्हे्  
्े वास्शुवद्ािास्त, ्ही इ्की जया दिेा्ील लोकांना पणू्ल शवशद् ्हो्ी; जया दिेां्ील लोकांना 
लशल्कला पणू्ल अवग् ्होतया तया दिेांशवषयी बोल् आ्हो, याचा शवसर िे लोक आम्हास (श्हदंी 
लोकांना) सवराजयाचा अनभुव घयावयाचा आ्ह े असे म्हण्ा् तयांना प्ड् आ्ह े असे वाि्े. 
लोकांनी शनव्डले्या प्श्शनधींक्ूडन राजय चालशवणयाची पद्ध् आम्हाला ठाऊक ्हो्ी इ्केच 
नव्ह े्र चौदावया ि्कापयहं् मागे पाश्हले ्रीसदु्धा पशश्म श्हदंसुथानचया ्ीरप्ां्ी एका शवस्ृ्  
शवभागावर च्ःुसंखयाक वदृ्ध सशचवांचया म्ंडळाक्ेड राजयकारभार सोपवलेला असे. मखुय 
सशचवाची नेमणकू वाशष्लक असे. आ्ा शसथतयं्र झाले आ्ह.े सत्चेया जया यंत्रािी ्लुना 
करावयाससदु्धा दसुरे यंत्र शमळणार ना्ही असे उत्ोलन यंत्र शरिशिि सत्चेया प्सथापनेबरोबर येथे प्ाप्त 
झाले आ्ह.े अिा सलुक्षण काळा्सदु्धा आम्हाला पषुकळ सवराजयशवषयक शिक्षण शमळवायच े
आ्ह.े ्े प्ाप्त करून दणेयाची सोय या कायद्ा् केलेली आ्ह ेकाय? िे या बाब्ी् आ्ािा करी् 
अस्ील तयांचया म्ांिी माझ ेम् िळुणार ना्ही. िसा इ्र राजयप्काराचा ्सा सवराजयाचा रस्ा 
सरळ ना्ही. सवराजयाची सथापना दृढपण ेकेली पाश्हिे, धयैा्लने व उद्ोगसा्तयाने तयाच ेरक्षण केले 
पाश्हिे. ग्ीस दिेां्ील ्ेड्फॉय येथील दवेास कौल लावणयाचया कालापासनू अथवा यमनुा व गंगा 
यांचया मध्या प्दिेां् वस्ी करणाऱया ऋषींचया काळापासनू सवराजयाचा प्श्न सो्डशवणयास 
कठीण गेला आ्ह;े पण श्हदंसुथाना्ील लोकांनी फार पररश्म घऊेन ्ो िसा सो्डवला आ्ह ेव 
तयाची सवरूपे ििी ओळखली आ्हे् , ्सा ्ो कोणी सो्डवला ना्ही व ्िी तयाची सवरूप 
कोणास ओळखली ना्ही्. सवराजयाचा अथ्ल िरा शवस्ृ्  घे् ला म्हणिे येथे आलेले म्हमंद पंथी 
लोक (मसुलमान) इ्र समािािी स्हकार करू िक्ा्. तयांना िसे ्े धम्लवे्ेड आ्हे्  असे 
येथपासनू पाल्लमेंिसभपेयहं् वशण्लले िा्े ्से ्े ना्ही् असे मी उत्र श्हदंसुथाना्ील तयांच ेकाम 
पा्ूहन म्हण्ो. सवराजय नीि चालशवणयास पषुकळ काम करावे लागेल. सषृ्टी्ील म्हािक्तींच े
अनकुरण करावे लागेल. आ्ा पढेु आि िो कायद्ाचा मसदुा आला आ्ह ेतया् िी योिना केली 
आ्ह ेतया्ूहन अशधक उदात् योिना करणयास आमचया लायकीचा अशधक परुावा पाश्हिे काय? ्हा 
प्श्न एका अथवी सथाशनक आ्ह.े दसुऱया अथवी राषट्ीय आ्ह.े ्ो प्श्न सथाशनक आ्ह ेकारण आिचा 
कायदा फक्त मुबंई इलाखयापरु्ाच आ्ह.े ्ो प्श्न राषट्ीय आ्ह;े कारण या योिनेचा पररणाम 
दिेा्ील बाकीचया इलाखयांवर व्हावयाचा आ्ह.े आमचया इलाखयाची प्ग्ी इ्र इलाखयापेक्षा 
अशधक झालेली आ्ह.े असे आम्हांशवषयी प्श्कूल, नव्ह े अगदी वाईि म् बाळगणारा कबलू 
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करील. मग आ्ा या कायद्ाचया मसदु्ां् मागासले्या इलाखयां् चाल ू असले्या लोकल 
फं्डाचया कायद्ाचया कलमांचा उ्लेख का करणया् आला आ्ह?े मधयप्ां्ा्ील कायद्ां्ील 
कलमांची अव्रण ेया कायद्ा् का घे्लेली आ्हे् ? या मधयप्ां्ां्ील कायद्ांचा िनमच १८८१ 
साली झाला आ्ह ेव तया्ले मकुादम ्ह ेआ्ा नकु्ेच शनमा्लण झालेले आ्हे् ; परं् ुआमचयाक्डील 
दिेमखु, नाईक, पािील, नादगौ्ेड इ. लोकांच े अशस्तव वंिपरंपराग् आ्ह.े ्ह े मराठ्यांचया 
राजयापवूवीच ेआ्हे्  व तयांचया अगोदर ्होऊन गेलेली िी मसुलमानी राजये तयांचया्ही अगोदरच े
आ्हे् . असे अस्ा मागासले्या मद्रास इलाखयाचया सरकारची मिल बो्डा्लच े अधयक्ष शबन 
सरकारी असावे असे शवधान करणयापयहं् गेली आ्ह.े उत्र प्ां्ा्ील कायद्ा् ्र बो्डा्लचया 
सभासदांनी आपणच आपला अधयक्ष शनव्डावा असे योिले आ्ह े व शबनसरकारी सभासदांची 
संखया एकंदर सभासदांचया संखयेपेक्षा ३/४ ्ूहन अशधक नसावी असे योिले आ्ह.े म्हणनू मी 
शवचार्ो आमचया या प्गश्पर इलाखया् सरकारी अधयक्षांची िरूरी आ्ह ेकाय? लोकल बो्डा्लचया 
कामा् िर सवा्ंतय दऊेन लोकांना आपले क ््लवय करावयास शिकवावयाच ेआ्ह े्र माझ ेशमत्र 
बदु्रद्दीन म्हण्ा्, तयाप्माण ेलोकल बो्डा्लच ेअधयक्ष तयाच शि्हाच ेसरकारी मखुय अशधकारी 
म्हणिे िे कलेकिर तयांना नेमणयाचया पद्ध्ीचा तयाग केला पाश्हिे. उत्र श्हदंसुथाना्ील लोकल 
बो्डा्लचया कायद्ा् अधयक्ष सभासदांनी शनव्डावे अिी योिना आ्ह.े ्िी आमचया कायद्ा् 
पाश्हिे.”

नं्र रावसा्हबे बो्डा्लवर शनयामक सत्ा कोणाची असावी या शवषयींची िी कलम े आ्हे्  
तयाक्ेड वळले व म्हणाले, “शनयामक सत्ा सरकारक्ेड असली पाश्हिे ्ह ेखरे आ्ह.े ्ी सत्ा शक्ी 
असावी म्हणिे सरकारने मयशुनशसपाशलिीचया कामा् केव्हा ्हा् घालावा ्ह ेप्थम शनशश्् करून 
ठेवले पाश्हिे. कारण मयशुनशसपाशलि्यांना आपला कारभार कसा करावा याची योिना करणया् 
पणू्ल सवा्ंतय पाश्हिे. जया मयशुनशसपाशलिीस अिी सव्ंत्र्ा नसेल ्ी मयशुनशसपाशलच नव्ह!े श्ला 
मयशुनशसपाशलिी ्ह ेनाम घऊेन शमरवावयाचा अशधकारच ना्ही! श्ने केवळ गावकीच ेपंच, पािील 
इतयादी शनिवीव अशधकाऱयांपढेु बढाई मारावी!”

“लोकल बो्डीची काम ेकोणची ्ह ेप्थम शनशश्् करून िाकले पाश्हिे व ्ही काम ेकोण्ी ्ह े
ठरव्ाना जया ्त्वांचा अशंगकार केला अस्ा कोणतया्ही (उषण शकंवा थं्ड) दिेा् साम्राजयाच े
लोकल बो्डा्लशिवाय दसुऱया कोणतया्ही खातयास अपाय के्याशिवाय मनषुयाचया गणुांचा सव्ल 
प्कारे शवकास ्होईल अिा का्ही िगनमानय ्त्वावर दृष्टी ठेवली पाश्हिे व अिी काम ेशनशव्लवादपण े
राखनू ठेवली पाश्हिे्. तयांचया वयवसथे् कोणी ्हा् घाल्ा कामा नये, स्डका बांधण ेअथवा 
धम्लिाळा बांधण ेशकंवा तयांची दरुुस्ी करण,े िाळांची ्पासणी अथवा िाळा मास्रांचा पगार 
संभाळण ेयाशिवाय कोण्ी काम ेलोकल बो्डा्लक्ेड अस्ा्? पण िी अस्ा् तया् कलेकिरने 
्हा् घाल ूनये. तयांना ्ही काम ेकिी करावी तयाचा माग्ल दाखवावा. पण तयांना मळुी ्हाल्ाच येऊ 
नये इ्के तयांचयावर विन प्ड्ा कामा नये.”

“आणखी एक माझी सचूना अिी आ्ह ेकी, लोकल बो्डा्लचया कामांचा ररपोि्ल छिापनू प्शसद्ध 
व्हावा म्हणिे िे काम यांनी केले पाश्हिे ्े न के्याबद्दल अथवा िे यांनी कर्ा कामा नये ्े 
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के्याबद्दल कोणाला ्क्रार करण े असेल ्र ्ी करावयास सोपे प्ेडल. या कर्ा थो्डा खच्ल 
लागेल; पण लोकलबो्ड्लचया कामावर निर रा्हील.”

“शिक्षणाने अथवा िवळ मालमत्ा बरीच अस्याने अथवा समािा् प्श्ष्ठा अस्याने 
प्ाप्त झालेली आप्यावरची िबाबदारी ओळखणयास िे लोक लायक ना्ही् तयांना सो्ूडन 
पौरिनाशधकार (म् दणेयाचा) मी दसुऱया कोणास एकदम द्ावयास ्यार ना्ही असे कबलू कर्ो. 
कोणास म्ाशधकार द्ावयाचा ्ह ेठरव्यानं्र लघसुंखयाक वगा्लच ेप्श्शनधी बो्डा्ल् येणयाकर्ा 
सरकाराला प्श्शनधी नेमणयाचा अशधकार असावा व पढेु पढेु अिांची ्ही संखया शदवसेनशदवस 
िकय ्ेवढी गरिेप्माण ेकमी कमी करी् गेले पाश्हिे.”

“कोणतया इसमाला बो्डा्लचा सभासद ्हो्ा येऊ नये अिाबद्दल शनयम का्ही शनशश्् ्त्वांवर 
केले पाश्हिे्. बंग्या् जया इसमाचया ्हा्नू िो गनु्हा केला अस्ा योगय अशधकाऱयांचया लेखी 
्ुहकूमाशिवाय धरले िाणयास गनु्हगेार पात्र ्हो् ना्ही ्ो गनु्हा झाला असेल ्ो लोकल बो्डा्लचया 
कामास नालायक धरला िा् आ्ह.े ्ह े्त्व आम्हास नको. माझ ेशमत्र बदु्रद्दीन म्हण्ा् तयाप्माण े
जया गनुहाची समिी पक्षकार आपसा् करू िक् ना्ही् असा गनु्हा जयाचया ्हा्नू झाला असेल 
तयाला बो्ड्लवर घे् ा येऊ नये ्ह े्त्व मानय करणयासारख ेआ्ह;े परं् ुजया गनुहाने मनषुय नी्ीभ्ष्ट 
्हो्ो, तया गनुहामळेु तयाला मजिाव असावा असे मला वाि्े. ्ह्लीचया कायद्ाने ििेाऱयाचया 
कानशिला् लगाव्याबद्दल एखाद्ाला पोलीस पािलाने २४ ्ास चाव्डीवर बसवनू ठेवले ्र 
्ो नालायक ठरू िकेल, ्ह ेकायद ेल्हान शदस्ा्; पण यांचया मसदु्ाची प्शसद्धी ्होऊ द्ावी व 
लोकांना तयांचा शवचार करावयास पषुकळ वेळ व चांगली संधी शमळावी इ्के सांगनू रावसा्हबेांनी 
पश्ह्या वाचनास संम्ी शदली. 

या एकंदर शदले्या ्हशकग्ीवरून असे आढळून येईल की, रावसा्हबेांची नेमणकू काऊशनसला् 
झा्यावर जया ि्िः शमत्रांनी५ तयांच ेअशभनंदन करून तयांची कामशगरी शचरसंसमरणीय ्होईल असा 
भरवसा धरला तयांचा मनोभगं रावसा्हबेांनी केला ना्ही.६ “या नेमणकुीने ्मुचा मान सरकारने 
केला व आपला करून घे् ला.” या िबदां् ि. िेकब सा्हबेांनी केलेली स्ु् ी यथाथ्ल आ्ह ेअसे 
रावसा्हबेांनी दाखवले व ्से करणयास तयांचया अगंच ेअनेक गणु कारणीभू्  झाले. तया् मखुय 
म्हणिे अननयसाधारण सपष्टोक्ती. तयांचया प्तयेक म्हत्वाचया भाषणा् सपष्टोक्ती ्ही सवतवाची 
खणू शदसनू ये्े. जया् सपष्टोक्ती ना्ही ्े तयाच े भाषणच नव्ह े असे साधारणपण े समिावे; परं् ु
श्चया भरा् तयांनी शिष्टाचार केव्हा्ही सो्डला ना्ही. दसुरा प्श्पक्षी िर तया भानग्डी् प्डला ्र 
तयाला लागलीच िबाब दऊेन ्े सवाशभमान प्कि करी् अस्. दसुरा एक गणु तयांचया भाषणा् 
शदसनू येई ्ो ्हा की प्श्पक्षा्ील लोकांचया सद््हे् बूद्दल तयांनी िकंा केव्हा्ही घे् ली ना्ही. पढेु 
आले्या कायद्ांचया कलमांचया इष्टशनष्ट्ेशवषयी मात्र िबर िकंा घे्  अस्. वयशक्तशवषयक वाद 
मािशवला ना्ही; कारण तयांचा वाद शकंवा शवरोध वयक्तींिी नव्ह्ा. फक्त ्त्वांिी ्हो्ा. तयामळेु 
पक्षाशभमानास तयांनी थारा शदला ना्ही. करू घा्ले् या कायद्ांना आधारभू्  असले्या ्त्वांनी 
राषट्परुुषाच े श्ह् साध् आ्ह ेकी ना्ही ्े ्े पश्ह्याने बघ्. राषट्परुुषाच ेमखुय दोनच शवभाग 
आ्हे् . १. रािा व २. प्िा. आशण ्दनरुोधान दोनच पक्ष आ्हे् . १. रािपक्ष व २. प्िापक्ष आशण 
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राजयकारभार चांग्या री्ीने चालावा म्हणनू एखाद्ा कायद्ाची आवशयक्ा आ्ह ेअसे ठरले ्र 
्े तयाला पषु्टी दे्  अस्. ्े सव्: सरकारी नोकरी् अस्ा राजयकारभाराची म्हत्वाची काम ेकरून 
राजयकारभारां्ील अ्डचणींची व तयांची ओळख झाली ्हो्ी. “श्हदंसुथानचा राजयकारभार ्हा मोठा 
कठीण प्श्न आ्ह.े ्ो ्सा नस्ा ्र श्हदंसुथानचया राजयाचा कारभार चालशवणया् मोठे भषूण कसे 
रा्हले अस्े!” (ि. िेकब यांना पत्र १८७५) एवढ्यापरु्े ्े रािपक्षीय ्हो्े.

मलूाधार्त्वे तयांना मानय ्होऊन कायद्ाची आवशयक्ा चकक शदसनू आली म्हणिे ्े प्तयेक 
कलमाची चचा्ल करून तया्ील अशनष्ट भाग वगळून िाकणयाची शिकस् करी्. कोणतया्ही भागा् 
अनयाय न ्होऊ दणेयाची खबरदारी घे्  व अनयाय ्होणयाचा संभव शदस्यास राणीसा्हबेांचया 
गरीब प्िेस तयाचयाशवरुद्ध दाद लागणयाची िागा करून ठेवणयाशवषयी काळिी घे् ; या दृष्टीने ्े 
प्िापक्षीय ्हो्े.

राषट्परुुषाचया श्ह्ावर तयांची मखुय निर अस्यामळेु तयांचया म्ा् व कृ्ी् शवसंग््ा 
आढळ् ना्ही.

एकच परुुष िास्तज् व िास्तकार ब्ुहधा नस्ो; परं् ुतयाची िास्तज््ा िास्तकार ्होणयास स्हायक 
्हो्े. तयाप्माण ेएकच परुुष कायद्ा् प्वीण व चांगला कायद ेकरणारा ब्ुहधा नस्ो. रावसा्हबे 
कायद्ा् प्वीण ्हो्े. ्सेच कायद ेकसे करावे ्े ्े िाण् ्हो्े. ्े िाणणयास तयांच ेकायद्ाच ेज्ान 
स्हाययभू्  झाले.

याशिवाय तयांचया अगंा् सदवै वास्वय करणारा एक गणु ्हो्ा ्ो, क ््लवयाची कळकळ ्होय. 
काऊशनसलाचया कामाकर्ा शक्ी्ही श्म प्डले, पैसा खच्ल झाला, वेळ गेला, ्री्ही सव्ल तयांना 
भारी वािली ना्ही्. प्कृ्ीच ेसवासथयसदु्धा तयांनी काऊशनसलचया कामाचया आ्ड येऊ शदले ना्ही. 
१८८२ साली काऊशनसलचया कामाकर्ा रावसा्हबे पणुयास बेचरदास यांचया बंग्या् उ्रले 
्हो्े. “्ेव्हा शचरंिीवांचा घो्डा एकदा उधळला ्ो धाव् िाऊन घरी् अस्ा ्डावया पायावर इिा 
्होऊन ्तकाळ आिारी झालो. अगदी सवसथ अथंरुणावर प्ूडन ्हो्ो. पण वेळ ्हो्ाच मयशुनशसपल 
शबलास पषु्टी दणेयाकर्ा सव्: चाल्ा ये् नव्ह्े ्री लंग्ड् लंग्ड् काऊशनसलला गेलो. जवर 
भरू लागला; पण ्डोके चांगले चाल् ्हो्े.” (सर वे्डरबन्ल यांना १५.९.८२ च ेपत्र)

मोठमोठाली शसथतयं्रे तवरर् घ्डवनू आणणारे कायद े तयांना रुच् नस्. यासंबंधी ्े 
परुा्नम्वाद्ाप्माण ेआ्ह े्ी शसथ्ी बरी आ्ह ेअसाच आग््ह धरी्.

घाई तयांना आव्ड् नसे. शभननम्प्दि्लक नोंद लवकर शल्हावी अिी एका शमत्राने तयांना 
सचूना केली ्ेव्हा तयांनी तयास उत्र शलश्हले, “िर एखादी गोष्ट करणयासारखी असेल ्र ्ी 
चांग्याप्कारे केली पाश्हिे. माझ ेकाम मी उगाच का्ही्री वरचयावर उ्डवाउ्डवी करून घाईघाईने 
करणयास कबलू ना्ही.” (शम. श्हिवथ्ल यांना पत्र १७.१२.१८७७)

्ही सव्ल आसथा तयांनी तयांच े ब्ुहम् नस्ा दाखवली. कारण ने्हमी शनव्डक कशमिी् व 
मसदु्ाचया चचतेचया वेळी पषुकळ कामशगरी करणयासारखी अस्े असे तयांच े म् ्हो्े. तयांचया 
यशुक्तवादामळेु एखादा मसदुा पर् घे् लेला साप्ेडल, पषुकळ मसदु ेसधुारलेले शदस्ील, एखादा 
मुबंईचया काऊशनसला् पास झालेला श्हदंसुथान सरकारास अनशुच् वािून संम्ी दणेयास पात्र ठरला 
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ना्ही असे आढळेल. उदारणाथ्ल, शिकारीचया प्ाणयांच े संरक्षण करणारा कायदा. ्डॉ. म्हेंद्रलाल 
सरकार यांची नेमणकू कलकत्याचया काऊशनसला् झाली ् ेव्हा काऊशनसलदारास काय कर्ा येईल 
तयाचा तयांनी एकापत्री उ्लेख केला आ्ह े्ो असा-

“मशतप्य ्डॉकिर म्हेंद्रलाल सरकार,
्मुची सखुाव्ह नेमणकू (काऊशनसलमधये) झा्याबद्दल मी वंग दिेाच ेअशभनंदन करून, माझया 

इक्डील७ जयबुली उतसवाला आरंभ कर्ो. ्मुचया ्हा्ा् पषुकळ सत्ा ना्ही ्ह ेखरे आ्ह;े परं् ु
्मु्हांला चांग्या सचूना कर्ा येणयासारखया आ्हे्  व पषुकळ शवषयांची चचा्लतमक मां्डणी म्ह् 
िन्ेपढेु व म्हत्र वरील कोिा्लपढेु कर्ा येईल. एवढा ्मुचा मोठा अशधकार आ्ह ेव ्मु्हाला 
िवळिवळ एक ि्काचया च्भुा्लगाइ्का अनभुव अस्यामळेु ्मु्हाला तया अशधकाराचा 
चांगला उपयोग कर्ा येईल.” (१६.२.१८८७) 

इ्कया गणुांमळेु तयांची सवाहंवर छिाप बसली. इ्र सरकारी काऊशनसलदार तयांचया भाषणाचा 
मान ठेवी्. “माझ ेम्हणण ेकाय आ्ह े्े ऐकून घणेयाची इचछिा सव्लप्कारे शदसनू ये् आ्ह.े” (उदास 
यांना पत्र)

येथील मोठमोठ्या लोकांच े मन तयांनी आप्याक्ेड काऊशनसला् अस्ाना वेधनू घे् ले 
्हो्े, सथाशनक सवराजयाचा कायदा काऊशनसला् अस्ाना रा. ब. रान्ेड यांनी शलश्हले की आपण 
इचंागशणक लढ् र्हाल अिी आिा कर्ो.

रावसा्हबेांक्ेड िभुदृष्टीने स्् बघ् असणाऱया; एका ब््डया इगं्ि अशधकाऱयाने तयांना 
शलश्हले्या पढुील सुंदर पत्रा् तयांचया कामशगरीची खरी शकंम् पिवनू शदली आ्ह.े “सव्ल सव्ंत्र 
सभासदांचया म्ाचा पाशठंबा म्ुह्डाचया फुलांचया कायद्ाचया वेळी शमळवनू घे् ्याबद्दल मी ् मुच े
अशभनंदन कर्ो. सव्ल सव्ंत्र सभासदांच े म्े आप्या बािसू वळवनू घणेयापलीक्ेड आणखी 
्मु्हास काय अशधक कर्ा आले अस्े ्े मला समि् ना्ही. इगंलं्डमधये साव्लिशनक कामाची 
िी उभारणी पढुारी कर्ा्, श्चा पाया कोण्ा म्हणाल ्र सरकारच ेसत्ाधारी काय्लमतं्री िे िे 
प्श्पादन कर्ील व आप्या कृतयांची िी िी उपपत्ी बसव्ील तया तया सवाहंवर िकंा घे्  बसण े
्ही ्होय. ्ह ेका्ही शनरीक्षक शवसर्ा्. म्हणनू ्े सरकारावर सव्ंत्र सभासदांचा शवश्वास ना्ही असे 
गाऱ्हाण ेगा्ा्. ्ह्लीचया स्लागार काऊशसलांच ेकाम म्हिले म्हणिे शदले्या स््याप्माण े
काय पढेु ये्ा् ्ी फक्त ऐकून घणेयाच ेआ्ह.े सरकारावर शवश्वास आ्ह ेअसा ठराव पसार करून 
घणेयाच ेनव्ह.े श्हदंी सभासदांनी आपले वादशववाद करणयाच ेकाम चांगले पार पा्डले असे मला 
वाि्े. नव्ह-े असे मला म्हिलेच पाश्हिे.” 

्ही रावसा्हबेांची कामशगरी इ्की शचरसमरणीय झाली आ्ह े की, तयांचया शनधनानं्र २१ 
वषाहंनीसदु्धा श्ची प्िसंा थोर लोकांनी केली आ्ह.े

सर शस्डन्हमॅ कलाक्ल , मुबंईच ेगव्हन्लर यांनी, १९१० साली दसुऱयाने काऊशनसलाची सधुारणा 
झा्यावर नवया काऊशनसला् पश्ह्या शदविी भाषण केले. ्ेव्हा प्थम थो्डकया् काऊशनसलचया 
सधुारणचेा सरुस इश््हास शनवेदन कर्ाना पश्ह्या काळी श्हदंी काऊशनसलरांचा काऊशनसला् 
प्वेि सरकारचया नेमणकुीमळेु ्होऊ लागला असे सांगनू ्े म्हणाले, “तयावेळच ेकागदपत्र पाश्हले 
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अस्ा, असे शदसनू ये्े की, तया काळा्ील सरकाराने नेमले्या श्हदंी सभासदांनी केले्या 
वादशववादा् सिीव्ा व शचत्ाकष््ल ा वारंवार शदसनू ये् असे. तया्  (अिा सरकारने नेमले्या 
लोकांना) रावसा्हबे शवश्वनाथ म्ंडशलक, िे नसुतया रावसा्हबे या नावाने प्शसद्ध ्हो्े ्े प्मखु ्हो्े. 
तयांनी आप्या बदु्धीचया व िीलाचया िोरावर आपले नाव शचरसंसमरणीय करून ठेवले आ्ह.े” 

या भाषणा् नामदार सर शस्डन्हमॅ यांनी रावसा्हबेांशिवाय इ्र कोणतया्ही काऊशनसलराची 
नाव घऊेन ्ारीफ केली ना्ही ्हा या भाषणां्ील शविषे भाग ्होय.

याचप्माण े पढुील एक माशम्लक लेख वाचणयासारखा आ्ह.े “शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक ्ह े
कोकणसथ रिाह्मण असनू श्हदंी वकील म्ंडळीं्ील उतकृष्ट वशकलांपैकी ्हो्े. शववेकबदु्धी, दरूदृष्टी व 
कोणतया्ही बाब्ी् शबनचकू शनण्लय करणयाची िक्ती या गणुां् तयांनी समकालीन लोकांना बरेच 
मागे िाकले ्हो्े. शिक्षणाशवषयी तयांची म्े फार उदार ्हो्ी व साव्लिशनक कामकािासंबंधी तयांच े
ज्ान फार शवस्ृ्  ्हो्े.”

“काऊशनसला्ील श्हदंी सभासद ्ह े आप्या दिेबांधवांच े श्ह् व अनश्ह् किा् आ्ह े ्े 
बरोबर दाखवनू दणेया् फार उतसा्ह दाखव् अस्. वादशववादां् शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक ्ह े
फार प्मखु भाग घे् . शरिस्ोदास पॉल यांना िी पदवी बंगालचया काऊशनसलमधये प्ाप्त झाली 
्हो्ी ्ीच पदवी यांना मुबंईचया कायद ेकाऊशनसला् प्ाप्त झाली ्हो्ी. यांच ेखािगी व ््लन अगदी 
उदा्हरण घणेयासारख े्हो्े. साव्लिशनक काम करणयाच ेमोठेच बशुद्धसामथय्ल यांचया अगंी ्हो्े. िे 
कोकणसथ रिाह्मण मराठ्यांचया साम्राजयाच ेमलूाधार ्हो्े तया्ले एक ्ह े्हो्े. तयांचया दिेबांधवांचा 
तयांचयावर पणू्ल शवश्वास ्हो्ा व ् े तयांना फार पजूय मानी्. माझया पा्हणया् िे अतयं् बशुद्धमं्  श्हदंी 
लोक आले तयापैकी ्ह ेएक ्हो्े. (सर ररच्ड्ल िेपल.)

्ही श्न्ही म्े उचचपदारूढ इगं्िांची आ्हे् . पश्हले एका शचरपररशच् सने्हलबुधाच े आ्ह.े 
दसुरे अगदी अपररशच् पण कीश ््ललबुधाच े आ्ह े व श्सरे शचरपररच् पण शवरुद्धम्वादी अिा 
गणुलबुधाच ेआ्ह.े सर ररच्ड्ल यांच ेव रावसा्हबेांच ेिा्क पि् नसे. शवरुद्ध म्वाद्ांचया अगंां्ील 
गणुांच ेग््हण करणयाची िी बदु्धी इगं्ि लोकां् साधारणपण ेशदसनू ये्े ्ी सर ररच्ड्ल यांचया अगंां् 
्हो्ी असे वरील म्ावरून शदसनू ये् आ्ह.े तयांनी ्ह ेम्, ‘माझयावेळच ेश्हदंसुथाना्ील प्शसद्ध 
परुुष व अनेक वतृ्ां्’ या पसु्का् शदले आ्ह.े

आ्ा सरकाराने उदारपण े काऊशनसलच े क्षेत्र वाढशवले आ्ह.े मयशुनशसपाशलिीचया- नव्ह े
लोकलबो्डा्लचया अधयक्षपदावरून शद्ली येथील असेमबलीचया अधयक्षपदाचा रस्ा शदस ूलागला 
आ्ह.े लोकक्याणचेछंूिनी शनभ्लयपण ेपढेु यावे. शभतयांचा वग्ल भरभरािीस ये् ना्ही. म्भदेापके्षा 
म्ैकयावर निर द्ावी. “पषुकळ बाब्ी् आमचा म्भदे असला ्री एकम्ाने काम कर्ा येईल 
अिा अनेक बाबी आ्हे् . मी पढुील शवषयांवर लक्ष परुव् आ्ह.े कायम धाऱयाची पद्ध्ी, साव्लिशनक 
खातया् कािकसर इ. या शवषयांवर आपण साध्यावेळी ऐकवलेले आपले म्हणण ेमला शकम्ीच े
वािेल.” ्ह ेरावसा्हबेांच ेरावब्हादू्दर रान््डयांना शलश्हलेले १९.८.७४ च ेपत्र धयाना् ठेवा. धम्लज् व्हा 
म्हणिे प्चशल् कायद्ांच ेज्ान प्ाप्त करून घया. अज्ान गाव ढेकऱयाला कािीपद प्ाप्त झा्यास ्ो 
कायदा करू िक्ो; पण कसला? िो तयालाच फासावर चढवील असला! वयव्हारज्ान, ्क्ल िदु्ध 
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शवचारसरणी, गो्ड यशुक्तवाद ्ही वादशववादसमय दाखवनू काऊशनसलाची प्श्ष्ठा वाढवा व िन्ेच े
सौखय व प्ग्ी वाढवणयाचा सरकारचा मनोदय परुा करा व क ््लवयां्नू मोकळे व्हा.

m

संदभ्ल शिपा -

१. ्ही दोन वषते ख्ंड प्डणयाला कारण ब्ुहिः एक असे झाले की सर ररच्ड्ल िेंपल मुबंईच ेगव्हन्लर, 
 यांच ेव रावसा्हबेांच ेपि् ना्हीसे झाले. एका शवषयावर खासगी री्ीने चचा्ल करी् अस्ाना 
 रावसा्हबेांनी सर ररच्ड्ल यांना ्े आ्ा मधयप्ां्ा् ना्ही् अिी आठवण शदली. अथा्ल् 
 मधय प्ां्ा् यापवूवी कशमिनर अस्ाना तयांना ्हवे ्से वागणयाला अवसर पषुकळ असे ्सा 
 येथे मुबंईचया अशधक सव्ंत्र वा्ावरणा् शमळण ेिकय ना्ही असा भावाथ्ल ्हो्ा. मी सर िेंपल 
 यांना पचनेासा झालो आ्ह.े पढेु मी काऊशनसलर नेमला िाणयाचा संभव ना्ही असे तयांनी एका 
 शमत्रास १८७७ मधये शलश्हले ्हो्े.

२. रावसा्हबेांना म् कथन करणयाचा मान ने्हमी शमळ् असे व ्े आपले म् मोठ्या ्हौसेने 
 पररश्म करून दे्  अस्. “मला शवचारले नस्े ्र सवसथ बसणयाचा इरादा ्हो्ा; परं् ुआ्ा 
 सरकारने म् शवचार्यावर सवसथ बस्ाच ये् ना्ही. बसलो ्र नैश्क शभत्रपेणा अगंास 
 येईल.” (६.२.१८८७ च ेबापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र)

३. १८६८ चया सव्हते अकॅिा् असे ठरशवणया् आले आ्ह ेकी, पाच वषाहंचा घराचा ्ाबा असला 
 म्हणिे घराचया खालील िशमनीवरील साऱयाची माफी शमळावयाची. ्ह े्त्व काढून िाकून 
 आ्ा असे ठरवणया् आले आ्ह ेकी, जया घरवा्याक्ूडन िशमनीवरील मालकीचा परुावा 
 ्होणार ना्ही. तयांना घराखालील िशमनीचा सारा द्ावा लागेल. ्हा कायदा सव्लत्र लाग ूकरण े
 कायदिेीर ना्ही; पण लाग ूकरण ेअसेल ्र पाच वषाहंचा ्ाबा माफी शमळवणयास परेुसा आ्ह.े 
 ्ह े् री १८६८ चया कायद्ाच ेकलम िागयावर ठेवावे. असा रावसा्हबेांचया म्हणणयाचा भावाथ्ल 
 आ्ह.े

४. कॉपबोरेिनला शकंवा कशमिनरला शविषे ्हकक दणेारी.

५. या् शम. शफलन, ्हायकोिा्ल्ील चीफ ट्ानसलेिर, शवनायकराव भागव्, माधवराव शिरगांवकर, 
 राविी आठ्ये, ्डॉ. हलेुि, शम. पीसकाि्, माधवराव बवते, प्ो. करखम, वशकलांची असोशसएिन, 
 मुबंई ्हायकोि्ल, दादाभाई नवरोिी, वामनराव रान्ेड (खानदिे), ्डॉ. ब्ड्लव्ुड, ्डॉ. मकेॅनझी इ. 
 मखुय ्हो्े.

६. ्मुची नेमणकू कायद ेकाऊशनसला् झाली असे वतृ् आिचया िपालां्नू आले्या पत्रांनी 
 िा्हीर केले. मी ्मुच ेमनापासनू अशभनंदन कर्ो या नेमणकुी्ूहन अशधक चांगली नेमणकू 
 कर्ा आली अस्ी असे मला वाि् ना्ही. ्मुचा मान करून सरकारने आपला मान करून 
 घे् ला.” (िे. िेकब यांच ेपत्र ४.९.७४)

७. शव्हकिोररया म्हाराणी सा्हबेांचा जयबुली म्होतसव या शदवसा् सव्लत्र सरुू झाला ्हो्ा.
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