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नवीन आवतृ्ीची प्रसतावना 

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 अनुक्रमे 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 चरित्ारंची 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 प्रवक्रया 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 
चररत्रग्रंथसुद्ा पद् सवरूपातच विवहिेिे वदसतात. मात्र सोळावया शतकापासून पुनहा एकदा 
गद् प्रकारात वाङ् मय वनवममिती वाढिी. तयाचा पररणाम चररत्र वाङ् मयावरसुद्ा िािा.

्ध्य्ुयगीन रालखरंड -

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 ज्ानेश्वरांबद्दिची 
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 ेओवीबद् 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 शतकापययंतचया चररत्रांववषयी ववषयी चररत्र अभयासक 
अ.म. जोशी महणतात, ‘यांपैकी बहुतेक चररत्रात वचवकतसक बुद्ीपेका भाववकतेचा 
वजवहाळाच आढळतो व तयांत चररत्रनायकाबद्दि 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 ह्ा 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 चररत्रे 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 सवायंचा 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 ‘साके्रवटसाचे 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 फांवकिनचे 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 प्रवसद् 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 तयापूववीही 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 चररत्र े
विवहणयाचा क्रम सुरूच होता. यामधये धो.बा. सहस्त्रबुदे् 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 पययंत 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 उद्देशाने 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 वयक्तींबद्दि मावहती 
तया काळात सहज उपिबध होणयासारखी नवहती. मदु्दाम पररश्म करून, संशोधन करून 
ती वमळववणयाचा ववचारही फारसा कोणाचया मनात आिा नाही. याबद्दि 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 
राजयकतयायंचया कानापययंत 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. क्रांवतकारकांची चररत्रे या कािखंडात 
जासत प्रमाणात वनमामिण िािी. तसेच पाचिात्य देशातीि क्रांवतकारी चररत्रनायकांची चररत्रे या 
कािखंडात वनमामिण िािी. वाङ् मयावरती या कािखंडात भाषांतराचा जरी प्रभाव असिा 
तरी नववनवममितीही होत होती.

या कािखंडात देशाववषयी जनजागतृी वनमामिण होणयासाठी काही चररत्रे 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, अविजाबहादू्दर वशंदे या वयवक्तमत्वावर 
चररत्रे विवहिी. या चररत्रांकडे पाहता िकात येते, सवदेशातीि माणसांववषयीची अनासथा दरू 
करणयासाठी चररत्रग्रंथ विवहिे आहते. सवदेशपे्रम वनवममिती वहावी या उद्देशाने चररत्रे 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. ह्मू 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.

रटळर 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. सहस्त्रबुदे् 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 वषषे (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 ्यारंची 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 दादाभाइयंचे चररत्र विवहिे. नौरोजी यांचे जीवन संघषमिमय होते. तयामळेु 
तयांची चररत्रे अवधक विवहिी असावीत.

इ्ि िाजरी्य व्यक्ी : 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 मधयेसुद्ा 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. 
तोपययंत महातमा गांधीजी दवकण आवफकेतून 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.े 

सरं्चरित्रे : संतचररत्रांची परंपरा पाठीमागीि कािखंडाप्रमाणे याही कािखंडात 
सुरू होती. पूववीपेका 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 वषषे काम करून नऊ भागात अनेक चररत्र े
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.

पाश्ात््य चरित्ना्यरारंची 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 महायुद् सुरू होते. तया युद्ातीि अनेक नायकांची चररत्रे विवहिी गेिी. वरीि चररत्र े
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. कावहहूर 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 चक्रवतवी नेपोवियन इ.स. १९१७ मधये विवहिेिे चररत्र ववशेष 
आह.े

ऐर्हारसर चरित्रे : या कािखंडात देश आवण सवातंत्य हचे ववषय महत्वाचे होते. 
तयामळेु सवराजय वनमामिण करणारे वशवाजी महाराज ह ेमहाराषट्राचे दैवत बनिे होते. वशवाजी 
महाराजांववषयी सवायंना आकषमिण वाटू िागिे. तयामळेुच या कािखंडातीि वशवचररत्रांची 
संखया अवधक आह.े कृ.अ. केळुसकर (इ. स. १९०७), गो. ना. दातार (इ.स. १९०९), 
मो.आ. सहस्त्रबुदे् (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 चररत्र े
विवहिी आहते. तर बडोद्ाचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांची दोन चररत्रे (इ.स.१९०५ 
आवण इ.स. १९१२) का.ना. गोत्री यांनी विवहिी. वच.ग. गोगिे यांनी बाळाजी बाजीराव, 
बाळाजी ववश्वनाथ, थोरिे शाहहूराव, औरंगजेब यांची चररत्रे विवहिी. ऐवतहावसक पुरुषांववषयी 
जनमानसात आकषमिण असलयानेच अशा चररत्राची वनवममिती चररत्रकारांनी केलयाचे वदसते.

अन्य 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, क्रांवतकारकांची 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 क्रांवतकारकांचया 
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 पययंत दसुरे महायुद् 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 पययंतचा भाषांतराचा काळ मागे पडून नवसावहतयाची 
वनवममिती होऊ िागिी. तयामधये चररत्रांची सुद्ा सवतंत्रपणे वनवममिती होऊ िागिी. या कािखंडात 
मढषेकरांचया कववतेिा नवकवी आदशमि मानू िागिे. इ.स. १९२० सािापासून केतकरांच े
महाराषट्र ज्ानकोशाचे खंड प्रकावशत होणयास सुरुवात िािी व इ.स. १९२८ मधये शेवटचा 

veJeerve DeeJe=òeerÛeer ØemleeJevee / De"je



खंड प्रकावशत िािा. या कािखंडाचया शेवटी दसुऱया महायुद्ाचया समाप्ीनंतर युरोपात 
नवे वाङ् मयीन वारे वाहहू िागिे. या नवया बदिाचे आवण ववशेषत: तंत्र आवण ववज्ानाचया 
प्रगतीने मानवी समाज वदपून गेिा. या ववज्ानवादी क्रांतीचे पडसाद मराठी वाङ् मयावरती उमटू 
िागिे. अवामिचीन मराठी वाङ् मयसेवक या नावाने मराठी सावहवतयकांचा पररचय करून देणारा 
चररत्रकोश इ.स. १९३१ मधये गं.द.े खानोिकरांनी सुरू केिा. तयाचे सात खंड प्रकावशत 
िािे. या वाङ् मयीन पाश्वमिभमूीवर चररत्राचीही वाटचाि पुढीि भागात पाहहू.

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 सवायंपेका न.वचं. केळकरांच े
वटळकचररत्र इ.स. १९२३-२८ मधीि सवायंत जासत चचषेचा 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 सवायंना 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. कवषे 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 चररत्र े
मावहतीवजा आहते.

या काळात गांधीजींबरोबर सवातंत्यिढ्यात काम करणाऱया वयक्तींची चररत्रे विवहिी 
आहते. तसेच गांधीजींचया अगोदरपासून सवातंत्यिढ्यात काही वयक्ती आपापलया पद्तीने 
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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 प्रवसद् 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 
प्रवसद् 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. सहस्रबुदे्, 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. कवषे 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. काळकतषे वशवराम महादेव परांजपे यांचे चररत्र वश.ि. ओगिे (इ. स. 
१९३६), ह.के. बवषे 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 वसद् िािे.

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 चररत्रे 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 
शाहहू महाराज (इ.स. १९२५) व अ.ग. जोशी यांनी राजषवी शाहहू 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 क्रांवतकारक, 
राजकारणी वयक्तींची चररत्रे जासत प्रमाणात विवहिी गेिी आहते. वाङ् मय सेवकांची चररत्र े
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 अवभमानपूवमिक 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 पद्त 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 मयामिदेपययंत थांबणाऱया चररत्रांचे प्रमाण 
अवधक आह.े परंतु गुणदोषवदगदशमिन, वववेचन, वचवकतसा येथपययंत 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 चररत्र े
विवहिी जाऊ िागिी; पण वयक्तीदशमिन हा चररत्राचा उद्देश 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 पययंतचया चररत्रांचा समावेश या खंडात 
करावयाचा असलयाने चररत्र वाटचािीचा आढावा ववसतारभयासतव इथपययंतच 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 नािा्यण र्ंडरलर -

वहदंसुथानात राजयकारभार करणयासाठी इगं्रजांना वशकण घेतिेलया एतद्देशीय िोकांची 
मदत हवी होती. तयासाठी तयांनी इगं्रजी वशकण सुरू केिे. या सवायंचा 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 राहहून 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 प्रवसद्ी वमळािी ना तयांची अनेक चररत्रे तयार िािी. मंडविकांनी 
प्रवसद्ीववनमखु राहहून 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 
उद्ार 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. पययंत िािे होते. मुंबई हायकोटामिचया अपीि शाखेचे ते मखुय वशरसतेदार होते. 
तसेच भाषांतरकार आवण चररत्रिेखक महणनूही तयांची ओळख होती. तयांनी होमरकृत 
इवियडचे कववताबद् मराठी भाषांतर (दोन भाग), वनजमिनग्राम (गोलडवसमथचया डेितषेड 
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 कववताबद् 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 सवयंकष 
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 अपूणमि 
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 मागाहहून दसुरी पत्रे वाचलयावर संग्राह् 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 देत ववसततृ आवण जाडजूड चररत्रग्रंथ विवहणयाची पद्त 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 वषायंनी ह ेचररत्र प्रकावशत िािे 
आह.े तयांचयाववषयीचया सवमि शंका दरू िालयावर आवण तयांचयाबद्दि 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 वजलह्ात मरुूड खेडेगावात ८ माचमि 
१९३३ मधये िािा. मंडविकांचया जनमाचया काही वषायंपूववी पेशवाई नष्ट िािी होती. 
इगं्रजांनी वहदंसुथानात राजयकारभाराचा जम बसविा होता. तयांची सवमिच केत्रातीि अतुिनीय 
प्रगती पाहहून वहदंसुथानातीि िोक सतंवभत िािे होते. इगं्रज आपलयावर राजय करतायेत हा 
ववचार बाजूिा पडून तयांची भाषा, परदेशातीि ज्ान, ववद्ा आवण किांतीि प्रगती पाहहून 
वहदंसुथानातीि सवमि िोक अवाक िािे. तयामळेु पारतंत्यात राहहून सुद्ा 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 पराक्रमी 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 सवपनसुद्ा 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 
क्रमाक्रमाने 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. तयाबद्दि हविदार महणतात, ‘यातिी कोणी मंडळी बुद्ीने कमी नवहती; 
अभयासात आळशी नवहती; परंतु ववद्ाथवी या नातयाने रावसाहबेांनी आपिी छाप सवायंवर 
बसवविी. तयांची बुद्ी 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 परीकेपययंत 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 ववषयांहहून 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 वदनक्रम 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 बुद्ीचया बटूवर तयांची मजवी फार बसिी होती. डॉकटर हाकमि नेस व प्रो. पॅटन 
आपलया गाडीतून तयांना वफरावयास नेत असत.’ मंडविक कोणतयाही ववषयांबद्दि 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 तरीसुद्ा 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 सवायंना 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 ग्रंथांबद्दि 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 परीकासुद्ा 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 शाहहू महाराज करवीर संसथानचे माजी अवधपती यांचया 
आजीबाई श्ीमंत महाराज मातुश्ी अवहलयाबाई यांनी रावसाहबेांना वदिेिे पत्र हविदार 
देतात. ‘ववद्वत्ा, प्रामावणकपणा आवण हाती धरिेलया कामात मनःपूवमिक ि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 सरकारपययंत 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 सवायंचा सार 
या भागात देतात. याकाळात मंडविकांचा इतर अनेक मानयवरांबरोबर िािेिा पत्रवयवहार 
हवािदार यांनी वदिा आह.े तयामळेु अववि इगं्रजांचया काळात अशी सवतंत्र मताची वतृ्पत्र े
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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 
प्रवसद् 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 शदु्ी अबावधत राहणयास मखुय कारण असे होते की, या पत्राचया उतपननावर 
तयाचे चािक पोटाकरता अविंबून नवहते. फायद्ाकरता भितयासितया जावहरातीसुद्ा 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 सवहषे कायदा याची मावहती देताना रावसाहबे वकती 
कष्ट घेतात याचा उलिेख हविदार करतात. रेववहनयू सवहषे कायदा पाररत करताना तयांना 
अपयश आिे. तयाबद्दि 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 कणापययंत िढणयाची तयारी 
याबद्दि 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. धमायंतर हा 
तया काळातिा अवतशय कळीचा मदु्दा होता. इगं्रजी वशकण घेतिे की, िोक धमायंतर करतात 
असा एक समज मोठ्या प्रमाणात पसरिा होता. तयामळेु याबाबत रावसाहबेांचे काय मत होते, 
यावर हविदार यांनी भाषय केिे आह.े रावसाहबे धमायंतर केिेलया वयक्तींना दोष नसत; परंत ु
धमायंतर केिेलया वयक्तींनी वाईट कृतये केिी तर, मात्र तयावर कडाडून हलिा करत. हविदार 
यांनी रावसाहबेांचया सामावजक सुधारणेतीि प्रतयेक केत्राबद्दि काय मत होते वकंवा तया 
केत्रात काय बदि घडायिा हवा याबद्दि 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, वदृ्वववाह, बहुपतनीकतव, खाणयावपणयाचा वववधवनषेध, परमहसं किब, प्राथमिना 
समाज, पुनववमिवाह, जावतभेद, नाटक आवण जयोवतषशास्त्र या ववषयाबद्दि 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 प्रवसद् केिा. तयात बायकांचया गाणयापैकी काही प्रवसद् गाणी सवरबद् व 
तािबद् 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 पूणमि 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.
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रावसाहबे मंडविकांनी सावमिजवनक काम आवण ववकिी करताना अनेक प्रश्न हाताळिे. 
तयामधये ‘महसैूर प्रकरण’ हा एक तयांचया जीवनातीि महत्वाचा खटिा होता. इगं्रज आवण 
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 ववरुद् 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 राजापययंत सवायंस आह े असे वसद् केिे आह.े 
दसुऱया भागात ह ेराजय सावमिभौम सरकार दत्कािा परवानगी देणयाचे नाकारून खािसा करू 
शकत नाही असे वसद् 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 अभयासक्रम 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 मदु्देसूद 
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. तयाबद्दि हविदार यांनी यथाथमि 
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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 
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 घटनाक्रम 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 पवूमि 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 आयियंड’ 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 
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असे मिा वाटत नाही. कदावचत शारीररक कष्ट कमी होतीि.’ कौटंुवबक बाबतीत फार 
भाववनक होते. पुढे तयांचया पतनीचा मतृयू िालयावर तयांना खपू दःुख िािे.

सावमिजवनक काम करत असताना रावसाहबे मंडविकांनी मुंबई मयुवनवसपािटीत सुधारणा 
वहावयात महणनू सनदशीर मागायंनी 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 शेवटपययंत 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. याबद्दि 
तयांचया मुंबई मयुवनवसपािटीतीि कायामिचया कामवगरीबद्दि 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 तयाबद्दि मिा तुमचे अवभनंदन करू द्ा. आमहा सवायंना 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 ववरुद् वयक्तीववषयक तारतमय’ या भागात रावसाहबे 
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मंडविकांनी कायद्ािा केिेिा ववरोध आवण तयावर इगं्रजांनी केिेिी दरुुसती याबद्दिची 
सववसतर हवकगत वदिी आह.े ‘एकादा कायद्ाचा मसुदा कौवनसिमधये आिा की तयाच े
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 शेवटपययंत वटकणयास तयािा कतमिवय जागतृीचा आधार असे.’ 
यामळेु रावसाहबे मंडविक आपलया कायदेववषयक ज्ानाचा फायदा सवमिसामानयांना करून देत 
याबद्दि 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 कायद्ाबद्दि 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 सवहषेचा 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 ववक्री 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 ज्ानाबद्दि नोंदवविेिा अवभप्राय 
तयांचया कायदेववषयक ज्ानाची महती सपष्ट करतो. ‘एकच पुरुष शास्त्रज् व शास्त्रकार नसतो; 
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परंतु तयाची शास्त्रज्ता शास्त्रकार होणयास साहायय होते. तयाचप्रमाणे एकच पुरुष कायद्ात 
प्रवीण व चांगिा कायदे करणारा बहुधा नसतो. रावसाहबे कायद्ात प्रवीण होते. तसेच 
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. तयाबद्दि िॉडमि ररचडमि 
टेंपि यांनी महत्वपणूमि 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 बुवद्सामरयमि 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 
प्रवसद्ी या सवायंबद्दि 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 
प्रवसद् वठकाण महाबळेश्वरिा ववश्ांती घेणयासाठी जात. महाबळेश्वर या वठकाणी गेलयावर 
तयांचे राहणयाचे वठकाण, तयांचा िवाजमा, ववश्ांतीसाठी गेलयावर जाताना पुसतके वाचायिा 
घेऊन जाणे या सवायंबद्दिची 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) 
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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 देवाियाचया 
सावनधयाने पववत्र िािेलया िाडीने िाकिेिा बंगिा. अशा पररवसथतीत राहहून 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 राहहून पुढीि कायमि करणयाचे वनयोजन रावसाहबे करत.

रावसाहबे मंडविकांना वहदंसुथानातीि संसथावनकाबद्दि 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 संसथानाबद्दि 
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 पाहहून 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 सवायंचा 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 वजलह्ातीि 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 
कायमिक्रमािा 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 उद्देश मनात धरूनच काय करावयाचे ते महाराजांनी करावे.’ या कायमिक्रमानंतर 
रावसाहबे मंडविकांनी वेडनबगमि यांना पाठविेलया पत्रात सयाजीराव महाराजांची तारीफ 
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केलयाचे वदसते. मंडविक विवहतात, ‘गायकवाड सरकार व मािी मिुाखत िािी. श्ीमंत 
सयाजीराव महाराज ह ेतरुण राजे फार होतकरू आहते. वम. इवियट११ यांनी कामवगरी करून 
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.

इगंिंडहहून कोणताही महत्वाचा अवधकारी वकंवा राजघराणयातीि वयक्ती वहदंसुथानिा भेट 
देणयासाठी येणार असेि तर तो मुंबईमागषे 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 सवायंचा 
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 
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िोककलयाणकारी सतयधमवी अशी माणसे होती तयांचयामाफमि त पुषकळ रककम वाटिी. तयाच े
काम पुणयास रावसाहबेांचे कारभारी बळवंतराव जोशी व वमत्र बाळकृषण सायनना यांनी केिे.’ 
या काळात रावसाहबे मंडविकांनी केिेिा पत्रवयवहार देत ते सावमिजवनक कामासाठी वकती 
ततपर होते, ह ेहविदार यांनी साधार सपष्ट केिे आह.े

रावसाहबे मंडविकांचे दानधमामिबद्दि 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, ‘ववद्वान मंडळींचया प्रती ववकत घेऊन तयांना रावसाहबे 
उत्ेजन देत. ववद्वान होऊ घातिेलया ववद्ारयायंस द्रवयाची मदत करत. वशकण संसथांना मदत 
करत. िोकांनी करावयाचया समारकाचा प्रघात पडत चाििा होता, तयाकररता ते पैसे भरत. 
मुंबईस काही वषायंपूववी गरीब िोकांकररता ‘बॉमबे नेवटवह वडसपेनसरी’ महणनू एक धमामिथमि 
दवाखाना काही उदार धवनकांनी बरीच वषषे 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 मदु्दामहहून नमदू करतात.

रावसाहबे मंडविकांचया संपूणमि चररत्रात पाच-सहा प्रकरणांत खासगी आयुषयाचा वतृ्ांत 
हविदार देतात. याबद्दि 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 सषृ्टीक्रमाववरुद् जे प्रयतन माझया नातेवाईकांनी केिे तयामळेु तर 
वतचया दखुणयात माझया पे्रमाची वतचया पे्रमाशी सांगड अवधक घट् बसिी. गेिी सहावषषे 
तर वतचे वनतय ववधी उरकून घेणयाससुद्ा 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. 
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रावसाहबे मंडविकांचया सावमिजवनक कामाचया तुिनेत हविदार अवतशय कमी प्रमाणात 
कौटंुवबक हवकगत देतात. हा एक या चररत्राचा ववशेष महणावा िागेि.

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.

आतापययंतचया 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 
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काढणयाची सवित वदिेिी होती. अशा कंपनीिा समाईक तत्वावर दोन िाखांचे भांडवि 
गोळा करणयाचा व जरूर तसे वाढववणयाचा अवधकार द्ावयाचा होता. वतची मखुय कचेरी 
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 तयाचयाबद्दि 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 शदु्ीकरण, गोरकण, वैद्ववद्ा, 
वहदंधुममिशास्त्र अथवा मयूख अशा अनेक प्रश्नात िक घातिे. ह ेसवमिच प्रश्न तयांचयाकडून मागवी 
िागिे नाहीत. गंगा नदी शदु्ीकरण, गोरकण, वैद्ववद्ा या बाबतीत तयांना जासत यश आिे 
नाही; परंतु अशा प्रश्नांची उतपत्ी वकंवा जाणीव तयांनी सवायंना 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 िेखनाबद्दि मावहती देताना तयांनी 
संकलप केिेिे; परंतु तयांचया हातून पूणमि न होऊ शकिेलया ग्रंथांववषयीही या तीनही भागांत 
वनवेदन केिे आह.े यामळेु रावसाहबे मंडविकांनी िेखन केिेिे सवमिच ग्रंथ, ग्रंथांचे ववषय 
आवण याबद्दि 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, शास्त्रशदु् 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 बौद् या धमायंतीि 
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िोकांचया मतृयुपत्र करणयाचया अवधकाराववषयीचा कायदा असे महत्वाचे कायदे केिे. ह े
कायदे करत असताना तयाचे मसुदे रावसाहबे मंडविकांनी सवतः अभयास करून बनविे होते. 
याचा फायदा जनतेिा िािा. रावसाहबे मंडविकांचे किकत्ा येथे जाणे, कायदे कौवनसिमधये 
तयांनी केिेिे काम या सवायंचा आढावा हविदार दोन प्रकरणात घेतिा आह.े

‘िॉडमि ररपन’ ह े रावसाहबे मंडविकांचे जवळचे वमत्र होते. तयामळेु चररत्रकार हविदार 
यांनी िॉडमि ररपनबद्दि 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 ववद्वान 
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, याबद्दिचे पूणमि 
वनवेदन ‘समाजसुधारणा ववरुद् कायद्ाची मधयसथी’ आवण ‘माधव बागेतीि सभा’ या दोन 
प्रकरणात येते. रावसाहबे मंडविक ह े कायद्ाने सुधारणा करणयाचया ववरुद् 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 मदु्दाम 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 सवतःहहून करावयात अशी 
तयांची अपेका होती. समाजातीि प्रतयेक घटक सुधारणा करू शकतो, यावर तयांचा ववश्वास 
होता. तयास अनुसरून काही सुधारणा तयांनी सुचवलया होतया.
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समाज सुधारणेतीि पुढचा भाग महणजे ‘दादाजी ववरुद् रखमाबाई’ (हा ऐवतहावसक 
खटिा मळुातून वाचणयासारखा आह.े) आवण ‘समदु्रयान’ ही प्रकरणे होत. तयांनी या दोनही 
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 सवायंना वववदत केिे होते. तयानुसार तयांनी 
रावजी भगवान पावगी ह े वविायतेहहून 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 पाहहून 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 
उद्देश 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 ज्ानवदृ्, वयोवदृ् व तपोवदृ् ते या सभेस 
असलयावशवाय वतिा पूणमि महत्व नाही. या गोष्टी खदु्द वम.ह्मू (जयांना राषट्रीय सभेचे जनक 
महणतात ते) जाणत होते. महणनू ते रावसाहबेांना काँग्रेसचया पकात ओढून आणावयास पाहत 
होते.’  या सुमारास रावसाहबे मंडविकांना काँग्रेसमधये ओढणयास अनेक उतसुक 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 
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होतया. तयांचया सवमि केत्रातीि पदवया आवण मानसनमान जाणनू घेणयासाठी ह ेप्रकरण मळुातून 
वाचणे वहतावह ठरेि. तयातीि काही पदवया आवण मानसनमान पुढीिप्रमाणे होते. ‘उपाधयक 
: 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 जीवनक्रम 
वयतीत केिा. तयामळेु तयांनी सवतःचया आरोगयाकडे दिुमिक केिे. या सवायंचा पररणाम 
असा िािा की, तयांचे वयाचया ५६ वया वषवी वनधन िािे. तयामळेु तयांचया हातून अनेक 
महत्वाची कामे करावयाची राहहून गेिी. हविदार यांनी रावसाहबे मंडविकांचया जीवनातीि 
महत्वाचया घडामोडी आवण या वनवमत्ाने इतर मानयवरांबरोबर िािेलया पत्रवयवहारातून 
आरोगयाबद्दिचया केिेलया तक्रारी 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 
श्द्ांजिी वाहणयात आिी. याचबरोबर महाराषट्रातीि धळेु, रतनावगरी, पुणे, नागपूर, उदयपूर, 
धारवाड या आवण इतर अनेक वठकाणी तयांना श्द्ांजिी देणयासाठी 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. 
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पत्र िांबत चाििे तर, ‘मी आता आखयान िाविे िाविे आह ेअसे तुमहास वाटेि महणनू 
आखडते घेतो असे विहहून पत्र िागिेच पुरे करीत. वेळ नसलयास अवशय तेवढ्याच शबदांत 
अवशय तेवढाच मजकूर विहहून िा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 पद्त, 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 सवायंची 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 बुवद्मत्ा 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 रोजवनशीबद्दि  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 घटनाक्रम आवण तयाचा िािेिा ततकािीन पररणाम 
या सवायंची 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 पद्तीने 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 गुरंुची 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 
गुरंूचा 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 
सवायंगीण आवण सखोि अभयास केलयाने तयांना रावसाहबे मंडविकांचया सवमि वमत्रपररवाराचा 
पररचय मदु्दामहहून ‘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 वफयर (मुंबईचे गवहनमिर), डॉकटर भाऊ दाजी िाड, 
डॉ. नारायण दाजी, दादाभाई नौरोजी, केरो िक्मण छत्रे, भासकर दामोदर पाळंदे, रावबहादू्दर 
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 पद्त, कािवनष्ठा, उद्ोगवनष्ठा, कतमिवयवनष्ठा, आशावावदतव, 
सवाविंबन, सत्ववनष्ठा, सपष्टोक्ती, सतयवनष्ठा, सवाथमितयाग, तक्रारीपणा, करारीपणा, सवावभमान, 
देशावभमान, वनरवभमान, िोकसंग्रह, नयाययप्रवतृ्ी, सवाभाववक तापटपणा व मादमिव, धममिवनष्ठा, 
आश्मपािन, िांगुिचािनाचा  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 जीणमोद्ार 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 जीणमोद्ार, नानाववध संसथांशी संबंध, मुंबई आवण कोिकत्ा कायद े
कौवनसि, दषुकाळात मदत, सामावजक सुधारणा अशा वकतीतरी केत्रात तयांनी महत्वपूणमि कायमि 
केिे. अवघया ५६ वषायंचया 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. याबद्दि 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 तवद्वषयक चळवळ ते 
तुचछ मानीत असत; ह ेयोगय वकंवा अयोगय हा प्रश्न वेगळा. परंतु समाजसुधारणेचया कायामिस 
तयांनी अप्रतयक रीतीने मदत केिी आह,े याबद्दि आमही तयांचे खरोखर ऋणी आहोत.’१२ 
नयायमतूवी नारायण चंदावरकर यांनी ‘रावसाहबे मंडविक व समाजाची पायाशदु् सुधारणा’ 
या वयाखयानात मंडविकांचया सुधारणा वकती वशसतबद् 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 ववद्वान 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 वषषे 
िािी, तरी वहाइस चानसिरची जागा गेलया एकदोन वषायंचया 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 ववद्वान 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 देऊन 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 आववषकारापययंत चररत्रकारािा एक आवहान असते. साधनसामग्री गोळा 
करताना तो एक संशोधक असतो तर साधनसामग्रीची वनवड ते आववषकारापययंत 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. जीवनक्रम 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 
वनवडावनवडीपययंत 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 वषायंनी 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.े 
साधनसामग्रीबद्दि 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 तयाहहून 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 वषामिनुक्रमाने बांधिेलया पुडकयांचे मोठािे ढीगचया ढीग पुढे वदसू िागिे. ते 
दृष्टीखािी घािून होत आहते तोच रावसाहबेांचे वतमिमानपत्रांतीि िेख, तयांची सभांतीि 
वकरकोळ भाषणे, प्रवसद् मावसक - पुसतकातीि वनबंध व मुंबईचया व किकत्याचया कायद े
करणाऱया सभांतीि वादवववादातमक भाषणे ही दृशयमान िािी. ह्ांचे वनरीकण होताच 
तयांचया रोजवनशा दरुूनच िक वेध ू िागलया. तयांचे आकिन करीत पुढे जाता समतृयावद 
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धममिगं्रथांची रांग पुढे पसरू िागिी. वतृ्पत्रातीि उतारे व इतर फुटकळ कागदांचया राशी 
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 ह्ा प्रवक्रयाही घडून यावया िागतात. वशवाय सामग्रीची 
उपिबधता ही एकाच वेळी वसद्ीस 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 पूवमिग्रह 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 
वनदषेश केिा तरी सुद्ा 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 घटनासुद्ा 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, दैनंवदनी, पत्रवयवहार, 
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वयाखयानादी कायमिक्रमाची प्रवतवतृ्े, आप्-सनेही तसेच समकािीन वयक्ती यांचया आठवणी, 
प्रवतसपधयामिचया प्रवतवक्रया, चररत्रनायक सवकािीन असलयास सवत:चया प्रवतवक्रया, 
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 बवषे 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 जीवनाबद्दिची 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 
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विवहणे भागच पडते .... मदु्दा असा आह े की, या नवया साधनसामग्रीचा उपयोग करून 
एखाद्ा अभयासकाने ते विवहिे महणजे सारे काही संपिे असे होत नसते. इवतहास िेखनात 
‘डेड एनड’ कधीच येत नाही. सदर अभयासक वकतीही ववद्वान, 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 वसद् 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 े
चररत्रातसुद्ा कवलपतािा सथान नसते. चररत्राचे मलूयमापन करीत असताना सवमिप्रथम 
सतयाची कसोटी वापरतात. ‘चररत्र हा वयवक्तजीवनाचा इवतहास असलयामळेु तयातीि 
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सवमि आशय ऐवतहावसक दृष्टीने सतय हवा. चररत्रातीि सवमि घटना, प्रसंग, सथिकाि, क्रम, 
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 देत 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 विहहून 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 शे्यसकर 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 यापूववी 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 
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प्रयतन तयांनी केिा आह.े िहान - िहान बाबींचे, सवयींचे वचत्रण किातमकतेचया दृष्टीने 
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:पकपातीबुद्ीने, 
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 मागाहहून दसुरी पत्रे वाचलयावर संग्राह् 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, सवायंना माहीत असिे तरीसुद्ा 
जीवनाचे सार अगोदरच सांवगतलयाने किेिा कशी बाधा येते याववषयी अ.म. जोशी 
महणतात, ‘चररत्र ह ेवजवंत वयक्तीचे असलयामळेु तयाचा आदी, मधय व अंत सवायंना माहीतच 
असतो. हा आकेप बरोबर आह;े परंतु वजवंत वयक्तीचे चररत्र सवायंना 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 क्रमवार 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 उद्ार या क्रमाने मंडविकांचा जीवनपट 
वाचकांचया समोर ठेविा आह.े तयामळेु मंडविकांचया जीवनातीि एक एक रहसय समजणयास 
मदत होते. चररत्र नायकांचे जीवन टपपयाटपपयाने वयवक्तमत्व ववकासानुसार वनवेदन केलयामळेु 
मंडविकांचे क्रमवार 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. तरीसुद्ा हविदार यांनी मंडविकांनी पत्रे आवण दैनंवदनी यांचा 
वनवेदनाचया ओघात उत्मपणे केिा आह.े तयानंतरसुद्ा तयांनी चररत्राचया शेवटी मंडविकांची 
पत्रे, भाषणे, महणी वदिेिे आहते. या उणेपणाबद्दि 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 पूणमिपण े
टाळिे आहते. याबद्दि मंडविकांचया समाजसुधारणा पाहता येतीि. तयाकाळात कायद्ाने 
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सुधारणा करायचया की िोकांनी सवतःहहून सुधारणा करावयात असे दोन मत प्रवाह होते. परंत ु
या वादाचया भानगडीत न पडता हविदार यांनी मंडविकांना हवया असणाऱया सुधारणा तयांनी 
कशा-कशा केलया याबद्दि सववसतर आवण साधार वववेचन केिे आह.े वादवववाद न मांडता 
हा मदु्दा 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, जीवनक्रम 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 जीवनक्रम (कररअर) आवण वतसरे अंग महणजे वयवक्ततव, जीवनक्रम यांना संदभमि 
देणारी पररवसथती (एनवहायनमिमेंट). या तीन अंगांपौकी कोणतेही अंग चररत्रात टाळता येणार 
नाही.’२६ महणजेच वयवक्ततव, जीवनक्रम 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 जीवनक्रम 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.े

जीवनक्रम चररत्राचे अववभाजय अंग आह.े जीवनक्रम जनमापासून सुरू होऊन मतृयूनंतर 
संपतो. जीवनातीि वेगवेगळया टपपयावरती वेगळा जीवनक्रम असतो. तयात जरी वयवक्ततवाच े
प्रवतवबंब पडिे तरी जीवनक्रम वयवक्ततवाप्रमाणे एकरूप नसतो. कारण जीवनक्रम हा 
बाह्घटकावर अविंबून असणारा घटक आह.े  मंडविकांचा जीवनक्रम 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 जीवनक्रम 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 जीवनक्रमाचया एका साचयात होतो. चररत्रनायकांचया जीवनक्रमाचा 
सवतंत्रपणे ववचार केलयास तो एकजीनसी नाही. तरीही तो जीवनक्रम तया-तया वयक्तीचा आह.े 
जीवनक्रम एकातम वकंवा एकरूप नसिा तरी वयवक्ततवावशवाय जीवनक्रमातीि अनेक पैि ू
समजणार नाहीत. तसेच वयवक्तमत्व ववकास जीवनक्रमावशवाय समजणार नाही. तयामळेु 
मंडविकांचया वयवक्ततवाचा ववचार करताना जीवनक्रम िकात घेतिा आह.े ही या चररत्रांची 
जमेची बाजू आह.े मंडविकांचया बदिणाऱया जीवनक्रमाचा 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 जीवनक्रमात आमिुाग्र 
बदि िािा.’ तयामळेु तयांचे वयवक्ततव हळवे, दःुखी आवण भाववनक िालयाचे तयांनी वमत्रांना 
विवहिेलया वेगवेगळया पत्रांतून वदसते. 

जीवनक्रमाप्रमाणेच पररवसथतीही एकातम नसते. बाह् घटकांवर पररवसथती अविंबून असते. 
अनय एका पररवसथतीत चररत्रनायकाचे वयवक्ततव कसे प्रकटते ते जीवनक्रम व पररवसथतीवरून 
वदसते. ‘पररवसथतीत कुठिाच सिगपणा असत नाही. बाह् जगािा वयवक्तजीवन वजथे 
वजथे सपशमि करते तया तया सपशमिसथानांना आपण पररवसथती महणतो. तेवहा ती तुटक असावी, 
एकातम नसावी, ह ेक्रमप्राप् ठरते. जीवनक्रम एकपट तुटक असिा तर पररवसथती दसपट तुटक 
असते.’२८ रावसाहबे मंडविक यांचया जीवनात पररवसथती नेहमीच बदित होती. तयामधये 
तुटकपणा येत होता. तरीसुद्ा 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 वसद् केिे. तेथीि वातावरणाचा तयांचया जीवनावर काय पररणाम िािा 
याबद्दिचे 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, जीवनक्रम व पररवसथती यांचया संगमातून चररत्राची वनवममिती होत असते. 
तरीसुद्ा वयवक्ततवािा अग्रक्रम देऊन चररत्राची किातमकता वाढवविी जाते. तयामधीि 
प्रधान क्रमाववषयी जयंत वष्ट महणतात, ‘चररत्रािा सावहतयात सथान आह ेह ेिकात घेतिे तर 
चररत्रकार पररवसथतीपेका जीवनक्रमािा आवण जीवनक्रमापेका अवधक महत्व वयवक्ततवािा 
देतो आवण सावहतयरूप चररत्र वनमामिण करतो.’२९ अथामितच वयवक्ततवाचया दशमिनातून चररत्राची 
वनवममिती होते. जीवनक्रम, पररवसथती यांचयामळेु वयवक्ततवािा पूणमिसवरूप येते. चररत्र श्ेष्ठ 
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 वद्वखंदातमक 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 

veJeerve DeeJe=òeerÛeer ØemleeJevee / mee"



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 संपूणमि चररत्रात वेळोवेळी मंडविकांचे संवाद 
वदिे आहते. अनेक महणींचा वापर केिा आह.े जवळजवळ सवमिच प्रकरणांचया सुरुवातीिा 
श्ोक वकंवा कववतेचे कडवे वदिे आह.े तयामधीि एक उदाहरण पाहहू. 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 क्रम कािानुसार ठेविा आह.े कािानुसार 
वनवेदन करताना महत्वाची अडचण महणजे एकाच कािखंडात चररत्रनायकाचया जीवनात 
अनेक घटना घडत असतात. महणनू तया शबदबद् 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 क्रमाने तयांचया जीवनातीि 
सवमि घटना-प्रसंगांचे वनवेदन केलयाने चररत्रनायकांचया जीवनातीि सामानय ते असामानय हा 
क्रम 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 सवायंचा पररणाम 
तयांना असामानयतव प्राप् िािे. तयांचे असामानय वयवक्तमत्व आवण प्रवसद्ीपराड्मखुता 
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 शदु्िेखनानुसार आहते. तर इतर मजकूरांत नवीन शदु्िेखन 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 दजषेदार 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, सवायंगीण पररपूणमि चररत्र ‘महाराषट्र 
राजय सावहतय आवण संसकृती मंडळा’माफमि त पुनप्रमिकावशत होत आह े ही अवभनंदनीय बाब 
आह.े

-  सरंपादर
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८. संत जानहवी, उवन, प.ृ ६०.
९. सवयी आवण अभयास : रावसाहबे ववश्वनाथ मंडविक यांनी सवयी आवण अभयास 

हा छोटेखानी ग्रंथ १४ ऑकटोबर १८५७ रोजी विवहिा होता. हा ग्रंथ मिुांना 
बोधप्रत वहावा महणनू विवहिा असून तयामधये ववद्ारयायंना कोणतया सवयी 
हवयात आवण अभयास कसा करावा याववषयी यथासांग मावहती या ग्रंथात वदिी 
आह.े तयांचे वमत्र इगं्रज अवधकारी वम. जेकब यांना हा ग्रंथ अपमिण केिा आह.े

१०. वहदंसुथानचा इवतहास : रावसाहबे मंडविकांनी सवयी आवण अभयास या ग्रंथानंतर 
‘History Of  India’ या माउंट सटुअटमि यांचया ग्रंथाचे भाषांतर ‘वहदंसुथानचा 
इवतहास’ नावाने केिे. हा महत्वाचा ग्रंथ वहदंसुथानातीि वहदं ू आवण मसुिीम राजे 
यांचयाववषयीचा महत्वाचा ग्रंथ असून या ग्रंथाचे प्रकाशन इ.स.१८६१ रोजी केिे 
होते.

११. एफ.ए.एच इवियट : बडोद्ाचया राजगादीसाठी सयाजीराव महाराजांची वनवड 
िालयावर इगं्रजांनी तयांचयासाठी वशककांचा शोध सुरू केिा. तयावेळी रतनावगरीच े
वजलहा नयायाधीस वम. वडमिवडु यांनी इवियट यांचया नावाची वशफारस केिी. इवियट 
वब्रवटश सेवेतीि तरुण आय.सी.एस. अवधकारी होते. तयांचे वडीि मद्रासिा गवहनमिर 
होते. इवियट जनरि िॉडमि वमंटो यांचे जवळचे नातेवाईक होते. इगं्रज अवधकाऱयांनी 
तयांची बडोद्ातीि राजपुत्रांचया शाळेचे प्राचायमि महणनू वनवड केिी. इवियट यांनी 
बडोद्ात येताच यूरोपातीि पवबिक सकूिचया धतवीवर अभयासक्रम आखिा. 
या शाळेतीि सयाजीराव महाराजांबरोबर घेतिेलया सवमि ववद्ारयायंचे वयवक्तमत्व 
बहुआयामी करणयासाठी तयांनी ववशेष प्रयतन केिे. याचा फायदा संपतराव गायकवाड 
यांनाही िािा. पुढे हा अभयासक्रम संपलयावर सयाजीराव महाराजांनी तयांना 
बडोद्ातच अवधकारी महणनू ठेविे. सयाजीराव महाराज, संपतराव आवण इवियट 
यांचे एकमेकांशी वजवहाळयाचे संबंध होते.

१२. सर नारायण गणेश चंदावरकर यांची वयाखयाने, संपादक, यंदे दा.सा., दामोदर 
सावळाराम आवण मंडळी, १९१४, प.ृ २०५ ते २१९.

१३. िोकमानय वटळकांचे केसरीतीि िेख, २७ फेब्रवुारी १८९४
१४. गडकरी माधव, असा हा महाराषट्र खंड -२ 
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श्री
रावसाहेब ववश्वनाथ नारायण 

मंडविक
सी. एस. आय.  
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बी. ए. एल. एल. बी. ्ह्ेड शिरस्ेदार,

्हायकोि्ल, अपील िाखा, मुबंई
्होमरकृ् इशलय्डचया कशव्ाबद्ध भाषां्राच ेक त्े यांनी शलश्हले.
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म्हाबळेश्वर

And short retirement urges sweet return.
(Milton’s Paradise Lost)

॥ अदीर्लकालीनशवशवक्तवशृत्िः। आवशयकं सवाद ुफलं ददाश्॥
(वरील इगं्िी कशव्ेच ेभाषां्र. सवकृ्)

रावसा्हबे ्हवापाणयाशवषयी पश्ह्यापासनूच फार काळिी रे्  अस्. तयांना मुबंईस आ्यावर 
कधी कधी जवराची पी्डा प्थम ्हो् असे. ्ेव्हा ्े १८५९ सालापासनूच वाळकेश्वरी र्हावयास 
िा् अस्. पढेु १८६७ सालाचया िवेिी रावसा्हबेांचया पतनी व रावसा्हबे या उभय्ांचया प्कृ्ी 
शबर्ड्या. तयांचया पतनीची ने्हमीचीच वायचूी शवकृ्ी वाढली व रावसा्हबेांचा उिवा ्हा् ि्ड 
प्ूड लागला. आप्या वशकलीचया कामाची वयवसथा गणप्राव भासकर यांचयाक्ेड सोपवनू व 
ररची वयवसथा ना्ेवाईकांवर िाकून म्हाबळेश्वरास स्हकुिंुब शवशां्ी रणेयास माच्ल मश्हनयापासनू 
िाऊन राश्हले. बरोबर वै॥ कुिंुबवैद्य रामभाऊ गोरे (सा्ारकर) ्हो्े.

रावसा्हबे शवशां्ी रणेार ्ह े ऐक्ाच तयांच े शमत्र िेकबसा्हबे यांना आनंद झाला. ्े तयांना 
३.११.१८६७ चया पत्रा् म्हणाले, “्मु्ही शवशां्ी रणेयाच ेयोशिले् ्ह ेवाचनू फार आनंद झाला. 
आ्ा शम कमी करून पढुील काळाकर्ा िक्ती राखनू ठेवण,े ्ह ेआ्ाच सव्ल िक्ती खच्ल करून 
पढुील काळी अगदी शनिःिक्त ्होऊन िाणयापके्षा फार बरे आ्ह.े ्मुचया आयषुयाची वदृ्धी म्हणिे 
श्हदंसुथान चया श्ह्ाची वदृ्धी आ्ह ेअिी माझी समिू्  आ्ह.े”

म्हाबळेश्वर येथील थं्ड ्हवा, सवच्छ लो्हांिशमश पाणी, िां््ा इ. गोष्ी रावसा्हबेांना 
मानव्या. पण कुिंुबाची प्कृ्ी मात्र शविषे सधुारली ना्ही, ्री साधारण बरी राश्हली म्हणनू 
उन्हाळया् ्ेथे ने्हमी िाणयाचा संक्प करून ्ीन बंगले रावसा्हबेांनी शवक् रे् ले. वािोळी 
शनरुपयोगी झ्ुडपांची दािी ्हो्ी ्ी साफ करून, शकतयेक शठकाणी शपळदार वेलींचया िाळयांनी 
वेशष्लेले मोठाले वकृ्ष ्हो्े ्े ्ो्ूडन, मधनू मधनू वािा के्या. “तयापवूवी आवारा् प्विे करून 

प्करण ४५
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संचार करणाऱयास तयापासनू चांगलाच प्श्बंध ्हो् असे. कप्ेड अगंा् रालनू शफर्यास तयांची 
खराबी ्होई. उर्ेड शफर्यास अगंास इिा ्होई.” आवारा् पाणयाचा परुवठा मबुलक ्हो्ा, म्हणनू 
्ेथे बिाि्यांची लागव्ड करवी्. कधी कधी मधाची पोवळी वकृ्षावर साप्ड्. वनिोभा शवलक्षण 
असे. इक्ूडन श्क्ेड धाव् िाणारे ससे वे उ्डणारे कबु्लचरुी्िरीर पक्षी आढळ्. दपुारी एके ठायी 
समोरासमोर वकृ्षावर बसनू उरावर अध्लचदं्र धारण करणारे शचशत्र् पषृ्ठभागाच ेबलुबलुनामक पकयांच े
िो्ेड मिंळु धवनी् िबद प्श्िबद करी् बस् अस्. कवशच् रात्रीचया प्संगी ्ेथील रश्हवािांना 
वयाघ्र दि्लन दे्  असे. कधी कधी शवलक्षण पण्लसवशन्, शकंवा दरुून भकयाथ्ल श्ह्ंडणाऱया वनचराचा 
िबद कणवी प्ेड; अथवा कृषणवण्ल ्मां् तयाच े्डोळे चकाकले असावे, असा भास ्होई. उंचनीच 
्होणाऱया ्छायामय आकृ्ी रात्रीचया ्मां् क्षणी दृशय व अदृशय ्हो्. ्ह ेसथान रावसा्हबेांना इ्के 
मानव ूलागले की ्े दरवषवी ्ेथे १८७१ पासनू शनयमाने िाऊ लागले. पणुयाचया पढेु िांगया्नू िावे 
लागे. ्री वािोवाि माणसांकरवी सोय करवनू िा् अस्.

येथे अस्ा रावसा्हबेांना ग्ंथालयाची शविषे उणीव भास ूलागली. एक ग्ंथालय सथापनू ्े 
चालशवणयाच ेशनयम रावसा्हबेांनी ्यार केले. मुबंई्ूहन येणारी व ््लमानपत्रे भिे म्हणनू आणनू दे् .

पश्ह्याने बंगले रावसा्हबेांनी रे् ले ्ेव्हा िी ्हवे् िी्ल्ा ्हो्ी ्ी िसे ्ेथे अशधकाशधक 
बंगले ्होऊ लागले व तयाकर्ा व रसतयांकर्ा िंगल ्ो्डणया् येऊ लागले ्िी कमी ्होऊ 
लागली, असे रावसा्हबे म्हण्. ् री येथील िेक््डया व दऱया-खोऱया वनय मधगुंधाने भर्या अस्ा 
सषृ्ीसौंदया्लने ्होणाऱया आनंदाने आतमा एकरूप ्हो्ो.” (्डाॅ. वेअर यांना पत्र २३.५.८८) दस्ाची 
रककम एकदा भरून ्ही शमळक् दरवषवी द्यावया लागणाऱया दस्ापासनू मकु्त करून रावसा्हबेांनी 
रे् ली. 

रावसा्हबेांची आणखी एक ्हवा खाणयाची आव्ड्ी िागा तयांचया िनमगावािवळ एक आसदू 
म्हणनू गाव आ्ह े्ेथे ्हो्ी. ्ेथील थो्डा ्डोंगर चढ्यावर तयांचया कुलसवामीच े(शीकेिवरािाच)े 
दऊेळ १ आ्ह.े ्ेथे शीचया साशननध एक लाक्डी बंगला बांधनू ्ेथे रावसा्हबे १८७० साली िावनू 
राश्हले ्हो्े. वर्ी इषद उंच पव्ल्ाच ेिृगं, खाली शकंशच् खोल दरी, मधये दवेालयाचया साशनधयाने 
पशवत्र झाले्या झा्डीने झाकलेला बंगला. अिा पररशसथ्ी् रा्ूहन प्ा्िःकाळी पकयाच ेमिंळु गान 
व बागे्ील पाणयाचया झऱयाची ि्पना शवण करून, दपुारी भोिनोत्र ् ाप ्हरण करणारे वारे सेवन 
करून, मध्यावेळी आप्ेष्ांचया दि्लनाने सखु पावनू, रात्री आशमसदृि िां््ेच ेसौखय भागनू, 
स्तीसमवे् रावसा्हबे ब्ुह् आराम पावले.

एशप्लपासनू म ेमश्हनयाचया १३वया ्ारखपेयहं् या शठकाणी रावसा्हबे ्हो्े. ्े कोठे्ही असले 
्री संसथाशनकाप्माण ेतयांचा बे् असावयाचा. मुबंईस ये्ाना बोिीवर किी वयवसथा ठेवावयाची 
्ीशवषयी तयांनी आपले शमत्र गणप्राव भासकर यांना शलश्हले ्हो्े ्े : एश्फनसिन बोिीचया 
कप्ानाला म्ेहरबानी करून कळवा की माझ ेचाकरनोकर व इष्शमत्र शमळून वीस उ्ारंूस्ह मुबंईस 
येणयाकरर्ा येतया वीस मलेा मी ्हणते्ूहन शनरणार आ्ह.े बरोबर एक अश्व, एक सवतस धने ू व 
मणेयासकि आठ भोई इ्कयांची िागा राखनू ठेवण.े याच शठकाणी पनु्हा एकवार १८७३ साली 
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१४ माच्लपासनू ३ मपेयहं् प्कृ्ीचया शनशमत्ाने रावसा्हबे राश्हले ्हो्े. “प्कृ्ी असवसथ अस्याचा 
दाखला रऊेन काम अिषे बंद करून कोिा्लची रिा रऊेन येथे आलो आ्ह.े वशकला्ीच ेकामासंबधी 
येथे कोणी आ्यास तयास शवमखु िावे लागेल. (गणिेपं् िोिी यांना १५.३.७३ च ेपत्र) येथे 
सव्ल काळ तयांनी वाचना् रालशवला. येथे नेले्या गं्थांची यादी साप्ड्े ्ी् ११० ग्ंथाची नावे 
आ्हे् . ्ेवढी सव्ल दऊेन ग्ंथशवस्ार करण ेनलगे. तयांच ेथो्डकया् वण्लन शदले म्हणिे झाले. तया 
ग्ंथा् परुाण,े संश्ह्ा, सतू्रे, समृ् ी, इतयादी धम्लिास्तावरील ग्ंथ, संसकृ् कावये, उपशनषद,े भाषये, 
वयाकरण,े कोि, कायद्याची शविषे पसु्के व भगवदगी्ा अिी ्हो्ी.

अगदी सवसथ बसणयाचा तयांचा मानस ्हो्ा. परं् ु साव्लिशनक कामास वा्ूहन रे् ले्या 
मनषुयास ्से कसे बसवणार! तयांनी एक रतनाशगरीचया कलेकिरक्ेड अि्ल केला ्हो्ा. तया् १. 
कोणतया रसतयांची दरुुस्ी व्हावयास पाश्हिे ्े सांगनू तया कामाक्ेड थो्ेड थो्ेड रुपये खच्ल करून 
लोकल फं्डाची साथ्लक्ा करावी, २. आिंलते, आ्ेड व केळिी येथील ्रींवर ्राफयांची वयवसथा 
करणयाच ेशवचारा् घयावे, ३. तयाचप्माण ेराि, राि्या व पलू वगैरे मोठाली काम ेिी शविषे खचा्लने 
्यार झाली अस्ील ्ेथे र्हदारीची फी ठेवण ेनयायय आ्ह,े ्िी ्हणतेक्डील स्डकेची शसथ्ी नसनू 
या स्डकेवर शगभवणनेिीक एका शठकाणी दस्रुी ठेवली आ्ह े्ी शवचार केला ्र नयायय ना्ही 
असे लक्षा् येईल. कारण थो्डकया िागे्ील लोकांवर ्हा एक िा्ीचा भारी कर आ्ह ेअसे म्हिले 
्र शचं् ा ना्ही. ्र समयी वयापार ्हया् अस्ा ्र गोष् शनराळी, परं् ुइक्डील लोक कृशषकमा्लवर 
शनवा्ल्ह करणारे असनू तयांना वयापाराची गो्डी लागावी म्हणनू सरकार झि् आ्ह,े तया उद्िेास 
अ्प कारणासाठी असले त्रास दणेारे कर उलि बाध आण्ा्. तयासाठी ्हा रश्ह् ्होणयाचा शवचार 
धयाना् येईल ्र बरे इतयादी नम्रपण ेसचूशवले ्हो्े.

याशिवाय रावसा्हबेांनी आप्या पणु ेयेथील वश्डलाशि्ल् शठकाणा् रर बांधनू ठेशवले ्हो्े ्ेथे 
िाऊन िवेिी एक-दोनदा राश्हले ्हो्े.

वळण ेमकुकामी एक रर तयांनी बांधले. येथे पाणी फार सुंदर आ्ह;े सथान अगदी शवशवक्त आ्ह.े 
याशिवाय दापोलीस्ही बंगले रऊेन ठेशवले ्हो्े.

m

संदभ्ल शिपा -

१. सदाशिव माणकेश्वर, सभुदेार प्ां् िंशिरे यांनी शदले्या सनदे्  असा मिकुर आ्ह ेकी या  
 अनाशदशसद्ध िागृ्  संसथानाचा िीणणोद्धार धा्डोपं् (म्ंडशलक) यांनी केला.

mmm
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ब्डोद े

। अतयशुचरि्े मशंत्रशण पाशथ्लवे च ।
॥ शवष्भय पादावपुश्ष्ठ् शीिः ॥
। सा स्तीसवभावादस्हाभरसय ।
॥ ्योर््लयोरेक्रं ि्हाश् ॥ १ ॥

                                               (मदु्राराक्षस)

ब्डोद े संसथान ्ह े श्हदंी लोकांच े व श्हदंी व ््लमानपत्रांच े ला्डके आ्ह.े ख्ेंडराव म्हारािांचया 
शनधनानं्र म््हारराव ्ह ेकैदखानया्नू एकदम राजयपदारूढ झाले, ्ेव्हापासनू दिेी व ््लमानपत्रे व 
श्हदंी लोक शविषे्िः मुबंईच ेलोक, यांच ेसारख ेलक्ष या संसथानाने आप्याक्ेड वेधनू रे् ले आ्ह.े

रावसा्हबेांचया मना् श्हदंी संसथाशनकांशवषयी पणू्ल स्हानभुू् ी असे. तयांची शसथ्ी पा्ूहन 
रावसा्हबेांना वाईि वािे. “्ह्लीचा बोलायचा मखुय शवषय एक ब्डोद ेसरकार ्होय, व दसुरा म्हिला 
म्हणिे को््हापरुचया गादीचा वारसा ्हा ्होय. इ्के रािे मृ्  झाले आ्हे्  की रािपालकांचया 
नेमणकुीचा रोि ध्डाका सरुू आ्ह.े” 

     (३.५.१८७१ च ेि. िेकब यांना पत्र)

श्हदंी संसथाशनकांशवषयी माझ ेधोरण एकच आ्ह.े ्े तयांच ेसंरक्षण करून तयांची सधुारणा करण,े 
्ह े्होय. 

     (४.९.८४च ेआपपा आठ्ये यांना पत्र)

मधनू मधनू रावसा्हबे ब्डोद्याच ेशदवाण ्होणार अिा भशूमका उठशवणया् ये्. “या िागेवर काम 
फार प्ेडल असे वाि्े. मला तयाची मळुीच काळिी वाि् ना्ही. माझा सवभाव रािाला िसिसा 
कळ् िाईल ् स्सा ् ो माझा र्षे करी् ना्हीसा ्होईल कारण माझया अगंा् कॉनसरव्होशिझम फार 
आ्ह.े काय पंचाई् प्ेडल ्ी रेस्ेडनिची xxx कधी कधी खिके उ्ड्ील. मला सरकारचा पाशठंबा 

प्करण ४६
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शमळेल आशण माझया अिी पाळ्या िा्ील ्र रोिाळा दरुुस् करून चांगली वयवसथा करणयाच े
पा्हीन.”

 (एका इगं्ि शमत्रास पत्र)

रावसा्हबेांचया अिी पाळण े संसथाशनकांना िकय नव्ह्े व तयाबरोबर तयांची शदवाणशगरीवर 
नेमणकू ्होण े िकय नव्ह्े. ्ेव्हा नसुतया शवचारापलीक्ेड गोष् गेली नव्ह्ी. नं्र पढेु नेमणकू 
दादाभाई नवरोिींची झाली. ्ह ेपणू्ल रावसा्हबेांचया पक्षाचचे ्हो्े.

दादाभाई यांची कारकीद्ल यिसवी व्हावी अिी रावसा्हबेांची फार इच्छा ्हो्ी. तयाचप्माण े
दादाभाईसदु्धा संसथाना्ील काम उत्म चालावे म्हणनू तया कामावरील नेमणकुांसंबंधी का्ही स्ला 
रावसा्हबेांची रे्  अस्. ८.१.७४ चया दादाभाईस शलश्हले्या एका पत्रा् ्ेथील सव्ल खातयांची 
रचना काय आ्ह ेतयासंबंधी माश्ह्ी रावसा्हबेांनी मागवली ्हो्ी. ्ी मखुय्िः अिी -

“१. ्मुच े शि््ह,े ्ालकेु व म्हाल शक्ी? २. मलुकी आशण नयाय खा्ी शनराळी करणार 
काय? ३. का्ही मधयव्वी नवी खा्ी काढणार की काय? ४. पेनिनासंबंधी रकमा भरून शरििीि 
अमला्ील का्ही चांगली माणसे शमळावी म्हणनू अि्ल करणार की काय?”

रावसा्हबेांनी शिक्षण, मलुकी, िंगल व नयाय इतयादी इगं्िी अमंला्ील खातयां्ील बऱयाच 
लोकांची शिफारस केली ्हो्ी. तया् कामाचा अनभुव, प्ामाशणकपणा, करारीपणा, व ्ुहिारी ्हचे 
गणु लक्षा् रे् लेले ्हो्े. १५.१.७४ चया पत्रावरून असे शदस्े की, दादाभाईनंी रावसा्हबेांना मखुय 
िजि ्होणयाशवषयी आग््हपवू्लक शवनं्ी केली ्हो्ी. परं् ु ्े म्हणाले की माझया वेळाची शकंम् 
्मु्हाला फार प्ेडल; श््का बोिा सिेिवर रालण ेप्िस् ना्ही. ्ेथे न िाणयाच ेदसुरे कारण असे 
शदस्े की, “खदु् ब्डोद्याचया अशधप्ीची िी शसथ्ी ्हो्ी श्चया्ूहन तयाचया वािोळे असणाऱया 
लोकांची शसथ्ी अशधक नीि नव्ह्ी. म्हणनू बा्हरेून िर उपाय योिले ्र तयांचा गणु ्े येऊ दे्  
ना्ही्.”

“नाना मोरोिी१ व म्हादवे गोशवंद रान्ेड यांना्ही शमळशवणयाचा प्यतन दादाभाईनी केला ्हो्ा. 
रान्ेड न शमळ्ील ्र जयाची चांगली वशकली चाल् असेल व जयावर ्डोळे शमिून कामशगरी 
सोपवावी असा मनषुय िोधनू काढला पाश्हिे.” 

       (२१.१.७४ च ेपत्र)

यानं्र अशधक चांगली राशिसिरे, आवक िावक बकेु, एक मश्हनया् शनकाला् न शनराले्या 
कामाचया श्हिबेाची सव्ल खातयां्ील बकेु, िरूर तया मलुकी कामाची, नयायाच े कामाची, व 
पोशलसचया कामाची श्हिोबी माशसक पत्रके इगं्िी पद्ध्ीवर चाल ूकरणयाशवषयी सचूना रावसा्हबेांनी 
केली ्हो्ी.

अिा री्ीने दादाभाई संसथानचा गा्डा ्हाकी् अस्ा म््हारराव गायकवा्ड यांना 
तयांचयाबरोबर चालावयाच ेकाय्ल झपेेना व दादाभाईस रािीनामा दणेयाची पाळी आली. दादाभाईचया 
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कारकीदवीबद्ल रावसा्हबेांच ेम् चांगले ्हो्े. “दादाभाई नवरोिी यांची नेमणकू शदवाणाच ेिागेवर 
झाली ् ी उत्म ्हो्ी. िे नाव सालरिंग यांनी ्हदैराबादसे कमाशवले शकंवा शदवाण ब्हादरू ररनुाथराव 
यांनी त्रावणकोर येथे कमाशवले ्ेच दादाभाईनी ब्डोद्यास कमाशवले अस्े. परं् ुयावे श््के यि 
न येणयाला कारण रावसा्हबेांनी एका पत्री असे शदले आ्ह े- ्ेथे नोकरीवर िाणयापवूवी िी नककी 
वयवसथा करून घयावयाला पाश्हिे ्हो्ी ्िी तयांनी करून रे् ली ना्ही. ्थाशप राशिनामा दणेयास 
्िीच कारण े्हो्ी असे खात्रीने सांग्ो.”

पढेु शदवाण कोण ्होणार याशवषयी चचा्ल सरुू झाली न झाली ्ोच एक भयंकर प्करण उपशसथ्
झाले.

“ब्डोद्यास कन्लल फेरी ्ह ेगायकवा्ड यांचया दरबारा् इगं्ि सरकारच ेरेस्ेडनि ्हो्े. तयांना शवष 
रालणयाचा प्यतन म््हारराव गायकवा्ड यांनी केला. ्हा इगं्ि सरकाराशवरुद्ध केलेला मोठा अपराध 
्हो्ो म्हणिे जया िथवीवर ्े ब्डोद्याच ेरािे माशनले िा् ्हो्े तयांचा भगं ्हो्ो म्हणनू असा प्यतन 
करण ेम्हणिे इगं्ि सरकाराशवरुद्ध लढाई करणयासारख े्हो्े. म्हणनू म््हारराव गायकवा्ड यांना 
१४.१.१८७५ रोिी कैद करणया् आले.”

या आरोपापासनू मकु्त ्होणयाची संधी म््हारराव यांना दणेयाकरर्ा तयांची चौकिी कशमिन 
नेमनू करणयाच े सरकारने ठरावले ्हो्े. राजय खालसा करी् ना्ही व राजयाचा कारभार श्हदंी 
लोकां्ील लायक मनषुयांचया ्हा्ी दऊे असा गव्हन्लर िनरल यांनी १४.१.१८७५ रोिी िा्हीरनामा 
काढला. तयाने लोकांची मने सवसथ झाली.

पणु,े ठाण,े अ्हमदनगर, सा्ारा, वाई, सोलापरू इ. शठकाणी लोकांचया सभा ्होऊन वरील 
िा्हीरनामा प्शसद्ध के्याबद्ल गव्हन्लर िनरल यांच ेआभार मानणया् आले. पणुयाचया लोकांनी 
सचूना केली की कशमिनमधये पंच असावयाच े्े म््हारराव यांचया दिा्लच ेअसावे आशण इगं्ि व 
श्हदंी असे नयायाधीि पंच नेमावे. तया् ठाणयाचया सभनेे रावसा्हबेांना पंच नेमावे म्हणनू शवनं्ी 
गव्हन्लर िनरल याक्ेड केली ्हो्ी. नेशिव्ह ओशपशनयनने अिी आग््हाची सचूना केली ्हो्ी की 
पंच ्ह ेनयायखातयां्ील अशधकारी असनू ्हायकोि्ल िजिा्ूहन कमी पायरीच ेनसावे. तया् यरुोशपयन 
व श्हदंी या दो्होंचा समाविे व्हावा व या खातयाचया बा्हरेचाच मनषुय ्हवा असेल ्र सर िी. 
माधवरावासारखा ग्ृहसथ घयावा.

पंचामधये ्ीन यरुोशपयन व ्ीन श्हदंी नेशमले गेले. म्हणिे शनमम ेश्हदंी लोक व शनमम ेयरुोशपयन 
झाले ्े असिेः सर ररच्ड्ल कौच, कलकत्ा ्हायकोिा्लच ेचीफ िि, िनरल मी्ड, म्हसैरू व कूग्लच े
कमीिनर, शम. पी. एस. मलेशव्हल, पिंाबच ेकमीिनर, शीमं्  म्हाराि ियािीराव शिदं,े अशलिा 
ब्हादरू, ियपरूच ेम्हाराि व सर रािे शदनकरराव. याने लोकांना चांगले वािले. शम. सकोबल व शम. 
इनव्हरॉररिी सरकार्फते  काम चालवी् ्हो्े. सारिनि बॅलनिाईन ्ह े शवलाय्े्ूहन बॅररसिर आणले 
्हो्े. तयांच ेबरोबर िां्ाराम नारायण, गायकवा्ड ्फते  काम करी् ्हो्े. सव्ल पंचाच ेएकम् झाले 
ना्ही. म्हणनू म््हारराव यांना नसु्े पदचयु्  करणया् आले. शिदं ेसरकार, शदनकरराव व सर ररि्ड्ल 
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कौच यांच ेम् प्डले की, आरोप िाशब् ्होणयाइ्का परुावा ना्ही. साि्लनि सा्हबेांनी म््हारराव 
यांना सो्डशवणयाबद्ल िथ्ल करून दाखशवली म्हणनू मुबंईचया लोकांनी तयांना मानपत्र अप्लण केले.

पढेु म््हारराव यांना मद्रासक्ेड निर कैदे्  ठेवणया् आले. ्रंुुगा्नू गादीवर बसलेले रािे 
गादीवरून पर् ्रंुुगा् गेले ्ही दवैाची लीला ्होय!

पढेु ख्ेंडराव म्हाराि यांची स्ती शीमं्  राणी िमनाबाईसा्हबे यांना दत्काची परवानगी शदली व 
तयांनी शीमं्  सयािीराव गायकवा्ड यांना शवधीपवू्लक मां्डीवर रे् ले. ्ेव्हा म्ूुह ््ल चांगला लागला 
्हो्ा. सर िी. माधवराव यांना शीमं्  ्होळकर यांचयाक्ूडन मागनू रऊेन तयांना शदवाण नेमणया् 
आले. ्ेव्हा आ्ापयहं् श्हदंी िन्ेची ना्डी मनाच े्प््ेने िोराने उ्ूड लागली ्हो्ी ्ी सवसथपण े
चाल ूलागली. एवढेच ना्ही पण सव्ल श्हदंी प्िा लॉ्ड्ल नाथ्लरिकु यांची कृ्ज्ञपण े्ारीफ करू लागली.

m

संदभ्ल शिपा -

१. या मुबंई्ील प्शसद्ध प्भगु्ृहसथांचया बद्ल रावसा्हबेांच ेम् फार चांगले ्हो्े. ३५ वषते यांनी 
 सरकारची नोकरी उत्म री्ीने केली. तया्ली भर बं्डाचया अमदानी् का्ही वषते पणुयासारखया
 शठकाणी ली. रावसा्हबेांनी एका पत्रा् यांचयाशवषयी असे उद ्गार काढले की नानाच ेयोगय्ेचे

लोक ्हा्ाच ेबोिांनी मोिणयाइ्के ना्ही्, नामदार शगबस सा्हबेांच्ेही म् असेच ्हो्े. “मला 
नाना मोरोिीच ेिील आव्ड्े. ्हा भला मनषुय आ्ह.े"

mmm
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शीमं्  सयािीराव गायकवा्ड सेनाखासखले
यांचा राजयाशभषके. 

प्करण ४७

शवर्नमानसपषुकरांबरमशणिः सामन्भपूावशल-।
॥ प्ोद्यनमौशलम्हाद्रतनसषुमािोणीकृ्ांशघ्रर्यिः॥

। राितपाव्लणिी्रशशमशकरणनयककाररकीतया्लशयिः।
॥ कारुणयैकशनके्नं शविय्े शीमान ्ब्डोदशे्वरिः॥ १॥

(शी सयािीराव गायकवा्ड सरकार कािीस गेले अस्ा ्त्रसथ शवर्ान िास्तीिनांनी तयांना 
संसकृ्मधये मानपत्र शदले तया्ील एक श्ोक१)

शीमं्  सयािीराव गायकवा्ड सेनाखासखले यांचा २८.५.१८८१ रोिी मोठ्या थािाने 
राजयाशभषके झाला. तया प्संगी रावसा्हबेांना खास आमतं्रण ्हो्े. एकंदर उतसव एक आठव्डा 
म्हणिे २६ ्ारखपेासनू ्ो एक्ीस ्ारखपेयहं् झाला. तयापैकी मखुय शदविी व आणखी एका 
शदविी असे रावसा्हबे ् ेथे ्हिर राश्हले ्हो्े. आपली वयवसथा किी काय झाली आ्ह े् ी पा्हणयास 
पढेु बापसूा्हबे आठ्ये यांना पाठशवले ्हो्े. गिानन कृषण भािव्ेडकर (सरसा्हबेांच े बंध)ू ्ह े
दशक्षणीम्ंडळीची वयवसथा ठेवणयाक्ेड नेमलेले ्हो्े.

रावसा्हबेांची उ्रणयाची शविषे वयवसथा एका बागे् केली ्हो्ी. रावसा्हबेांची ब्डदास् उत्म 
र्हावी म्हणनू अपपािी कािीनाथ शनमकर या नावाचया ग्ृहसथास मदु्ाम नेमणया् आले ्हो्े. तयाने 
ब्डदास् उत्म ठेवली असे तयास रावसा्हबेांनी शिफारसपत्र शदले तयावरून शदस्े.

एकंदर बे् ्छापील काय्लक्रमाप्माण ेझाला.
२६ ्ारखसे सकाळी   : रो््डयाचया िय्ल्ी
२६ ्ारखसे संधयाकाळी   : दरबार
२७ ्ारीख  : खाना
२८ ्ारीख रोिी प्ा्िःकाळी : राजयाशभषके ८.३० वाि्ा सिास्त झाला. मुबंईचया 

  गव्हन्लर सा्हबेांनी सव्हस्े राजयाची सतू्रे अप्लण केली.
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या उतसवा् मिेवानया, िय्ल्ी, दरबार, प्दि्लनसमारंभ, गव्हन्लर सा्हब व रािेसा्हबे यांचया 
भिेी व उलिभिेी, िवाश्हराच े शनरीक्षण, शचत्याची शिकार, लोकांकर्ा साव्लिशनक बािार, 
्ंिावरक्डील वारांगनांचा नाच व गवायांचया मिलिी्ही रोि चाल ू्हो्ी. याशिवाय ्डफाचया 
थापीवरच े मराठी ्माि,े कसर्ी खळे, भां्डांची भाषण,े गारु््डयांच े खळे, कळसतू्री बा्ुह्यांच े
खळे, माक्ेड व आसवले यांच ेखळे, फरीगतकयाचा खळे, प्ेहलवानांचया कुसतया, गरुव व ्होलार 
यांच ेवाद्यवादन, प्ंग उ्डवनू तयाबरोबर आकािा् उ्डवलेली आ्षबािी व रोषनाई इ. अगंांनी 
ब्डोदा नगरीला र्ारकानगरीच ेरूप आले ्हो्े. 

कोणी निराणा नेऊ नये अिी शवनं्ी म्हारािांनी केली ्हो्ी. िवेिी म्हारािांची भिे रऊेन 
उतसवाचया दसुऱया शदविी रावसा्हबे पर् आले. भेिीच े वेळी म्हारािांची बशुद्धमत्ा पा्ूहन 
रावसा्हबे आनंशद् झाले.

“गायकवा्ड सरकार यांची व माझी मलुाख् झाली. शीमं्  सयािीराव म्हाराि ्ह े्रुण रािे 
फार ्हो्करू आ्हे् . शम. इशलयि यांनी कामशगरी करून ठेशवली आ्ह े्ी इ्की मोठी आ्ह ेकी 
पढुचया शपढीच ेलोक तयांना दवुा दे्  रा्ह्ील. तयांचा शिषय सशुवज्ञ, सजू्ञ, समुनसक, व सावधान 
झाला आ्ह.े” 

(७.१.८२ च ेशम. बे्डरबन्ल यांना इगं्िी् पत्र)

म्हारािांना उपदिेातमक लेखी शनरोप रावसा्हबेांनी एका सनेह्ाचया ्हा्ी मदु्ाम पाठावला 
्हो्ा. ्ो वाचणयासारखा आ्ह.े “म्हारािांना माझा शनरोप कळवा की, धम्ल, अथ्ल, काम व मोक्ष या 
चार प्व ््लक िक्ती आ्हे् . तया म्हारािांना शवशद् आ्हे् च. या चार िक्तींिी संग् असे चार वग्ल 
मनषुयाच ेकेलेले आ्हे् . ्े आ ््ल, शिज्ञास,ू अथा्लथवी व ज्ञानी. या्ील िो शेष्ठ वग्ल आ्ह ेतया् गणले 
िाणयाचया लालसेन िनक व भीषम यांचा उचच उद्िे मना् धरूनच काय करावयाच े्े म्हारािांनी 
करावे.”

 शी सयािीराव म्हाराि ्ह े एक ्रूण भपू्ी बाळपणापासनू शम. इशलयिसारखया बशुद्धमान 
उदार इगं्ि गरुूच े साशननधया् अस्याने पिाई् झाले ्हो्े. बशुद्धमान श्हदंी रािपतु्र खरे इगं्िी 
शिक्षण शमळा्याने काय कराम् करू िक्ा् श्च ेशीमं्  सयािीराव ्ह ेमशू ््लमं्  उदा्हरण आ्हे् . 
पौवा्लतय संसकृ्ीच ेउचच धयेय काय आ्ह े ्े तयांना कोणी सांगणारा रावसा्हबेांसारखा अशधकृ् 
परुूष, रािकारणी, समािधोरणी, ज्ञानी, अनभुवी व म्हारािांवर पे्म करणारा भिेला. तयांचा उपदिे 
सतपात्री अस्यामळेु उतकृष् फल दणेारा झाला असलाच पाश्हिे या् संिय ना्ही. कारण,

। पात्रशविषे ेनयस्ं गणुान्रं व्रिश् शि्पमाधा्िुः।
। िलशमव समदु्रिकु्तौ मकु्ताफल्ां पयोदसय॥ १॥

m
संदभ्ल शिपा -

१. ्ह ेमानपत्र बापदुवे िास्ती यांनी वाचनू दाखशवले. ्ह ेबनारस कॉलेिमधये जयोश्ष शवषयाच े
अधयापक ्हो्े. यांना यरुोशपयन व श्हदंी जयोश्ष अवग् ्हो्े म्हणनू ह्ांना ्डॉ. शव्सन दसुरे
 केरोपं्  म्हण्.

mmm
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शप्नस ऑफ वे्स यांच ेआगमन

प्करण ४८

ना शवषणिुः पशृथवीपश्िः

म्हाराणी शव्हकिोररयासा्हबेांच ेजयेष्ठ शचरंिीव (िे तयांचया नं्र सा्वे ए्डव्ड्ल म्हणनू गादीवर 
बसले ्े) यवुरािपदारूढ अस्ा १८७५-७६ साली श्हदंसुथाना् आप्या भावी प्िेस दि्लन 
द्यावयास आले ्हो्े. तयांच ेसवाग् फार पे्मभावाने श्हदंी लोकांनी केले. तयांना रािेरिवा््डयांक्ूडन 
मोठमोठे निराण े तयांचया ऐश्वया्लला िोभ्ील असे लक्षावधी शकम्ीच े शमळाले. मखुय रािे 
रिवा््डयांचया भिेी सेके्रिॅररएिमधये झा्या. यांचया आगमनाशवषयी रावसा्हबेांनी सर बाि्लल शफयर 
यांना १२.३.७६ च ेएक पत्र शलश्हले ्े -

“यवुरािांचया आगमनाने लोक खषू व्हायला ्िीच कारण ेआ्हे् . एवढेच ना्ही पण तयांच े
वास्वय लरकुाशलक आ्ह े म्हणनू ्े ्क्रारच कर्ील, कारण यवुरािांचा ब्ुह्ेक वेळ व लक्ष 
श्हदंसुथाना्ील रािेरिवा््डयांनीच आप्याक्ेड ओढून रे् ली आ्हे्  व ्से ्होण ेसा्हशिक आ्ह.े 
‘ना शवषण:ु पशृथवीपश्िः’ अिी आमची म्हण आ्ह.े पथृवीप्ीचया अगंी शीशवषणचूा अिं आ्ह ेअिी 
राषट्ीय भावना आ्ह.े म्हणनूच सा्ासमदु्रापलीक्डील म्हाराणी सा्हबेांचया पतु्राच ेदि्लन रणेयाकर्ा 
लाखो मनषुयांच ेथवे रसरले. यवुरािांवर दवेाची कृपा असो ्ही प्ाथ्लना.”

“यवुरािांचया या भमूीवरील रािकीय प्वासा् का्ही अ्डचणी ये्ील अिी मला िकंा 
केव्हा्ही नव्ह्ी. माझया का्ही शवश्वास ूशमत्रांसमवे्  शरिशिि इशं्डयाचया वािेल तया भागा् िाणयाच े
मी सव्: ्होऊन वेळ प्ड्यास केले अस्े. िोपयहं् सरकार नयायाने वाग् आ्ह ेलोकांच ेखािगी 
कारभारा् ्हा् राली् ना्ही; एलशफसिन सा्हबेांची दृष्ी कायम ठेवी् आ्ह े्ोपयहं् ्ीळभर्ही भय 
मना् धरणयाच ेशकंशचदपी कारण ना्ही.”

यवुराि मुबंईस आ्यावर मयशुनशसपल कॉपणोरेिनक्ूडन िे मानपत्र तयांना अप्लण करावयाच े्हो्े 
्े ् यार करणयाकर्ा िी एक कशमिी नेमली ्हो्ी, श्च ेसभासद रावसा्हबे ्हो्े. तयाचप्माण ेल्हान 
मलुांस शमठाई वािणयाकर्ा एक कशमिी नेशमली ्हो्ी श्च्ेही सभासद ्हो्े. पषुकळ संसथाशनक, 
रािेरिवा्ेड, सरदार व शेष्ठ लोक यांना आमतं्रण ेकेलेली ्हो्ी तया् पढेु शदले्यांचा समावेि ्हो्ा.
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्हदैराबादच ेशनझाम सरकार, इदंरूच े्होळकर सरकार, ब्डोद्याच ेगायकवा्ड सरकार,को््हापरूच े
्छत्रप्ी, काठेवा्ड व कच्छ या प्ां्ां्ील संसथाशनक, ठाकूर व नबाब व राव, दशक्षण म्हाराषट्ा्ील 
सव्ल संसथाशनक, सर शदनकरराव, बो्हरी लोकांच ेमु् ला, पवार, मु् ाशलक, प््ापराव, गिुर, अमातय, 
पंश्ड्राव इ. इ.

को््हापरूचया म्हारािांचया सवाग्ाथ्ल रावसा्हबे सिेिनवर गेले ्हो्े. तयावेळेस सरकारी 
अशधकारी, रोगे, केिविी नाईक व बेचरदास अबंाईदास बरोबर ्हो्े.

शप्नस ऑफ वे् स मुबंईस आ्यावर िी पौवा्लतय लोकांचया चालीप्माण ेशचरकाल समृ् ी रा्हील 
अिा थािाची शमरवणकू शनराली ्हो्ी ्ी् खदु् यवुराि, गव्हन्लर िनरल व मुबंईच ेगव्हन्लर असे 
एका गा्डी्, मग मागे तयांचा पररवार व मोठमोठ्या रािेरिवा््डयांचया गा््डया ्होतया. बालरािे 
शीसयािीराव गायकवा्ड आप्या सोनयारुपयाचया ्ोफा रऊेन आले ्हो्े. तयांचया मागनू सरकारी 
अशधकारी म्हणिे ्हायकोि्लच ेिजि, काउशनसलर व का्ही ग्ृहसथ ्हो्े. तया् श्हदंी ग्ृहसथ चारच 
्हो्े. एक रावसा्हबे, म्हमदअ्ली रोगे, अबंाईदास बेचरदास व सरदार पदमिी पेस्निी. ्हा या 
सवाहंस मोठाच मान शमळाला ्हो्ा या् संिय ना्ही. 

मुबंईस इ्की गदवी झाली ्हो्ी की एवढ्या मुबंई् एक पा्ुहण ेयवुराि आले पण तयाबरोबर 
ररोरर दर शबऱ्हा्डा् एक एक ्री पा्ुहणा बा्हरेगावा्ूहन मिा प्हावयास आलेला ्हो्ा.

दीपोतसव ्छान झाला. भिेी पर्भिेी झा्या. भिेीच े वेळी यवुरािांनी ख्डी ्ािीम दऊेन 
आप्या ्हा्ाने पानसपुारी शदली.

पर्भिेीचा समारंभाचा पथृपण े लाभ का्ही रािांसच शमळाला. तया् सालरिंग, म्हसैरूकर 
म्हाराि, कच्छच ेराव, ्छत्रप्ी, गायकवा्ड व उदपेरूच ेम्हाराि ्हो्े. यावेळी एकमकेांची समृ् ी 
र्हावी म्हणनू उंची द्ेहनगयांचा शवशनमय झाला. बाकीचयांना सेके्रिेररअिमधये पर्भिे दणेया् 
आली. एकंदरी् ्हा समारंभ अतयं् संसमरणीय झाला.

यवुरािांचया आगमनापासनू बरेच फायद ेझाले. म्हाराज्ञींचया नं्र ्ह े यवुराि िगा्ील एक 
अ्ी मोठ्या साम्राजयाच ेअशधप्ी व्हावयाच े्हो्े. कर वसलू करणारा कलेकिर, नयाय दणेारा िजि, 
बंदकूवाला सोिीर, ्छ्डीवाला िाळामास्र, िकुंवाला इशंिशनयर इतयादी सरुळी्पण ेराजयकारभार 
करणारे, िां््ा राखणारे, शिक्षणाचा प्सार करणारे, रस्े बांधनू दिेा् दळणवळणाबरोबर 
वयापारवदृ्धी करणारे सरकारी अशधकारी, पौवा्लतय दिेां् रािशनषे्ठच ेअप्तयक्ष उत्िेक उपाय खरे, 
परं् ुप्तयक्ष उपाय म्हणिे लोकांचया पढेु प्तयक्ष रािाची मू् वी उभी पाश्हिे. श्च ेदि्लन ्हो्ाच ्ह े
आपले भावीरािे व आपण तयांची प्िा या भावनेने कोि्यवधी प्िेला आनंद प्ाप् व्हावयाचा ्हो्ा. 
१८७२ साली१ अतयवसथ शसथ्ी् अस्ा जयांचया आयु्लवदृ्धीकर्ा श्हदंी प्िेने येथे बसनू प्ाथ्लना 
केली तया रािपतु्रास पनुि्लनम दऊेन परमशे्वर इक्ेड पाठवी् आ्ह े्ही क्पनाच पे्मातपादक ्हो्ी. 
्र््च श्हदंी संसथाशनकांची व साम्राजयाशधप्ीची प्तयक्ष ओळख व्हावयाची ्हो्ी. तयांचया वरची 
शनष्ठा अ्हम्हशमकेने दाखशवणयाची संधी तयांना शमळावयाची ्हो्ी. तयाचप्माण ेआप्या प्िेचया 
रािशनषे्ठचा अनभुव रऊेन तयांना मम्ेने वागशवण े्ह ेआपले क ््लवय आ्ह े्ह े्त्व यवुरािांना मनावर 
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शबंबवनू घयावयाच े्हो्े. दोस् संसथाशनकांच ेपे्म पा्ूहन तयांची दोस्ी प्संगी श्ह्प्द ्होणारी आ्ह े
्ह ेसमिनू घयावयाच े्हो्े. सारांि, इगलं्डचया पजूय रािरराणया्ील प्िावतसल यवुरािांच ेज्ञान 
श्हदंसुथानाला झाले व रािशनष्ठ श्हदंसुथानच ेज्ञान यवुरािांमाफ्ल ् इगंलं्डला झाले. रावसा्हबेांचया म्े 
यवुरािांनी िे िे दि्लनीय ्े ्े पाश्हले ना्ही- यवुराि आले व गेले लोकांनी पिूा केली. यवुरािानी 
दिेा्ील दि्लनीयांपैकी पषुकळसे पाश्हले की ना्ही याशवषयी िकंा वाि्े. ्े फार बदु्धीमान शदस्ा्. 

(१३.३.१८७६ च ेिेकब यांना पत्र)

m

संदभ्ल शिपा -

१. या साम्राजयावरील संकिप्संगी मुबंईचया नागररकांनी परमशे्वराची प्ाथ्लना मुबंादवेीचया दवेळा् 
एकत्र िमनू केली. शनमतं्रणपशत्रका रावसा्हबेांचया स्हीने शनरा्या ्होतया. तयांच ेसाथीदार 
सर मगंळदास नथभुाई, शवनायकराव िकंरििे लकमीदास शखमिी, ररनुाथ नारायण खोिे, 
मरुारिी गोकुळदास, शवनायक वासदुवे इ. ्हो्े.

mmm
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शद्लीदरबार

प्करण ४९

 द्रषु्कामािः सभांचवै धम्लरािंच पाण्डवम ्।
॥ शदगभयिः सवते समापे्िुः क्षशत्रयास्त्र भार्! ॥
। ्तसदिः पाशथ्लविैः कीण्ल रिाह्मणशै्च म्हशष्लशभिः।

॥ भ्ाि्ेऽसम ्दा रािननाकपषंृ्ठ यथामरैिः॥ २ ॥
(म्हाभार् सभापव्ल. रािसयू यज्ञाच ेवण्लन)

मुबंई इलाखया्ील शनव्डक सरदार व नामांशक् लोक यांना यवुरािाचया सनमानाथ्ल शद्लीस 
भरले्या दरबाराच ेआमतं्रण दणेयाच ेकाम श्हदंसुथान सरकाराने मुबंईच ेगव्हन्लर याक्ेड सोपशवले 
्हो्े. गव्हन्लर सा्हबेांसारखया मोठ्या मनषुयाने आमतं्रण करावे व ्े आमतं्रण जयास द्यावयाच ेयाने 
का्ही कारणावरून नाकारावे या् िोभा नस्े म्हणनू कवशच्प्संगी तयाला आमतं्रण द्यावयाच े
तयास आगाऊ सचुशवणयाची पद्ध्ी असेल ्ीप्माण ेरावसा्हबेांना एक पत्र पाठवनू नामदार गव्हन्लर 
सा्हबेांचया खासगी कारभाऱयांनी रावसा्हबेांना १८७६ चया आकिोबर मश्हनया् आगाऊ शवचारले 
की िर कर्ा ्मु्हाला दरबारास आमतं्रण करणया् आले ्र याचा फायदा ्मु्हाला रे् ा येईल 
शकंवा ना्ही ्े कळवावे. रावसा्हबेांनी आमतं्रणाचा सवीकार करणयापवूवी  “माझया एक दोन अ्डचणी 
आ्हे्  तया किा दरू ्हो्ील या शवचारा् मी आ्ह.े अ्डचणी काय आ्हे्  ्े खासगी भिेीने 
कळशव्ो. असे खासगी पत्र नामदार व्ुड्हाऊस, मुबंईच ेगव्हन्लर, यांना शलश्हले. तया अ्डचणी दरू 
्हो्ील असे भिेीअं् ी शनषपनन झा्यावर रावसा्हबेांनी आमतं्रणाचा साभार सवीकार ्होईल असे 
कळशवले.” तयाप्माण ेपढेु रावसा्हबेांना सरकारा्नू शद्ली दरबाराच ेआमतं्रण आले व तयांनी ्े 
आनंदाने सवीकारले.

शद्लीस यवुरािांच े दि्लन व्हावयाच े ्हो्े ्सेच नानाभषूणभशूष् सामं् म्ंडलाच्ेही दि्लन 
व्हावयाच े्हो्े. तयाच ेक्पना्ी् वैभव पा्ूहन नयनसाफ्य व्हावयाच े्हो्े. परं् ुयाच वेळेला 
द्ेहसाफ्य करणयाकर्ा शीकािीशवश्वेश्वराच े दि्लन रऊेन, गंगासनान करून येणयाची इच्छा 

BxÉ 4011--6+
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रावसा्हबेांना झाली. ना्ाळची सिुी, शद्ली दरबार व कािीयात्रा या दोन्हीस परेुिी नस्यामळेु 
्हायकोिा्ल्ील कामासंबंधी रिा घयावी लागली व ्ी अशधक आनंदाने दणेया् आली. शदवाणी 
कामाची ् ्हकुबी शमळाली; परं् ुरावसा्हबे या वेळेस सरकारी वकील ्हो्े. ् ेव्हा फौिदारी कामाची 
वयवसथा सरकारचया परवानगीने करणया् आली. तयांनी आपली काम ेिामराव शवठ्ठल यांचयाक्ेड 
सोपशवली ्हो्ी. ब्ुह् काल रोगाने िि्लरर् व म्हणनू परसवाधीन झाले्या आप्या परम शप्य 
पतनीस्ही कािीयात्रेपासनू उतपनन ्होणाऱया पणुयाईची वािेकरीण करणयाकरर्ा बरोबर रणेयाचा 
शवचार रावसा्हबेांनी केला.

ििी रािाची सवारी शनर्े ्िीच ्ही रावसा्हबेांची शनराली ्हो्ी, असे म्हि्यास शबलकूल 
अश्ियोक्ती ्होणार ना्ही. तयांनी शद्ली येथील अशधकाऱयांना पत्रे दऊेन दोन कारकून पढेु 
पाठशवले. मुबंईकरांकरर्ा नेमले्या िागेवर आपले ्ंब ू मारून सामानसमुान आ् नीि लावनू 
सव्ल कुिंुबाची वयवसथा अगोदर करून ठेशवणयाच ेकाम तयांचयाक्ेड सोपशवले. पश्ह्याने आप्या 
पतनीचया ्ैना्ीला िरूर ्ेवढे नोकर (शस्तयांपैकी व परुुषापैकी) रे् ले. शिवाय एक मणेा व ्ो 
वा्हणयाकर्ा स्ही भोई रे् ले. आचारी, पाणके, दोन रो्ेडवाले बरोबर रे् ले. शिवाय ने्हमीच े
्डॉकिर रे् ले. आणखी पाच-स्हा िवळचया नातयाची म्ंडळी व ररा्ील दवेाची पिूा करणारे 
गरुुिी रे् ले. रखवालदार व खशिनदार वगैरे नोकर रे् ले. ने्हमीचा नाशप् सेवक वगळला ना्ही. 
कािीस िाणयाचा यांचा बे् झाला आ्ह,े चांगली संधी आली आ्ह ेअसे समि्ाच, यांचया ररी 
का्ही शदवस बागलुनाथाच ेपाणी भरणारा काव्डीवाला याने आपणास नेणयास शवनं्ी के्यावरून 
तयास्ही रणेया् आले. बंग्याचया शकंवा ्ंबचूया बा्हरे लावणयाकर्ा नावाचया रंगशवले्या 
पाि्या व दरवािावरील शिपायांचया गळया् पेि्यां्नू अ्डकशवणयाकरर्ा नावाच ेशब्ले अस्या 
्डौलाचया सरंिामा््ही का्ही उणीव भास् नव्ह्ी.

प्तयेक बरोबर येणाऱया माणसाच ेबोिे शक्ी व तया् वस् ूकाय काय ्होतया याची नीि यादी 
करून रे् ली. संसाराला लागणाऱया भां््डयाकंु््डयांपासनू मीठ-शमचवी मसाला व धानय इतयादी सव्ल 
शिनसा थो््डयावेळचया बरोबर रे््या.

नाथ्ल वेसि प्ाशव्हनसच ेलेफिनंि गव्हन्लर यांना एक व मधयप्ां्च ेकमीिनर सा्हबे यांना  एक 
अिी पोशलशिकल खातयां्नू सरकारीरीतया शिफारसपत्रे रावसा्हबेांनी १५.१२.७६ ्ारखचेी रऊेन 
ठेवली ्हो्ी, तयांचा सारांि पढेु शद्याप्माण े्हो्ा - “नेक नामदार रावसा्हबे शवश्वनाथ नारायण 
म्ंडशलक मुबंई इलाखयाचया कायद ेकाउशनसलाच ेिादा सभासद, शद्लीस दरबाराला ्हिर रा्ूहन 
पढेु कािीस िाणयाकरर्ा शनराले आ्हे् . या पत्रावरून यांची आम्ही ओळख करून दऊेन म्हण्ो 
की ्े शिष्ाचाराचया अनगु््हास पात्र आ्हे् .” शदवस फार थं्डीच ेअस्यामळेु इ्कया सव्ल म्ंडळीस 
लोकरीचया काप्डाच ेकप्ेड शिवशवले ्हो्े. नं्र खािा म्ंडळीकर्ा शद्लीपयहं् फसि्ल कलासचा 
्डबा राखनू ठेशवला ्हो्ा व १५ ्ारखलेा मुबंई्ूहन शनरनू शद्लीस पो्होच् ्ोपयहं् मकुकाम कोठे 
व कोणचया ्ारखलेा करावयाचा व ्ेथनू केव्हा शनरावयाच े याबद्लचया काय्लक्रमाचया प््ी 
्छापनू ्यार ठेव्या ्होतया. वािे् िी. आय. पी. रे्वेचया मनेॅिरने रावसा्हबेांनी सांशग््याप्माण े
अला्हाबादपेयहं् व बनारस पासनू पढेु इ. आय रे्वचेया वयवसथापकाने सोय केली ्हो्ी.
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नेक नामदार रावसा्हबे शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक यांची मुबंई्ूहन बनारस व ्ेथनू 
अला्हाबादके्ूडन शद्लीस व ्ेथनू मुबंईस पर् ये्ाना ठरशवलेला प्वासक्रम.

१. शठकाण : मुबंई, शनरणयाची वेळ : रात्री ६, पो्हणयाची वेळ : .....्ारीख : १८७६ श्डसेंबर
१५, समरणाथ्ल शलशख् : िी. आय.पी. रे्वेने मलेगा्डी्नू ६ श्शकिांचया कुिंुबाचया 
सोईचया ्डबया्नू.

२. शठकाण : खां्डवा, शनरणयाची वेळ : …., पो्हचणयाची वेळ : ९.३५ सकाळी, 
 ्ारीख : १८७६ श्डसेंबर १६, समरणाथ्ल शलशख् : खां्डवयाला मकुकाम. येथनू पढेु 
 िबलपरूक्ेड िाणाऱया दसुऱया गा््डया बऱयाच आ्हे्  असे शदस्े. शनरणयाची ्यारी 

आमची ्होईल तयाप्माण ेिबलपरुास आम्हास नेणयाची सचूना दणे.े

३. शठकाण : खां्डवा, शनरणयाची वेळ १०.५ सकाळी, पो्हचणयाची वेळ : …, 
 ्ारीख : १८७६ श्डसेंबर १७, समरणाथ्ल शलशख् :....

४. शठकाण : बनारस, शनरणयाची वेळ : …, पो्हचणयाची वेळ : ११.१५ सकाळी, 
 ्ारीख : १८७६ श्डसेंबर १८, समरणा्ह्ल शलशख् : १८, १९ व २० ्ारखांस बनारस येथे 

मकुकाम.

५. शठकाण : बनारस, शनरणयाची वेळ : १०.३० सकाळ, पो्हचणयाची वेळ : ...., 
 ्ारीख : १८७६ श्डसेंबर २१, समरणा्ह्ल शलशख् : इ. आ. रे्वेने सपेिल टे्न काढून श्ला 
 िी.आय.पी. रे्वेचा कुिंूबाचया सोयीचा ्डबा, ६ श्शकिांचा, मुबंई्ूहन आणलेला िो्डण े

व शिवाय एक श्सऱया वगा्लचा ५ खणी ्डबा इ. आय. रे्वेचा िो्ूडन रणे.े

६. शठकाण : अला्हाबाद, शनरणयाची वेळ : …, पो्हणयाची वेळ : २.३० दपुारी, 
 ्ारीख : १८७६ श्डसेंबर २१, समरणाथ्ल शलशख् :....

७. शठकाण : अला्हाबाद, शनरणयाची वेळ : ९.५ रात्री, पो्हचणयाची वेळ : २.३०, ्ारीख 
: १८७६ श्डसेंबर २१, समरणा्ह्ल शलशख् : मले गा्डी इ.आय. रे्वेचा एक ्डबा अरंोळीचा 
व नोकरांकर्ा राखले्या सोयीचा, पश्ह्या वगा्लचया ७ श्शकिांचा.

८. शठकाण : ्ुं्डला, शनरणयाची वेळ :…., पो्हचणयाची वेळ : ९.५ सकाळी, 
 ्ारीख : १८७६ श्डसेंबर २२, समरणा्ह्ल शलखाण : मले गा्डी इ. आय. रे्वेचा एक ्डबा 

अरंोळीचा व नोकरांकर्ा राखले्या सोयीचा, पश्ह्या वगा्लचया ७ श्शकिांचा.

९. शठकाण : ्ुं्डला, शनरणयाची वेळ : १०.५० सकाळी, पो्हणयाची वेळ :…., 
 ्ारीख : १८७६ श्डसेंबर २२, समरणा्ह्ल शलशख् : मले गा्डी इ.आय. रे्वेचा एक ्डबा 

अरंोळीचा व नोकरांकर्ा राखले्या सोयीचा, पश्ह्या वगा्लचया ७ श्शकिांचा.

१०. शठकाण : शद्ली, शनरणयाची वेळ : …, पो्हचणयाची वेळ : ६.५ रात्री, ्ारीख १८७६
 श्डसेंबर २२, समरणा्ह्ल शलशख् : .......
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११. शठकाण : शद्ली, शनरणयाची वेळ : ११.३०, पो्हचणयाची वेळ : …, ्ारीख १८७७ 
 िानेवारी २, समरणा्ह्ल शलशख् : इ. आय. रे्वेचा नवा ्डबा कुिंुबाचया सोयीचा,   

आरंोळीचया व नोकरांचया सोयीचा, सा् पश्ह्या वगा्लची श्शकिे काढून पर् िाणयाकरर्ा 
 या ्ारखसे राखनू ठेवण.े

१२. शठकाण : अला्हाबाद, शनरणयाची वेळ : …, पो्हचणयाची वेळ : ६.१० सकाळी, ्ारीख 
: १८७७ िानेवारी २, समरणा्ह्ल शलशख् : ३,४,५,६ िानेवारी १८७७ अला्हाबादसे 
मकुकाम. येथनू सा् श्शकिे काढून कुिंुबाचया सोयीचा, दसुऱया ्ारखसे शद्लीस 
ठरशव्याप्माण ेइ्र सोयीचा, ७ िानेवारीला शनरणयाकर्ा िो्डावयाचा.

१३. शठकाण : अला्हाबाद, शनरणयाची वेळ : १०.५५ रात्री, पो्हचणयाची वेळ : …., ्ारीख : 
१८७७ िानेवारी ७ १

१४. शठकाण : िबलपरू, शनरणयाची वेळ : …., पो्हचणयाची वेळ : ८.३० सकाळ, ्ारीख : 
१८७७ िानेवारी ८

१५. शठकाण : शनरणयाची वेळ : ९.१५ सकाळ, पो्हचणयाची वेळ : …, ्ारीख :१८७७ 
 िानेवारी ९

१६. शठकाण : मुबंई, शनरणयाची वेळ :…., पो्हचणयाची वेळ : ११.४५ सकाळ, ् ारीख १८७७ 
 िानेवारी १०, समरणाथ्ल शलशख् : एक ्डबा ७ िानेवारीला राखलेला मुबंईला पर् 
 िाणयास

िनरल टॅ्शफक मनेॅिर व ररी रा्ूहन यांच ेक्षेम शचं् नू मागा्लवर ्डोळे लावनू राश्हलेले आप्ेष् या 
सवाहंिी पत्रवयव्हार ्ारेनेच ्हो् असे. वािे् िास् मकुकाम करावयाचा झा्यास आपले ्डबे 
सो्डवनू ठेवी् व पढेु सोईस प्ेडल तया गा्डीस िो्डवी्, व तया कर्ा िे िादा ्हािील प्ेडल ्े 
आनंदाने भरी्.

रावसा्हबेांनी पढेु पाठशवले्या ग्ृहसथांनी आगय्ास िाऊन राव रािे शदनकरराव यांची भिे रे् ली 
व रावसा्हबे स्हकुिंुब ये्ा् असे तयांना कळशव्यावर तयांनी असे म् शदले की शद्लीची ्हवा 
थं्ड आ्ह.े आिारी मनषुयास ्ेथे न नेण ेबरे. कानपरूची ्हवा उत्म आ्ह.े प्यागास शठकाणाची सोय 
चांगली आ्ह.े

यावेळी शद्लीस “सकाळी पारा ४० अिंावर असे. दपुारी ६० अिंावर असे. शद्ली, िबलपरू, 
कानपरू व प्याग याशठकाणी उ्रणयाची वगैरे सोय राव रािे शदनकरराव यांनी आपले कारकून 
पाठवनू केली ्हो्ी.”

रावसा्हबे प्थम कािीस गेले. ्ेथे शनतय री्ीप्माण ेधमा्लदाय झाला. तया् समुारे २५० शवर्ान 
संनयािांस मो्ीचरुाच ेभोिन रालनू ्छाि्या अप्लण के्या. येथील ्ीथ्लशवधी सव्ल आिोप्यावर 
आप्या पतनीस का्ही लवयािमयास्ह मागे ठेऊन रावसा्हबे प्यागावरून पढेु शनराले.

२३.१२.७७ रोिी गव्हन्लर िनरल यांची सवारी मोठ्या थािाने नगरप्वेि करणार असा काय्लक्रम 
्हो्ा. तयाप्माण ेरावसा्हबे ्ा. २२ रोिी संधयाकाळी ६-५ वाि्ा शद्लीस ्हिर झाले.
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मुबंई्ील शिष्िन म्हणनू रावसा्हबेांशिवाय आणखी प्मखु म्ंडळी रािशनमतं्रणावरून दरबारला 
गेली ्हो्ी. तया् खालील म्ंडळी ्हो्ी. 

शी शवश्वशे्वरनाथ गोसवामी, सर िमििेिी िीिीभाई, बॅरोनेि, बैरामिी िीिीभाई, नामदार म्हमंद 
अ्ली रोगे, बेचरदास अबंाईदास, प्ोफेसर केरो लकमण ्छत्रे; शवनायकराव वासदुवेिी, कमरूद्ीन 
्ययबिी, िां्ाराम नारायण व ररनुाथ नारायण इ.ं

या दरबाराचया ्हकीक्ीशवषयी रावसा्हबेांनी केलेली त्रोिक शिपण ेसाप्ड्ा्, “२३ श्डसेंबर 
रोिी दपुारी व्हॉईसराय सा्हबेांची सवारी शनराली व तयांच ेसवाग् िमुमामिीदी् झाले. ्ेथे मी 
गेलो, तयावेळी मिला मुबंई समाचार, रास् गोफदार व इदंपु्कािच े इगं्िी एश्डिर, बेचरदास, 
बदु्रद्ीन ्ययबिी, िां्ाराम नारायण, इतयादी शमत्र भिेले. सवारी्ील ्हत्ी उत्म री्ीने िृगंारलेले 
्हो्े. या समारंभा् सर शदनकररावांचया मलुाचा सव्:चा ्हत्ी ्हो्ा. सैनयाची सलामी वगैरे दखेावा 
चांगला ्हो्ा. का्हींनी या समारंभास पां्डवांचया रािसयूयज्ञाची उपमा शदली. लोकांमधये ्ुहरा्ल िबद 
चाल ूझाला. पढेु सव्ल िां््ा झाली. दसुऱया शदविी सादरपण ेमी भावनगरच ेरािे व गौरीिकंर यांची 
भिे रे् ली. नं्र िां्ाराम नारायण व ररनुाथ नारायण खोिे ्ह ेभिेले. रंगाचाय्ल यांची भिे म्हसैरूचया 
कॅमपमधये झाली. ्ेथे नरसीनीयंगार, म्हारािांच ेशिक्षक भिेले. रंगाचाय्ल यांचया अगंी ब्ुहशु् पणा व 
क्पक्ा शदसनू आली. वैद्यक व इ्र शवशवध शवषयांवर अधा्ल्ास आमच ेभाषण झाले. बंगलोर 
व म्हसैरू याशवषयी बोल्ाना तयांचया अगंावर स्हष्ल रोमांच उभ ेराश्हले व ्े म्हणाले ्मु्ही एकदा 
इक्ेड या व श्हदंसुथाना्ील सवाहं् परुा्न अिा ्ामीळ सधुारणचेा नमनुा आमचया प्ां्ा् व मद्रास 
इलाखया् पा्ूहन िा ्री ! २५ ्ारखसे सर शदनकरराव व सर िमििेिी यांना भिेावयाच े्हो्े व 
मला शकंशच् जवरांि वाि्यामळेु ररी राश्हलो. २६ ्ारखसे म्हममद अली रोगे व भसुकुिे भिेले.”

“२७ ्ारखसे पंश्ड् शवश्वेश्वरनाथ नवल गोसवामी यांचया बरोबर अिोकस्ंभ व तयावरील लेख 
प्हावयास गेलो. ्हा एक ब्ृहदाकृ्ी शिलाशपं्ड असनू तयावरील िनुा लेख ्हळू्हळू नाि पाव् 
आ्ह ेअसे शदसले. ्ही एक िनुया शक््याची प्गंश्डका असावी असे तयांच ेम् आ्ह.े स्ंभास मळू 
आधारभू्  िो बरुुि तयाची्ही शसथ्ी ्िीच शदसली. दरुुस्ी करणयाची फार िरूर आ्ह.े ्कुवी 
दरवािावरील लेख काय आ्ह े्े ्डॉकिर भाऊंचया कागदांवरून मुबंईस गे्यावर पाश्हले पाश्हिे. 
बरोबर असलेले पंश्ड् फार शवर्ान शदसले. कुरुक्षेत्र, इदं्रप्सथ, ्क्षशिला, सप्लसत्र व कु्बुशमनार 
यांचयावर तयांनी लेख शलश्हले आ्हे् . बाळािी पां्ुडरंग ्ह ेतयांचया येथे उ्रले ्हो्े. सव्ल िा्ीं्नू 
चार वगा्लच ेचार संर करावे असे पंश्ड् प्श्पादन करी् ्हो्े.”

“२८ ्ारखलेा बं्डाचया समारकािवळील दसुरा अिोकस्ंभ प्हावयास गेलो. ्ेथनू श्हदंरूावकी 
कोठीवरून शवनायकराव यांचया येथे आलो.”

“२९ ्ारखलेा पंश्ड्िींबरोबर कु्बु व योग–मायेच ेदवेालय पा्ूहन आलो. सफदारिंगच ेथ्ेड 
पाश्हले. तयास लोक मद्रसेा म्हण्ा्. ियशसंग याची मो्डकळीस आलेली वेधिाला पाश्हली. श्ला 
यंत्रमतं्र म्हण्ा्.”
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प्याग शद्ली इ. शठकाणी म्ंडळीबरोबर रावसा्हबे पे्क्षणीय सथळे प्हावयास िा् ्ेव्हा मोठ्या 
अशधकाऱयांक्ूडन “्ह ेसरकारच ेपा्ुहण ेआ्हे् , यांना ्ह ेसथळ दाखवा” अिी शिफारसपत्रे रे्  अस्.

“३० ्ारखलेा व्हाइसराय सा्हबेांचया ्ंबकू्ेड गेलो. ्ेथे आम्हाला शवनायकरावांनी आ् 
बसशवले. व्हाइसराय सा्हबेांनी मला रौपयपदक शदले. ्ेथे ्होळकरांचया कॅमपमधये गेलो. तयांना 
मशू ््लमं्  मराठा प्हावयास साप्डला. माझ ेआ्डनाव म्हणिे तयांना मराठी राजया्ले एक रािशचन्ह 
वािले व तयाच ेमळू ्सेच असावे असे वािले. परं् ुमला तयाची माश्ह्ी ना्ही. ३ वाि्ा सर 
शदनकरराव रािवा्ेड यांना भिेलो व तयांनी केले्या सा्हाययाबद्ल मी तयांच ेआभार मानले.”

“१ ली िानेवारी ७७ रोिी लॉ्ड्ल शलिन यांचया भिेीचा मोठा समारंभ झाला. ्ो ्छापील 
काय्लक्रमाप्माण े पार प्डला. रात्री या बािलूा येणयास शनरालो. शदनकररावांनी बांधले्या 
दवेळािवळील बंग्या् उ्रलो.”

रावसा्हबेांचया मना्नू पषुकळ क्षेत्रे प्हावयाची ्हो्ी परं् ु परेुिी रिा नस्यामळेु काय्लक्रम 
आख्ड्ा घयावा लागला. रे्वके्ूडन तयांची इ्की उत्म वयवसथा केली गेली की, रावसा्हबेांनी 
प्वासाच ेिवेिी िनरल टै्शफक मनेॅिर, शम. ्हने्ी कॉन्डर, यांना मदु्ाम पत्र शल्ूहन तयांच ेआभार 
मानले. “माझया शद्लीचया प्वासा्ील शचरसमरणीय गोष्ींपेकी आपण उत्म वयवसथा माझया 
म्ंडळीचया सवासथयाकरर्ा ठेवली् ्ही एक ्होय.”

रावसा्हबे आप्या रुगणाई् पतनीसमवे्  कािीयात्राकरून सखुरूपपण ेपर् आ्याच ेऐकून 
रावसा्हबेांचया एका पािवी शमत्रास आनंद वािून तयाने शलश्हले:

“आप्या द्ेहाच ेसाथ्लक करण ं्ही िी प्तयेक श्हदंूचंया हृदया् इच्छा वस् अस्े, जया इच्ेछपढेु 
इ्र सव्ल मनोरथ ् चु्छ वाि्ा्, ् ीच एकिी कािीशवश्वेश्वराचया दि्लनाची व गंगासनानाचया लाभाची 
इच्छा सौ. अननपणूा्लबाईस एवढे कष् भर थं्डीचया शदवसां् सोसणयास सामथय्ल दे् ी झाली. तयांची 
्ही शद्धा वाखाणणयासारखी आ्ह.े तयाप्माण ेतयांना फळ शमळालेच असेल.”

पर् आ्यावर आप् इष्शमत्रांस गंगाप्साद व कािी्ील का्ही वस्ते अिी दणेया् आली. 
मरुु्डास िाऊन मांवदी करून श्चया प्ीतयथ्ल स्हस्र भोिन रावसा्हबेांनी रा्ले. दशक्षणा रुपया 
रुपया शदली.

m

संदभ्ल शिपा -

१. १८७७ चया िानेवारीनं्रचया ्ारखां् फरक करण ेिरूर झा्यास अला्हाबादसे ३ ्ारखसे 
 िरूर कळवण.े 

mmm
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सरकारी वशकली

प्करण ५०

Of law there can be no less acknowledged, than that her seat is the bosom of God, her 
voice the harmony of the world, all things in heaven and earth do her homage, the very least 
as feeling her care and the greatest as not exempted from her power.

(R. Hooker Ecclesiastical polity)

। योलोकेष ु्नोश् िाशन्मपरां द्यौभू्लशमपिूासथलम ्।
॥ आलानंम्ह्ोलरोश्च शनय्ं संरक्षण ंिक्तीम् ्॥
। सोधमणोिगदीश्वरसय हृदये कृतवा शनवास शसथ्िः ।

॥ ए्ावद्याशद नाशधकं खल ुभवे् ्मानयं िनानां सदा ॥ १ ॥
(वरील इगं्िी ओळींच ेभाषां्र)

इगं्िांचया चांग्या चांग्या संसथापैकी नयायमशंदरांची संसथा सवणोतकृष् आ्ह.े ्ेथील नयाय 
दणेयाचया पद्ध्ीच ेसवरूप शनदणोष आ्ह.े नयायमशंदराच ंदार सवाहंस उर्ेड आ्ह.े एक सवरूपाचा नयाय 
सवाहंस शमळ्ो. कारण िे कायद ेआ्हे्  ् े शनशश्च् सवरूपाच ेआ्हे्  व शलशख् आ्हे् . ्हायकोिा्ल्ील 
नयायाधीि बाह्िक्तीवर अवलंबनू नस्यामळेु ्हायकोिा्लची पदवी फार शेष्ठ आ्ह.े या कोिाहंनी 
आप्या सथापनेपासनू शमळवलेली लोकशप्य्ा कायम राश्हली आ्ह.े अिा पशवत्र शठकाणी १८ वया 
प्करणां् सांशग््याप्माण ेरावसा्हबे १८६३ साली वशकली करू लागले ्ी ्े िवेिपयहं् करी् 
्हो्े. तयांना ्ेथील नयायपद्ध्ी पसं् झाली.

“्ह्लीची नयाय पद्ध्ी शकतयेक बाब्ी् श्हदंसुथानाच ेपनुरुजिीवन करील. पषुकळ नवे नवे प्श्न 
लोक काढी् आ्हे् . समदिवी नयाय व नी्ी ्ही दोन्हींशवरुद्ध अस्यामळेु जया िनुया चालींच ेसमथ्लन 
कर्ा ये् ना्ही तयावर मारा सरुू झाला आ्ह.े उदा्हरणाथ्लिः नकु्ेच गिुरा्े् एका परुुषाने एका 
स्तीिी श्चा प्ी शिवं्  अस्ाच लगन लावले. पश्ह्या प्ीने शफया्लद आण्ाच ्ो नकुसानीची 
भरपाई करणयास ्यार झाला. तया िा्ी् अिी अमगंल चाल आ्ह ेअसा परुावा तयाने आणनू 
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शदला. शि््हा िजिने ठरशवले की अिी चाल शसद्ध झाली आ्ह.े परं् ु्हायकोिा्लक्ेड ्ह ेप्करण योगय 
मागा्लने आले ्ेव्हा असे ठरशवणया् आले की, ्ही चाल सव्ल कायद्यांचया शवरुद्ध अस्यामळेु ्ी 
नयायय धर्ा ये् ना्ही. परं् ुअिा ्ऱ्हचेा खिला कोिा्लपढेु पश्ह्यानेच आ्यामळेु शिक्षा िरा 
्हलकी दणेया् आली.” (२८.९.६४ च ेिनरल िेकब यांना शलश्हले्या इगं्िी पत्राच ेभाषां्र) 
रावसा्हबेांची ्हायकोिा्ल् शदवसानशुदवस प्श्ष्ठा वाढ् गेली.

२६.११.१८६३ रोिी शम. ्डनबार यांचया माफ्ल ् ्हायकोि्लचया ररपोि्लची िागा पतकारणयाची 
खिुी आ्ह ेकी ना्ही ्े नामदार चीफ िशसिस यांनी शवचारले. शवचार करून सांग् असे म्हणनू 
दसुऱया शदविी पतकर्ो असे रावसा्हबेांनी शम. ्डनबार यांना सांशग्ले व ्ही नेमणकू करणयाबद्ल 
‘मी नामदार चीफ सा्हबेांचा आभारी आ्ह’े असे कळशवणयाची शम. ्डनबार यांना २७.११.१८६३ 
रोिी शवनं्ी केली.

“या् पैिाची प्ाप्ी शविषे नव्ह्ी पण सव्िःच ेज्ञान वाढावे” ्हाच रावसा्हबेांचा ्हे्  ू्हो्ा. जया 
खि्या् पवूवीचया सदर अदाल्ीच ेठराव रद् करणया् ये्ील, तया व १८६९ चा अकॅि आठवा 
या खाली येणारे अथवा इ्र म्हत्वाचया, खि्यां्ील ठराव प्शसद्ध करावे अिी सचूना नामदार 
सा्हबेांनी रावसा्हबेांना केली ्हो्ी.

कायद्याशवषयी सकूम ्ार्मय ज्ञान वाढशवणयास या कामाच े रावसा्हबेांना सा्हायय झाले व 
तयांची कुिल्ा नयायाधीिांचया निरेस या मागा्लने प्ूड लागली.

१८६४ साली एक नयायाधीि रिेवर गेले ्हो्े तयावेळेस असे सांग्ा् की रावसा्हबे िरी 
नकु्ेच वशकली करू लागले ्हो्े ्री तयांची या िागेवर नेमणकू व्हावी अिी शिफारस का्हींनी 
केली ्हो्ी. पण िागा शमळाली ना्ही, पढेु याचसाली तयांना ्हायकोि्ल वशकलीचया परीक्षेचया 
कशमिीच ेसभासद नेमणया् आले.

वशकली ्हाच मखुय पोिाचा धदंा रावसा्हबेांनी पतकरला ्हो्ा. ्री तयांचया शमत्रांस तयांनी ्से 
करावे असे वाि् नसे; म्हणनू मधनू-मधनू कोणी शमत्र तयांना अनय शवचार करावयास लावी; परं् ु
शवचाराचया बा्हरे तयांची मिल गेली ना्ही.

रावसा्हबे नोकरी्नू ररकाम े झालेले पा्ूहन लखमीदास भिे दऊेन म्हणाले “रावसा्हबे ्मु्ही 
काठेवा्डा् िाम सा्हबेांच े शदवाण ्होणयास कबलू आ्हा् काय? व असाल ्र पगार शक्ी 
मागाल? ्मु्ही गे्याने दिेाच ेक्याण ्होणार आ्ह.े िामसा्हबेांच े्र ्होईलच ्होईल. संसथानच े
पणू्ल अशधकार ्मु्हाला दणेयास रािेसा्हबे कबलू आ्हे् ?” रावसा्हबे म्हणाले ्ही संधी शवचार 
करणयासारखी आ्ह.े परं् ुमी माझया धदं्याला शचकिून रा्हणयाचा शनश्चय केला आ्ह.े तया्च माझा 
भागयोदय आ्ह.े श्हदंी लोकांना आ्ा ्हायकोिा्ल् नयायाशधिाची िागा उपलबध झालेली आ्ह.े 
्ी शमळणयाची आिा मी का करू नये याबद्ल का्ही कारण शदस् ना्ही. अथा्ल्च मला पषुकळ 
वषते सक्त पररशम करावे लाग्ील व ्े फार खषुीने करीन. ्थाशप योगय मनषुयाची शनव्ड करणया् 
रािेसा्हबेांना मद् करणयाच ेरावसा्हबेांनी कबलु केले व ्े म्हणाले प्थम ्मुच ेम्हणण ेकाय आ्ह े
्े गव्हन्लर सा्हबेांचया माफ्ल ् येऊ द्या. ६.१.१८६४.
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१८७६ साली शम. धीरिलाल, सरकारी वकील, यांचया शनधनाने सरकारी वशकलाची िागा 
ररकामी झा्यामळेु तया िागेकर्ा दोन उमदेवार ्हो्े. एक रावसा्हबे व दसुरे नानाभाई ्हररदास. 
रावसा्हबे नानाभाईच ेएकाअथवी अग्ि ्हो्े. रावसा्हबेांना नानाभाईचंया अगोदर मनुसफ नेमणया् 
आले ्हो्े. नं्र चार वषते सरकारी नोकरी रावसा्हबेांनी उत्म केली ्हो्ी व कायद ेकाउशनसला्सदु्धा 
चांगली कामशगरी केली ्हो्ी व तयांनी नानाभाईचंया अगोदर वशकली करणयास आरंभ केला ्हो्ा. 
म्हणनू ्ी िागा रावसा्हबेांना शमळेल असे लोकांना वािले ्हो्े व ्िी शकतयेक लोकांची आकांक्षा 
्हो्ी असे शदस्े. गिुरा्ी व ््लमानपत्रां्नू ्िा शिफारिी ्होऊ लाग्या ्होतया. परं् ुनानाभाई 
्हररदास ्ह्ेही एका अथवी रावसा्हबेांच ेअग्ि ्हो्े. कारण वशकलीची सनद तयांना रावसा्हबेांचया 
अगोदर शमळाली ्हो्ी तयांच ेबशुद्धसामथय्ल व कायद्याच ेज्ञान चांगले ्हो्े. तयांना सरकारी वशकलीची 
िागा पककेपणी दणेया् आली व तयांची िनिाचया िागी बदली नेमणकू करणया् आली व 
रावसा्हबेांना सरकारी वकीलाची िागा बदली म्हणनू दणेया् आली.

या िागेवर ८ ऑगसि रोिी रावसा्हबे रुि ूझाले. प्ाप्ी थो्डी असे. मग ्ही िागा का पतकरली 
श्च ंकारण तयांनी शम. कॅनिी यांना २५.८.१८७६ चया पत्री कळशवले ्े असे : या िागे् म्ेहन् फार 
प्ड् आ्ह ेतया मानाने पैसे शमळ् ना्ही्. ्थाशप अपीलिाखचेया वकील म्ंडळी् ्हा मान सवाहं् 
मोठा समि्ा्. म्हणनू मी श्चा सवीकार केला आ्ह.े

इ्के झाले ्री रावसा्हबेांना दसुरे शठकाणी संसथाना् नेणयाची इच्छा का्ही सने्ही प्कि करी् 
“दसेाई ्हररप्साद सं्ोषराम यांनी भावनगरची शदवाणशगरी पतकर्ा की काय” असे रािेसा्हबेां्फते  
शवचारले. उत्र का्ही शदवसांनी दईेन असे रावसा्हबेांनी सांशग्ले. (२.१२.७८ रो.) परं् ु शदवाण 
्होणयाच ेतयांनी पतकरले ना्ही. पढेु १८८४ साली रावसा्हबेांना ्ही िागा पककेपणी शमळाली.

कलकतयाच ेउमेिचदं्र बॅनिवी यांनी या प्संगी अशभनंदनपर पत्र पाठशवले. तया् तयांनी म्हिले 
की ्मु्हाला सरकारी वशकलाची िागा पककेपण ेशमळाली म्हणनू मला ्मुच ेअशभनंदन करू द्या. ्ही 
िागा केवढी ल्हान व श्चयावर केवढ्या प्च्ंड बशुद्धचया मनषुयाची नेमणकू झाली आ्ह े्ह ेपा्ूहन 
खदे ्हो्ो. ्हा सव्ल कालमश्हमा समिनू या्ही िागेवर ्मुची नेमणकू झाली ्ह ेपा्ूहन मला आनंदच 
्हो्ो.

या िागेवर रावसा्हबे िवेिपयहं् ्हो्े.

mmm
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दषुकाळ
(१८७६ व १८७७)

प्करण ५१ 

िाक मखुामधी का्ही ।
मि ना्ही म्हण्ी अनन पंधरा शदनी ।
िळा शपवशुन शकश् नळां् फुगले,

पळां् वप ुतयागनुी ।
गळां प्ुडशन शकश् र्डश्,

शकश् वरश्ं बाळक म्ुडद ेकंविाळुनी ॥
(चाल) कर्ील काय ्हो अननाशवण गांिली ।

्ही दशुनया सारी िठराशगनं् भािली । 
्ही दषुकाळाची नौबद बरी वािली ॥ १॥ िा.

(रामिोिीकृ् दषुकाळाच ेवण्लन)

“लागेल ्ो पैसा खच्ल करा पण दषुकाळा्नू (माझया प्िेच)े िीव वाचवा”

(१८७३-७४ साली बंगा्या् भयंकर दषुकाळ प्डला ्हो्ा ्ेव्हा ्ेथील अशधकाऱयांना 
म्हाराणी शव्हकिोररया सा्हबेांचा ्ुहकूम)

१८७६ साली दशक्षण म्हाराषट्ा् फार उग् सवरूपाचा दषुकाळ प्डला ्हो्ा. तयावेळेस 
रावसा्हबेांनी दषुकाळ शपश्ड्ांच ेसंरक्षण करणयाकर्ा आिोकाि शम केले. दानिरू लोकांना उद्िेनू 
तयांनी एक लेखी शवनं्ीपत्र आप्या स्हीने काढून सव्लत्र वािले. तया् इदंापरू ्ालकुया्ील ्हालांच े
शविषे वण्लन केलेले ्हो्े. “अतय्प वषृ्ीमळेु खरीपांचया शपकाची नासा्डी झाली आ्ह ेव रबबीची 
शपके ्हा्ी लागली ना्हीच. परेुसा ओलावा िशमनी् नव्ह्ा म्हणनू ्ी ्होणयाची आिा ना्ही. वरील 
्ालकुयां्ील ८७ ख््ेडयांपैकी १/३ वस्ी मलुा-माणसांस्ह गरेु-ढोरे रऊेन वश्डलाशि्ल् ररादारांचा 
सने्ह सो्ूडन व ्डोळयां् अश ूआणनू दिेां्राला शनरनू गेली आ्हे् ! शबचाऱया िे् कऱयांना औ्ं्ही 
शवकावी लागली आ्हे् ! धानय शमळणयाची पंचाई् प्डली आ्ह.े पाणयाची मोठी िंचाई झाली आ्ह.े 
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्ेणकेरून गरुांची प्ाण्हानी फार ्होऊ लागली आ्ह.े सरकाराने दषुकाळी काम ेकाढून सदृढ लोकांची 
सोय केली आ्ह;े परं् ुवदृ्ध, बाल, पंग ुव अधं लोकांना तयाचा फायदा रणे ेिकय ना्ही; म्हणनू भा् 
व चिणी वािावयाला का्ही दयाळू लोकांनी सरुवा् केली आ्ह.े शकतयेक शठकाणी अनन्छत्र े्ही 
अिाच दबुळया लोकांकर्ा काढायची आ्हे् ; म्हणनू पैसे पाठवा व शि्कया लवकर ्े पाठवाल 
श््के चांगले.” अिी शवनं्ी तया पत्रका् रावसा्हबेांनी केली ्हो्ी. पैसे गोळा करणयाचया कामा् 
तयांच ेशमत्र नानाभाई राशणना व आदतेसर फ्ामिी मसू ्ह ेमद् करी् ्हो्े.

दषुकाळी काम े सरकाराने उदार प्माणा् काढली ्हो्ी तया् एक सधुारणा रावसा्हबेांनी 
सचुशवली ्हो्ी ् ी ्ही की २४ िरेांपासनू ३२ िरे धानयाचा भाव अस्ा २ आण ेमिरुी कामकऱयांना 
रोि परेुिी असे ्ी धानयाच ेदर वाढ्यामळेु परु् ना्ही याकर्ा ्ी ३ आणयापासनू चार आण े
प्माण ेयावी. सोय असेल तयाप्माण ेवर शनशद्लष् केले्या दबुळया लोकांकर्ा भा् भाकरी शकंवा 
कोर्डा दाणा दणेयाकर्ा धम्लग्ृह ेनीि िागा पा्ूहन बांधावी्१ व ्ेथे िमले्या लोकांच ेआरोगय 
नीि रा्हणयाकर्ा का्ही शनयम करावे. मात्र तयांची अमंलबिावणी िरा सदय अं् िःकरणाने करावी.

या व दसुऱया इष् योिना िकय श््कया लवकर अमला् आणणयाकर्ा परोपकारी लोकांिी 
एकसारखा पत्रवयव्हार रावसा्हबेांनी सरुू ठेवला ्हो्ा. का्ही अरिलूा शभणाऱया लोकांना दषुकाळ 
कामावर िाणयाची, म्हागाई् चढाओढीचया दराने वाणयाक्डील धानय रणेयाची व अनन्छत्रा् 
शभक्षा मागणयाची पंचाई् प्ूड लागली ्हो्ी. याकर्ा सवस् धानयाची दकुाने काढशवली ्हो्ी. 
गरुांची प्ाण्हानी न ्होऊ दणे े्ही ्र फार म्हत्वाची गोष् ्हो्ी. कारण तयांचा नाि झा्यास पाऊस 
प्ूडन्ही पढेु शकतयेक वषते िे् कीची काम ेअ्ूडन प्डावयाची भी्ी ्हो्ी. या मकुया िनावरांकर्ा 
पाणयाची सोय असले्या शठकाणां् चारा दणेयाची वयवसथा केली ्हो्ी. १०० पासनू ५०० गरेु एके 
शठकाणी ठेवावयाची ्हो्ी. एका एका गावा्ील १५ गरुांबरोबर गावा्ील एका माणसाची रा्हणयाची 
सोय करावयाची ्हो्ी. म्हणिे पाऊस प्ड्ाच तयाने गरेु गावास पर् नेऊन जयाची तयास पोचवावी. 
यासंबंधी शठकशठकाणचया पांिरपोळाचया वयवसथापकांिी रावसा्हबेांनी पत्रवयव्हार सरुू ठेवला 
्हो्ा.२ िनावरांकर्ा कुरण ेसरकारां्नू घयावयाची ्हो्ी. जयांची शललावे आधीच झाली ्हो्ी 
्ी तयांचया िवळून सकारण नकुसानी भरून दऊेन आपतप्संग म्हणनू पर् रणेयाकर्ा कायदा 
करावा लागला ्री्ही करावा; कारण असा कायदा राषट्ाची आपत्ी िाळणयाकर्ा तया वेळेपरु्ाच 
करावयाचा अस्ो अिी रावसा्हबेांनी सरकारास सचूना केली ्हो्ी. लोकांना सरकारािी स्हकार 
करावयास उपदिे केला ्हो्ा. 

या कामी ििे अबंाईदास बेचरदास या ग्ृहसथांनी धानय शवक् रऊेन का्ही शठकाणी पदरच े
्हिारो रुपये लावनू नफयाशिवाय दकुाने पणु े व अनय बरेच शठकाणी काढली ्हो्ी.३ तयांनी या 
दषुकाळाचया कामां् रावसा्हबेांबरोबर फार शम रे् ले.

दषुकाळाशनशमत् लोकांची मोठी सभा भरशवणयास शवनं्ीपत्रावर स्ही करून ्े िरेीफक्ेड 
रावसा्हबेांनी लावनू शदले व िी सभा झाली ्ी मोठी झाली. 
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शि्कयांक्ेड पैसे वािणयास पाठशवले ्हो्े श््कयांनी श्हिोब पाठशवले ्हो्े व का्हींनी कोणास 
काय शदले तयाची नावशनिीवार पत्रे पाठशवली ्हो्ी. सा्ारा शि्ह्ा् दषुकाळाची काम ेशनराली 
्हो्ी तया्ील एकाची वयवसथा तया शि्ह्ां्ील मनुसफ, मश्हिवीभाई कुवरिी ्ह,े ् ेथील एक सजिन 
ग्ृहसथ भीमराव यांचया मद्ीने प्हा् ्हो्े. ्ी तयांनी किी ठेशवली आ्ह े्ह ेपा्हणयास शमसेस मरू व 
शम. शवनगेि यांना्ह सा्ाऱयाच ेकलेकिर गेले ्हो्े. काम पा्ूहन तयांनी पढेु शद्याप्माण ेवरील दोरा 
ग्ृहसथांची ्ारीफ केली. “शम. भीमराव व कुवरिी यांना कामावर येणाऱया प्तयेक इसमाची चांगली 
माश्ह्ी आ्ह,े लठ्ठशनरंिन व आळिी मनषुय धमा्लच ेपैसे उपिू िक् ना्ही. काम करू िकणाऱयास 
कामच करावे लाग्े. अिा प्कारचया धमा्लदाय पद्ध्ीने लोकांच ेक्याण ्होणार आ्ह.े” (४.२.७७ 
सा्ारा कलेकिर)

राना् गरेु चारणयाची परवानगी दणेारा एक सरकारी ठराव या दषुकाळा् झाला ्हो्ा.

या दषुकाळाकर्ा रककम िमावणया् व श्चा योगय शठकाणी शवशनयोग करणया् रावसा्हबेांनी 
सव्: पषुकळ खिपि केली. पणुयास वस्तदान व अननदान रावसा्हबेांनी सव्: िाऊन केले. तयाशिवाय 
िागोिाग तयांची शवश्वासाची लोकक्याणकारी सतयधमवी अिी माणसे ्हो्ी तयांचयामाफ्ल ् पषुकळ 
रककम वािली. तयाच ेकाम पणुयास रावसा्हबेांच ेकारभारी बळवं्राव िोिी व शमत्र बाळकृषण 
सायनना यांनी केले.

कलादगीस : िकंर पां्ुडरंग पंश्ड् यानी केले.

खानदिे : िकंर पां्ुडरंग पंश्ड् यानी केले.

इदंापरु : बळवं्वराव िाव्ेडकर यांनी केले.

सा्ारा : दािीबा िोग, बाबािी रामचदं्र राणकेर, मामलेदार, बळवं् शस्ाराम नाईक, 
मामलेदार यांनी केले.

को््हापरू : मोरोपं् ओक 

दश्हव्डी : नर्हर गदाधार ओक

्ासगाव : भाऊ बापि (मामलेदार)

पंढरपरू व अककलकोि : आबािी शवषण ूकाथविे यांनी केले.

“आपण पाठवलेला पैसा शनरशनराळया िा्ीचया व धदं्याचया लोकांक्ेड खच्ल झाला आ्ह.े 
ब्ुह्करून पोिास धानय वगैरे दणेयाक्ेडसच या रकमचेा उपयोग झाला. अगदी थो््डया प्संगी वस्ते 
शदली. रोि पाच-स्हा गावे शफरून लोकांची शसथ्ी पा्हणयाकर्ा सरकारचया ्ुहकमावरून शफर् 
अस्ो.”

(२३.४.७९ च ेबळवं् शस्ाराम नाईक यांच ेपत्र)

िकंर पां्ुडरंग पंश्ड् यांनी रोंग््डया व वस्ते वािली. ्ो प्कार तयांनी १२.२.७८ चया पत्रा् असा 
वण्लन केला आ्ह.े “आम्ही शदलेली वसे्त रऊेन लोक बािारा् वािेल ्ेवढ्या कमी शकम्ीला 
शवकू लागले. म्हणनू ्ी फा्ूडन दोन भाग करून पनु्हा शिवनू ्पशकरी रंगाने रंगवनू शदली. लगु्डी, 
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तयावर िाणार ना्ही अिी का्ही खणू करून शदली. मालम्ंडीसारखया गव्ाच ेबी खाऊन लोक 
र्हा् आ्हे् .”

िकंर पां्ुडरंग पंश्ड् यांचयामाफ्ल ् कलेकिरने रावसा्हबेांच ेआभार मानले.

“का्ही रय् लोकांच ेसव्लसवी नकुसान झा्यामळेु ्े नसु्े मिरू बनले आ्हे् . सरकारक्ूडन व 
लोकांक्ूडन िर का्ही सा्हायय झाले नस्े ्र झाला तयाचया दपुपि नाि झाला अस्ा. चार बायका 
िदु्ध परुुषाप्माण ेलंगोि्या नेस्या ्होतया. तयांना खादीच ेपटे् शदले. केळीच ेकांद ेव काले यांच ेपीठ 
करून तयाचया भाकरी लोक खा् आ्हे् . उंबराची फळे खा् आ्हे् .” (भाऊ बापि यांच ेपत्र)

“बारीकसारीक कांद,े एखाद ेकणीस मदु्ाम चोरून पोिासाठी चोरले असे उर्ड लोक सांग् 
आ्हे् . नवीन पीक संभाळणयास कठीण झाले आ्ह.े” (िाव्ेडकर यांच ेपत्र)

्हा दषुकाळ सरकार व उदार लोक यांच ेप्यतन व पि्लनय वषृ्ी यांनी लपु् झाला ्हो्ा ्री मागनू 
तयाच ेगपु् पररणाम लोकांना सोसावे लाग्. श्क्ेड्ही रावसा्हबांच ेलक्ष असे.

रावसा्हबेांवर अतयं् शवश्वास ठेवणाऱया एका उदार इगं्ि ग्ृहसथाची गोष् येथे नमदू केली पाश्हिे. 
श्हदंसुथाना् बरेच वषते राश्हलेले व श्हदंी लोकांवर पे्म करणारे व सवदिेी गे्यावर श्हदंी लोकांची 
आठवण ठेवणारे एक इगं्ि ग्ृहसथ ्हो्े. तयांनी रावसा्हबेांना १०.५.७७ च ेएक पत्र शलश्हले तयाचा 
उ्ारा -

“दशक्षण श्हदंसुथाना् ्ह्ली दषुकाळाने पषुकळ गरीब रय् गांिली आ्ह.े श्चया शसथ्ीच ेवण्लन 
ऐकून माझया मनाला मोठा िाच ्हो् आ्ह.े ्ो कमी करणयास ्मु्ही मला सा्हायय कराल अिी 
आिा आ्ह.े या पत्रासोब् मी (२५००) अ्डीच ्हिार रूपयांची ्ुह्ंडी शदली आ्ह.े ्ी विावनू खऱया 
गरि ूलोकांना ्मु्हाला पसं् प्ेडल तया प्काराने वरील रककम वािून िाकावी. ्ी एखाद्या ब््डया 
फं्डा् सामील न व्हावी एवढीच माझी इच्छा आ्ह.े पणू्ल शवश्वासास पात्र असे ्मुच ेिे शमत्र अस्ील 
तयांचया माफ्ल ् दषुकाळग्स् प्दिेा् खच्ल करावी. जयांना इ्र शठकाणची मद् परुी प्ड् ना्ही अिा 
शस्तयांना, अभ्लकांस व जया िवळच ेिे् कीच ेबैल नष् झाले आ्हे् , जयांिवळ शबयाण ेउरले ना्ही 
अिा िे् कऱयांना सा्हायय करा असं मी सचुशव्ो. ्री ्मु्हाला वािेल तया प्काराने या पिैाचा 
शवशनयोग करणयाची ्मुची मोकळीक मी शबलकुल कमी करी् ना्ही. माझ ेब्ुह्ेक आयषुय दशक्षण 
श्हदंसुथाना् गे्यामळेु ्ेथेच माझ ेपैसे खच्ल व्हावे अिी इच्छा आ्ह.े एवढी सव्ल रककम ्मुचया 
मनाप्माण ेिर खच्ल करू िकला ना्ही ्र श्चा अवशिष् भाग एखाद्या फं्डाला द्या; पण माझया 
नावावर दऊे नका. दणेचे ्र ‘एन’् अिा नावावर द्या.”

शम. एन ्! ्मुची धनय आ्ह े! नाव िा्हीर करणयाची ्मुची इच्छा ना्ही म्हणनू ्े येथे दे्  ना्ही 
परं् ु्मुचया उदारपणाबद्ल व पत्रा्ील उचच शवचारांबद्ल ्मु्ही स्ु् ीस पात्र आ्हा्. इगं्ि व 
श्हदंी लोक यांचयामधये पे्मवदृ्धी करणयास ्मुचयासारख ेपणुयातम ेकारण ्हो्ील या् िकंा ना्ही.

पैसे श्हदंसुथाना् पोचवणयाकर्ा, जया बँकेिी वरील इगं्ि ग्ृहसथाचा वयव्हार ्हो्ा तया 
बँकेला यांनी आपले का्ही वयापारी कंपनी्ील भाग ्ाब्ड्ोब शवकावयास सांगनू अिी अिी मी 
पाठशवलेली ्ुह्ंडी येईल ्ी शसवकारावी असा ्ुहकूम करून ठेशवला ्हो्ा.
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इगं्ि लोक ्ह ेआपले ऋ्मुानाने सथलां्र करून श्हदंसुथान ा् आलेले पक्षी आ्हे् ! तयांच ेलक्ष 
उतपशत्सथानाचया प्दिेाक्ेड ने्हमी रा्ह्े, ्े श्हदंसुथानाक्ेड कसे असेल? असे िे का्ही लोक प्श्न 
शवचार्ा् तयांना वरील सनमानय इगं्िाच ेउदा्हरण ्ह ेउत्र आ्ह.े

सव्ल साधारण शनयमांप्माण ेसरकार आप्या प्कारे दषुकाळग्स्ांची शसथ्ी सधुारणयाचा प्यतन 
करी् अस्ा तयांची मद् िेथे पो्हच ू िक् ना्ही ्ेथे खासगी प्यतनाने शविषे प्काराने मद् 
पोचावण े्ह ेधशनक व उदार लोकांच ेिे क ््लवय आ्ह े्े कसे करावे याची शदिा या प्करणावरून 
लोकांना कळून येईल.

m

संदभ्ल शिपा -

१. असे एक इदंापरू ्ालकुया् प्थम काढले ्हो्े.

२. रे्वेचया निीकचया गावची गरेु मुबंईस आणावयाची सचूना केली ्हो्ी. कारण तया योगाने 
ने-आण करणयाचा खच्ल कमी लागेल. मुबंईस सोय ्होणार ना्ही, कारण येथील पांिरा पोळां्ील 
गरेु चेंबरू वगैरे शठकाणी ठेवावी लाग्ा्; म्हणनू पणु,े नाशिक, कुलाबा, रतनाशगरी, कान्डा 
इतयादी शि्ह्ां् मधयव्वी गोिाळा काढणयाची सचूना करून आप्या शमत्र वगा्लिी 
पत्रवयव्हार सरुू ठेवला ्हो्ा.

३. अिी दकुाने काढणाऱया लोकांना ्ोिा झाला, धशनकांस ्ो भरून दणेयाची ्हमी घयावी अिी 
 शवनं्ी रावसा्हबेांनी लोकांना केली ्हो्ी.

mmm
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ऋषयाशम अथवा ्हशम्लिेि बंगला

प्करण ५२ 

रसालानामन्म्लदकलरणतकोशकलकुलम ्।
॥ समन्ादनुमीलबकुलमकुुलामोभारर्म ्॥ 

। रनशसनगधच्छायं कमकुकदलीिी्ल्लम ्।
। ्नपु्ीश्ं धत् ेनवशमदमषृरेाशमपदम ्॥ १ ॥

रावसा्हबे पश्ह्याने मुबंई् शवद्या शिकावयास आले ्ेव्हा ्े अनं् ऋषीच ेवा्डी् भा््डयाचया 
ल्हानिा खोली् र्हा् अस्. पढेु शबऱ्हा्ड करावयाचा प्संग आला व रोिगार लागनू शसथ्ी 
चांगली सधुारली ्ेव्हा मोठ्या शबऱ्हा्डाची उणीव भास्ाच ठाकूरर्ारी ्ूडस वा्डी् १८६२ साली 
गो्डबोले यांचया ररा् भा््डयाने रा्ूह लागले. ििेारीपािारी प्श्शष्ठ्  लोकांची ररे ्हो्ी. पढेु 
्ेच रर तयांनी १८६५ मधये शवक् रे् ले. वा्डी् शिर्ाना लागणारा रस्ा अरंुद ्हो्ा. पण रर 
दोन मिली प्िस् ्हो्े. मागे व पढेु आगंणी ्हो्ी व दोन बािलूा मोठ्या वा््डयांची खलुी िागा 
्हो्ी. पाणयाकर्ा एक मोठी शव्हीर ्हो्ी. ्ेथे गे् यावर रावसा्हबेांनी रराचया एका बािसू मिला 
चढशवला, नळाचया पाणयाची िाकी बांधली, कचरेीची िागा शनराळी बांधली व गरुांचा गोठा 
बांधला.

्हवेिीर िागे्  र्हाणयाची आव्ड रावसा्हबेांना पश्ह्यापासनू असे. ्े प्थम िरूर लाग्यास 
वाळकेश्वरी भा््डयाने रर रऊेन अस्. का्ही शदवसांनी अशधक चांग्या ्हवेकर्ा प्शसद्ध 
िास्ती्हॉलमधये भा््डयाने र्हा् अस्. १८७४ साली िास्ती्हॉल सो्ूडन गवाशलया ्लावानिीक 
एका बंग्या् भा्ेड दऊेन रा्ह् अस्. येथे भा्डोत्री रराच ेसौखय पणू्लपण ेसमिले. “भा््डयाचा असा 
्हा माझा िवेिचाच बंगला ्होवो! अिी मी आिा कर्ो.” (नानाभाई आदतेसर यांना २१.५.१८७५ 
च ेपत्र) “एक रोगलबुध स्ती व श्चा पसु्कलबुध प्ी या दो्होची सोय जया् नीि असेल असे मला 
वाळकेश्वरी रर घयावयाच ेआ्ह.े असे रावसा्हबे म्हण ूलागले व तयाप्माण ेतयांनी म्हालकमीचया 
रसतयावर ्हशम्लिेि नावाचा भवय बंगला व आसपासची मबुलक िागा १८७७ साली शवक् रे् ली. 
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या बंग्याच ेमराठी नाव कमानी बंगला असे ्हो्े. कारण तयाचया प्वेिर्ारी या शमळक्ीचया 
मोठेपणाची सचूक अिी दग्ड व चनुा यांनी बांधलेली उंच कमान ्हो्ी. या बंग्याच ेइगं्िी नाव िे 
्हशम्लिेि (आशम) म्हणनू आ्ह े् े यथाथ्ल आ्ह.े बंग्याचया भोव्ी ्डोंगराळ वनयिागा पषुकळ ्हो्ी. 
तया् नाना्ऱ्हचे ेवनयवकृ्ष ्हो्े. सरळ व उंच ्ा्ड व कंिकावृ्  शिदंीचया वकृ्षांची िाळी ्हो्ी. िभु् 
व रक्त पषुपांच ेिा्मली वकृ्ष ्हो्े. तयावरची कापसाची बों्ेड िनू ्होऊन उर्ूड लागली की आ्ील 
्हलका कापसू उ्ूडन सव्ल िशमनीस अस्र राली् असे. रास्रा, कणा्ल, शचचं, बोर, व्ड, शपंपळ, 
बे्ह्डा, इ. वकृ्ष ्हो्े. तया् का्ही औषधी वनसप्ी अस्. उदा. - धो्रा, श्डकेमाली, रुई, गळुवेल, 
शकराई्, अनं्मळू, शनवळीची वेल, गिकणवी, पनुनवा्ल, िांकळा, ्ांब्डा कांचन, कांिे ररंगणी इ. 
बागाई् वकृ्षांपैकी ५०-७५ कलमी आबें ्हो्े.

पाणयाचया िाकया्नू बे्ूडक फार अस्. सपा्लस िागा फार सोईची ्हो्ी. रावसा्हबेांनी 
्डाग्ुडिीला आरंभ केला ्ेव्हा शवशवध िा्ीच े सप्ल वारंवार आढळ्. एक अमरेरकन प्ोफेसर 
रावसा्हबेांना भिेणयाला आले अस्ा िशमनी्नू शनरालेले साप मार्ाना रावसा्हबेांचया नोकरांना 
पाश्हले. नं्र तयांनी एका पसु्का् शलश्हले की, रावसा्हबेांची वस्ी सपाहं्च आ्ह.े पोपि, शचमणया 
व मनैा यांची ररिी बंग्याचया शख्डकया्, (बा्हरेील लाक्डाची दारे, व आ्ील काचचेी दारे 
या दो्होमधये) व ्छ्ास भोके पा्ूडन आ्ील भागा् अस्. कमानीपासनू बंग्यापयहं् रस्ा 
चांगला ख्डी रालनू केलेला ्हो्ा व फुलझा्डांकर्ा दशक्षण व पशश्चम शदिसे चके्र केलेली ्हो्ी. 
दरू एका कोना् शव्हीर ्हो्ी. ्री बागेला पाणी बैलगा्डी्नू गवाळी ्लावाच े आणावे लागे. 
पावसाळी रो््डयाची गा्डी उभी करणयास गचची, मोठे शदवाणखाने, गॅलऱया, खो्या, मोठा थोरला 
बबरिीखाना अिा यरुोशपअन थािाचया सोई या बंग्या् आ्हे् . बंगला िनुा आ्ह.े िनुया मुबंईचया 
वण्लनवतृ्ा् या बंग्यािवळून वार गे्याच े वतृ् आ्ह.े कारण इक्ेड फार वस्ी नव्ह्ी. िागा 
अगदी शनवां् ्हो्ी. रात्री ्र शविषेच. श्नसाना मात्र को््ह े्डोंगरा्नू भकयाथ्ल शनराले अस्ा कुई 
कुई िबद करून रोि एकवार िां््ेचा भगं करी्. प्थम रावसा्हबेांनी वरील दग्ड फो्ूडन, मा्ीची 
भर रालनू, सव्ल ्डोंगराळ िागा साफ केली. दवेाकर्ा व सवयंपाकाकर्ा ्ातपरु्े कु्डामढीच ेरर 
बांधनू नं्र मोठे दग्डी रर बांधले. तयावर दखेरेख रा ब. वासदुवे बापिुी काशनिकर यांची ्हो्ी. 
बबरिीखानयाचा गरुांचा गोठा बनवला. पाणयाची िाकी बांधली. या बंग्याच ेिनेु ्बेले ्हो्े. ्ेथे 
्डाग्ुडिी करून सव्:ची िो्डीची गा्डी, पतनीकरर्ा सव्ंत्र गा्डी व िाळे् िाणाऱया मलुांची गा्डी 
व तयांना िो्डावयाच ेरो्ेड इ्कयांची सोय केली. मांिरे व पोपि, काकाकाऊ यांची शविषे सोय 
करावी लागली ना्ही. परं् ुकबु् रांची व मोरांची करावी लागली. सवयंपाक रराचया अगंणाचया 
बािलूा कबु् रांकर्ा उंच खांबावर ररे बांधली. या बंग्याचया गॅलरीचया कोपऱया् मोरांचया 
िो्डपयांकरर्ा शपसारा उभार्यावर तयास आ् सखुाने नाच्ा यावे एवढा मोठा एक ्ा््डयांचा 
शपंिरा बसशवला.१

मोर व कबु् रे रावसा्हबेांनी १८६६ सालापासनू बाळगली ्हो्ी. परं् ु तयानं्र इ्के शदवस 
कुत्रे बाळशगले नव्ह्े. ्थाशप रावसा्हबे या बंग्या् रा्हवयास आ्यावर ्ेथील माळयाच ेदोन 
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कुत्रे ्हो्े ्े वरच रा्ूह लागले व बंग्याचया दाराचया दोन िोकांिी बसनू प्हारा करी्. पढेु बरेच 
शदवसांनी रावसा्हबेांनी या आशमास उशच् असे ्हररण बाळशगले ्हो्े ्े इ्के माणसाळले ्हो्े की 
्े रावसा्हबेांचया मागे शफर् असे व लायरिरी् ्े वाशच् बसले म्हणिे िवळ सवसथ बसे.

वािोळी दवे्ाच्लनाचया कामाची फुलझा्ेड लावली. केळी लाव्या. रावसा्हबे भोिनोत्र 
एकवेळ शव्डा खा् अस्, तयाकर्ा पानवेल लावली.

संग््ही आप् इष् चाकर नोकर बरेच अस्यामळेु ्े शवशवक्त सथान असनू माणसांनी गिबिलेले 
शदस ूलागले.

याप्माण ेसव्ल वयवसथा यथाशसथ् झा्यावर रावसा्हबेांना आनंद झाला ्ो तयांनी को््हापरूच े
आपले सने्ही बळवं्राव शलमये यांना शलश्हले्या एका पत्रा् वयक्त केला आ्ह.े “इक्ेड येणयाचा 
योग येईल ्र माझी ल्हानिी मठी्ही आप्या स्हि दृष्ीस प्ेडल.”

(२०.६.१८८२ च ेपत्र)

m

संदभ्ल शिपा -

१. याचया शपंिऱयाची लोख्ंडाची एक ्ा्डी गंिनू अिक्त झा्यामळेु एकदा एका प्बळ बोकयाने 
 ्ी वाकवनू आ् प्वेि करून रात्री मोराचया पोिास मोठी िखम केली ्हो्ी. ्ी पिवूैद्याक्ूडन 

बांधशवली ्हो्ी. ् ो तया्नू िगला व आप्या शप्य स्हचरी समवे् अगदी सखुाने शिशव्ावधी 
कालक्रमणा करी् ्हो्ा. परं् ुएक वषवी वषा्लसमयी दीर्ल केकानी “ब्ुह आदर करुशनया ये 
ये” असे मरेास बा्ह् अस्ा पलीक्ड्या बंग्या् रा्हणाऱया रावसा्हबेांचया इगं्ि 
सनेह्ाचया दखुणाई् झाले्या मलुीस त्रास ्होऊ लाग्यामळेु श्चया शपतयाचया शवनं्ीवरून 
का्ही शदवस वरील केकाकार मयरूपं्ाची मसुकुिदाबी झाली ्हो्ी.

mmm
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धमा्लदाय

प्करण ५३

। दा्ा न दापयश्, दापशय्ा न दत् े।
॥ यो दानदापनपरो मधरंु न वशक्त ॥ 
। दा्तृवदापनगणुो मधरुाच वाणी।

॥ त्रीणयपयमशून शकल सतपरुुष ेवसशन्॥ १॥

एक इगं्िी म्हण आ्ह े की धमा्लदायाचा१ आरंभ सवकीयांना दान करून झाला पाश्हिे. 
रावसा्हबेांना ्ह े्त्व मानय ्हो्े पण ्े म्हण् “तयाचा िवेि ्ेथेच ्हो्ा कामा नये.” रावसा्हबेांना 
द्रवयप्ाप्ी व्हावयास लागली ्ो तयांनी सवकीयांना व परकीयांना पात्र पा्ूहन सारखाच धम्ल करणयास 
आरंभ केला. बाबा परांिपे२ ्ह ेरावसा्हबेांचया वश्डलांच ेपश्ह्या ररच ेबंध.ू तयांच ेका्ही उतपनन ्हो्े 
्े पोिाला नीिपण ेपरु् नसे. वदृ्धपणी तयांना दसुरा भरीला धदंा कर्ा येईना म्हणनू तयाचा योगक्षेम 
नीि चालावा ए्दथ्ल एक शठकाण बाबािी यांचया मलुाला १८७१ साली बशक्षस दऊेन िाकले.

तयाचप्माण ेतयांची श्सरी ब्हीण सौ. माईबाई दामली श्हचया चोळी बांग्डी कर्ा एक बागाय् 
शठकाण रऊेन १८७२ ् श्ला बक्षीस शदले.

‘दगुा्ल्ाई गोखली’, नानांची पश्ह्या ररची ब्हीण, ्हीस सालोसाल द्रवयाची मद् करी्.

ना्े उकरून काढणाऱयांचा्ही परामि्ल रे्  अस्. भलआुका म्हणनू एक आिोळाक्ूडन 
बश्हणीच ेना्े असले्या एक वदृ्ध बाई मधनू मधमू मुबंईस रावसा्हबेांक्ेड ‘मा्हरेवािीण आली 
्हो’ म्हणनू ये् अस्, ्ेव्हा तयांच ेमारारपण आदराने करव् व ्ी सं्षु् ्होईल अिी रककम दऊेन 
श्ची पाठवणी करी्.

ल्हानपणापासनू बाळा िोिी पावसकर ्हा ्हरकामी नोकर यांचयाबरोबर कराचीस गेला ्हो्ा. 
्ेव्हापासनू वदृ्धपणाने शवशां्ी रणे े प्ाप् ्होई्ो रावसा्हबेांचया िवळून दरू झाला ना्ही. तयास 
एक रर व वा्डी रऊेन १८७७ मधये बक्षीस शदली. याचप्माण ेदादा काळे म्हणनू मुबंईस ग्ृहसथ 
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्हो्े. ्े का्ही शिनसांची ने आण करवनू रावसा्हबेांच ेउपयोगी प्ड्. तयांची मलुगी शवधवा झाली 
्हो्ी. श्ला िवेिपयहं् सा्हायय करी्. अस्याप्कारची उदा्हरण ेअनेक आ्हे् . ‘ब्डीण बाई, 
म्हा्ारी, मरुू्ड मकुकामी गणप्ीच ेदवेळा् ्हो्ी श्ला अनन दणेयाच ेआपले मना् आलेवरून 
कोलिकरीणबाईक्ेड ठेशवली आ्ह.े अनन ्मुच ेररा्नू पोच् आ्ह.े अिक्त, ्डोळयांनी शदस् ना्ही 
सबब श्ची चाकरी कोलिकरीणबाईस सांशग्ली. काय द्यावयाच े्े ठरवावे.’ (म्हादवे बाळ यांच े
२०.११.६२ च ेपत्र) ्हा धमा्लदायाचा दसुरा प्कार उत्म आ्ह.े ्ो आ्ा इगंलं्डमधये वदृ्धावसथे् 
पेनिन दणेयाच ेपाल्लमेंि सभनेे िकय ्ेव्हा ठरशव्याने लोकांना मानय झालेला शदस् आ्ह.े

गावा् कोणी गरीब मनषुय आिारी असला ् र तयाला मद् माशग््याशिवाय रावसा्हबे करी्. 
“गावा् कोणी पोिाक्ूडन थकला ्र कोणास न कळशव्ा २ पायली ्ांदळू अथवा १ रु. पयहं् यावे 
व मला कळवावे. एकास सािकू ् पू व आबेंमो्होराच े् ांदळू द्या.”  “प्ां्ा्ील कोराननकरी आिारी 
प्डला आ्ह ेतयास शििशवलेले अनन, अननिदु्धी पषुकळ रालनू रोि पाठवावे. आथंरापांररावयास 
रोंग्डी नसेल ्र द्यावी.” असे सांग्.

आप् व इष् यांचयाबा्हरे धम्ल करावयाचा म्हणिे श्हदंधूम्लिास्ताप्माण े् शृष्ास िलपान कणयाची 
सोय करण ेया धमा्लची म्ह्ी पढेु शद्याप्माण ेधमिास्ताने गाइली आ्ह.े

वापीकूप््डागादौ धम्लसयान्ो न शवद्य्े ।
॥ शपबशन् सवेच्छया यत्र िलसथलचरािः सदा ॥ १ ॥

आरंभी १८६९ साली कागवा्ड व नरसोबाची वा्डी या वािेवर एक शव्हीर बांधणयास 
रावसा्हबेांनी मद् केली ्हो्ी. पढेु सवुण्लदगु्ल ्ालकुया् वापी््डागादी साव्लिशनक लोकोपयोगी 
कामागरी करावी अिी शवनं्ी रतनाशगरीचया कलेकिरांना तयांचयाक्ेड ्हिार रुपये पाठवनू १८७१ 
मधये केली ्ी आभारपवू्लक मानय ्होऊन किळेीचया रािा् का्ही िाकी व शवसापरूचया वािेवर एक 
शव्हीर अिी बांधणया् आली. ्ही काम ेरतनाशगरीच ेकलेकिर शम. एलशफनसिन यांचयाक्ेड सोपवलेली 
्हो्ी. तयांनी ्ी मोठ्या उतसा्हाने केली. तयांचा व रावसा्हबेांचा पढेु चांगला सने्ह िमला.

िलदानानं्र अननदानाचा मश्हमा श्हदंधूम्लिास्ता् फार गायलेला आ्ह.े ्ैत्रेीय उपशनषदांमधये 
सषृ्ीची उतपत्ी सांशग्ली आ्ह.े “पश्ह्याने, रिम्हयापासनू आकाि झाले. तयापासनू वाय,ू 
वायपूासनू अगनी, अगनीपासनू पाणी, पाणयापासनू पथृवी, पथृवीपासनू औषधी, ओषधींपासनू अनन 
व अननापासनू परुूष. ्हा परुूष अननरसमय आ्ह.े अनन सव्लभू् ांच ेअगोदर अशस्तवा् आ्ह ेअसे 
सांगनू पनु्हा असे सांशग्ले आ्ह ेकी,

अननाद ्भू् ाशन िायन्े । 
िा्ान अननाद ूवध्लन्े ।

अद्य्े इश्च भू् ाशन ्समादननं ्दचुय्े ॥

सव्ल भू् ांची शसथ्ी व लय ्ही अननापासनू आ्हे् . म्हणनू अननदान सव्ल दानां् शेष्ठ मानलेले 
आ्ह.े (अननमय प्ाण व प्ाणमय पराक्रम ्ही मराठी म्हण आ्ह.े) तयाच उपशनषदां् पढेु म्हिलेले 
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आ्ह.े ‘अननं न पररचक्षी्’. कोणी अननाच े दान करी् असेल ्र तयाची शवचक्षणा करू नये. 
‘अननं ब्ुह कुववी्.’ म्हणिे नाना प्कारची अननच वाढवावी. या उपशनषदाच ेआधारे श्हदंूचंी प्वतृ्ी 
अननदानाक्ेड म्हणिे अनन्छत्रांक्ेड आ्ह.े”

रावसा्हबेांनी ियग्डचया िवळ एक अनन्छत्र मश्हना १००-१५० रुपये खच्ल करून ठेवले ्हो्े ् े 
आप्या ्हया्ीपयहं् ठेवले ्हो्े. “्र उ्र्याबरोबर वािसरूस खबर लागेल अिा शठकाणी ्हो्े. 
सव्ल िा्ीचया आबालवदृ्धांस-भा् िेवणाऱयास भा् व भाकरी खाणाऱयास भाकरी-एकवेळची 
पोिभर शमळणयाची वयवसथा केलेली ्हो्ी. तयावेळी मुबंईक्डील वािसरूस, बोिीच े येण े िाण े
शनयशम् नस्यामळेु बंदरावर उपािी श्ष्ठ् बसावे लागे. फराळा् श्शकिाच ेपैसे खच्ल केले ्र 
गरीब लोकांना पनु्हा ररी िावे लागे. अिा वेळेस या अनन्छत्राचा उपयोग पषुकळ झाला.”

आसदू मकुकामी वश्डलांचया इच्ेछवरून एक स्हस्र भोिन रावसा्हबेांनी रा्ले व कािीयात्रे्ूहन 
आ्यावर गंगापिून करून दसुरे स्हस्रभोिन मरुू्ड मकुकामी रा्ले. एका मास ूनावाचया आप्या 
खो्ी गावी सव्ल िा्ीचया लोकांना भोिन रा््याच ेवतृ् माग्ल ३६ वया प्करणी आलेच आ्ह.े

प्थम सांशग्लेले, रतनाशगरीच ेकलेकिर शम. एश्फनसिन यांना रतनाशगरी शि्ह्ा्ील म्हारोगाने 
पीश्ड् झाले्या लोकांची कीव येऊन तयांचया सशुषूचेी का्ही वयवसथा करावयाची ्हो्ी. तयांचा 
व रावसा्हबेांचा वर सांशग््याप्माण ेसने्ह ि्डला ्हो्ा, म्हणनू रतनाशगरी शि्ह्ा्ील या वयशथ् 
लोकांकर्ा मुबंईचया धशनक लोकां् खिपि करा असा िबद रावसा्हबेांवर तयांनी िाकला, ्ेव्हा 
या गरीब रोगग्स्ां्फते  िोरदार लेख आप्या व ््लमानपत्रा् शल्हा अिी शवनं्ी आपले शमत्र शम. 
व्ुड यांना पश्ह्याने रावसा्हबेांनी करून ठेशवली व पढेु एका धशनक ग्ृहसथाक्ेड आपले शमत्र शम. 
सोराबिी िापरूिी बंगाली यांना रऊेन गेले. तया ग्ृहसथांनी १२,००० रुपये या रोगयाकर्ा एक 
लेपर असायलम बांधणयास दऊे केले. तयास ्ीन िथवी रा्ले्या ्होतयािः १. सव्ल वयवसथा ्होई्ो 
दातयाच ेनाव तयाचया इच्ेछप्माण ेउर्ड करावयाच ेना्ही, २. तया इमार्ीस दातयाच ेनाव द्यावयाच े
व ३. साव्लिशनक काम ेकरणाऱया खातयाने आगाऊ केलेला अदंाि काम परेु झा्यावर खोिा ठरून 
मळू दऊे केले्या रकमवेर खचा्लची वाढ झा्यास दातयास पनु्हा भी्ड न राल्ा सरकाराने वाढ 
सोसावी. ्ह ेधाशनक ग्ृहसथ म्हणिे प्शसद्ध पारिी ग्ृहसथ शदनिा मा. पेशिि ्ह े्हो्.

या सतकृतयाबद्ल रतनाशगरीचया लोकांनी सभा भरून शदनिा मा. पशेिि यांच ेआभार मानले. तया 
सभचे ेअधयक्ष शम. ब्ड्लव्ुड सा्हब ्हो्े. सदर्ूह पेशिि यांनी रा्ले्या अिींवर दऊे केले्या रकमचेा 
सरकारने साभार सवीकार केला.

१८७२-७३ साली दषुकाळ शनवारणाथ्ल एक फं्ड िमावला ्हो्ा ्ो शविषेकेरून नाशिक व 
खानदिे या शि्ह्ांकर्ा ्हो्ा. 

्हा दषुकाळ िवळचा ्हो्ा. सवदिेा्ला ्हो्ा; परं् ुथोर लोक वसधुलेा आप्या कुिंुबाप्माणचे 
मान्ा्, या नयायाने रावसा्हबे इ्र दिेा्ील दषुकाळ फं्डास्ही सा्हायय करी्. २.३.८२ साली 
आयलहं्डमधये दषुकाळ प्डला ्हो्ा. लॉ्ड्ल मयेरने फं्ड काढला ्हो्ा, तयास रावसा्हबेांनी पैसे 
पाठवले ्हो्े.
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रतनाशगरीस इगं्िी िाळाग्ृह १८६६ चया पवूवी बांधले ्हो्े. तयास १२०० रु. लागले. तयापैकी 
रावसा्हबेांनी ५०० रु. एकि्यांनी शदले ्हो्े. तयावेळेस तयांची प्ाप्ी कमी ्हो्ी. ् थाशप, रतनाशगरीचया 
िाळे् आपण शवद्याथवी ्हो् या अशभमानाने एवढी मोठी रककम तयांनी शदली ्हो्ी. १८६८ साली 
रतनाशगरीच ेिजि शम. वेलरसा्हबे यांनी वशकलांचया कायद्याचया पसु्कांचया लायरिरीकरर्ा मद् 
माशग््यावरून १०० रु. पाठवनू शदले. सरकारने १००० रु. खच्ल केले ्हो्े.

गोकुळदास ्ेिपाळ यांचा धमा्लदाय फारच प्शसद्ध आ्ह.े तयांची संसकृ् िाळा गवाळी 
्ळयािवळ आ्ह.े िाळेचया इमार्ीकर्ा ्ी िागा ट्सिीनी शवक् रे् ली. पढेु का्ही भानग्ड 
उपशसथ् ्होऊ नये अिी खबरदारी रऊेन तयासंबंधी कागदपत्र िे का्ही कायद्याप्माण े द्यावे 
लाग्ा् ्े सव्ल रावसा्हबेांनी ्यार केले. ्ेव्हा तयाचा म्ेहन्ाना म्हणनू ट्सिी रावसा्हबेांचया 
पदरी मोठी रककम बांध ूलागले. रावसा्हबेांनी ्ी रणेयाच ेएका अिीवर कबलू केले व ्ी अि 
्ही की ट्सिींचया मना् ्ेथे संसकृ् कॉलेि सथापावयाच े्हो्े तयाची सथापना झाली की ्ह ेरुपये 
संसकृ् गं्थसंग््हाकर्ा ट्सिींनी घयावे, तयाप्माण ेरावसा्हबेांनी सरकारी नोिी शवक् रे् ्या व तया 
शवक् रे् ाना िो बिव्डा शमळाला तयास्ह िवेि्या ्ारखपेयहं्चया वयािास्ह २४२६-८-० रु. 
५.१२.७५ रोिी ट्सिींचया सवाधीन केले.

एकदा रतनाशगरी शि्ह्ा्ील संगमशे्वर गावी अशगनप्लय ्होऊन १७५ ररे व दकुाने िळून 
खाक झाली. दकुाना् साठशवले्या द्हापंधरा ख्ंडी शमरचया व तयांची धरुी सव्लत्र पसर्यामळेु 
आगीपासनू का्ही माल संरक्षण करणयामधये फार अ्डचण प्ाप् झाली; तयामळेु नकुसान फार झाले. 
तयाचा अदमास दी्ड लाखांवर गेला. िके्डो लोक अगदी शनराशश् झाले. तयांना ररे बांधणयास व 
शनवा्ल्हास सा्हायय करण ेप्ाप् झाले. या प्लया् तया गावा्ील शपशढिा् शीमं्  ग्ृहसथ आपपा िोग 
यांचा एक भाऊ व पु् णया अिी दोन माणसे दगावली. ्े रोक्ड आणणयाकरर्ा आ् शिर्यावर 
पढूुन रर पेिले व मागनू पेिले्या शमरचयांचया धरुीचा लोि आला तया्नू तयांना पळणयास माग्ल 
काढ्ा आला ना्ही. आपपा िोग यांच े दसुरे रा्हणयाच े शठकाण ियग्ड मकुकामी ्हो्े. ्ेथनू 
तयांनी धानय आणनू गररबांस शदले व पनु्हा वयापार चाल ूकरावयास पैसे्ही शदले. इ्केच ना्ही ्र 
अगनीमधये जयांची ररे व दकुाने िळाली तयांचयावर कोिा्ल् रा्ले्या शफया्लदी्ही काढून रे् ्या. 
कलेकिर शम. िे. वइुलसन यांनी मुबंईचया व ््लमानपत्रां् िा्हीर शवनं्ी पिैाचया मद्ीकर्ा उदार 
व धशनक लोकांना केली; व सरकारास्ही इमार्ीकर्ा िंगला्ील लाकू्डसामान धमा्लथ्ल दणेयास 
शवनं्ी केली व तयाच शवनं्ीपत्रा् शलश्हले की “रतनाशगरी३ शि्ह्ाचया श्ह्ाक्ेड शविषे लक्ष दणेारे 
रावसा्हबे म्ंडशलक यांना एक पैसे गोळाकरणयाकर्ा पत्र शलश्हले व तयाप्माण ेतयांचयाक्ूडन पैसे 
शमळ्ील अिी तया् खात्री प्दशि््ल  केली. कलेकिरांच ेपत्र रावसा्हबेांना आले व सरकारास तयांनी 
पत्र पाठशवले तयाची नककल सरकारा्नू आली. रावसा्हबे लागलेच कामाला लागले. या फं्डाला 
पश्हला आक्डा २००० रुपयांचा सर िेमस फगयु्लसन मुबंईच ेगव्हन्लर, यांनी रा्ला ्हो्ा. सर रािे 
शदनकरराव, पेढीवाले शकबे सा्हबे इ. ग्ृहसथांस रावसा्हबेांनी पत्रे शलश्हली. सर रािवा्ेड यांनी २०० 
रुपये शदले. आपले शमत्र शम. िापरुिी बेंगाली यांचयामाफ्ल ् प्शसद्ध दानिरू पारसी स्ती बाईमोिलाबाई 
यांचयाक्ूडन रावसा्हबेांनी शमळवलेली मद् मोठी ्हाे्ी.”
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दानप्करणा् ्लुा ्ह ेम्हादान आ्ह ेअसे मतसयपरुाणा् सांशग्ले आ्ह ेव ्े थोर थोर रराणयां् 
करणयाची चाल आ्ह.े इश््हासा् नमदू असे उदा्हरण राजयाशभषकेानं्र शी शिवािी म्हारािांनी 
सवुण््ल लुा केली ्हो्ी ्ह े प्शसद्धच आ्ह.े रावसा्हबेांनी १८७९ साली चदं्रग््हणाचया म्ूुह्ा्लवर 
आपली व पतनीची एकत्र बसनू रौपय्लुा करशवली. ्ोलनू सवुण्ल शकंवा रौपय दणेयाचा िास्ताचा 
्हे्  ूकदाशच् असा असेल की धनाढ्य लोकांनी िकय्र आप्या भारंभार रुपये ्री दान करावे. 
्े का्ही असो. रावसा्हबेांना मनसुमृ् ीचा ग्ंथ प्शसद्ध कर्ाना शभनन समृ् ींचया ्हस्शलशख् प््ी 
िोध्ा िोध्ा कािीपासनू दशक्षण कोकणापयहं् पषुकळ शवर्ान लोकांचा िोध लागला व तयामधये 
का्ही प्करण े फारच िा्डी ्हो्ी. तया पणुयिील पंश्ड्ांची का्ही ्री संभावना आप्या ्हा्नू 
व्हावी ्हा तयांचा मानस असावा. प्तयक्ष ्ालनशवधीच ेरुपये ८९९७ झाले. तया् दशक्षणचे ेशमळून 
एकंदर ९४०८-३॥ (नऊ ्हिार चारि ेआठ रुपये सा्ेड्ीन आण)े वािणया् आले. कािीपासनू 
कोकणपट्ीपयहं् रुपये दान करणया् आले. तया् शवर््ेप्माण ेदोन वग्ल ठरशवले ्हो्े.

िामराव शवठ्ठल कायशकनी वकील यांनी आधं्र दिेा्ील एका उत्म िास्तीबवुांची शिफारस 
केली ्हो्ी. तयाचप्माण ेिां्ाराम नारायण, म्हादवे शचमणािी आपिे व एस. व्ही. धरंुधर यांनी 
शवर्ान िास्तीिनांचीच शिफारस केली व तयांची संभावना रावसा्हबेांनी आदराने केली. याशिवाय 
म्हादवे गोशवंद रान्ेड व दसुरे लोक यांचया शिफारिी आ्या ्होतया. इ्र शबनओळखीचया याचक 
वगाहंनी व संसथांनी शवनं्ीपत्रे शलश्हली ्हो्ी. तया् कि्लबािारी व अशववाश्ह् लोकांपासनू ्े 
पंढरपरूआफ्ल नेिचया चालकांपयहं् म्ंडळी ्हो्ी.

कवशच् प्संगी गपु्दान म्हणनू िो प्कार सांशग्ला आ्ह ेतयाच्ेही अवलंबन रावसा्हबे करी्. 
उदा्हरणाथ्ल नाशिक येथील दषुकाळग्स्ांना एक मबुईकर श्हदं ूअिा नावाने शम. अशक्ल न पेरी याक्ेड 
रावसा्हबेांनी रुपये पाठशवले ्हो्े. 

(३.९.७२ च ेशम. अशक्ल न यांना पत्र) 

सवाहंना िोभा आणणारा, तया्नू शविषेकेरून दान करणाऱयास असा िो सद ्गणु शवनय, ्ो 
रावसा्हबेांचया अगंी ्हो्ा असे पढुील ्हरर्हर िास्ती द्रवी्ड यांना शलश्हले्या २१.१२.८८ चया 
पत्रा् शदस् आ्ह.े “XXX एक ल्हानिी पेिी आपणाक्ेड पास्लल करून पाठशवली आ्ह.े तया् 
दोन बं्डले आ्हे् . तया्नू एक आपण सवीकारावे व दसुरे जयाचयावर वेदमू् वी भयैयािास्ती यांचया 
नामाची शचठी आ्ह े्े तयांना दणेया् यावे. XX चदं्रमा पिुावयाचा म्हणिे आम्ही दोन सु् ानी पिु्ो 
इ्की आमची िक्ती आ्ह.े ्ह ेलक्षा् ठेवनू उण,े परेु करून घयावे.”

िनुी धमा्लदायाची िी ्त्वे ्हो्ी तयांक्ेड रावसा्हबेांची पणू्ल निर ्हो्ी. तयाप्माण ेआपण वागनू 
दसुऱयास्ही ्से वागावयास उपदिे करी्. 

मनसखुराम शत्रपाथी यांना का्ही धमा्लदाय करावयाचा ्हो्ा. तयासंबंधी रावसा्हबेांना तयांनी 
का्ही प्श्न शवचारला ्हो्ा. तयाला रावसा्हबेांनी उत्र शदले ्े असेिः

“िे कोणी याचना करी् ना्ही् म्हणिे िे अयाशच्वतृ्ी अस्ा् अिांना सा्हायय ्होईल अिी 
का्ही वयवसथा झाली ्र करावी. सतयां शक्ष्ौ शकं कशिपोिः प्यासे इतयादी िे िकुाचाय्ल म्हण्ा् 
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्े धयाना् आणा. आ्ा कालाच ेपररव ््लन फारच तवरेने ्हो् अस्े ्ह ेखरे आ्ह.े ्थाशप उचच्म 
वेदां्ाच े िे ्त्व आ्ह े तयास वयाव्हाररक सवरूप द्यावयाच ेअसेल ्र िे अिगरवतृ्ी पाळ्ा् 
तयांना सा्हायय झाले पाश्हिे. अस्या मू् वी अगदी दशुम्लळ आ्हे्  या् िकंा ना्ही परं् ुतया दशुम्लळ 
आ्हे्  म्हणनू आपण तयांची सोय का्हीच करून ठेऊ नये असे ना्ही.” (३.३.८५)

दवेालयांचया िीणणोद्धारास चांगले सा्हायय करी्. गिुरा्ी लोकांचया िीवदयासारखया संसथांस 
मद् करी्.

रावसा्हबेांनी मोठेसे यज्ञयागशद ्हवन कम्ल केले ना्ही. परं् ुधारागनी का्ही काळ संभाळला ्हो्ा.
्ह े रावसा्हबेांनी केले्या धम्लदायाच े प्कार पाश्हले म्हणिे असं आढळून येईल की तयांची 

दानपद्ध्ी मखुय्िः श्हदंधूम्लिास्ताला धरून ्हो्ी. श्हदंधूम्लिास्ताप्माण े दानधमा्लच े मखुय्िः दोन 
प्कार आ्हे् . १. इष् म्हणिे ्हवनाशद व २. पू् ्ल म्हणिे वापी ््डागाशद. दोरांच ेवण्लन म्हाभार्ा् 
शदलेले आ्ह.े

॥ एकाशगनकम्ल्हवनं त्रे्ायां यचच ्ुहय्े ॥
॥ अं् वतेद्यांच यद्ानशमष्शमतयशभधीय्े ॥ १ ॥ 

॥ वापीकूप््डागाशन दवे्ाय्नाशनच ॥
॥ अननदानमारामिः पू् ्लशमतयशभधीय्े ॥ २ ॥

्थाशप पाश्चातय संसकृ्ीचा पररणाम िो व्हावयाचा ्ो्ही तयांचयावर ्होऊन ्ी दानपद्ध्ी तयांनी 
उचलली ्हो्ी.

शवर्ान म्ंडळाचया गं्थांचया प््ी शवक् रऊेन तयांना उत्िेन दे्  व शवर्ान ्होऊ रा्ले्या 
शवद्याथयाहंना द्रवयाची मद् करी्. शिक्षणसंसथांस मद् करी्. लोकांनी करावयाचया समारकांचा 
प्रा् प्ड् चालला ्हो्ा तयाकरर्ा पैसे भरी्. मुबंईस का्ही वषाहंपवूवी गरीब रोगयांकर्ा “बॉमबे 
नेशिव्ह श्डसपेनसरी” म्हणनू एक धमाथ्ल दवाखाना का्ही उदार धशनकांनी बरीच वषते चालशवला ्हो्ा. 
तयाचया वयवसथापक म्ंडळीच े रावसा्हबे सभासद ्हो्े व वग्लणीदार ्हो्े. का्ही का्ही धमा्लदाय 
शिष्ाचार म्हणनू करावा लागे. ्सा ्े करी् अस्, उदा्हरणाथ्लिः- रो््डयाची प्दि्लने, फुलांची 
प्दि्लने, इतयादीस वग्लणया दणे.े

m
संदभ्ल शिपा -

१. Charity begins at home.

२. बाबािींवर रावसा्हबेांच ेफार पे्म असे. “माझ ेवश्डलांच ेपश्ह्या ररच ेबंध ूमाझ ेकाका-बाबा 
परांिपे- यांनी आपली दिुःखाची क्हाणी मला सांशग्ली. ्े आ्ा आिारी अस्ा्. अिक्त 
झाले आ्हे् . गे्या ४६ वषते आमचया ररी आ्हे्  व आ्ा तयांच ेकसे चालावे याची काळिी 
तयांना लाग ूद्यावी ्ही मोठी करुणासपद गोष् आ्ह.े तयांना मी माझया ्हा्ा् िवेिली कपशद्लका 
उरे्ो मद् करीन, मी िीवन् आ्ह ेव माझा ्हा्पाय चाल् आ्ह े्ो असे र्डणयाच ेकारण  
ना्ही.” (१५.५.६४)
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३. “रतनाशगरी शि्ह्ाचया श्ह्ाक्ेड लक्ष दणेारे” अिी रावसा्हबेांची ्ारीफ प्शसद्ध 
रामकृषण गोपाळ भां्डारकर यांनी्ही १८६६ साली एकदा केली ्हो्ी. तयावेळेस ्े रतनाशगरीस 
मखुयाधयापकाचया कामावर ्ेथील ्हायसकूला् ्हो्े. मलुांची भोिनाची सोय नस्यामळेु 
फार अ्डचण प्ड्े असे निरेस आ्यामळेु मुबंईचया धमा्लतमया लोकां्ूडन का्ही वग्लणी 

 िमवावी व का्ही सरकारा्नू घयावी व वसश्ग्ृह बांधावे असा शवचार करून तयांनी पढेु 
 शलश्ह्याप्माण ेतयाच वषवी िानेवारीचया २० ् ारखसे वग्लणी गोळा करणयाकर्ा रावसा्हबेांना 

पत्र शलश्हले, “एक गोष् ्मु्हास मा्ही् आ्हचे ्ी ्ही की या शि्ह्ा्ील लोक दररद्री आ्हे् . 
दोऱया सैल करून पैिाचया शपिवीच े्ों्ड सैल करणयाचा तयांना फार अशनच्छा अस्े. 
साव्लिशनक उपयोगाची काम ेकरणयाची ्हौस येथे असली ्र ्ो कोणाचचे लक्षा् ये् ना्ही. 
कोणा््ही ना्ही ्ह ेमात्र प्तयेकाचया लक्षा् ्ेव्हाच ये्े. ्मु्ही आप्या लोकांची आधीच 
मोठी कामशगरी केली आ्ह.े िाळाग्ृहाक्ेड खच्ल झाले्या एकंदर १२०० रुपयांपैकी ५०० 
रुपये ्मु्ही शदले आ्हे् . शिवाय ्मुच ेनेशिव्ह ओशपशनयन्ही ्मुचया कामशगरीची साक्ष दे्  
आ्ह.े रतनाशगरीचया िाळेिी असलेला ्मुचा िनुा ऋणानबंुधच ्मु्हािवळ येणयाला उत्िेन 
दे्  आ्ह.े” असे म्हणनू वसश्ग्ृहाकर्ा मुबंईचया धशनकांस भी्ड रालणयाशवषयी रावसा्हबेांना 

 शवनं्ी करून पढेु शलश्हले. “शभक्षा माग् श्ह्ंडण े्हा धदंा सखुाव्ह ना्ही. या् िकंा ना्ही परं् ु
सशुिशक्ष् लोकांनी मुबंई इलाखया् जया सरकारी िाळा चालशव्या आ्हे्  व इ्र 
लोकोपयोगी काम ेचालशवली आ्हे्  ्ी शभक्षावतृ्ीनेच म्हणनू या वतृ्ीला शभक्षावतृ्ी म्हण ूनये. 
लकमीवं्ास सतपात्र दान कोठले व कोठ्या दानाने दिेश्ह् ्होईल याच ेशिक्षण ्ही वतृ्ी दे्  
अस्े ्ी अपमानासपद किी ्होईल?”.

यावरून रावसा्हबेांनी मलुांची वाढ ्हायसकूलमधये किी ्हो् गेली आ्ह ेतयाच े्के्त मागशवले 
्हो्े व एक ्छापील वग्लणीची यादी प्शसद्ध केली ्हो्ी. मगंळदास वगैरे का्ही लोक ्यार आ्हे्  
अिी ्ही शिपण ेआ्हे् . परं् ुपढेु नककी काय झाले ्े समिले ना्ही.

mmm
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स्तीशवर्ह

प्करण ५४ 

। ने्ह चातयन्स्हवासिः कसयशचतकेनशचतस्ह।
॥ रािनसवेनाशप द्ेहने शकम ुिायातमिाशदशभिः॥

(शीमद ्भागव्)

सौ. अननपणूा्लबाई याची प्कृ्ी आ्ा शदवसानशुदवस आशधकच वयाधीग्स् ्हो् चालली. 
“पतनी आ्ा अथंरूणग्स् झाली. परं् ुश्ला िो त्रास ्हो्ो तयाला अं्  ना्ही. असे मनषुय कसे 
िग्े याची क्पना करव् ना्ही, पण पा्हा ्ह ेअसे िग्े.” (३०.९.७८ च ेि. िेकब यांना पत्र) 
१८७८ साली एक अरबसथाना्ील नामांशक् ्हकीम आला ्हो्ा. तयाचा का्ही इलाि चालला 
ना्ही. ्डॉ. ्हशॅम्िन यांचया ्होशमओपॅशथक औषधांचा्ही गणु आला ना्ही. या वषवी वयाधींचया 
िारीररक पी्ेड् आणखी मानशसक पी्ेडची भर प्डली. म्ंडशलकीण बाईचया सेवे् ्तपर असलेली 
तयांची मधली ब्हीण सौ. ्ाप ूआकका करंदीकरीण यांनी का्ही ्ासांचया दखुणयाने २८.३.१८७८ 
रोिी सवग्ललोक गाठला. म्ंडशलक बाईस फार दिुःख झाले. ्े तयांचया वयाची ४४ वषते लोिली ्हो्ी 
म्हणनू रुगणाई् शसथ्ी् असह् झाले.

रावसा्हबेांनी ्ह े दिुःख का्ही कमी व्हावे म्हणनू आप्या गो्ड वाणीने ्ंबरुा लावनू आपले 
कारकून शवषणपूं् िोगळेकर व भाच,े बाबासा्हबे कान्हरेे यांना साथीला रऊेन रोि रात्री कधी 
भिन करी् व कधी अधयातम रामायण वाचनू दाखवी् व स्तीच ेसमाधान झाले ्र पा्ह्. “धाव 
रे! रामराया!" ्ह ेपद ्र शोतयांना व म्हणणाऱयांना गश्हवर आणी् असे. पढेु १८७९ ् रावसा्हबे 
पतनीस्ह म्हाबळेश्वरी गेले ्हो्े. तयाशठकाणी दोरांनी पतु्रा्ूहन अशधक मायेने पाळले्या शच. धों्ूडस 
तयांचया शपतयाचया परवानगीने दत्क रे् ले. दत््होमाला शवठ्ठल भििी काळे आचाय्ल ्हो्े व रिह्मा 
रािाराम िास्ती बो्डस ्हो्े. पर् ये्ाना ख्ंडाळयाचया रािा् अपरा् ्हो् ्हो्ा. रावसा्हबेांचया 
व मलुाचया िीवावर आले ्हो्े. ईश्वराने ्ी वेळ िाळली. पढेु सौ. म्ंडशलकीणबाईची प्कृ्ी अिक्त 
्हो् गेली. शविषे का्ही कारण झाले नव्ह्े. ने्हमीप्माण ेकधी कधी उद्भवणारा दमा उचलला ्हो्ा. 
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येथील वैद्य व ्डॉकिर यांचा उपाय चालेना म्हणनू ्डा. शभकािींस रावसा्हबे ्ार करणार इ्कया् 
तयांचया पतनीचया प्कृ्ी् फार चलशबचल ्होऊन, सव्ल पररवार वािोळा िमला अस्ा ५.१०.७९ 
रोिी प्हािेस २॥ वाि्ा तयांच ेद्ेहावसान झाले. “माझी पतनी २-३० वाि्ा मला गुं्वनू गेली. 
तया्नू माझी सिुका एक परमशे्वर करू िकेल. ्ी अगदी प्ाणोतक्रमण ्होई्ो िदु्धीवर ्हो्ी.” 
(५.१०.१८७९ ची नोंद) रावसा्हबेांना पतनीशवर्हाच ेद:ुख फार झाले. तयाच ेवण्लन करण ेकठीण 
आ्ह.े तयाची क्पना पढेु शदले्या पत्रवयव्हारावरून ्होईल.

“्हा मश्हना फार दिुःखाचा गेला. माझी शबचारी बायको पाचवया ् ारखसे परलोकास गेली. ् मु्हाला 
ठाऊक आ्हचे की असे एक शदवस लवकरच र्ूडन येणार ्हो्े. परं् ु्ी गोष् र्ूडन आ्याबरोबर मी 
अगदी असवसथ झाले आ्ह.े आम्ही अिी एकत्र बद्ध झालो ्हो्ो.” (शम. शगबस यांना पत्र)

“मी सा् आठव्ेड सवसथ बसलो ्हो्ो. माझया बायकोचा आिारीपणा व श्चया गे्या 
मश्हनयाचया पाचवया ्ारखसे मतृय ू्ह ेतयाच ेकारण ्होय. ्मु्हाला मा्ही् आ्हचे की ्ी बरीच वषते 
रुगणावसथे् ्हो्ी. खचुवी् रालनू शफरवावी लागे. ्थाशप मनषुयसवभाव असा आ्ह.े पा्हा! श्चया 
शनग्लमनाने माझया मनाच ेसवासथय अगदी उ्ूडन गेले आ्ह ेव शसथ्ी फार भयंकर झाली आ्ह.े ्हचे पत्र 
िर मी दसुरे कोणास शलश्हणयास रे् ले अस्े ्र मी येथेच थांबलो अस्ो. परं् ु्मु्ही िाण्च 
आ्हा् की आप्या दिुःखग्स् शसथ्ी्सदु्धा एका िनुया शमत्राच ेदिुःख ऐकून तयाने दिुःखी् व्हाल. 
माझया बायकोच ेप्ाण ्हरवले तयाबरोबर एक िनमाचा शमत्र्ही ्हरवला. श्चया दिुःखणयामळेु- तयाचा 
प्कार ्मु्हास शवशद् आ्हचे - आमची उभय्ांची मने चांगली एकत्र िळूुन गेली ्हो्ी. ििी 
साखळीचया दवुयानेच! अिा शसथ्ी् माझ ेदसुरे लगन (िे करावयास आमचया दषु्चाली री्ीची 
परवानगी आ्ह े्े) करून दणेयाच ेसषृ्ीक्रमाशवरुद्ध िे प्यतन माझया ना्ेवाईकांनी केले तयामळेु ्र 
श्चया दखुणया् माझया पे्माची श्चया पे्मािी सांग्ड अशधक रट् बसली. गेली स्हावषते ्र श्च े
शनतय शवधी उरकून रणेयाससदु्धा श्ला दसुऱयाची मद् लाग् असे. परं् ुश्ला मद् करणया्च 
मला सखु वाि् असे. श्ने आपले ्हाल सोसणया् शदवय िक्ती दाखशवली ्ह ेमी िाणनू ्हो्ो.”

“्ी ्र आ्ा ि्ड द्ेह िाकून गली. श्नं आप्या धाकि्या बश्हणीचा मलुगा (जयाची िननी 
्ो स्हा मश्हनयांचा अस्ाच शनव ््लली ्हो्ी, ् ो) माझ ेमन वळवनू दत्क रवेशवला. याला ल्हानाचा 
मोठा करून श्चया मागनू िाण े्ह ेएवढेच मला क ््लवय उरले आ्ह.े" (ि. िेकब यांना पत्र)

“आप्या िवेि्या पत्राबद्ल मी आपला आभारी आ्ह.े समदिुःखी अिा आप्या शमत्राच े
सांतवन करणयाचा आपला ्हककच आ्ह.े माझ े दवे का्ही शवशचत्र आ्ह.े माझया समकालीन 
लोकांचयापढेु िाणया् मी यिसवी झालो. मला बायको पण काय शमळाली ्हा्ी! ्ी मदंोदरी व 
अश्ह्या या दोरी िणींचया सद ्गणुांची खाणच ्हो्ी. शबचारीचया माग दखुणी लागनू ्ी १८६० 
साली अथंरुणास शखळून गेली. इथले श्थले, शिक्डले श्क्डले उपाय श्ला आराम प्डावा म्हणनू 
केले. श्चया परसवाधीनपणामळेु मी श्चयािी दृढपण ेपे्मबद्ध झालो. मी श्चयाकर्ा बराबर मं्डळी 
रऊेन सपेिल टे्न काढशवली व श्ला शद्ली, बनारस व अला्हाबाद या यात्रा १८७६-१८७७ 
साली करून आलो. आमच ेद्ेह दोन पण िीव एकच ्हो्ा.”
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“श्च े्हाल काय वणा्लवे ! श्ला खचुवी् रालनू आि द्हा वषते शफरवावे लागे. ्ह ेसव्ल ्हाल 
श्ने आनंदाने सोशिले. िारीररक कष् ्री थो्ेड कमी ्हो्ील असा शवचार करून ्हो्ी. पण ्से्ही 
व्हावयाच ेनव्ह्े. िवेिी आम्ही श्चा एक ल्हान भाचा गे्या उन्हाळयाचया सिुी् दत्क रे् ला. 
तयाचया शिक्षणाची आ्ा सरुवा् करण ेआ्ह.े आ्ा पत्र परेु कर्ो. पत्रशवस्ाराची सारी सीमा 
आधीच उलंरनू झाली आ्ह ेअिी भी्ी वाि् आ्ह.े याच कारणामळेु जयांना मी का्ही गं्थ निर 
म्हणनू पाठवी् अस्ो, तया बाब ूरािेंद्रलाल शमत्रांची भिे रऊे िकलो ना्ही.”

“मी फक्त मयशुनशसपल कॉपणोरेिनचया सभांना िा् अस्ो, कारण मला कॉपणोरेिनने अधयक्ष 
शनव्डले आ्ह े व पढु्या मश्हनया् ्बये् ठीक राश्ह्यास पनु्हा थो्डा वेळ कामकाि पनु्हा 
प्हावयास लागणार आ्ह.े (कलकत्केर शमत्रास पत्र १८.११.१८७९)

या अतयं् दिुःखदायक प्संगी १२.१२.७९ च े कुमारी िट्ट् ्ल्ड िेकब (िेकब सा्हबेांची पु् णी 
व दत्क मलुगी) श्हच ेपत्र वाचणयासारख ेम्हणनू शदले आ्हिेः “x x x सव्: ्मु्हास पत्र न शलश्ह्ा 
्े शलश्हणयाच ेकाम काकांनी मला सांशग्ले आ्ह.े इक्डचया क्डक थं्डीच ेप्माण वाढले आ्ह े
तयाबरोबर काकांची सव्ल दखुणी्ही तया प्माणा्च वाढली आ्हे् . ्े अगदी अिक्त झाले आ्हे्  
व िे न रे् ले अस्ा चालेल ्े सव्ल मानशसक अथवा िाररररक शम करणयाच े्े िाळी् अस्ा्. 
्मुचया स्रा ्ारखचेया पत्रा् िे अतयं् दिुःखदायक वतृ् कळशवले् तयाबल स्हानभुू् ीच ेप्दि्लन 
करावयाच े्े सव्: करावयाच ेअसा ्हकेा धर्यास उलि िपाल नेणारी आगबोि चकेुल या भी्ीने 
काकांनी मलाच ्ह ेपत्र शल्हावयास सांग्ले आ्ह ेव तयाला ्री कारण तयांची पराधीन शसथ्ी ्ह े
्मु्हास स्हि कळून येईल.”

“गरीब शबचारी ्मुची पतनी अगदी परसवाधीन ्हो्ी ्ही एकच गोष् पे्माच ेबंधन इ्हलोकी व 
परलोकी दृढ ्होणयाला कारण झाली ्हो्ी ्ह ेकाका िाणनू आ्हे् . जयांचयाकर्ा आपण अतयं् 
कलेि कर्ो तयांचा शवर्ह ्र अतयं् कलेिदायक ्हो्ो. िे आम्हास शचकिून रा्ूहन आमचयावरच 
अवलंबनू रा्ह्ा्, तयांची दबु्लल्ाच आमचया आगंा्ील खरे खरे उतकृष् गणु प्कि करावयास 
लावनू आम्हाला बलवान कर्े. सव्िःचया प्कृ्ीशवषयी ्मु्ही का्हीच शलश्हले ना्ही. ्मुची प्कृ्ी 
िरा बरी झाली आ्ह ेअसे म्हणणयापेक्षा पश्ह्या दिुःखावेगाची ्ीव्र्ा िमन झा्यावर बरी ्होईल 
अिी काकांना आिा वाि् आ्ह.े”

“्मु्ही एक मलुगा दत्क रे् ला म्हणनू काकांना आनंद वाि् आ्ह.े ्मुचया शप्य पतनीचा ्ा 
इ्का िवळचा आप् आ्ह ेव मखुय्िः श्चयाच इच्ेछनरुूप ्मु्ही तयाला दत्क रे् ला आ्ह,े यामळेु 
्ो एक श्चाच मागे राश्हलेला अवशिष् अिं आ्ह ेअिी ्मुची भावना ्होईल व ्मु्हास मोठ्या 
समाधानाच े्ो कारण ्होईल व तयाचया प्तय्ही नवोशद् ्ारुणयाक्ेड पा्ूहन ्मुचा ्र्ारा पनुि्लनमच 
्हो् आ्ह े(्मु्हीच पनुिः िनमास आले आ्हा्) असे ्मु्हास वािेल अिी आिा आम्ही उभय्ा 
करी् आ्हो्.”

“्मु्ही चालशवले्या वाङ्मयशवषयक पररशमावर काकांची आसक्ती बसली आ्ह ेव तया कामी 
िे ्मु्हाला यि शमळ् आ्ह े्े तयास सखुाव्ह व अशभमानासपद झाले आ्ह.े”

आपली शवश्वासा्ह्ल
ि्ड. ली. िेकब
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शमस ि्ड्लि ली िेकब आप्या वदृ्ध काकांचया सेवे् िागरूक ्हो्ी व रावसा्हबे आप्या
पतनीचया सेवे् िागरूक ्हो्े. या सामयावरून रावसा्हबेांनी श्ला एक पत्र शलश्हले ्हो्े तया्
अस्या सेवेच ेर्हसय शदलेले आ्ह.े

“माझा असा समि आ्ह े (व िे कोणी रुगण मनषुयाची सशुषुा आनंदाने स्् िागरूकपण े
कर्ा् तयांचा्ही असाच समि अस्ो) की आमचा िनम इ्रांपेक्षा उचच्र का्ही धयेय साधय 
करून रणेयाकर्ा ्होय. िर असे नस्े ्र इ्के कष् व दिुःख सोसावे लाग्े ्े का याचा उलग्डा 
्हो् ना्ही.”

ि. िेकब यांचया पत्रास रावसा्हबेांनी उत्र शलश्हले ्े -

“आप्या सव्िःचया चररत्राने मला िो ध्डा शिकशवला आ्ह े्ो मी कधी शवसरणार ना्ही. परं् ु
्मुचया दत् (Datta) मलुीने (शिला आपण याच नावाने ्हाक मारी् असा असे वाि्े व आमचया 
िास्ताप्माण ेजयाशवषयी मला िे िोध लागले आ्हे् . तयाप्माण ेशिला ्े नाव ्मु्ही दऊे िकाल 
श्ने) ्मुचया इच्ेछवरून मला एक सानरुूप सवानभुशू्पवू्लक सानकंुप सरस पत्र शलश्हले आ्ह ेतयाने 
माझा िीवच काढला, तयाचया वाचनाने मी क्षणभर आतमशवसमृ् ीमगन झालो. आतमसंयमन करून 
रा्हाणाऱयाच े शचत्र तया् ्ुहबे्ुहब रेखािलेले आ्ह.े माझी बायको आतमसंयमन करून आयषुयाच े
शदवस काढी् ्हो्ी. श्चयाकर्ा मी्ही आतमसंयमन करून शदवस काढी् ्हो्ो व पढेु ्सेच 
काढणयास मला िक्ती येईल असा भरवसा वाि् आ्ह.े माझी प्कृ्ी बरीच खराब झाली आ्ह.े 
लेखनाचया कामाने दसुऱया शवचाराचा शवसर प्ड्ो ् री प्कृ्ीवर िो पररणाम ्हो्ो, तयाने अिक्त्ा 
ये्े.” (३.१.१८८०)

रावसा्हबे खबंीर मनाच े ्हो्े. तयांनी आपली पढुील िबाबदारी मना् आणनू िोक शगळून 
िाकला असे सांगनू एक शवलक्षण गोष् दणेयासारखी आ्ह े्ी दऊेन ्ह ेिोकमय प्करण परेु करणया् 
ये् आ्ह.े

आप्या पतनीच ेआख्डलेले ्हा्पाय कसे सिु्ील ्हा एकच शवचार रावसा्हबेांचया मना् 
पतनीचया ्हया्ी् सारखा रातं्रशदवस रोळ् ्हो्ा. पतनी ्हया् अस्ा ्र ्े ्हा्पाय सिुले ना्ही्. 
परं् ुपतनी मृ्  झा्यावर ४ ्े ५ मश्हनयांनी तयांच ेपाय पणू्ल बरे झालेले तयांनी सवपना् पाश्हले :

“आि प्हािेस एक आशण ्ीनचया दरमयान माझी स्ती मला सवपना् शदसली. श्ने मला आपले 
पाय दाखशवले व ्े अगदी साफ लांब करून म्हणाली - मी आ्ा चांगली बरी झाले शकंवा ्होणार 
आ्ह,े असे का्ही्री - ईश्वर करो व ्ी िेथे असेल ्ेथे सखुी असो.” (रो. उ.)

पढेु दोन वषाहं्च शचरंिीवांस्ह प्यागास िाऊन ्ेथे शप्य पतनीचया असथीच े शवसि्लन करून 
आले. धाशम्लक शवधी नेपाळ सरकारच ेउपाधयाय आलोपीशदन शबन बाबरुाव इमाई यांचयाक्ूडन केला.

mmm
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। शप्या ् ुसी्ा रामसय दारािः शप्कृृ्ा इश्॥ 
गणुाद ् रूपगणुाचचाशप प्ीश्भू्लयोऽशभवध््ल े ॥

(रामायण, बालकां्ड)

“पतनीशनधनानं्र शचरंिीवांची काळिी एकि्या रावसा्हबेांवर प्डली. म्हाबळेश्वरी अस्ाना 
गे् या मचेया सिुी् मी एक मलुगा दत्क रे् ला आ्ह.े तयाच ेनाव नारायण असे ठेशवले आ्ह.े तयाची 
मला आ्ा काळिी रे् ली पाश्हिे, शबचाऱयावर मा्शृवर्हाचा ्हा दसुरा प्संग आला आ्ह.े” (शम. 
शगनबस यांना पत्र)

पतनीचया शनधनानं्र चार मश्हनयांनी शचरंिीवांचा व्र्बंध शीक्षेत्र त्यंबकेश्वरी िाऊन रावसा्हबेांनी 
केला.

रावसा्हबेांनी शचरंिीवांच ेमराठी शिक्षण (म्हणिे इगं्िी शिक्षणास प्ारंभ करणयापवूवी अवशय 
वािले ्ेवढे) ररी पं्ोिी ठेवनू परेु करून रे् ले. शचरंिीव बशुद्धमान अस्यामळेु रोि ्ास दोन 
्ासांचया शिकवणीपेक्षा अशधक शिकवणीची िरूर वािली ना्ही. इगं्िी शिक्षणसदु्धा ररीच मास्र 
ठेवनू ६-७ इयत्पेयहं् करून रे् ले. ्ेवढ्याने एकदम एश्फनसिन ्हायसकूलमधये मशॅट्कचया वगा्ल् 
शचरंिीवांस बस्ा आले. या पद्ध्ीचा मोठा फायदा म्हणिे अभयासाच ेओझ े शचरंिीवावर फार 
प्डले ना्ही; काल बराच वाचला व प्कृ्ी उत्म राश्हली.

मधयं्री शचरंिीवांचया लगनाचा शवचार रावसा्हबेांचया मना् आला. “शचरंिीवास अकरावे 
सरून बारावे वष्ल लागले आ्ह.े आ्ा तयाचा शववा्ह करून आपण मधयसथ१ र्हावे.” (वे. वा. िोिी 
यांना पत्र)

फार मलुी प्हावयास प्ड्या ना्ही्. ् ासगावच ेप्शसद्ध शपढीिा् व कुलीन सावकार गणप्राव 
िोग, पणु ेयेथील पेढीवाले, यांची ५-६ वषाहंची कनया मथ,ु ्ही प्हावयाची ठरली. “रामदास (मनुीम) 

शचरंिीवांच ेलगन

प्करण ५५
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यांना कळवावे की, िीपण बरे आ्ह ेपरं् ुमलुगी पाश्हली पाश्हिे.” (बळवं्राव िोिी यांना पत्र) 
मलुगी प्हावयास रावसा्हबे सव्: पणुयास गेले ्हो्े. मलुगी पसं् झाली.

रावसा्हबेांनी ्ुह्ंडा रे् ला ना्ही. शपतयाने पसं् केलेली स्ती गणुांनी चांगली शनराली म्हणनू 
या दामपतयाच े पे्म तयांचया वयाबरोबर वशृदं्धग्च ्हो् गेले. बालशववा्ह ्हा िनुया शपढी्ील 
लोकांना अशनष् वाि् नसे. उलि नीश्बंधने शिशथल ्हो् ना्ही् म्हणनू इष्च वाि् असे. तया 
काळी लगनसमयी िरी शववा्हसंसकार करून िाकी् अस् ्री मागणी रालनू ठेवणयाची िी चाल 
असे श्चया पलीक्ेड शववा्हाच ेवयाव्हाररक सवरूप िा् नसे. अिाच बालशववा्हाची प्िा िनुया 
शपढी्ील लोक ्हो्े व तया्नूच बशुद्धनेे व िरीराने बळकि असे क त्े परुूष शनमा्लण झाले ्हो्े. 
्थाशप आ्ा एवढे मात्र खरे आ्ह ेकी, बालशववा्ह ्ह्लीच ेलोकांना रुच् ना्हीसा व मानव् 
ना्हीसा झाला आ्ह.े

लगनसमारंभ मोठ्या थािाचा झाला. रावसा्हबेांचया ओळखी मुबंई् व बा्हरेगावी पषुकळ 
झाले्या ्होतया. आमशंत्र्ा् गररबापासनू ्ो थोर रािेरिवा््डयापयहं् म्ंडळी ्हो्ी. मरुू्ड गावच े
रावसा्हबेांच ेिाळासोब्ी व शमत्र यांना आप्इष्ांबरोबर खास आमतं्रण ्हो्े. आमतं्रण शचठ्या इगं्िी, 
गिुरा्ी व मराठी अिा ्ीन भाषां् ्होतया. लगनसमारंभास का्ही संसथाशनक ्हिर ्हो्े. तयांपैकी 
िव्हारच ेरािे ्ह्लीचया रािेसा्हबेांच ेव्डील यांची सोय आप्याच आवारा् ्ंब ूमारून केली 
्हो्ी. प्शसद्ध नानािकंरिठे यांचया चौकािवळील बंग्याची िागा वयाह्ांना िानशविाकरर्ा 
शमळशवली ्हो्ी व खदु् लगनसमारंभाचया शदविीची वयवसथा का्ही उण ेप्ूड नये म्हणनू आप्याच 
्हा्ा् ठेशवली ्हो्ी. इक्ेड आप्या रा्हतया बंग्या् मोठीच ् यारी केली ्हो्ी. बा्हरेील रसतयां्नू 
बंग्या् प्शवष् ्होणयाचा माग्ल व बंग्या्ील आमशंत्र् लोक बसावयाची िागा मुबंईचया ्ऱ्हनेे 
सिुोशभ् केली ्हो्ी. ्े सव्ल काम तयांच ेसने्ही माग्लन बाळकृषणा या पणु ेयेथील कंपनीच ेमालक 
बाळकृषण सायनना याक्ेड ्हो्े. रोषनाईचया कामी ्हां््डया व मोठाली झुबंरे यांचाच फक्त उपयोग 
करणया् आला ्हो्ा कारण राकेल ्ेलाला रावसा्हबेांचया ररी मजिाव असे.

दवेक, सीमां्पिून वगैरे करणयास िेवणरराच ेमागेपढेु प्िस् अगंणी करून मां्डव उभारले 
्हो्े. तयाला कोकणा् शदपवाळीचया सणा् कागदाचया िाळीच ेकंदील कर्ा् ् सले करून सव्लत्र 
िांगले ्हो्े. िाळी्नू आ्ील शदवयावर िांगले्या कागदाचया पाय्या गरागर शफरू लाग्यावर 
तयावरील दिाव्ारांची रंगी् शचत्रे शफर्ाना शदस्ाच मुबंईकर म्ंडळीस आश्चय्ल वािले, दवेकाच े
शदविी आ्हरेाचा समारंभ झाला. तया् रािेरिवा््डयाक्डील आलेले आ्हरे पा्हणयासारख े्हो्े. 
िसदमचया ठाकोर सा्हबेांनी ‘ससुमयमा पोषाख सारू’ रोक्ड पाठावली ्हो्ी.

लगनाच ेवेळेस रावसा्हबे सव्िः मगंलाष्के म्हण् ्हो्े ्े पा्ूहन मुबंईकरांना आश्चय्ल वािले.

भोिनसमयी पंक्ती् मां्डणयाकरर्ा एका आकाराच े कोरे पाि रतनाशगरी्ूहन नवे करवनू 
आणशवले ्हो्े. तयाप्माण े पळयापंचपात्या नाशिका्ूहन आणवले्या ्होतया. या नवया संचाची 
शविषे िोभा आली ्हो्ी. रावसा्हबेांनी पंक्ती् सव्िः श्ोक म्हिला. तयाच ेसवाहंनी कौ्कु केले. 
इ्र म्ंडळीस श्ोक म्हणावयास सांग्ाच ने्हमी श्ोक म्हणणारी म्ंडळीदखेील शस्शम् झाली. या 
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प्संगाला रावसा्हबेांनाारखयाचया पंक्तीला िोभले असा श्ोक म्हिला पाश्हिे. ्ो आठशवणया् व 
्ो म्हणणयाच ेअवसान आणणया् िरा वेळ गेला. श््कया् अगंणया् बसलेला प्शसद्ध सनईवाला 
गण ूयानेच सनई् श्ोक वािशवला. ्ेव्हा सवाहंना तयाची गंम् वािून ्हस ूआले व मग दोरांचौरांनी 
श्ोक म्हिले.

रा्हतया बंग्यावर लगनाशनशमत् श्हदंूसं श्हदंचूया ्ऱ्हचेी 'पािवी' झाली व पािवी व यरूोशपयन यांना 
तयांचया ्ऱ्हचेी झाली. शनमशंत्र् पा्ुहणयांच ेसवाग् बा्हरेील दरवािापासनू ्ो सथानापनन ्होई्ो 
पायरी पायरीने ्हो् असे. ब््डया पा्ुहणयांचया आगमनाची सचूना खाली असलेला इगं्िी बँन्ड 
करी् असे. गायनपिू बाळकृषणबवुा इचलकरंिीकर व ्ं्वुाद्यशनषणा् शवश्वनाथबवुा काळे ्ह ेदोन 
शठकाणी बसनू लोकांच ेमनोरंिन करी् ्हो्े. यरुोशपअन लोकांकरर्ा शफ्डल वगैरे वाद्ये कुिल्ेने 
वािशवणारी म्ंडळी ्हो्ी. गळया्ील फुलांच े्हार व ्रेु व गिरे पणुया्ूहन आणले ्हो्े. पािवीचया 
अं् ी लोक शचरंिीवांचया नावाचा ियरोष करून ररोरर शनरनू गेले.

m

संदभ्ल शिपा -

१. वानप्सथाशम सवीकारावा.

mmm
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॥ न शवश्वसेदशवश्वस्े शवश्वस्ेनाश् शवश्वसे् ्॥
॥ शवश्वासाद ्भयमतुपननं मलूादशप शनकृन्श् ॥ १॥ 

पैिाचा, शविषे्िः अज्ञानाचया पैिाचा भरवसा ना्ही. म्हणनू तया पिैाचा धनी इ्ह लोकां्नू 
प्याण कर्ाना मागे राश्हले्या अज्ञानाचया क्याणाकर्ा तयाचया भरविाचा सने्ही िोधनू तयाचया 
सवाधीन शिनगी करून सखुाने प्ाण सो्ड्ो. ्थाशप अिा शनक्षेपाच ेधारण करणाऱयास सखु ्हो् 
ना्ही. तयाने केले्या वयवसथेपासनू फायदा झाला ्र तयाच ेझालेले उपकार शि्के शदवस िनांचया 
समरणा् शिक्ा् तया्ूहन अशधक तया वयवसथेपासनू झाले्या नकुसानीमळेु लोकांनी शदलेले दषूण 
शिक्े. असा ह्ा कामां् धोका अस्ो. म्हणनू साव्लिशनक कामा् प्डणाऱया मनषुयास असली 
काम े उपयोगाची ना्ही्. ्थाशप आप्ेष्ांचया पे्माला व सनेह्ांचया सने्हाला गुं्नू रावसा्हबेांनी 
असली का्ही काम ेपतकरली ्हो्ी व तयांनी इ्कया उत्म ्ऱ्हनेे ्ी केली की मननेू वरील श्ोका् 
शवश्वास िाकणया् भय आ्ह ेअसा िो साधारण शनयम रालनू शदला आ्ह े्ो अपवादाने शसद्ध केला.

बाबािीपं् परांिपे, रावसा्हबेांचया वश्डलांचया पश्ह्या ररच ेबंध,ू ्ह ेमृ्  झाले ्ेव्हा तयांचा 
मलुगा मोरोबा ्हा ६ वषाहंचा ्हो्ा. ्ो वया् येईपयहं् तयाचया इसिेिची वश्हवाि करणयास रतनाशगरी 
शि््हा कोिा्लने रावसा्हबेास तयांचया अिा्लवरून १५.२.७४ रोिी ्ुहकूम शदला ्हो्ा. “तयाच ेरर 
कुवेिी येथे ्हो्े व दसुरा िमीनिमुला इ्र शठकाणी ्हो्ा. तयाची वयवसथा रावसा्हबे प्हा् अस्. 
दसुरा कोणी ्डोके वर करणारा नस्यामळेु माझयावर ्ही खिपि प्डली आ्ह ेश्च ेओझ ेआपण 
का्ही वेळ पतकर्यास मला साह् ्होईल व अज्ञानाच े श्ह् ्होईल.” (कुवेिीिवळच असले्या 
रािापरू गावचया शभकािीपं् दादा पिवध्लन यांना पत्र. २७.१.८४) या िबाबदारी्नू मोरोबा वया् 
आ्यावर तयाचया सवाधीन इसिेि करून रावसा्हबे मोकळे झाले.

कान्होबा गणप्राव (गणप्राव कृषणािी या नावाने प्शसद्ध असले्या ्छापखानयाचया मळू 
मालकांच ेशचरंिीव) यांनी आप्या शिनगीच ेरावसा्हबेांना १८६५ साली ट्सिी नेशमले ्हो्े.

शवश्वस् कायते

प्करण ५६
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कान्होबाने रावसा्हबेास बोलावण े पाठशवले. कान्होबा आिारी ्हो्े. ्डॉ. भाऊंना रऊेन 
रावसा्हबे तयांचयाक्ेड गेले. भाऊ प्हा्ा् ्ो एक फुफफुस रट् झाले ्हो्े. भाऊ म्हणाले ्ह े१५ 
शदवस काढ्ील पण शनयम ना्ही, २ शदवसां््ही िा्ील. भाऊ गे्यावर रावसा्हबेांनी शवचारले 
मला का बोलावले. कान्होबांनी मतृयपुत्र करावयास सांशग्ले व ्मु्ही एकसकयिूर झाले पाश्हिे असे 
रावसा्हबेांना सांशग्ले. रावसा्हबेांनी आप्याबरोबर गोशवंद गंगाधर फ्डके यांना नेमनू रे् ले. मग 
तयांचया मना् काय वयवसथा करावयाची ्े शवचारून तयांचया कारकुनाक्ूडन मसदुा शल्ूहन रे् ला 
नं्र ्डॉ. भाऊंना आणले.

तयांनी मसदु्यासंबंधी पषुकळ प्श्न कान्होबास शवचारले व तयांचया समिू् ीप्माण ेमतृयपुत्र आ्ह े
असे पा्ूहन तयावर कान्होबास स्ही करणयास सांशग्ले. भाऊंनी साक्ष रा्ली. ्िीच लखमीिींनी 
रा्ली व शत्रंबक वैद्य यांनी रा्ली. (१३.२.१८६५. रो. उ.)

या् मखुय िबाबदारी म्हिली म्हणिे ्छापखाना चालशवण े्ही ्हो्ी. ्ी कर्ा रावसा्हबेास 
पश्ह्याने शम प्डले. ्थाशप एक पायािदु्ध री् बसशव्यावर मग शविषे शम प्डले ना्ही्, 
्छपाईचा कागद वगैरे सामग्ीचा आगाऊ सगं््ह करणयाकर्ा राऊक मालाचया वयापाऱयांच ेझालेले 
दणे े व लोकां् जया पसु्कांचा खप अस्ो ्ी ्छापवनू तयांचया शवक्रीच े शकरकोळ पसु्कांची 
शवक्री करणारे दकुानवाले याक्ेड येण,े यांसंबंधी तयांनी यादी करशवली व पढेु सरकारी पद्ध्ीप्माण े
वेळोवेळी िमाखच्ल ्पासनू ्ो सिास्त अस्याबद्ल वर स्ही करी् अस्. ह्ा कामां् तयांना 
चांगले यि आले. िवेिी कायद्याप्माण ेअ्ॅडव्हाकेि िनरल यांच ेम् रऊेन वारसांचया ्ाबया् ्े 
सज्ञान झा्यावर िीनगी सवाधीन करून रावसा्हबे मोकळे झाले.

्डॉकिर नारायण दािी, भाऊ दािींच े बंध ूह्ांची इ्हलोकीची यात्रा फार दीर्लकालीन नव्ह्ी. 
काल समीप आला असे िाणनू तयांनी एक मतृयलेूख करून आप्या शिनगीची वयवसथा करणयाच े
काम रावसा्हबे व िामराव शवठ्ठल कायशकनी या दोरांवर सोपशवले ्हो्े. ्े्ही काम रावसा्हबेांनी 
यथायोगय केले.

१८७६ साली सरकारने एलशफनसिन फं्डाच े आपण ट्सिी ्हो्ा का म्हणनू शवचारले. ्ेव्हा 
तयांनी प्थम तया फं्डाची काय शसथ्ी आ्ह े तयाशवषयी माश्ह्ी मागवली व ्ी आ्यावर ्होय 
म्हणनू म्हणाले. तयाची ्हशकक् अिा ्हो्ी.

'मुबंई नेशिव्ह एजयकेुिन सोसायिी' या नावाची एक म्ंडळी १८२३ साली सथापन झाली. श्चा 
्हे्  ूमुबंई् एक मधयव्वी शिक्षणसंसथा सथापनू शिक्षणाचा प्सार करावयाचा ्हो्ा. या मधयव्वी 
संसथे् प्थम इगं्िी व मराठी शिक्षण दणेयास आरंभ झाला. इ्र मुबंई बेिा् मराठी व गिुरा्ी 
शिकशवणयाचया िाळा वरील संसथेचया िाखा म्हणनू शवस्ारणया् आ्या. यांचया खचा्लकर्ा 
लोकांनी वग्लणीने मोठा द्रवयशनधी१ गोळा केलेला ्हो्ा.

१८३३ मधये नामदार माउंि सियअुि्ल एश्फनसिन यांनी पश्हला प्ोफेसर शवलाय्े्ूहन आणशवला 
्ेव्हा कॉलेिची सथापना झाली. पढेु १८४० ् कॉलेिची शसथ्ी नीि राश्हली ना्ही. म्हणनू िाळा 
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व कॉलेि ्ही दोन्ही एक करणया् येऊन तया एकीकृ् संसथेच ेनाव एश्फनसिन इशनसिि्यिू असे 
ठेवणया् आले. प्ा. ्हाक्ल नेस, बेल, प्ो. श्हन्डस्लन, प्ो. अनँि इ. नामांशक् प्ोफेसरांचा भरणा 
शवलाय्े्ूहन मदु्ाम करणया् आला. यांचया पररशमाने चांगले नागररक शनमा्लण झाले. एश्फनसिन 
इशनसिि्यिू व वरील द्रवयशनधी यांची वयवसथा वग्लणीदारांनी शनव्ूडन शदले्या व सरकारने मागा्ूहन 
मानय केले्या पंचाक्ेड ्हो्ी या पंचास बो्ड्ल ऑफ एजयकेुिन म्हण्. तयाच े स्हा सभासद 
अस्. ्ीन नेशिव्ह एजयकेुिन सोसायिीमधील व ्ीन सरकारने नेमलेले अस्े. या स्हा िणांस 
एलशफनसिन फं्डाच ेट्सिी मानले िाई. १८६४ साली बो्ड्ल ऑफ एजयकेुिनक्ूडन शिक्षणाशवषयक 
सव्ल वयवसथा िाळाखातयाच े्डायरेकिर म्हणनू एक सव्ंत्र अशधकारी नेमनू तयांचयाक्ेड सरकारने 
सोपशवली. बो्डा्लचया सभासदांक्ेड फक्त वरील फं्डाचया ट्सिच े्ेवढे काम राश्हले.

या फं्डच ेट्सिी नेमले िाण े्हा मोठा मान समिला िाई. सर िमििेिी िीिीभाई, भाऊ दािी 
व शवनायकराव िगननाथ िकंरिठे यांचया ्हा्ी ट्सि पषुकळ शदवस ्हो्ा; परं् ुअखरेीस या फं्डाची 
चांगली कायमची वयवसथा करणयाकर्ा सरकार, श्र ेट्सिी आण अकाउंिंि िनरल यांचयामधये 
एक करार झाला. तया् असे ठरले की करारा् नमदू केले्या फं्डाच ेवयाि या ट्सिीनी शकंवा यांचया 
िागी नेमले्या दसुऱया ट्सिींनी सरकार खा्ी िमा करावे व तयाचा शवशनयोग सरकारने शिक्षण 
काया्ल् फं्डा्ील पैसे दणेाऱया दातयांचया इच्ेछप्माण ेकरावा व अकाउंिंि िनरलने ट्सिींना श्हिबे 
द्यावा.

जया संसथेपासनू रावसा्हबेांचा उदय झाला श्चयाच पोषकशनधीच े ट्सिी ्होणयाचा िो मान 
रावसा्हबेांना शमळाला ्ो सव्ल मानां् आशभमानासपद ्होय.

यांचयाबरोबर मगंलदास नथभूाई व सोराबिी िापरूिी बंगाली ्ह्ेही ट्सिी ्हो्े. या दोरांचया 
मानय्ेने वरील रकमांचया नोिा रावसा्हबेांचया नावे ्होतया. पढेु सरकारने कळशवले की तया नोिा 
अकाउंिंि िनरल यांचया (श्हिबेनीसाचया) नावे करून द्या, तयावर रावसा्हबेांनी शलश्हलं की मी 
लोकशनयकु्त ट्सिी आ्ह ेमला ्से कर्ा येणार ना्ही. म्हणनू वयाि वगैरे रणेयास व िमाखच्ल परसपर 
करणयाकर्ा श्हिबेनीस यांना मकुतयारपत्र रावसा्हबेांनी दऊेन ठेशवले ्हो्े.

या उदा्हरणावरून रावसा्हबे असली काम ेशक्ी बारीक निरेने करी् अस् ् े शदसनू ये् आ्ह.े 
यानं्र ्े ्ेडककन एजयकेुिन सोसायिीसारखया का्ही संसथांच ेशकतयेकवेळा ट्सिी ्हो्े.

प्शसद्ध यरुोपीयन शवर्ान म्हषवी ए्डव्ड्ल शरियािसेक यांनी आमरणां् िमशवले्या पैिाच ेट्सिी 
रावसा्हबेांनाच नेशमले ्हो्े. रावसा्हबे यरुोशपयन लोकांचयासदु्धा शवश्वासास पात्र ्हो्े असे ्ही 
गोष् शसद्ध कर्े. परं् ु रावसा्हबे तयांचया ्हया्ी् शनव ््ल्यामळेु तयांनी ्े काम रावसा्हबेांचया 
शचरंिीवांक्ेड सोपशवले व ्े ्े फार दक्ष्ने करी् अस्ा्.

m
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। ्ैलादरक्षजिलादरक्षदे ्रक्षेशच्छशथलबंधना् ्।
॥ मखू्ल्हस् न दा्वयमवें वदश् पसु्कम ्॥ १॥

रावसा्हबेांना पसु्काचा नाद तयांचया पजूय प्ोफेसरांनी प्थम लावला. ्े तयांना आप्याबरोबर 
रॉयल एशियेशिक सोसायिीचया लायरिरी् रऊेन िा् अस्. ्ह ेवतृ् मागे एका शठकाणी सांशग्लेच 
आ्ह.े शिवाय तयांना ग्ंथाचा सगं््ह करणयाचा नाद एशसफनसिन इशनसिि्यिूमधये अस्ाच लागला 
्हो्ा व ्ो फार पद्ध्वार ्हो्ा. संग््ही् केले्या ग्ंथांची एक यादी तयांचया कागदपत्रां् आ्ह.े ्ी 
एखाद्या ग्ंथसंग््हालयाचया नोंदणी बकुाप्माण ेआ्ह.े ्ी् अनकु्रम, ग्ंथाच ेनाव, तयाच ेभाग शक्ी 
व कोणी वाचायला नेले तयाची िवेि्या रकानया् स्ही इ्की माश्ह्ी आ्ह.े ्ी यादी येणपे्माण े-

शव. ना. म्ंडशलक यांचया संग््हां्ील इगं्िी व मराठी ग्ंथांची यादी.

क्रम ग्ंथाच ेनाव व भाग कोणाला वाचवयास शदला

१  ्हलॅमकृ् मधययगु-२

२ ्हलॅमकृ् इगंलं्डचया राजयवयवसथेचा इश््हास-२

३ सि्यअूि्लकृ् मानवमानसिास्त-१

४ ऑन््डकृ् प्िाप्भतुवाचा इश््हास-२

५  िोश्शव्लषयक ्हशि्ललने लावलेले िोध-१

६ कायद्याच ेर्हसय-१

७ चमेबस्लकृ् भगूभ्लिास्ताची मलू्तव-े१

८  शगबनसकृ् रोमचया राषट्ाचा इश््हास-१

९  क्रोकृ् फ्ानस दिेाचा इश््हास-३ गणप्राव भासकर

रावसा्हबेांचा गं्थसंग््ह

प्करण ५७
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११  उस्लकृ् शि्पकलाकोि-१

१२  उस्लकृ् कलाकौि्यां् नू् न सधुारणा-१

१३ फ्ानसकृ् लररुसायनिास्त-१ ना. ब्लाळ शलमये

१४  मरेकृ् शरिशिि श्हदंसुथान-१  नारायण ब्लाळ शलमये

१५  शकलफिकृ् लकमिास्त

१६  थामसनकृ् रसायनिास्त

१७  बिलरकृ् धम्लसमान्ा-१ पेस्निी

१८ सामनकृ् िकुंपररच्ेछदावर शनबंध-१ ग. भासकर

१९ शगवझोिकृ् यरुोपा्ील सामानय सधुारणा -१

२०  ररच्ड्लसनने ्छापलेले लॉ्ड्ल बेकन कृ् शनबंध-१  शकत्ा.

२१  मलेासकृ् इगं्िी अमंलाच ेऐश््हाशसक शनरीक्षण-१

२२  एश्फनसिनकृ् श्हदंसुथान चा इश््हास-१   ्हरी केिविी.

२३  लोकसच ेलेख- १ गणप् भासकर.

२४  इ.कृ् प्श्नोत्रमाला-१ ग. 

२५  शि्पिास्त-१ म. बवते. 

२६  चमेबस्लकृ् भशूम्ी-१ म्हादािी. 

२७  नैश्क ग्ंथ-१ म्हादािी. 

२८  कालशववेचन (सोदा्हरण)-१ म्हादािी.

२९  वाचनपाठ माला

३०  पाठमाला

३१  कुलोकसकृ् वयाकरण

३२  िानसनकृ् कोि-१     शदनकर वामन.

३३  चमेबस्लकृ् शरििनचा इश््हास-१

३४  वेबसिरकृ् ्हायड्ोसिेशिकस-१

३५  ्क्ल  िास्तावर सलुभ पाठ-१

३६  शससमाशन्डसकृ् इिली्ील प्िा सत्ाक संसथाने-१

३७  शि्लरकृ् त्रयोदिवाशष्लकी यदु्ध-१

३८  शगवझोिकृ् राजयक्रां्ी (इगंल्डमधये र्ूडन आलेली)-१  शनळकंठ म्हादवे
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३९  यंगकृ् श्डफरेनिल कॅलकयलूस-१

४०  ग्ेिनकृ् नेदरलन्डचा इश््हास-१

४१  िाश्भदेावर शनबंध

४२  बशक्षसाचा शनबंध (शवषय शकत्ा)-१

४३  श्सरा ररपोि्ल (एस. पी. एस. एस.)-१

४४  ्ेडककन व्हरनॅकयलुर सोसायिी (दसुरा ररपोि्ल)-१

४५  एक वयाखयान

मराठी व संसकृ्

४६  संसकृ् इसापनी्ी

४७  प्बोधचदं्रोदय नािक

४८  वयाखयानसंग््ह

४९  पदाथ्लशवज्ञानिास्त

याच लरसुगं््हां् रावसा्हबेांचया प्च्ंड गं्थसंग््हाच ेमळू ्हो्े. पढेु मुबंईस वशकली करू लागनू 
कायमच मुबंईच ेरश्हवासी बन्यावर रावसा्हबेांना ्हा पसु्कसगं््हाचा नाद परुा करणयास सोईच े
झाले.१ आप्याला काय काय पसु्के पाश्हिे् ्ी ् पढेु नमदू केले्या पसु्कशवके्रतयांचया 
म्ंडळयांना शल्ूहन कळवी्.

आदतेसर मसू आशण कंपनी, ट्बनर आशण कंपनी - लं्डन

शसमथ ए््डर आशण कंपनी, दादाभाई आशण कंपनी - लं्डन

थॅकर शसमथ आशण कंपनी, कलकत्ा, 

शीनाथ बॅनिवी आशण कंपनी, कलकत्ा,

श्हशिन बोथ ॅम आशण कंपनी, मद्रास

कधी कधी यांचया अशभरूचीप्माण ेपसु्के आढळली ् र ् ी रणेयाची परवानगी रावसा्हबेांिवळ 
वरील कंपनया मागनू ठेव्. मुबंई् ्हािी अ्हमंद मसुा म्हणनू एक ममेन ्हो्ा. ्ो शवलाय्ेस पेनिन 
रऊेन िाणाऱया यरुोशपयन ग्ृहसथांचया सामानाच े शललाव झाले म्हणिे ्ेथे ्हिर रा्ूहन पसु्के 
शवक् रऊेन तया्ील रावसा्हबेांना पाश्हिे् ्ी तयांना शवक् असे.

िेथनू शमळ्ील ्ेथनू रावसा्हबे िनेु गं्थ शमळवी् अस्. एका शठकाणी १० पानांचा ग्ंथ 
शमळाला. “्हा िनुया मो्डी शलपीचा आ्ह ेअसे म्हण्ा् येथे कोणास वाच्ा ये् ना्ही व तया् 
शवषय काय आ्ह े्ो समि् ना्ही. खानदिेापासनू दौल्ाबादपेयहं् या शलपीची वयाप्ी असावी 
असे अनमुान आ्ह.े यास्व आप्या क्षेत्री कोणी िाणणारा भिेेल ्र ह्ा ग्ंथां्ील शवषय काय व 
क्ा्ल कोण ्हा िोध करून कृपा करून कळवावे.” (वैद्य गणिे िास्ती ्िते यांना पत्र ७.९.१८८२)
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कधी कधी फस् अस्. “पाठशवलेली पसु्के केवळ कचरा आ्ह.े मा्ीप्माण ेआ्ह.े एक्ही 
ग्ंथ परुा ना्ही आशण परेु आ्हे्  तया् अथ्ल ना्ही. आपण कोणापासनू रे् ला तयाने फसशवले.” 
(५.८.१८७४ च ेअ. कृ. शबवलकर यांना पत्र)

उत्म ग्ंथांचा संग््ह करून तयाची वयवसथा्ही रावसा्हबेांनी उत्मच करून ठेवली ्हो्ी. 
पसु्के ठेवणयाचया सोयीची अिी मोठमोठी कपािे करशवली ्हो्ी व ्ी ठेवणयाकरर्ा रा्हतया 
बंग्या्ील दोन शवस्ीण्ल शदवाणखाने ्ळमि्यावर राखनू ठेशवले ्हो्े. ्ी िागा न परु्यामळेु 
का्ही ग्ंथ मा्डीवर ठेवलेले ्हो्े. शदवाणखानयाचया चारी उंच शभं् ींना पाठ िेकून मधये शख्डकयांची 
िागा ररकामी िाकून उंच कपािे उभी ठेवलेली ्हो्ी. शदवाणखानया् मधये असलेली िागा 
कपािाचया रांगांनी िाणयायेणयास वाि ठेऊन भरलेली ्हो्ी. बंग्या् शिर्यावर ्डावया बािचूया 
शदवाणखानया् शख्डकीिी रावसा्हबे सव्िः बस् व उिवया ्हा्चया शदवाणखानया् कोणी मोठा 
मनषुय भिेीस आला ्र मधये बसणयाची िागा ठेवलेली ्हो्ी.

्डावया बािचूया शदवाणखानया् शिर्ाच नवा मनषुय ्ह ेज्ञानभां्डार पा्ूहन व मधये रावसा्हबेांची 
मू् वी शचच्छक्तीप्माण े बसलेली पा्ूहन फारच आश्चय्लमगन ्हो् असे. रावसा्हबेांनी ्हा गं्थसंग््ह 
िोभलेा ठेवला नव्ह्ा. या्ील पषुकळ ग्ंथ तयांनी सव्िः वाचले ्हो्े व शवर्ान लोकांना ् े वाचायला 
दे्  अस्. ह्ा पसु्कांची नामावली्ही तयांनी ्छापनू काढली ्हो्ी. कसरीपासनू संरक्षण करणयास 
िरपेनिाईन लावणयास व पसु्के नीि साफसफू ठेवणयास माणसांची शनतय नेमणकू केलेली ्हो्ी. 
एवढा मोठा संग््ह असनू कोण्े पसु्क कोठे आ्ह े्े रावसा्हबे नेमके सांग् अस्.

मोठमोठ्या साव्लिशनक ग्ंथसंग््हांपेक्षा रावसा्हबेांचा ्हा खासगी ग्ंथसंग््ह मोठा आ्ह.े पसु्कांची 
शनव्ड फारच िोधक बदु्धीने केलेली आ्ह.े श्ची का्ही क्पना ्होणयाकर्ा पढुील माश्ह्ी शदली 
आ्ह.े मखुय भरणा इगं्िी पसु्कांचा आ्ह.े तयाचया खालोखाल संसकृ् पसु्कांचा आ्ह ेव थो्डासा 
मराठी पसु्कांचा आ्ह.े

इगं्िी पसु्के

्ही पसु्के पढुील शवषयांवर शलश्हलेली आ्हे् िः - कावय, नािक, पद्य, कादबंऱया, चररत्रे, धम्ल, 
श्हदंदूवे्ाखयाने, भाषाशवज्ञान, िबदवयतुपा्, ्क्ल िास्त, नीश्िास्त, इगंलं्डचा परुा्न इश््हास, 
यरुोपचा ्ह्लींचा इश््हास, श्हदंसुथानचा इश््हास २, इ्र दिेांचा इश््हास, मराठ्यांिी यदेु्ध, शिपवूर 
सवारी, भर्परूचा वेढा, नंदकुमार, वारन ््होसिगस, शनझाम, म्हसैरू व सा्ारा यांसंबंधी कागदपत्र, 
लॉ्ड्ल ्हशेसिंगस यांच े िन्लल, श्हदंसुथाना् वसा्ह् केले्या शरिशििांची पत्रे, फारेसिने ्छापलेला 
पत्रवयव्हार, मराठा कॅमपमधनू शलश्हलेली पत्रे, एका शरिशिि अशधकाराऱयाच े िन्लल, ि्हानगीर 
बादि्हाच ेसमृ् ीलेख, वारन ्हशेसिंगसचा कारभार, रसेल यांची रोिशनिी, सर िॉन िोअर यांच ेलेख, 
वेलसली यांच ेखशल्े, वेशलंगिनच ेखशल्, श्हदंी रािाने शलश्हलेली पत्रे, श्हदंसुथानचा परुा्न भगूोल, 
नेपाळच ेराजय, शम. मिेकाफू यांच ेचररत्र, प्ाचीन श्हदंसुथान, श्हदंसुथानां्ील िा्ी, शनलशगरीचया 
प्हा्डा्ील रानिी िा्ी, ठगांची भाषा, पेंढाऱयांच ेमळू, श्हदंी रािे, ईसि इशं्डया कंपनीच ेकायद ेइ. इ.
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प्ाचीन श्हदंी कलाकौि्य,३ इ्र दिेां्ील प्ाचीन कलाकौि्य, लकमीिास्त व रािनी्ी,४ 
पदाथ्ल शवज्ञानिास्त, जयोश्षिास्त, वनसप्ीिास्त, पििुास्त, बागाई् शवद्या, गशण्, शत्रकोणशम्ी, 
खळे, ख्ेेडगावा् वस्ी इ. इ. िाळा खातयां्ील, इगं्िी, संसकृ् व लॅशिन भाषां् सव्ल शवषयांवरील 
पसु्के.

्हनॅस्ड्लच ेपाल्लमेंिरी ररपोि्ल : ्ह ेफार दशुम्लळ आ्हे् .५ पाल्लमेंिने वेळोवेळी बसशवलेली कशमिने व 
कशमि्या यांच ेररपोि्ल, बलबुकेु व इ्र ररपोि्ल,६ श्हदंसुथान सरकारचया व मुबंई सरकारचया व मद्रास 
सरकारचया वे नाथ्लवेसि प्ाशव्हनसचया दप्रां्ील शनव्डक कागदपत्र.७

कोि : (लॅशिन, इगं्िी, संसकृ्, मराठी, पशि्लयन, गिुरा्ी, ग्ीक, रोमन, शसंधी, श्हदंसुथानी इ. 
भाषांच)े, शि््हवेार गॅझिेीअर, कायदा, का्ही ररवह् ूव माशसके८ (इगंलं्ड, श्हदंसुथान  व अमरेरका 
या दिेां्ील) संसकृ् ्हस्शलशख्ांचया नामावळया९ शवशवध ग्ंथ सगं््हालया्ील पसु्कांचया 
नामावळया, इगं्िी वैद्यक, गव्हन्लमेंि गॅझिे, का्ही इगंलं्डमधील व येथील व ््लमानपत्रांचया फायली, 
शकरकोळ शनबंध व वयाखयाने.१०

संसकृ् ग्ंथ

ऋगवेद, यिवुतेद, व सामवेद, रिाह्मणांसश्ह् उपशनषद े (भाषयांना्ह), भगवद्ी्ा (शवशवध 
िीकासमवे्), सतू्र,े शममांसा, दि्लनं, समृ् ी, व धम्लिास्ते, वयाकरण, इश््हास, परुाणमा्हातमय इ. 
कावय, नािक, वैद्यक, जयाश्ष, कोि (शवशवध)

िम्लन व फ्ें च, ग्ंथकारांच ेसंसकृ् शवद्येवरील ग्ंथ, संसकृ्, प््हवी इ. भाषे् ील प्ाचीन गं्थांची 
भाषां्रे, पौवा्लतय भाषाशवषयक इगं्िी ग्ंथ.

संसकृ् ्हस्शलशख् ग्ंथ

वेद, वेदांग, वेदान्सतू्र,े शममांसा, नयाय, वैिशेषक सांखय इ. समृ् ीधम्लिास्त, इश््हास, परुाण,े 
कावय, नािक, वयाकरण, जयेश्ष, वैद्यक यासंबंधी ्हस्शलशख् प््ी. ्ंत्र व मतं्र व रोिच ेसंसकार. 
कोरीव लेखांचया नकला भाषां्रासश्ह्.

मराठी पसु्के

यांचा संग््ह अ्प आ्ह.े पश्ह्याने मराठी् झालेली इगं्िी कायद्याचया पसु्कांची भाषां्रे. 
ज्ञानप्सारक, िालापत्रक, लोकश्ह्वादी इ. िनुी पसु्के व का्ही नवीन. Sशवस्ार भयास्व त्रोिक 
वण्लन शदलेले आ्ह.े परं् ुएवढ्याने शवचारवदृ्धीला ्हा संग््ह शक्ी कारण झाला असेल व ्हाईल ्े 
कळेल.

्हा सव्ल गं्थ रावसा्हबेांच ेशचरंिीव बाळासा्हबे म्ंडशलक यांनी आप्या वश्डलांचया समरणाथ्ल 
१९०७ साली फगयु्लसन कॉलेिला निर केला. ्े पा्ूहन प्ो. से्बी, ्ेड. ए. सोसायिीच ेअधयक्ष, यांनी 
कॉलेि मधील दोन प्ोफेसर मदु्ाम आभारप्दि्लक पत्र बरोबर दऊेन बाळासा्हबे म्ंडशलक याक्ेड 
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पाठशवले. तया पत्रां् थो्डकया् बाळासा्हबेांचा असा गौरव केला आ्हिेः- िेव्हा (प्शसद्ध रोमन वक्ता) 
शससरो याने आपले ग्ंथ ररा् वयवसथेने लावलेले पाश्हले ्ेव्हा तयाने आप्या शमत्रास शलश्हले की 
माझया ररा् शवचारांच ेसथान िे मन तयाची प्सथापना झाली, तयाप्माण े् मुचया वश्डलांचा गं्थसंग््ह 
आप्या नवया मशंदरा् लावलेला फगयु्लसन कॉलेिमधील प्ोफेसर िेव्हा पा्ह्ील ्ेव्हा ्सेच 
म्हण्ील.

m

संदभ्ल शिपा -

१.  रावसा्हबेांचया ह्ा पसु्क संग््हाचया नादाची प्शसद्धी नामदार बाि्लल शफ्यर, मुबंईच ेगव्हन्लर, 
 यांचया कानापयहं् लवकरच गेली. ्ेव्हा तयांनी रावसा्हबेांना मदु्ाम बंग्यावर बोलावनू नेऊन 

 आप्या खासगी गं्थसंग््हा् नवया ग्ंथांचा भरणा करून वयवसथा लावणयाची शवनं्ी केली. 
 ्े काम तयांनी ्हौसेने केले.

२. या शवषयावरील पसु्कां् इष् व उपलभय ्ेवढी माश्ह्ी शदसनू ये्े. ्ी् शवषयाच ेप्कार 
 आ्हे्  ्े - अशखल श्हदंसुथाना्ील प्वास, श्हमालया्ील प्वास, बलशुचसथानचा प्वास इ. 
 शरिशििसत्ा, म्हमंदी सत्ा, मोगलाचा इश््हास, गोवयाचा इश््हास, िीखांचा इश््हास, 

दखखनचा इश््हास, गिुरा्चा इश््हास, कोचीनचा इश््हास, अफगाशणसथानचा इश््हास, 
बं्डाचा इश््हास, का्ही शमिनसचा इश््हास, इशलयि व इ्र ग्ंथकारांनी शलश्हलेला श्हदंसुथानचा 
इश््हास, ्ंिावरचा इश््हास, शिपायांचया यदु्धाचा इश््हास, िास्तीविंाचा इश््हास, (बेंगाल, 
औधं, ओररसा इ. प्ां्ांचा पथृक् पथृक् इश््हास), रािसथानचा इश््हास, वइुलसनकृ् इश््हास 
इ. रावसा्हबेांचया ग्ंथसंग््हा् ऐश््हाशसक ग्ंथांचा भरणा इ्का पषुकळ असणयाच ेकारण 
असे आ्ह ेकी रावसा्हबे एश्फसिन इनशसिि्यिूमधये शवद्याथवी अस्ाना १८४९ साली िी 
परीक्षा झाली ्ी् तयांना एश्फसिनकृ् श्हदंसुथानचा इश््हास ्ह ेपसु्क बशक्षस शमळाले. 

 ्े तयांना इ्के आव्डले की तयांनी तयाच ेभाषां्र मराठी् व गिुरा्ी् केले ्ेव्हापासनू 
तयांना इश््हासाचा फार नाद लागला. बापसुा्हबे शबनीवाल तयांचयाक्ेड आले म्हणिे 
परिरामभाऊ पिवध्लन व ख्डथा्लची लढाई, मालोिीरािे व तयांच ेपतु्र यांची आपसा् लढाई, 
बाप ूगोखले यांचया चररत्रा्ील ठळक गोष्ी, शिरूर अथवा रो्डनदी येथील एका सा्ारकर 
सरदाराच ेव ््लन इ. शवशवध ऐश््हाशसक गोष्ी सांग् अस्. (४.४.१८६५ रो.उ.)

३. शद्ली, अला्हाबाद, आग्ा, मदरुा, इ. प्शसद्ध शठकाणच ेदखेावे, मवाशलपरुम ्साष्ी व एशलफंिा 
येथील कोरीव लेणयांच ेदखेावे, कोलर येथील परुा्न िाके, शद्ली येथील वेधिाळा, कु्बु 

 शमनार, पाशलिानाचया िवळची ित्रिुय दवेळे इतयादीकांच ेदखेावे धारवा्ड शि्ह्ा्ील का्ही 
कलाकौि्याच ेदखेावे, श्हमालया्ील, गौरीिकंर ्े कांचनगंगा इतयादीकांच ेदखेावे, 

 श्बेिा्ील दवेावे, बदु्धाच ेपु् ळे, िकेसपीयर एशलझाबेथ राणीचया दरबारा् मकॅबेथ नािक 
वाचनू दाखवी् आ्ह,े असा दखेावे इ. इ.
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४. या शवषयावरील गं्थ, म ेकॅमपबेल, चपमन, दत्, इशलयि, अनॅ्ड ्डफ, ्हिंर, मने, सदरलं्ड, 
 शसमथ, रान्ेड, शमल, मा्कम, मलेॅि इतयादींनी शलश्हलेले आ्हे् .

५. या् नाम्लन कानकवेसि पासनू म्हणिे १०६६ पासनू १८०३ पयहं् सव्ल पाल्लमनेिचा इश््हास 
आ्ह.े १८०३ पासनू १८८९ पयहं्च पाल्लमेंि सभे्  झालेले वादशववादाच ेभाग ्छापलेले 
आ्हे् . एकंदर भाग ४४२ आ्हे् .

६. इ्र ररपोि्ल पढुील शवषयांवर आ्हे् िः- वयापार, सैनय, प्चशल् नाणी, खाणी, राने, रे्वे, 
आरोगय, इ. राजय कारभारावर ३२४ ररपोि्ल आ्हे् . 

७. या् पढुील शवषय ये्ा्िः- िमीन म्हसलू, दवेी काढण,े आरोगय रक्षण, दषुकाळ इ. व इ्र 
खा्ी; शिवाय खाने समुारीच ेव इ्र राजयकारभार शवषयक अकंप्माण ३०० ररपोि्ल आ्हे् . 

८. यां् मद्रासचया व बेंगालचया काउनसलां्ील अकॅि आ्हे् . अमरेरकन कायद्याची पसु्के
आ्हे् , शनरशनराळया कोिाहंच ेररपोि्ल (या् इगंलं्डमधील चनॅसरी ररपोि्ल, क्राउन केशसस, कोि्ल 
ऑफ एकचकेर, अशंमरनिी,  इ. शकगस ्व कीनस वेंकच ेररपोि्ल इ. १०० पसु्के आ्हे् .)

९. कोठे काय काय संसकृ् ्हस्शलशख् ग्ंथ उपलबध आ्हे्  तयांचया याद्या, बंगाल सरकार, 
 शबकानेरच ेम्हाराि, बेंगाल रॉयल एशियशिक सोसायिी, ्ेडककन कॉलेि पणु,े बनारस संसकृ्

कॉलेि, ्डॉ. शकल्हान इतयादींनी कले्या नामावली, पाली, शसं्हाली, व संसकृ् या भाषां्ील 
ग्ंथांची शसलोन सरकारने केलेली यादी, गिुरा्े्ील ग्ंथ, म्हसैरू व कूग्ल प्ां्ां्ील ग्ंथ यांचया 
याद्या व ्डॉ. भां्डारकरांचा ररपोि्ल.

१०. ्डॉ. बलेनी, धनिीभाई, इशलयि, फॉसेि, सर अ. ग्ेनि, मर ्हब्हाऊस, रॉबि्ल नाइि, ्डॉ. की्वीकर, 
म. मो. कंुिे, सर मलेॅि, रािेंद्रलाल शमत्र, मॉशनअर शव्यम, मकुरिी आिु् ोष, म. गो. रान्ेड, 
का. ्ेलंग, वे्डरबन्ल, सर आर. िेंपल, व्डसवथ्ल, व्ुड इतयाशदकांची.

mmm
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Princes and Lords may flourish, or may fade;
A breath can make them, as a breath has made;

But a bold peasantry, their country’s pride,
When once destroyed, can never be supplied !

(Goldsmith)

 पावो् वदृ्धी अथवा क्षय ्े रािे ्सेच अशधरािे। 
॥ िबदें इच्छामात्रे शनमहं ये्ा् साव्लभौमा िे॥ १॥ 

। कृशषकम्लिरू परर ्े िे् करी गव्ल्हे्  ुदिेास। 
॥ झा्यास नष् शफरुनी येश्ल शनमा्लवया न कोणास!॥ २॥

(वरील गो््डशसमथकृ् चरणांच ेभाषां्र, सवकृ्)

दशक्षणे् ील िे् करी वगा्लचया कि्लबािारी शसथ्ीक्ेड सरकारच े लक्ष फार वषाहंपासनू गेलेले 
आ्ह ेव ्ी सधुारणयाकर्ा कमी अशधक मानाने सरकार यिसवी उपाय योिी् आ्ह.े ्ही शसथ्ी 
सधुारणयास का्ही उपाय योशिले पाश्हिे्, या समिाच ेबीि १३.३.१८५९ रोिी शम. असशक्ल न 
यांचया एका भिेीचया प्संगी रावसा्हबेांचया मनोभमूी् पेरले गेले.

“शम. असशक्ल न यांना भिेावयास गेलो ्हो्ो. भाशगदारी पद्ध्ीवर पेढ्या सथापन करून िे् कऱयांना 
पैसे किा्लऊ दणेयाची वयवसथा करावी असे म्हणनू शिकलेले लोक ्ह ेकाम ्हा्ी का रे्  ना्ही्? 
अिी पचृ्छा केली. मुबंई असोशसएिनने असली काम े्हा्ी रे् ली पाश्हिे् व का्ही ्री काम केले 
पाश्हिे. उगाच वयापक सवरूपाचया साधारण शवषयांवर नसु्े बोल् बसणया् काय आ्ह.े?”

“यांच ेम्हणण ेमला ि्हाणपणाच ेवािले. परमशे्वर ््डीस नेईल ्र आपण केले्या का्ही सचूना 
अमंला् आणणयाचा प्यतन करीन असे तयांना आभारपवू्लक सांशग्ले.” (१३.३.१८५९ रो. उ.)

िे् कऱयांची शसथ्ी सधुारणयाकरर्ा
सचुशवले्या कायद्याचा मसदुा

प्करण ५८

BxÉ 4011--9+
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्ही मळूची क्पना अिं्िः अमंला् आणणयाचा प्यतन करणयाची वेळ सपुा येथील 
िे् कऱयांचया दगंयानं्र व १८७६ चया दषुकाळानं्र आली. तयावेळेस रावसा्हबेांनी एक कायद्याचा 
मसदुा प्ास्ाशवक लेखास्ह ्यार केला ्हो्ा, तयाचा सारांििः-

दशक्षण श्हदंसुथाना्ील िे् कऱयाचया अगंी कि्लबािारीपणा ्हा दीर्लकालसथायी व प्ाणनािक 
रोग ि्ूडन गेलेला आ्ह े्ह ेसवाहंस कबलू झाले आ्ह.े तयाच ेपररणाम काय झालेले आ्हे्  ्े १८७७-
७८ चया दषुकाळासंबंधी बसले्या कमीिनचया व ्स्या इ्र सरकारी ररपोिा्ल् बरोबर शदलेले 
आढळ्े.

सरकारच ेलक्ष १८२७ पासनू या गोष्ीक्ेड गेलेले आढळ्े. रय्ेची ्ही शसथ्ी सधुारावी व ्ीस 
मद् व्हावी म्हणनू १८२७ च े रेगयलेुिन १७, कलम १३ एश्फनसिन को्डमधये रा्लेले ्हो्े व 
िे् कऱयांना किा्लने आलेला थकवा िाऊन िरा तयांना ्कवा यावा म्हणनू तयांना ्गाई दणेयाची 
वयवसथा केलेली ्हो्ी. ्ही ्गाई पर् वसलू किी करावी या शवषयाक्ेड बरेच लक्ष सरकाराने 
शदलेले आ्ह.े िे् की मोठ्या प्माणा् व्हावी, िे् कीचया औ्ां् सधुारणा व्हावी इ. आणखी ्हे्  ू
मना् धरून सरकारने १८७१ साली एक कायदा केला ्हो्ा. तयाच ेकाम कसे काय झाले तयाच े
१८७५-७६ चया सरकारी कामाचया ररपोिा्ल् वण्लन शदलेले आ्ह.े वयािाचा दर माफक म्हणिे 
िके्डा सववास्हा असे व किा्लची फे्ड बऱयाच वषाहंनी करावी अिी अि असे ्री लोक ्गाई 
रणेयास पढेु ये् नस्. तयाच कारण ेवरील ररपोिा्ल् अिी शदलेली आढळ्ा्. “या बाब्ी् या 
दिेा्ील लोकांना सरकारापासनू दरू रा्हणचे आव्ड्े. अ्हमदाबाद शिह्ा् नकु्ीच परुाने िी 
नासा्डी उ्डशवली ्ी भरून येणयास सरकाराने एक लाख रुपये शबनवयािी िे् कऱयांना दणेयास 
काढून ठेशवले, परं् ुकोणी्ही तयाचा फायदा रणेयास पढेु आला ना्ही. मिंरू झालेले अि्ल पैसा ्हा्ा् 
प्डणयापवूवी लोकांनी काढून रे् ले.”

“कदाशच् सावकारांच े्डोळे उर्ूडन आपली कुळे आप्या ्हा्ा्नू शनसिून सरकाराचया ्हा्ा् 
प्ड्ील म्हणनू जया सवल्ी पश्ह्याने ्े कुळांस दे्  नस्, तया दणेयास ्े कबलू झाले अस्ील. 
ख्ेडा व सरु् शि्ह्ांचया कलेकिरांनी लोकांनी याबाब्ी् दाखशवले्या अशवचारीपणाच ेवण्लन 
चांगले केले आ्ह.े” शम. पॅि म्हण्ा्- “्गाई शमळणयापवूवी िे अि्ल करावे लाग्ा् िी दीर्ल सतू्री 
चौकिी ्हो्े व जया अिी रालणया् ये्ा् तया रय्ेस पतकर् ना्ही्. मागेल ्ेव्हा लगनाकाया्लला 
सावकार िोपयहं् लागलेच कि्ल दे्  आ्ह े्ोपयहं् कि्लमकु्त ्होणयाच ेसखु काय आ्ह े ्े रय्ेला 
नकोच अस्े. आम्ही कि्ल फे्डणयाची मदु् कमी केली नस्ी ्र सावकार व तयांची कुळे यांच े्ंिे 
लांबणीवर प्डले अस्े.”

फॅमीन कमीिनचया ररपोि्लमधये ्गाईचया कायद्याचा उपयोग का झाला ना्ही तयाची कारण े
शदली आ्हे् . ्ी अनेक आ्हे्  - “्गाई द्यावयाला िाण ेम्हणिे आपले आपणच काम वाढवनू 
रणे ेआ्ह ेया समिु् ीने ्हा्ाखालच ेश्हदंी अशधकारी प्थमच बऱयाच ्हरक्ी काढ्ा्. पश्ह्याने 
अि्ल करा, तयाला सिँप लावा, कि्ल फे्डणयाच ेख् शल्हा, तयाला सिँप लावा, मग ्े रशिसिर करा 
व आपली एकंदर सांपशत्क शसथ्ी किी काय आ्ह ेतयाची इतथंभू्  चौकिी करून घया! ्हप्ेबंदी 
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करा व िे् कीला या ्गाईपासनू फायदा ्होऊ लागणयापवूवीच हपतयाला सरुवा् करा! इतयादी गोष्ी 
रय्ेला अशप्य वािून ्ो ्गाईच रे्  ना्ही. रे् ्यास अ्प सव्प रे् ो व िे् ी् खरी सधुारणा 
्हो् ना्ही इ.)”.

फॅमीन कशमिनरांनी पढेु उपाय सचुशवले ्हो्े ्े असे- वैदशेिक मारवा्डी सावकाराची शनंदा 
पषुकळ ्हो् आ्ह े व ्ी उशच् आ्ह.े पण तयाची उपमा ख््ेडयां्ील ग्ामसथ सावकारास दे् ा 
यावयाची ना्ही. तयाचा िे् कऱयास चांगला उपयोग ्हो् आलेला आ्ह.े िबरदस् शनयम करून 
तयाला आपले भां्डवल िे् कीचया कामा्नू काढावयास लावले, ्र िे् कीला ्ोिा ्होणयाचा 
संभव आ्ह.े तयाचा धदंा शि्का कायदिेीरपणाने चाल् आ्ह,े श््कयास सरकारा्नू मद् झाली 
पाश्हिे. योगय ्ेवढा वसलू करणयास तयाला सवल्ी शद्या पाश्हिे्, म्हणिे वयािाचा दर कमी 
्होईल. कोठे िे् करी फस् आ्ह ेव तयाचया गरि ूशसथ्ीचा कोठे गैरशिस् री्ीने फायदा रणेया् 
ये् आ्ह ेतयावर निर ठेवली पाश्हिे व तयाचयावर िलुमू ्होणार ना्ही अिी वयवसथा केली पाश्हिे. 
सावकारास ्र तयाचया पेिाचा योगय मोबदला शमळावा पण ्ा वसलू कर्ाना िे् कऱयास कैदचेी 
भी्ी रालण े शकंवा तयाचयािवळ असेल नसेल तयाची शवक्री करू दणे े इतयादी दषु् उपायांचा 
अवलंब ्होऊ दे् ा कामा नये. कोिा्लक्ूडन शमळणारी मद् सवस् प्डणयाची वयवसथा व्हावी व 
मलुकी अशधकाऱयांची किा्लची फे्ड करून दणेयास मद् व्हावी.

रावसा्हबेांनी िो कायद्याचा मसदुा केला ्हो्ा ्ो वरील फॅमीन कशमिनचया ररपोि्लमधये िी 
्त्वे नमदू केली आ्हे्  तयांना धरून ्हो्ा. १८६६चया इ्ंडीयन कंपनीचया अकॅि अनवये लोकांना 
शलशमिे्ड लायशबशलिीची कंपनी काढणयाची सवल् शदलेली ्हो्ी. अिा कंपनीला समाईक 
्त्वावर दोन लाखांच ेभां्डवल गोळा करणयाचा व िरूर ्से वाढशवणयाचा अशधकार द्यावयाचा 
्हो्ा. श्ची मखुय कचरेी मुबंईस ठेवावयाची ्हो्ी व िाखा पणुयास उर्डावयाची ्हो्ी. कंपनीचया 
दर भागाची शकंम् िभंर रुपये ठेवावयाची ्हो्ी. िे् कऱयांना सवल्ीने कि्ल दऊेन तयांची शसथ्ी 
सधुारणयाचा ्हे्  ू ्हो्ा. मात्र कि्ल दणेयाच े काम ्गाईचया रूपाने िे सरकार कर्े तयाचयाबद्ल 
या कंपनीने करावयाच े्हो्े. सिॅमप व रशिसटे्िन फी माफ करून घयावयाची ्हो्ी. सावकारांच ेव 
कुळांच ेनकुसान न ्हो्ा सलोखयाने िे् कऱयांची शसथ्ी सधुारणयाचा ्हे्  ू्हो्ा. कंपनीचा वसलू, 
िरूर प्ड्यास, सरकारी मलुकी अशधकाऱयांमाफ्ल ्च व्हावयाचा ्हो्ा. या कायद्याने कुळाची प् 
वाढवावयाची ्हो्ी. सावकार लोकांवरचा उ्ड्ा शवश्वास पनु्हा बसेल अिी वयवसथा करावयाची 
्हो्ी. असे झा्याने िे् ी सधुारून सरकाराचा वसलू वाढवावयाचा ्हो्ा व या कामाकर्ा सरकारी 
भां्डवल्ही अ्डकवनू ठेवावयाच ेबंद पा्डावयाच े्हो्े.

कृषणराव िोग (्ासगाव), बळवं्राव गोळे (सा्ारा), गोशवंदपं् दादा खांबेिे (सा्ारा) व 
केसोपं् गोखले, बळवं्राव िाव्ेडकर (इदंापरू) इ. का्ही दखखन प्ां्ां्ील सावकारांक्ेड पत्र े
पाठवनू अगोदर चाल ूअसले्या िे् कऱयांचया कायद्यापासनू नफे-्ोिे काय झाले तयांची दाखलेसदू 
माश्ह्ी मागशवली ्हो्ी. श्चा योगय शवचार करून ्ही सव्ल योिना रावसा्हबेांनी आपले धशनक 
वयापारी, सने्ही यांचया शवचाराने केली ्हो्ी. तयांचा का्ही इगं्ि शमत्रांबरोबर पत्रवयव्हार चाल ू्हो्ा. 
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रावब्हादरू रान्ेड यांची पणुयास एक योिना ्यार ्हो् ्हो्ी. ्ीकर्ा सावकारांची सभा पणुयास 
भरली ्हो्ी. व रावसा्हबेांचया बंग्यावर शम. वे्डरबन्ल, सोराबिी फ्ामिी पिेल, मचंरिी माणकिी 
बनािी, अ्हमदभाई ्हबीबभाई, नानाभाई, नरोत्मदास, गोकलदास िगमो्हनदास इतयादी ग्ृहसथांची 
भर् असे व शसम्यास या प्श्नावर का्ही अशधकारी लोक पषुकळ चचा्ल करी् अस्.

या पेढ्यांचा पश्हला प्योग परंुदर ्ालकुया् करून प्हावयाचा ्हो्ा व ्ेथे वेळ प्ड्यास 
रावसा्हबेांनी सव्: िाऊन ्ेथील लोकांची स्हानभुू् ी शमळशवणयाची खिपि करणयाच ेठरशवले 
्हो्े. (६.४.८३ च ेमेिर बेअररंग यांना पत्र)

रान्ेड यांनी पणुयाची म्हणनू िी योिना ्यार केली ्हो्ी ्ी् व मुबंईकराचया म्हणिे 
रावसा्हबेांचया योिने् फरक ्हो्ा१. मुबंईच ेलोक िी श्डबेनचरस काढणार ्हो्े तयाला सरकारची 
्हमी पाश्हिे ्हो्ी. या कामा् तयांना शम. वे्डरबन्ल यांचा पाशठंबा ्हो्ा. यांचा दशक्षण शि्ह्ा् वास 
बराच काल झाला ्हो्ा व ्ेथील लोकांचया शसथ्ीचा चांगला पररचय झा्यामळेु तयांचयाबद्ल 
यांचया मना् फार स्हानभुू् ी वस् ्हो्ी. िे् कऱयांशवषयी प्श्न शनरा्यास यांचयाएवढी माश्ह्ी 
इ्रांना फार नव्ह्ी. िे् कऱयांकरर्ा िर पेढ्यांची सथापना झाली अस्ी ्र तया् भां्डवल 
रालणयास शवलाय्चया लोकांची मनधरणी करणयाची िरूर प्ड्यास यांची ्यारी ्हो्ी.

परं् ुपढेु ह्ा सव्ल योिना ्हा्ी रणेयासारखया ना्ही् असे ठरले.

m

संदभ्ल शिपा -

१. “पेढ्यांचया योिनेस अनकूुल असले्या म्ंडळी् भदे प्डावा ्ह ेिोचय आ्ह.े पणुकेरांचया 
योिनेसंबंधी ्हु्माला जया का्ही थो््डयाब्ूह् सचूना करावयास अस्ील तया कळवा.” 
(इगं्ि शमत्रास पत्र.)

mmm
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रािव्लभ - म्हाराि! आपण सव्लसत्ाधीि आ्हा्!

रािा कॅनयिू - ्हा मी केवळ ्हांिी-्हांिीचा मासला समि्ो.

रािव्लभ - ना्ही म्हाराि! आपली आज्ञा म्हासागराससदु्धा शिरसामानय झाली पाश्हिे.

रािा - ्र मग मी या समदु्र्ीरी भर्ीच ेवेळी खचुवीवर बसनू समदु्रास आज्ञा कर्ो की खबरदार 
पढेु येिील ्र!

रािव्लभ - बेलािक!

परं् ुफार वेळ झाला ना्ही ्ोच रािाचया खचुवीवर लािा आदळू लाग्ा्, आप्या रािास 
रऊेन सव्ल रािव्लभ, पळून िा्ा् व रािाने चांगली कान उर्डणी केली म्हणनू िरम्ा्.

या एश््हाशसक प्संगाचा अथ्ल दसुऱया री्ीने सांग्ा ये्ो ्ो असा की खऱया लोकम्ाचया 
भर्ीचया शवरूद्ध िाण ेइगंलं्डचया रािाच ेिील ना्ही. शनदान रावसा्हबे असाच अथ्ल करी् अस्.

“समदु्रावर कॅनयिू रािा ्ुहकम् चालवी् ना्ही. सेनेिमधये गे्या िशनवारी सथाशनक वेळाप्माणचे 
रािाबाई िाॅवरवर बसावलले र््डयाळ लावावयाच ेअसा ठराव पास करून रे् ला.” 

(१६.४.८३ च ेसरुेंद्रनाथ बनिवी यांना पत्र)

लोकम्ाची िागृ् ी करून लोकम्ाला योगय वळण लावणयाकर्ा नेशिव्ह ओशपशनयन पत्र 
काढून ् े इगंलं्डमधये सदु्धा प्िस् ्होईल अिा ् ऱ्हनेे बरीच वषते चालवनू लोकम्ाची भर्ी रािवंद्य 
करून रणेयाची आपली इच्छा रावसा्हबेांनी सफल करून रे् ली तयाच ेवतृ् २० वया प्करणा् 
आले आ्ह.े ्थाशप, संधी येईल ्ेव्हा ्साच लोकम्िागृ् ीचा प्यतन दसुऱया कोणाचया ्हा्नू 
्हो् असेल ्र ्े ने्हमी तयास सव्लप्कारे उत्िेन दणेयास ्यार अस्.

शम. व्ुड ्ह ेिाइमसच ेएश्डिर ्हो्े. तयांना सरस लेखनकला साधय ्हो्ी. रावसा्हबेांचया सने्हामळेु 
म्हणा अथवा श्हदंी लोकाशवषयी मळुापासनू हृदया् वसणाऱया स्हानभुू् ीमळेु म्हणा ्े िाइमसमधये 
श्हदंी लोकांचया्फते  लेख शल्ही् अस्. पढेु का्ही कारणाने १८७८ चया पावसाळया् ्े तया 

लोकम्

प्करण ५९
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संसथे्नू शनराले. ्ेव्हा तयांचया प्श्पक्षास वािले ‘आ्ा ्हा काय एकिा आ्ह.े याच े सव्:च े
का्ही लोकां् फार विन ना्ही. याला कोण शवचार्ो! नवीन व ््लमानपत्र काढणयाची व तयाला 
लोकाशय शमळशवणयाची ्ाकद याला कोठे आ्ह!े’ असा उप्हास तयांचया समािा् झा्याच ेतयाच े
कानी आ्यावर एक व ््लमानपत्र काढावयाच े व ्े लोकाशयावर चालवनू दाखवावयाच े असा 
तयांनी शनश्चय केला व ्ो रावसा्हबेांना कळवनू तयांच ेसा्हायय माशग्ले. रावसा्हबेांना लोकम्ाच े
बरोबर प्दि्लन झाले पाश्हिे ्ह े्त्व फारच मानय ्हा्े. शम. व्ुडसारखा कसलेला लेखक, आपला 
सने्ही, श्हदंी लोकांचा पक्ष उचलनू धरणारा असा आपला सव्ल वेळ व ््लमानपत्राक्ेड खच्ल करणारा 
शमळाला ्ह ेप्हा्ाच तयांनी लागल ्े सा्हायय करणयाच ेकबलू करून मश्हनयाचा खच्ल काय लागेल 
तयाचा अदंाि ्यार करशवला. आरंभ करणयास ८००० रुपये परु्ील असे आश्वासन शमळ्ाच 
रावसा्हबेांनी एक ्हस्पत्रक ्छापनू प्शसद्ध केले. पत्राच ेनाव ‘बॉमबे ररवह् ूव अ्ॅडव्हिा्लयझर’ असे 
ठेशवले. आकार पालमॉलगॅझिे एवढा १२ पानी ठेवणयाचा ठरशवले. वाशष्लक वग्लणी रु. २०, स्हामा्ही 
रु. १०॥ व श्मा्ही रु. ५॥ रणेयाच ेठरशवले. “पत्रा् रािकीय, सामाशिक, िास्तीय व ऐश््हाशसक 
शवषयांवर मनोरंिक लेख, वयापारी बा्मया, वाङ्मयशवषयक नवीन प्शसद्ध झाले्या पसु्कांवर िीका 
व िागोिागची खरी खरुी बा्मी आ्याने ्ह ेव ््लमानपत्र सवाहंसच  शप्य ्होणार आ्ह.े उद्योगवदृ्धीस 
उत्िेन दणेया् येईल. या् वयशक्तििः म्-मग ्े शकश्का शभनन असेना–्छापले िाईल व ्ेणकेरून 
जयाचया अगंा् लेख शलश्हणयाची धमक आ्ह ेतयास आपले हृदग् प्गि करणयाची उर्डपण ेसंधी 
दणेया् येईल. इगंलं्ड व श्हदंसुथान या दोन दिेांमधये पैिाचया जया उलाढा्या ्हो्ा् तयाचया 
पररणामाक्ेड शविषे लक्ष शदले िाईल. सैनय व रे्वे यांचया वयवसथेशवषयी शवचार केला िाईल. 
आणखी जयास श्हदंी लोकांचया भावना नीि कळ् ्होतया व म्हणनू जयास श्हदंी लोक मान दे्  ्हो्े 
अिा म्हातमयांनी श्हदंसुथाना् शरिशिि राजयाची संसथापना जया उदार ्त्वांवर केली ्ी प्चारा् 
आणनू इगंलं्ड व श्हदंसुथान यांची शचरकाल मतै्री रा्हील असे धोरण ठेवणया् येईल.”

रावसा्हबेांच ेशमत्र सोराबिी िापरूिी बेंगाली व सर शदनिा पेिीि यांनी आपला वािा उचलावयाच े
कबलू केले. स्हा मश्हने ्ह ेपत्र कसे काय चाल्े ्े पा्ूहन पढेु काय करावयाच े्े ठरवावयाच े्हो्े. 
शम. ए. एफ. मसू व शम. िॉमस शल्डशबिर यांना श्हिबे ्पासनीस नेशमले. पत्र सरुू झाले व तया् 
सणसणी् लेख येऊ लागले. शम. व्ुड यांचया ्ाव्डी् पश्ह्याने, ‘सपि्लिनय रोगप्श्बंधक कायदा’ 
साप्डला. “शस्तयांची सक्तीने ्पासणी करून शव्ंडबना करणयाचा िो अशधकार या कायद्याने दे् ा 
ये्ो ्ो एक गलुामशगरीचया यगुा्च र्ूडन येणारा प्कार आ्ह ेव िास्तीय भू् दयेचया नावाखाली 
शदवसाढवळया अिी शव्ंडबना चाल ूदणेयाच ेशदवस आ्ा उरले ना्ही् असे लेख तया् येऊ लागले. 
्ह ेपत्र वष्लभर चांग्या ्ऱ्हनेे चालले व पढेु्ही चालणयाची खिपि रावसा्हबेांनी चाल ूठेवली ्हो्ी. 
“्ह े पत्र फार सव्ंत्र म्ाच े म्हणनू फार उपयोगी आ्ह े ्े मरू दे् ा कामा नये’ अिी पत्रे इदंरूच े
शमत्र गरू्ड व पाशलिाणयाच ेिे. एस. की्वीकर यांना रावसा्हबेांनी शलश्हले ्हो्ी. ्मुचया शमत्रांनी 
केले्या मद्ीमळेु आणखी वष्लभर ्ह ेपत्र शनभाव धरील अिी मला खात्री आ्ह ेअसे पत्र शम. व्ुडने 
३.१०.७९ रावसा्हबेांना शलश्हले. पढेु का्ही काळाने शम. व्ुड यांना शवलाय्ेस िावे लागले. ्ेव्हा 
या पत्राच ेकाय झाले ्े समिले ना्ही.
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पाल्लमेंिमधये आप्या व्ीने सभासद शनव्ूडन पाठशवणयाचा अशधकार असलेला अथवा 
नसलेला इगंलं्डमधील अगदी ल्हान असा प्ां् रे् ला ्री इगंलं्डमधील ब्ुहिनसमाि आप्या 
श्ह्ाशवषयी िेवढी कळकळ बाळग्ो व शि्का शवचार कर्ा, श््की कळकळ व श््का शवचार, 
समग् श्हदंी साम्राजयाचया श्ह्ाशवषयी ्ो बाळगी् ना्ही व शवचार्ही करी् ना्ही. याला उपाय काय 
्हा प्श्न येथील लोकांपढेु ्हो्ा. लॉ्ड्ल ररपन यांचया वेळी श्हदंी व ््लमानपत्रांची एकििू व्हावयास 
लागली ्हो्ी व लोकम्ाच ेशदगदि्लन तयांचयामाफ्ल ् श्हदंसुथाना््या श्हदंसुथाना् ्होऊ लागले ्हो्े.

परं् ुया पत्राचा इगंलं्डमधये खप नव्ह्ा. खप ्हो्ा ् ो येथील इगं्िी दशैनकांचा. पण तयांचयामाफ्ल ् 
्ह ेकाय्ल साधणयासारख ेनव्ह्े. बंगाल, मद्रास, मुबंई, पंिाब, मधयप्ां् इ. प्ां्ां्ील लोकम् एकदम 
एका शवषयावर कसे प्हावयास शमळेल याशवषयी एका श्हदंसुथानचया इगं्ि श्ह्शचं् काने एक यकु्ती 
काढली ्ी अिी - “मुबंईसारखया मधयव्वी शठकाणी एक माशसक अथवा पाशक्षक काढावे. तया् 
सव्ल शठकाणचया प्मखु व ््लमानपत्रा्ील येणाऱया लेखांचा सारांि प्शसद्ध करावा. या पत्राने आपले 
सव्:च ेधोरण का्हीच ठेवावयाच ेना्ही, असे म्हिले ्र तयाने एकच धोरण ठेवावयाच े्े ्ह ेकी 
शठकशठकाणची प्मखु व ््लमानपत्रे काय म्हण्ा् ्े ििाच े्सेच आपले म्हणण ेकळशव्याशिवाय 
द्यावयाच े म्हणिे लोकम्प्कािक अिी िी शकरण े सव्लत्र प्सृ्  अस्ील तयांचा एकत्र संग््ह 
करून या माशसकरूपी सयू्लकां् मणया्ील एका शबंदूवंर तयांचा प्काि पा्ूडन खरे प्खर ्ेि उतपनन 
करावयाच ेव तयाचया प्भावाने लोकांचया शसथ्ीच ेखरे ज्ञान इगंलं्डमधील लोकांना करून द्यावयाच.े 
पण असे कर्ाना तया शकरणांचया सरलगामी ग्ीस वक्र्ा न येईल अथवा तया शकरणां् दसुराच 
रंग न भरेल इ्की काळिी घयावयाची. प्मखु पत्रकारांनी या माशसकाचया चालकाला आप्या 
पत्रा्ील उ्ारे पाठवनू मद् करावी व इभ््दार व ््लमानपत्रकार िे लेख पाठव्ील तयांना िागा 
द्यावयाची म्हणिे सभांची ्हकीग् दणेाऱया बा्मीदाराप्माण े एकांगी सवरूप याला प्ाप् ्होणार 
ना्ही. येथील लोकांना अिा पत्राचा उपयोग ्होणारच पण शवलाय्े्ील लोकांना्ही ्होणार. कारण 
येथील इगं्िी पत्रां्ील उ्ाऱयां्नू श्हदंी लोकांच ेम् शवलाय्े् कळ्च ना्ही. कदाशच् तयांना 
वाि् असेल की श्हदंी लोक केवळ मकेु नस्ील पण तयांना सफुिाक्षरावाचा ना्ही ! ्हो, आ्ह े
कुणी म्हणावे? िनावरांप्माण े एकसवरी ओर्ड करून िवळचया लोकांना आपले म् काय ्े 
कळवी् अस्ील. ्हा तयांचा समि अथवा गैरसमि दृर करणयाचया कामी या भार्धवनी पत्राचा 
उपयोग चांगला ्होईल. ्हा आप्या सफुशि्ाक्षर व मंद्रवाणीने श्हदंी लोकांचया म्ाचा रोष करून 
शवलाय्चया लोकांना ऐकवील व ्ेणकेरून िां््ा मागा्लने प्ग्ी करणयाच ेसरकारी धोरण आ्ह े
तयास सा्हाययच ्होईल.”

दादाभाईनी आप्यावर सारी िबाबदारी रे् ली ्हो्ी व तयांना प्शसद्ध पारिी लेखक शम. पी. 
एम. मलबारी यांनी पत्राची वयवसथा करणयाच ेकबलू केले ्हो्े व शिवाय का्ही शमत्रांनी िर यांना 
का्ही ्ोिा झाला ्र ्ो भरून काढणयाची िबाबदारी रे् ली ्हो्ी. रावसा्हबेांक्ेड ्ह े्हस्पत्रक 
पाठशवणया् आले ्हो्े व तयांच ेसा्हायय मागणया् आले ्हो्े. तयांना ्ही यकु्ती पसं् झाली ्हो्ी. 
तया कामी आप्या कलकत्ा, अला्हाबाद, मद्रास इ. दरूसथ शमत्रांची मद् यांनी माशग्ली ्हो्ी.
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बाब ू शरिस्ोदास पॉल यांचयािी व इ्र शमत्रांिी पत्रवयव्हार रावसा्हबेांनी सरुू केला ्ो 
असािः- “रािकीय शवषयांच ेशनरीक्षण करणारे माशसक काढावे असे फार मना् आ्ह.े श्हदंसुथानचया 
चारी शदिांक्ूडन लेख पाठशवणारी म्ंडळी शमळवावयाची आ्ह.े मी येतया श्हवाळया् श्क्ेड 
येईन (येणयाचा िरा संियच आ्ह.े) ्ेव्हा रािधानीय शमत्रांिी या माशसकाशवषयी चचा्ल करीन. 
लोकशिक्षण िरा प्क्षबुध करावयाच ेआ्ह.े”

“िरा चळवळ करणयाची, िरा का्ही कठीण काम अशवशां्पण े करणयाची लोकांना सवय 
लावावयाची आ्ह.े सयू्ल, चदं्र, ्ारे यांच ेअनकुरण तयांनी केले पाश्हिे. िनक, भीषम व रामचदं्रिी 
यांचयावेळी ििी सतयदवे्ेची पिूा करी् अस् ्िी आ्ा चालशवली पाश्हिे.” (२२.९.८३ च े
बाब ूमोश्लाल रोष यांना पत्र)

“सोब् दादाभाई नवरोिी यांचया पत्राचा उ्ारा आ्ह.े आप्या शमत्रांस िरा खिपि करावयास 
लावनू या माशसकाचा यथाथ्ल भार्धवनी करून दाखवाल अिी आिा आ्ह.े”  

(सरुेंद्रनाथ बॅनिवी यांना पत्र)

या पत्राबद्ल रावसा्हबेांचया मना् फार उतसा्ह भरला ्हो्ा. असे पत्र आम्ही काढणार आ्हो् 
अिी गोष् तयांनी लॉ्ड्ल ररपन यांना्ही कळशवली ्हो्ी.

रािेंद्रलाल शमत्र यांना ्े सव्: भिेले ्हो्े. या पत्राकर्ा रावसा्हबेांनी एक वयवसथा करणयाच े
योशिले ्हो्े. एका शमत्राक्ूडन (जयाच ेनाव केव्हा्ही बा्हरे यावयाच ेनव्ह्े तयाक्ूडन) नऊ ्हिार रु. 
या पत्राचया कामाकर्ा घयावयाच े्हो्े व ्ह ेपत्र रावसा्हबे सव्: एक, दसुरे शम. पी. एम. मलबारी 
व श्सरे शम. नानाभाई राशणना या श्रांच ेकाय्लकारी म्ंडळ नेमनू तयांचया सवाधीन करावयाच ेठरवनू 
्छापणयाच ेकाम शम. राशणना यािवर सोपवावयाच े्हो्े. दातयाची शविषे इच्छा काय असेल ्ी या 
म्ंडळास रावसा्हबेांचया माफ्ल ् कळावयाची ्हो्ी. तयास का्ही वयािाची अपके्षा नव्ह्ी. एवढेच 
ना्ही पण मदु्ल रककम तयास पर् के्यावर पत्राची मालकी आपलेक्ेड रणेयाची मभुा या म्ंडळास 
शमळावयाची ्हो्ी. ्हा बे् दादाभाईस कसा काय पसं् प्ेडल तयावर पढुचा क्रम अवलंबनू ्हो्ा. 
परं् ुपढेु काय झाले तयाचा उ्लेख शमळ् ना्ही. उलि ्हा बे् सो्ूडन शदला असावा असे मानणयाला 
िागा आ्ह.े ्ह ेपत्र शनराले ्हो्े परं् ु्े शम. मलबारी यांचया सपकेिेिर पत्रा् सामील झालेले ्हो्े.

mmm
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। एवं ग्ृहाशवरोधने रािपतु्रो वसन ्ग्ृह े।
॥ िनैिः िनैिः प्वधत्े  िकुलपक्षमगृांकव् ्॥

(कामदंकीय नीश्सार)

वरील म्हत्वाची गोष् १८८३ साली र्ूडन आली. तयावेळी रावसा्हबे व तयांच ेशमत्र नानाभाई, 
बश्हरामिी िीिीभाई वगैरे म्ंडळींनी राज्ञीपतु्र ््डयकू ऑफ कॅनाि यांच ेसवाग् उत्म री्ीने कसे 
करावे ्े ठरशवणयाकर्ा एक मयशुनशसपल कॉपणोरेिनची सभा २५ अकिोबर रोिी भरावली. 
्हवे् क्डकपणा अस्यामळेु माथेरान व म्हाबळेश्वर येथे कॉपणोरेिनच ेका्ही सभासद गे्यामळेु 
राश्हले्या सभासदांचया अगंा् थो्डी गलानी आली ्हो्ी की काय कोण िाण!े कॉपणोरेिनने फक्त 
मानपत्र दणेयाचा ठराव केला. आशण लोक िर साव्लिशनक उतसव करणयाकर्ा फं्ड िमव्ील 
्र का्ही रककम तया खचा्लकर्ा दऊे केली. अिा री्ीने दाखवलेला कंिषूपणा रावसा्हबेांना 
आव्डला ना्ही. शप्नस ऑफ वे् स यांचया भिेीचया चांग्या पररणामाचा अिनू शवसर झाला 
नव्ह्ा. ्ो तयावेळचया लोकांचया समरणा् ्हो्ा. म्हणनू कॉपणोरेिनचया या ठरावामळेु सवसथ न 
बस्ा तयांनी ‘प्तयक्ष राणीसा्हबेांचया अकुंरास’ िोभले असा साव्लिशनक उतसव करणयाचा शनश्चय 
केला व आप्या इगं्ि व श्हदंी शमत्रम्ंडळास या गोष्ीचा शवचार करणयाकर्ा ्ाब्ड्ोब शनमतं्रण े
पाठशवली. पढेु किी काय वयवसथा करावयाची तयासंबंधी मयशुनशसपल ्हॉलमधये सभा भरशवली. 
तया् नागररकांचया सव्ल पढुाऱयांची एक कशमिी नेमणया् आली. श्चया व्ीने ‘वेळ िरी थो्डा 
आ्ह े ्री श््कया् आमचया रािभक्तीला िोभले असे सवाग् करणयाची ्हमी’ रावसा्हबेांनी 
रे् ली. सव्: एक ्हिाराचा आक्डा रा्ला. तयाबरोबर पैसे भराभर िमले व पषुकळ लोकांनी 
साह् करणयाच े्ाब्ड्ोब वचन शदले. या चळवळी् मुबंई्ील सव्ल पढुारी प्डले ्हो्े. तया् शदनिा 
माणकिी पशेिि, सर मगंळदास, अबंाईदास बेचरदास, सोराबिी फ्ामिी पिेल, म्हमंद अ्ली रोगे; 
िमििेिी शििीभाई, शत्रभवुनदास, ररनुाथ नारायण खोिे, ्डॉ. आतमाराम पां्ुडरंग इ. प्मखु लोक 
्हो्े. शकतयेकांनी ्र ्ारेने पैसे पाठवनू शदले व थो्डकयाच वेळा् िरूर ्ेवढा पैसा शमळाला.

््डयकू ऑफ कॅनाि यांच ेया दिे आगमन

प्करण ६०
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कापाचया मदैाना् मोठी ित्रा भरशवली ्हो्ी. तया् ल्हानापासनू थोरापयहं् करमणकू ्होऊन 
आनंद ्होईल अिा ्ऱ्हचे ेखळे व दखेावे केले ्हो्े.

ित्रेची रचना फार कुिल्ेने केली ्हो्ी. ्े काम रावसा्हबेांच े शमत्र एलापपा बाळाराम व 
शम. मझ्लबान यांचया दखेरेखीखाली चालले ्हो्े. मधयभागी एक उचचसथान केले ्हो्े ्ेथे बसनू 
राज्ञीपतु्रास सव्ल ित्रा शदसावी अिी वयवसथा केलेली ्हो्ी. याशिवाय चच्लगेिचया निीक उत्म 
दारूकाम सो्डणया् आले. ् े अद्यापी्ही पषुकळांचया समरणा् असेल. रसतयामधये लोकांच ेथवे िम् 
अस्. रावसा्हबे व तयांच ेशमत्र यांचया म्ाप्माण ेसव्ल वयवसथा झाली. ्डचसे ऑफ कॅनाि यांना 
मराठी ्ऱ्हचेा आ्हरे अप्लण करणया् आला. आप्या प्िािनांचा चांगलुपणा ओळखणयाइ्के 
औदाय्ल ््डयकू ऑफ कॅनाि यांचया अगंी सा्हशिकच ्हो्े. पढेु यांची नेमणकू मुबंई्ील सैनयाचया 
अशधप्ीचया िागी झाली ्हो्ी ्ेव्हा तयांनी ल्हानिा शिपायापासनू मोठ्या ि्हरवासीिनापयहं् 
दाखशवलेली पे्माची बाि ूअद्याशप्ही लोक समर् आ्हे् .

एकवार अमकु गोष् करण ेअवशय क ््लवया्ील आ्ह ेअिी रावसा्हबेांची खात्री झाली म्हणिे 
्ी के्याशिवाय व करव्याशिवाय ्े र्हा् नस् व ्े काम ्े आप्या सरळ मागा्लने करी् 
अस् ्ही गोष् वरील प्कार शसद्ध करी् आ्ह.े रावसा्हबे व तयांच ेशमत्र यांच ेम् या नागररकाशच् 
उतसवाच ेकाम मयशुनशसपाशलिीने आप्या अगंावर रऊेन करावे असे ्हो्े ्े फसले म्हणनू तयांना 
खािगी री्ीने वग्लणी िमशवणयाची वयवसथा करावी लागली. या कामी उतसव करणयाचा आपला 
्हे्  ूशम. शफरोिि्हा मथेा यांना एका पत्री कळशव्ाना रावसा्हबेांनी तया् शलश्हले - ‘माझया अगंा् 
यदु्धकौि्य ना्ही.’ ‘वय्ूहरचनानैपणुय ना्ही म्हणनू मला ्ही भानग्ड’ १ प्डली. शफरोिि्हा मथेानी 
रावसा्हबेांना शलश्हले की, “्मु्ही िे िे कराल ्े ्े मला पसं् प्ेडल. ्मु्ही मला िे िे सांगाल ्े ्े 
काम मी करीन. िरी ्मुचया अगंा् यदु्धकौि्य ना्ही ्री प्संगाला क्षदु्र मनोभावनांचा सपि्ल्ही न 
्होऊ दणेयाइ्की ्मुचया मनाची शषे्ठ प्वतृ्ी आ्ह.े”

m

संदभ्ल शिपा -
१. I am afraid I am no strategist. hence my troubles.

mmm
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शनधानं धमा्लणां शकमशपच शवधानं नवमदुां।
॥ प्धानं ्ीथा्लनाममलपररधानं शत्रिग्िः ॥
। समाधानं बदेु्धरथ खल ुश्रोधानमशधयां। 
॥ शशयामाधानं निः परर्हर् ुपापं ्व वपिुः॥

(िगननाथकृ् गंगाल्हरी)

शीगंगेच े म्हातमय प्तयेक श्हदंलूा शवशद्च आ्ह.े रावसा्हबेांची भक्ती गंगेवर फार ्हो्ी. 
कािीयात्रा र्ड्या शदवसापासनू ्े रोि शपणयाकर्ा गंगेच े पाणी आ्नू क््हई लावले्या 
मोठमोठा्या कांस््डयां्नू आणवी् अस्.१ अिी जया परुुषाची भक्ती तयास या ्ीथा्ल् सो्डलेले 
ओगंळ पाणयाच ेनळ एकासंगी पा्ूहन लोकांचया ्हा्नू “या सदवंिि भगीरथप्यतनप्ाप् पणुयपावन 
अशखलपा्कभसमकारक अिा्ीथा्लची शव्ंडबना ्हो् आ्ह े असे वािून मनाला फार उर्गे प्ाप् 
झाला. ्ह ेसव्ल नाले येथनू काढून अनयत्र कोठे नेऊन सो्ूडन दे् ा ये्ील की ना्ही याचा ्े शवचार करू 
लागले. ्े२ िकय आ्ह ेअसे तयांना वाि् ्हो्े. अथा्ल् मोठ्या खचा्लच े्ह ेकाम आ्ह े्ह्ेही ्े िाणनू 
्हो्े. परं् ुद्रवयसा्हायय शमळेल अिी तयांची खात्री ्हो्ी. का्ही्री खिपि केली पाश्हिे असे ठरवनू 
तयांनी १२.२.८३ रोिी आपले प्यागसथ शमत्र मनुिी ्हनमुानप्साद यांना १३.२.८३ रोिी कािी्ूहन 
असे पत्र शलश्हले. ‘सोब्चया शिपपणा् माझा मनोदय काय आ्ह े ्ी कळेल. ्मु्ही बनारसला 
शनरनू या म्हणनू आ्ाच ्ार शदला आ्ह.े माझ ेमना् एक मोठी सभा भरवावयाची आ्ह ेव अशखल 
श्हदंसुथानवासीिनांच ेस्हायय या कामी घयावयाच ेआ्ह.े बरोबर िावळाप्साद यांना रऊेन या.”

“बनारस येथील ना्यांचा ्पास केला अस्ा ्े कमी अशधक मानाने नवयानेच बांशधलेले 
आ्हे् . आमचया म्ाला कोणी मान दवेो. कोणी दोष दवेो. ्े नाले िकय श््कया तवरेने ्ेथनू 
काढून पशवत्र गंगा वा्हाचया दरू तयांना कोठे ्री लावनू दणे े ्हा आमचपेढेु एक म्हतवाचा प्श्न 
आ्ह.े मी यासंबंधी का्ही चौकिी चालशवली आ्ह.े ्ीवरून पा्ह्ा ८ लक्ष रुपये आ्ाचया आ्ा 

शीगंगा

प्करण ६१
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िमशव्यास ्ह ेकाम ्ेव्हाच ्होईल. येथील प्मखु लोक सा्हायय करणयास रािी आ्हे्  परं् ु्हा 
खच्ल तयांचया आवाकयाचया बा्हरे आ्ह.े सवच्छ्ा व आरोगयाचया दृष्ीने या गोष्ीच ेम्हत्व िेवढे 
आ्ह ेतया्ूहन राषट्ीय दृष्ीने फारच िास् आ्ह.े या एका गोष्ीने आरोगयाचा नाि ्हो् आ्ह.े ्साच 
पाशवत्याचा्ही ्हो् आ्ह,े अिी अपकी्वी पसर्े आ्ह.े आ्ाचया आ्ा ्मु्ही सने्हभावाने मला 
सा्हायय कराल अिी अपेक्षा आ्ह.े ्मु्ही िागोिाग सभा भरवा, वग्लणी गोळा करा, वे ्ी मुबंईस 
माझयाक्ेड पाठवनू द्या. अथवा मुबंई बँके् तया कामाकर्ा खा्े काढून ठेशव्ो. तया् पैसे भरा. 
अिी ्मु्हाला मी अगतयाची शवनं्ी कर्ो. माझ े्हा्ा् काम सरुू करणयापरु्े पैसे िम्ाच मी या 
नगरीचया अशधकाऱयांिी यासंबंधी पत्रवयव्हार चाल ूकरीन.”

नं्र १४.२.८३ रोिी आधी ्ार करून नं्र रािे ररनुाथराव शदनकरराव रािवा्ेड यांना 
पत्री राबसा्हबेांनी २२.२.८३ रोिी बनारस्ूहन शलश्हले. “गंगानदी्ील नाले काढून िाकणयाचया 
बे्ाशवषयीचा मिकूर ्ारेने कळशवलाच आ्ह.े नदीच े काठी म्हाराि शिदं े सरकार यांच े वा्ेड 
अनेक आ्हे् . तया्ील ना्यांपासनू ्ीथा्लच ेपाणी फार असवच्छ ्हो् आ्ह.े ्े न ्होऊ दणेयाकर्ा 
योिलेले काम ्हा्ी रणेयाकर्ा म्हारािांच ेमन वळवाल ्र सव्ल श्हदंसुथानच ेमोठेच काय्ल के्याच े
शये प्ाप् ्होईल.” पढेु कलकतयास शम. बकू नावाचया ग्ृहसथास शलश्हले्या पत्रावरून असे शदस्े 
की रावसा्हबेांनी या प्श्नासंबंधी का्ही कागदपत्र बनारस येथील अशधकाऱयांक्ेड ्हो्े ्े वाचायला 
आशणले ्हो्े व एक १८८० साली यासंबंधी का्ही माश्ह्ी दणेारा लेख सदर्ूह ग्ृहसथािवळ ्हो्ा 
तयाची नककल अमकु कामाकर्ा पाश्हिे असे कळवनू माशग्ली ्हो्ी. बनारसला म्हाराि ऑफ 
बनारस यांचया अधयक्ष्ेखाली, गंगा नदीचया िदु्धीकर्ा आ् िे नाले शमळावलेले आ्ह े ्े दृर 
नेऊन सो्डावणयाकर्ा काय केले पाश्हिे ्े ठरवनू ्े काय्ल करणयाकर्ा एक कशमिी १८८६ साली 
बसली ्हो्ी.

्ह ेकाय्ल काय्लबा्ुह्याने अगर प्कृ्ीचया असवासथयामळेु मागे प्डले ्े प्डलेच. एवढी अपरुी 
्हकीक् दणेयाच ेकारण एवढेच की कोणा म्हातमयाचया मना् पे्रणा झाली ्र ्ह ेकाय्ल ्हा्ा् 
रणेयासारख ेआ्ह.े

m

संदभ्ल शिपा -

१. गंगोदक रे्वेने पाठशवणयाच ेकाम नेपाळ सरकारच ेउपाधये आलोपीशदन ्डोमई करी् अस्.

२. या भ्ष््ेचा प्श्बंध कसा कर्ा येईल ्ह ेपा्हणयाकर्ा सव्ल रािांची ्पासणी सव्िः पायी 
 श्ह्ूंडन रावसा्हबेांनी केली. तयांची नोद तयांनी करून ठेशवली आ्ह े्ीिः

१ रळाशमशाचा राि, पंिाबी, २ लोलाक्ल  राि, कोणी बांधला, माश्ह्ी उपलबध ना्ही, वर कूप 
व पषुकरणी आ्ह,े ३ ्ळुसीदास राि, खदु् ्ळुसीदास यांनी बांशधला, वर मारू्ीच ेमशंदर, 
पादकुा व ख्डावा आ्हे् , एक ्हो्डी शिला ्डोगी म्हण्ा्, ्ी्नू ्े नदी पार िा् ्हो्े 
असे म्हण्ा्, ४ मधये िागा ररकामी आ्ह,े ५ राणी मरुसरीचा राि, काम चाल ूआ्ह,े ६ 
गवद्राय राि व पसु्ा, ७ प्भदूासाचा राि, (िैन), ८ शिवालय राि, (या् चे् शसंग रािे रा्ह् 
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 ्हो्े. येथे शिवालये आ्हे् . तया् आ्ा मसुलमान लोक रा्ह्ा्. दवेालया् कबु् रे व 
कोंब्डी आ्हे् ), ९ शनवा्लण शनरंिनी राि, १० ररकामी िागा, सां्डपाणयाचा नळ आ्ह,े ११ 

 ्हनमुान राि (्ैलंग) वर ्हनमुं् ाच ेमशंदर आ्ह,े कोणी कधी बांधले समि् ना्ही, १२ ररकामी 
 िमीन, ल्हान सां्डपाणयाचा नळ, १३ ्डोंबाचा राि व तयाच ेरर व समिान राि, १४ केदार 
 राि, कुमारसवामीन (कोणा एका दशक्षण श्हदंसुथाना्ील रािाने) बांधला, १५ वग्ीचा राि; 
 िागा ररकामी आ्ह,े १६ कुमारसवामीचा पसु्ा व मठ येथे लाक्ेड उ्र्ा्. मोठा राणचेया 

पाणयाचा नळ गंगे् ररकामा ्हो् आ्ह,े १७ मानस सरोवर राि, ्ेलंग रािाने बांशधला आ्ह,े 
१८ नारद राि, अमृ् राव सा्हबेांनी बांधला, ्छत्र राि, सत्र आ्ह,े १०० रिाह्मण िेव्ा् एक 
नळ मलैा पाणयाचा आ्ह,े १९ पां्ड राि, दोन दोन नळ दरएक बािलूा शमळून चार, २० 
धों्डोपं् राि, यास नाठोर राि म्हण्ा्, २१ च्षुिःष्ी राि, वर दवेी योशगनीच ेदवेालय 
आ्ह,े २२ राणी वाििः उदपेरू वर वा्डा आ्ह,े २३ मनुसी राि, वर दऊेळ आ्ह ेव वा्डा्ही आ्ह,े 
२४ अश्ह्याबाई राि, वर सा् वा्ेड रिाह्मणांस शदले आ्हे् . तयांना रिम्हपरुी म्हण्ा्. 
वेदिाळा आ्ह.े येथे शविदु्धानंद सवामी रा्ह्ा्. येथे दिाश्वमधे ्ीथ्ल आ्ह,े २५ िी्ळाराि–
वर िी्ळामदंीर आ्ह,े दिाश्वमधेशे्वर, २६ प्याग राि, िलूिंकेश्वर, २७ रा्डा राि, प्ाचीन 
मोठा मलैापाणयाचा नळ, येथे दग्ड व लाक्ेड उ्र्ा्, २८ मानमदंी राि; वर वा्डा आ्ह;े 
वेदिाळा आ्ह.े प्ाचीन नाम समशे्वर राि या नावाने प्शसद्ध. िवेिी ल्हान मलैापाणयाचा नळ 
आ्ह,े २९. मार राि; फार मो्डकळीस आला आ्ह.े दोन्ही बािसू ल्हान ल्हान मलैापाणयाच े
नळ आ्हे् .

mmm
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अक्षेमा्ल दीवयिः कृशषमतकृषसव। शव्त् ेरमसव ब्ुहमनयमानिः।
्त्र गाविः शक्व ्त्र िाया। ्नम ेशवचष् ेसशव्ायमय्लिः॥

(ऋगवदे)

या शवषयाक्ेड रावसा्हबेांच ेलक्ष १८८६ पयहं् लागलेले आढळ् ना्ही. १६.१०.८६ रोिी िठे 
शखमिी, ििे च्भुु्लि व ििे दामोदरदास थ ॅकरसी व दसुरे ्ीन सने्ही यांनी रावसा्हबेांची भिे रे् ली 
व गोरक्षणाशवषयी का्ही चचा्ल केली व ििे ्हरशकसनदास यांचा स्हकार शमळवा म्हणनू रावसा्हबेांना 
शवनं्ी केली. तयाप्माण ेतयांनी दसुऱया शदविी ििे ्हरशकसनदास यांना पत्र शलश्हले तया् वरील 
्हकीक् दऊेन आम्ही सारे ् मु्हाला भिेणयास मध्यावेळेपयहं् ये् असे शल्ूहन म्हिले की, “्हा प्श्न 
सो्डवावयास कठीण आ्ह.े पण लक्ष दणेयास योगय आ्ह ेव नीि वयवसथा झा्यास माझयापरु्ा मी 
स्हकार करीन असे तयांना वचन शदले आ्ह.े आमचया पावलांची ग्ी मदं असली ्री माग्ल गाठू ्ो 
पकका पाश्हिे. माश्ह्ी अकंबद्ध शमळशवली पाश्हिे. शवश्वास ूलोकांची काय्लकारी म्ंडळीं् नेमणकू 
केली पाश्हिे व उगाच पोकळ ओर्ड कर्ा कामा नये.”

पढेु शम. बैरामिी शदनिािी या पारिी ग्ृहसथाने लोकां् वािणयाकर्ा एक शवनं्ीपत्र ्यार 
केले व रावसा्हबेांक्ेड पसं्ीकर्ा पाठशवले. ्ह ेग्ृहसथ फार म्ेहन्ी ्हो्े. यांनी आप्या सनेह्ां् 
प्ारंभ के्यापासनू एक मश्हनया्च ३००० रुपये िमशवले ्हो्े. पढेु ्े पत्र ्छापनू लोकां् वािणया् 
आले. एक मुबंईनिीक पांिरापोळ बांधनू मोठे िंगल खरेदी करण,े अज्ञानामळेु कसायांना लोक गाई 
शवक्ा् तयांना तयापासनूच े्होणारे ् ोिे समिावनू सांगण ेव द्रवयसा्हायय करण ेव वांद््रयाक्ेड गाईचा 
व्हा् असलेला ओर िकय ्ेवढा रो्ड करण,े वांद््रयास कसाईखानया् उन्हाचया ््डाकयापासनू 
शकंवा िोराचया वषृ्ीपासनू वध ्होणयापवूवी िे वधय िनावराच े्हाल ्हो्ा् ्े मयशुनशसपाशलिीक्ूडन 
अि्ल करून ्छपरे बांधवनू कमी करण.े इ. काम ेकरणयाकर्ा लोकांनी द्रवयसा्हायय करावे अिी 
शवनं्ी तया् केलेली ्हो्ी.

गोरक्षण

प्करण ६२

BxÉ 4011--10
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गोरक्षण म्ंडळीची सथापना १८८७ साला् झाली असावी. श्ला सभासद पषुकळ शमळाले 
असावे. नसुतया शवधायक कशमिी् २१० लोक ्हो्े. पढेु पढेु श्हदं ूव पािवी यांचयाबरोबर मसुलमान 
लोक्ही या मं्डळाच ेसभासद झाले. रावसा्हबेांनी मयशुनशसपल सेके्रिरीक्ूडन वांद्र ेयेथील प्ाशणवधाच े
्ीन वषाहंच ेकोष्क मागशवले ्हो्े ्े -

साल.  १८८३-४  १८८४-८५ १८८-५६
शिगंवाली िनावरे २०,९४७ २२,६५९ २५,७०२
िळेया मेंढ्या  ४३५,६५२ ४६०,०४० ४७०,१३३
्ुडकरे  ७६० ८७९ ९२०
खासगी शठकाणी 
मारावयास नेलेली ८७६ ७८१ ५९१ 

सर मगंळदास नथभूाई यांनी सो्डशवलेली गरेु कच्छमधील संसथाना् बाळगणयास पाठशवणयाची 
वयवसथा केली ्हो्ी ्ी किी काय ्हो्ी ्ी कळणयाकरर्ा ्ो सव्ल पत्रवयव्हार प्हावयास 
रावसा्हबेांनी माशग्ला ्हो्ा. (२६.११.८६ च ेपत्र) माश्हमच ेधों्डोपं् दां्ेडकर यांना समक्ष मुबंईस 
बोलावनू तयांचयािी चचा्ल करी् अस्. (१९.१२.८६ च ेपत्र) ्डॉकिर वेअर, मुबंई मयशुनशसपाशलिीच े
आरोगय खातयाच े मखुय, यांचयाक्ूडन अशखल श्हदंसुथाना् गोमांस शक्ी खप्े याचा िोध 
रावसा्हबेांनी चालशवला ्हो्ा. (२६.११.८६ च ेपत्र)

तयाचप्माण े कशमसॅररअि खातया् सो्िरांकर्ा शक्ी गरेु लाग्ा् ्ह े िोधणयाकर्ा 
गॅझिेीअरच ेसव्ल भाग रावसा्हबेांनी वाचनू पाश्हले.

रावसा्हबेांनी आप्या शमत्रास पत्रे पाठवनू गोरक्षण कोणतयाप्कारे उत्म ्होईल तयाशवषयी म्े 
मागशवली ्हो्ी व १८.१.८७ रोिी गोरक्षण म्ंडळाक्ेड एक शिपण रावसा्हबेांनी पाठशवले. तया् 
गोरक्षणाथ्ल पढुील काम ेसचूशवली ्हो्ी.

“उन्हाळया् जया शठकाणी पाणयाच ेदशुभ्लकय ्हो्े ् ेथे शवश्हरी बांधण.े गरुांचया सं्हाराच े् ीन माग्ल 
(अ) एखाद्या ख््ेडया्नू गरेु लांबवर ्हाकून पळशव्यावर जया शठकाणी पळशवलेली गरेु ओळख्ा 
यावयाची ना्ही् अिा शठकाणी कसायाचया दलालास शवकणया् ये्ा्. (२) ढोर पोसव् ना्ही 
म्हणनू िाणनू बिुनू लोक कसायाचया दलालांस ्े शवक्ा् (३) व का्््डयाकरर्ा व ्हा्डांकरर्ा 
शवषप्योगाने दषु् लोक गरेु मार्ा्, ्ह े्ीन माग्ल बंद करण;े म्हणिे गरेु चोरील तयास पक्ूडन शिक्षा 
करशवण,े िो दररद्री मनषुय ढोर शवकील तयापासनू ्े गोरक्षण म्ंडळीचया मकुतयारांनी शवक् रणे ेव 
िागचया िागी प्श्शष्ठ् लोकांना पाश्हिे अस्यास पोसावयास दणे.े शवष रालणाऱयांना शिक्षा 
करशवण.े ्ड्हाण,ू उंबरगाव व ि्हापरू इक्ेड राने आ्हे्  तयांचया मालकांक्ूडन गरेु पोसणयाच ेकाम 
करवण.े गोरक्षणम्ंडळावर खच्ल कमी प्ेडल असे करण.े” नागाठण ेव म्हाबळेश्वर याचया दरमयानचया 
प्दिेां् वरीलप्माण ेवयवसथा करणया् संभाशव् व सधन लोकांना सांगण.े ठाण ेशि्ह्ा् ५००० 
रुपये म्ंडळीने खचा्लकरर्ा दणे.े दर एक शि्ह्ाकर्ा मखुय कामगार नेमण.े तयाने म्ंडळीचया 
गावोगाव शफरणाऱया उपदिेकांवर व मकुतयारावर निर ठेवण.े लोकांचया िरूरीप्माण ेठायी ठायी 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 511

गोिाळा बांधण.े याचप्माण ेरतनाशगरी, शचपळूण, दापोली, वेंगलुते, येथे वयवसथा करण.े श्क्ेड फार 
गरुांची शवक्री ्हो् ना्ही म्हणनू ५०० रुपये पयहं् िी मद् लागेल ्ी दर शठकाणास दणे.े रािावर ्र 
िागोिाग गरुांच ेबािार भर्ा् ्ेथे गरेु सो्डशवणयाची वयवसथा करण.े

्ड्हाणपूासनू सरू्पयहं् काय वयवसथा कर्ा येईल ्े सचुशवणयाच े काम कृषणमखुराम मथेा 
याक्ेड सोपशवले ्हो्े.

पढेु गौरक्षण उपदिेक नावाची एक म्ंडळी ्हो्ी श्चयापासनू व आय्लसमािाचया उपदिेकांपासनू 
मुबंई गोरक्षण म्ंडळीस काय मद् ्होईल तयाचा शवचार चालला ्हो्ा.

९.४.८८ रोिी लॉ्ड्ल ्डफरीन, श्हदंसुथानच े गव्हन्लर यांना मुबंई गोरक्षण म्ंडळीने एक अि्ल 
पाठशवला ्हो्ा तयाचा संक्षेपाथ्लिः

नेकनामदार सर फे््डररक िेमपल ्हशॅम्िन िेमपल बलॅकव्ुड अल्ल ऑफ ्डफररन. के. पी. िी. सी 
बी; पी. सी. एफ. आर. एस; ्डी. सी. एल. िी. एम.् एस आय, श्हदंसुथानच ेव्हाइसरॉय व गव्हन्लर 
िनरल यांचया सेवेिी.

शिगंे असणाऱया िनावरांचया संरक्षणाथ्ल मुबंई येथे सथापन झाले्या गोरक्षण म्ंडळीचा 
नम्र्ापवू्लक सादर केलेला अि्ल ऐसा िे. अतयं् नम्रपण ेकळशवणया् ये्े की, आम्ही खाली स्ही 
करणार श्हदं,ू मसुलमान, पारिी इ. मुबंई्ील शभनन शभनन वगा्ल्ील लोक नामदारांची परवानगी मागनू 
तयांचया निरेला आण्ो की का्ही गोमांसभक्षक लोकांचया उपयोगाकर्ा ्होणारा ढोरांचा वध दर 
वषा्लस वाढतया प्माणावर आ्ह.े तयाचा पररणाम काळिी वािणयासारखा िे् कीचया ऱ्हासा् ्हो् 
आ्ह.े श्हदंसुथान चया ्हवेला गोमांस ्ह ेशविषे्िः यरुोशपयन लोकांना पथयाव्ह असे ना्ही व इ्रांस 
शनवा्ल्हास अवशय लाग्े असे ना्ही. ्री्ही वरील लोकांच ेगोमांस अगदी ्ो्डावे अथवा तयाचा 
परुवठा शनयशम् ्होईल अिी वयवसथा करणयाचा अि्लदारांचा मानस ना्ही. गाई, ढोरे मग ्ी सदगुध 
असो् अथवा िषुकदगुध असो् तयांचा श्हदंसुथाना् िे् कीचया कामास व समािास फारच उपयोग 
्हो्ो म्हणनू तयांचा सरसकि वध न कर्ा, येथील गोमांसभक्षक लोकांना गोमांसाचा परुवठा करण े
िकय आ्ह ेअसे अि्लदारांच ेम्हणण ेआ्ह.े गोरक्षण ्हा शवषय राषट्ीय म्हत्वाचा आ्ह.े श्हदंसुथान  दिे 
्हा िे् ीवर अवलंबनू आ्ह े्ह ेनामदार िाण्च आ्हे् . िे् ीची सधुारणा ििी ििी ्हो् िाईल 
्िी ्िी या दिेाची सधुारणा व संपत्ी वाढेल ्ह ेउर्ड आ्ह.े या दिेां्नू िो माल बा्हरे दिेां् 
िा्ो तया्ील ब्ुह्ेक िे् ा् शपकणारा आ्ह ेव ्ह ेिे् कीच ेउतपनन िसे िसे मापाने व गणुाने वदृ्धी 
पावेल ्िी ्िी दिेाचया वयापारा् सधुारणा ्होईल.

िे् ांचा शवस्ार अ्पप्माण अस्यामळेु या दिेां्ील िे् करी मोठ्या प्माणावर िे् कीची 
मू् यवान आयधु ेआणनू ् िीच मोठ्या प्माणावर िे् ी करू िक् ना्ही्. भारी शकम्ीचया ख्ाच े
नाव तयांचयािवळ काढावयास नको. मग पाणी काढायची यंत्रे व वाफेच ेरूळ यांच ेनाव किाला! 
अिनू बरीच वषते गाईढोरांवरच िे् कीच ेकाम अवलंबनू राश्हले पाश्हिे. िेणकेरून गाईढोरांची वाढ 
्होईल व ्ी सवस् शमळ्ील ्ो उपाय अगोदर शवचारा् रे् ला पाश्हिे असे अि्लदाराच ेनम्र म् 
आ्ह.े

BxÉ 4011--10+
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शवलाय्े् िे् कऱयाचया कामी रो्डा िसा ये्ो ्सा श्हदंसुथाना् िे् कऱयाचया कामी बैल 
ये्ो. ्ह्ली ्ह्ली ्र िे् कीचया कामी येणारी व न येणारी अिा गरुांची संखया या इलाखया्ील 
ब्ुह्ेक भागा् कमी झालेली आ्ह ेअसे ्मुचया अि्लदारास वाि् आ्ह.े व तयाला प्तयं्र ठाणा 
गॅझिेीअर भाग ८ पषृ्ठ ६२३ दे्  आ्ह.े तयाप्माण ेबेळगावचया ्हद्ी्ील परसग्ड ् ालकुयाचा ररशव्हिन 
ररपोि्ल २०.३.८० रोिी प्शसद्ध झाला आ्ह.े तया् सव्हतेच ेसपुररनिेन्ेडनि शम. फलेचर यांनी नमदू केले 
आ्ह ेकी, िे् कीचया कामी येणाऱया गरुांची संखया िके्डा ३२ नी कमी झाली आ्ह ेव िे् कीचया 
कामी न येणारी म्हणिे गाई, म्हिी व वासरे इतयादीकांची संखया ६४-१२ नी कमी झाली आ्ह.े 
अिीच ्हकीक् गोकाक ्ालकुयाशवषयी शम. फलेचर यांनी शदली आ्ह.े अिी ्हानी व्हावयाची 
कारण ेअि्लदारांचया समिु् ीप्माण ेअनेक आ्हे् . १. १८७५-७६, ७६-७७, व ७७-७८ साला्ील 
दषुकाळ. २. चाऱयाचा ्िुव्डा. िे् करी लोकांची संखया वाढ्याने गायराना् िे् करी पेरणया 
करी् आ्हे् . ३. िंगलामळेु गरुचारास धोका आला आ्ह.े ४. अशनयशम् चारा शमळा्यामळेु 
म्हणिे उन्हाळया् उपासमार व पाऊस प्डला की फाशिल खाण ेयांनी गरुांस रोग ्होऊन तयांची ्हानी 
्हो् आ्ह.े ५ िवेिी गोमांसभक्षक लोकांचया वाढतया संखयेस अननाचा परुवठा करणयाकरर्ा वषा्लस 
वाढतया प्माणावर ्होणाऱया गायांचया व बैलांचया वधाने ्हानी ्हो् आ्ह.े

नंबर एक व दोन या् नमदू केले्या कारणांक्ेड १८८३ मधये श्हदंसुथान सरकारच ेलक्ष गेले 
्हो्े ्ह े अि्लदारास शवशद् आ्ह.े १.३.१८८३ चा १६ अ नंबराचा िळवणाशवषयीचया व खाद्य 
सगं््हाशवषयीचया ठरावा्ील श्सऱया वाकयख्ंडा् असे म्हिले आ्ह ेकी, दषुकाळ असनू्ही जया 
भागा् गरुांची िमीन मबुलक ्हो्ी. तया भागा् िनावरांचा बचाव ्होऊन पढेु ्होणारा ्ोिा्ही 
बचला. गावचया लोकांचा खगंले्या रानां्नू गरेु माफ् चारणयाचा ्हकक ्हा एक नेक नामदार 
लॉ्ड्ल रे यांनी नेमले्या फॉरेसि कशमिनपढेु शवषय ्हो्ा. कशमिनने सरकारला बऱयाच शिफारिी 
के्या आ्हे् . तयावर सरकारचा ठराव काय शनर् आ्ह,े इक्ेड अि्लदारांच ेलक्ष लागनू राश्हले आ्ह.े 
रोगांपासनू गरुांच ेरक्षण करणयाक्ेड सरकार चांगलेच लक्ष दे्  आ्ह ेअिी अि्लदारांची खात्री आ्ह.े 
बाई साकरबाई शदनिा पेशिि यांचया उदार दणेगीने रूगण पिसुशुषूकेरर्ा चालशवलेले रुगणालय आ्ह े
तयाला लागनू व्हिेरनरी कॉलेिाची सथापना झालेली आ्ह.े तयासंबंधी अि्लदारांची शवनं्ी एवढीच 
आ्ह ेकी गरुांस ्होणाऱया मखुय मखुय रोगांवर योगय व सवस् उपाय काढून तयाची माश्ह्ी दिेी भाषां्नू 
्हस्पत्रके काढून प्ां्ोप्ां्ी वािावी. अि्लदार आ्ा गरुांचया ऱ्हासाचया पाचवया कारणाक्ेड वळून 
अिा्लचया प्ारंभी केले्या शवधानांची पनुरुक्त करून पनु्हा सपष्पण ेकळवी् आ्हे्  की, तयांचया 
मना् गोमांसाचा परुवठा अगदी बंद करावयाचा ना्ही; ब्ुहिन समािाचया िनुया धाशम्लक समिु् ी 
दखुशव्याशिवाय िे् कीचया कामाला लागणाऱया व दधूदभुतयाला लागणाऱया िनावरांवर राला 
रा््याशिवाय िरूर ्ो गोमांसाचा परुवठा कसा कर्ा येईल याला उपाय योिणयाक्ेड सरकारने 
लक्ष द्यावे. खाणयाकरर्ा मारले्या िभंर गरुां् ८० गाई व २० बैल अस्ा्. ्ह ेगाईच ेप्माण भी्ी 
उतपनन कर्े म्हणनू अि्लदार ्ह ेपढुील म्हत्वाचया गोष्ी (जया सरकारचया धयाना् आ्हे् च असे 
मानणयाला कारण ेआ्हे्  तया) सरकारचया निरेस आणी् आ्हे् .
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१. श्हदंसुथाना् बैल व रे्ेड यांना िे् कीचया कामी उपयोग करणयाकरर्ा पोशष् अस्ा्; व 
गाई व म्हिी यांना दधूदभुतयाकरर्ा पोषी् अस्ा्. दो्होंचा्ही ख्ाचया कामी उपयोग 

 ्हो्ोच. परं् ुयरुोपा् ििी गरुांची शनरोगी उतपत्ी करून तयांची वाढ करणाऱया संसथा 
 लोकांनी आप्या खचा्लने शनमा्लण के्या आ्हे् , ्िा श्हदंसुथाना् ना्ही्.

२. एक गाय शकंवा म्हसै मारली की ्ेवढी िे् कीचया कामी येणाऱया बैलांचया व रे््डयांचया 
 संखयेला व दभुतयाचया कामी येणाऱया गाईचया व म्हिीचया संखयेला ्हानी ये् आ्ह.े

३. याचा प्तयक्ष पररणाम असा झाला आ्ह ेकी दधू, लोणी व ्पू यांचा परुवठा मनषुयाचया 
वाढतया वाढीला अवशय ्ेवढा ्हो् ना्ही. मुबंईस १/२ पासनू १ आणयापयहं् दधुाचया 

 िरेास पैसे प्ड् ्हो्े ्े आ्ा २ पासनू ४ आणयापयहं् प्ूड लागले आ्हे् . गे्या पस्ीस 
वषाहं् लोणयाची शकंम् १५० पिीने वाढली आ्ह.े परं् ुएवढी वाढलेली शकंम् दऊेन्ही 
पाश्हिे ्ेवढे लोणी शमळ् ना्ही. अिा री्ीने परुवठा शनयशम् झा्यामळेु व तयाची शकंम् 
वाढ्यामळेु शवक्रीचया दधुा् व ् पुा् पाणी व चरबी अनकु्रम ेशमश ्हो् अस्याची कुरकूर 
इ्की वाढ् गेली आ्ह ेकी वंग दिेा् ्पुा् अिदु्ध चरबीच ेशमशण बंद करणयाकरर्ा 
कायदा करावा लागला तयाप्माण ेमुबंई सरकारापढेु ्ही असाच कायदा करणयाच ेराि्  
आ्ह.े

५. दभुतया िनावरांचा सरसकि असा सं्हार िर ्हो्ा ना्ही ्र दभुतयाच ेशिननस मखुय्िः 
 लोणी, ्पू, गोठवलेले दधू इ. पदाथ्ल बा्हरेदिेी पाठशव्ा आले अस्े.

६. पावसाळया् िे् कीचया कामी येणाऱया व उन्हाळया् ओढकामास लागणाऱया 
बैलांची शकंम् वाढ् िा् आ्ह ेव तयांचया िक्तीचा ऱ्हास झालेला शदसनू ये् आ्ह.े 
मखुय्िः दशक्षणे् ील व इ्र शठकाणचया कि्लबािारी िे् कऱयांचया िे् कीचया कामां् या 
गोष्ी म्हणिे मोठी शवघनेच उतपनन झाली आ्हे् .

७. िणेाचा उपयोग पावसाळी ख्ाक्ेड व उन्हाळी िळवणाक्ेड ्हो् असे; तयाचा्ही ्ोिा 
फार भास् आ्ह.े िणेाचया ख्ाने िसे उतपनन वाढ्े ्से दसुरे कोणतया्ही ख्ाने वाढ् 
ना्ही. शम. ओझनेी िे् की खातयाच े्डारेकिर यांचया म्े (फॉरेसि कमीिनचया ररपोिा्लच े
पररशिष् पषेृ्ठ २१९-४१ पा्हा.) भा्िे् ांचया शबराभर िशमनीस ४ रे््डयांच ेिणे ख्ाकर्ा 
लाग्े या मानाने पाश्हले म्हणिे ठाण ेशि्ह्ां्ील ३ िे् ीस परेुल इ्काच िणेाचा परुवठा 
ख्ाचया कामी ्होऊ िक्ो.

८. कसाईखानया् मारणयाकरर्ा िाणाऱया गरुांची संखया शनयशम् के्याने गोमांस खाणाऱया 
मनषुयांचया वाढतया संखयेला (म्हणिे सो्िरादी लोकांची) शविषे गैरसोय ्होईल अथवा 
तयांचया ऐषआरामा् कम्र्ा प्ेडल असे अि्लदारास वाि् ना्ही. तयाचप्माण ेशवदिेी गरेु 

 िी पाठशवली िा्ा् तयांची्ही संखया शनयशम् केली पाश्हिे.
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९. अि्लदार सरकारचया परवानगीने असे पढेु प्श्पादन करी् आ्हे्  की कोण्े पक्षी मारावे 
व कोण्े मारू नये याकर्ा कायदा करणयाच ेसरकारास अवशय वािले म्हणनू 
पक्षीसंरक्षणाकर्ा सरकारने कायदा केला आ्ह.े म्हणनूच गाई व म्हिी ्ही िनावरे शनयशम् 

 प्माणाने मारावी असे ठरशवणया् िर म्हाराणी सा्हबेांचया कोि्यावधी प्िेच ेश्ह् ्हो् 
आ्ह,े तयांना सखु प्ाप् ्हो् आ्ह ेव समाधान वाि् आ्ह े्र ्ह ेकारण ्से करणयास 
म्हणिे गाईम्हिींचया (शविषे्िः गरोदर असले्यांचा) वध शनयशम् प्माणाने करावा असा 
कायदा करणयास अशधक सबळ कारण आ्ह ेअसे ्मुचया अि्लदारांस खात्रीने वाि् आ्ह.े

१०. अि्लदारांनी सचूशवलेले ्ह ेउपाय अमंला् आण्यास दभुतयाच ेपदाथ्ल िदु्ध व पषुकळपण े
 शमळू लाग्ील. झा्ड ्ो्ूडन िाकावयाच ेव तयाची फळे मळेु वािून खावयाची व पनु्हा 

तयापासनू स्् फळे व मळेु शमळणयाची आिा करावयाची ्ह ेसषृ्ीक्रमाचया शवरूद्ध आ्ह.े

११. अि्लदार नम्रपण ेसरकारचया निरेस आणखी असे आणनू दे्  आ्हे्  की गाईस श्हदं ूलोक 
पशवत्र माशन् आले आ्हे्  व ्सा श्चा मान ठेव् आ्हे् .

कसायांचया ्हा्ा् गाई िाऊ नये् व वदृ्ध व अिक्त झा्यामळेु यिमानास नकोिा झाले्या 
गरुांच ेसंरक्षण व्हावे म्हणनू श्हदं ूव िैन लोकांनी पांिरपोळ सथापन करून मोठ्या खचा्लने चालशवले 
आ्हे् . गोवधाला श्हदंधूम्लिास्ता् सक्त िासन सांशग्ले आ्ह ेव रिपू्  संसथाशनकांनी आप्या 
राजया् गाेवधास कायद्याने शनबहंध ठेशवला आ्ह.े भावनगर संसथाना् गोवध करणाऱयास ्ीन वषते 
सक्तमिरुी व १००० रू. द्ंड करणारा कायदा आ्ह.े िनुाग्ड व काठेवा्ड येथील म्हमंदी संसथाना््ही 
गोवधास सक्त शनबहंध आ्ह.े असा शनबहंध काशमीर, ियपरू, गोण्डल, मोववी, रािकोि, शलंब्डी व इ्र 
काठेवा्डा्ील संसथानां््ही आ्ह ेििी म्हाराणी सा्हबेांना तयांचया शरिश्चन प्िेक्ूडन धम्लसंरक्षक 
्ही पदवी लावणया् ये्े ्िी संसथानां्ील रिपू्  रािास गोरिाह्मणप्श्पालक ्ही पदवी उपि्च 
शमळ् अस्े. कच्छचया रावांिी शरिशिि सरकारने १८१५ मधये ् ्ह केला ् ेव्हा १६ वया कलमा् िे 
वचन शदले आ्ह ेतयावरून असे उर्ड शदस्े की शरििीि सरकारास संसथाशनकांचया या धम्लसमिु् ी 
दखुव ू नये ्ह े ्त्व मानय आ्ह.े १८१९ मधये झाले्या ््हा् गायी व बैल यांचयाबरोबर मोर्ही 
अवधय ठरशवली आ्हे् . मुबंईचया रोिशनिा प्शसद्ध झा्या आ्हे् . तयावरून (भाग २ पषृ् ३१ 
पा्हा) असे शदस्े की, नामदार इसि इशं्डया कंपनीसदु्धा आप्या राजया् गोवध बंद करणयाशवषयी 
्ुहकूम सो्डी् असे.

शक्ले मुबंई िकु्रवार ्ा. ३० सपिेंबर १७२० - नकुतयाच प्डले्या दशुभ्लक्षामळेु आरमारा्ील 
लोकांना गोमांसाचा परुवठा करणयाकरर्ा िनिू िवळून गाई नेण ेभाग प्डले. तयाशवषयी कंपनीचया 
अधयक्षांक्ेड ्क्रारी आ्या व आम्ही गरुांचा वध ्होऊ दणेयापेक्षा दर गरुामागे ४४ रुपये दणेयास 
शसद्ध आ्हो असे शनवेदन करणया् आले व शिद्धीचया मलुखां्नू परुवठा ्होईल अिी खात्री करणया् 
आली. तयावरून कंपनीला वाशष्लक उतपनन करून दणेारी एक बाब शनमा्लण झाली, असे समिनू 
असा िा्हीर ्ुहकूम करणया् ये् आ्ह ेकी िनिंूचया मालकीची कोण्ी्ही गाय मारणया् येऊ नये 
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व तयाबद्ल मालकाने दर गरुामागे चार रुपये कलेकिर सा्हबेांक्ेड भरावे. श्हदंूचंया धम्लसमिु् ीस 
मान दणेयाकरर्ा का्ही स्हनिीलपणा दाखवनू लोकां् सने्हभाव संपादन करणयाकरर्ा गोवधाचा 
शनब्लध करणयाची वेळ शरिशिि अमंलाचया पश्ह्या अमदानी् ये् असे. अथा्ल् शरिशिि मतुसद्यांनी 
धम्लसमिु् ीस मान दणेयाची िी उदार नी्ी अवलंशबली ्हो्ी श्चाच भाग वरील ्ुहकूम ्हा ्होय व 
तयाच नी्ीच े्ेच ्त्व १८५८ चया िा्हीरनामया््ही ग्शथ् केलेले आ्ह.े

अि्लदार शवज्ञप्ी करणारे.

्हा अि्ल उक्तीने सपष्, प्माणांनी िदु्ध व भाषनेे प्ौढ असा कोणी्री अभयस् लेखकाने आपली 
िबाबदारी ओळखनू शलश्हला आ्ह े्ह ेउर्ड आ्ह.े

गाईची व दधू दभुतयाची अनासथा ्हो् आ्ह े याशवषयी रावसा्हबेांचया मनास ्ुहर्ुहर लागनू 
राश्हली ्हो्ी असे तयांनी शिशिरबाबसू शलश्हले्या एका इगं्िी पत्रावरून शदस्े. तयाच ेभाषां्र 
पढेु शदले आ्ह.े “या कलकत्ा नगरी्, आणखी दभुतयावर इगं्ि मनषुयाच ेवयाखयान! वयाखया्ा 
म्हण ेबशुद्धवान ्हो्ा! तयाचया वयाखयाना्ील मदु्यांचा नीि समाचार रणेयाच ेसामथय्ल कोणा्ही श्हदंी 
ग्ृहसथास ना्ही काय? परं् ुश््के्ही करण ेम्हणिे वेळाचा अपवयय, अगदी शनववळ अपवयय करण े
्होय! ्ाक, द्ही इ. दभुतयाच ेप्कारा् इ्की इ्की मलूद्रवये अस्ा् इ. गोष्ीवर यांनी येऊन या 
भर्ख्ंडा्, या गोपाळ कृषणाचया भमूी्, चचा्ल करावी! ्ी आम्ही ऐकावी! ्ही उठाठेव आम्हास 
किाला पाश्हिे? एकीक्ेड पोळी व भाकरी यावर वयाखयाने द्या, िे् कीवर चचा्ल करा व गाई व बैल 
यांचा सं्हार लक्षावारी चाल ूद्या!”

“पत्र फार लांबले तयाची माफी असावी.”
फेरिवुारी १८८६

मोठा्या गाईच े िीव वाचशवणयास शि्के म्हत्व रावसा्हबे दे्  श््केच वासरांच े िीव 
वाचशवणयास दे्  अस्.

“येथील गौळवा््डयाक्ेड ्मुच ेलक्ष गेले आ्ह ेकी ना्ही ्े मला माश्ह् ना्ही. मला वाि्े तया् 
सधुारणा करणयास पषुकळ िागा आ्ह.े गाईचया पार््डयास व म्हिीचया रे्डकांस पढेु ठेशवले्या 
मतृयपूासनू िरी ना्ही ्री पषुकळ ्हालां्नू सो्डशव्ा येईल. सकाळचया प््हरी शफरावयास िा्ाना 
वािे् एक गौळवा्डा शदसला व आ्ील दखेावा पा्ूहन मन भयचशक् झाले; परं् ुअसले प्कार 
ब्ुहििः शनतय मुबंई् दर शठकाणी अगशण् र्ूडन ये् असले पाश्हिे्. अस्या ररचया गोष्ींक्ेड 
आम्ही लक्ष द्यावयास नको काय? धमा्लचा उदय येथनू सगुम ्होईल.” (ििे दामोदरदास यांना 
३.२.८८ च ेइगं्ेिी पत्र) वामनराव िोिी यांचया पत्रा् या गौळवा््डया्ील अनथा्लच ेवण्लन करून पढेु 
रावसा्हबेांनी शलश्हले की, “िर गोरक्षणी सभा का्ही वयवसथा करील ् र अिी वासरे पोसणयाकरर्ा 
लोक रे् ील शकंवा ना्ही? तया् िथ्ल ्हीच की वाईि लोकांना ्ी शवकू नये. शक्ी उमरीची बाळग्ा 
ये्ील ्े आ्ाच सभचेया शचिणीसास शल्ही् आ्ह.े” (३.२.८८)
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चेंबरू येथे असले्या गोरशक्षणी सभचेया गोिाळे्नू शमळ्ील ्ेवढी गरेु दापोली व शचपळूण 
्ालकुया्ील आप्या सनेह्ांना पाळणयाकरर्ा रावसा्हबे शमळवनू दे्  अस्. गोरक्षणाथ्ल पढुील 
प्यतन रावसा्हबेांचया आिारामळेु थांबले.

mmm
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। मस्े दिुःस्हवेदनाकवशल्े मगने सवरेऽन्ग्ललम।्
॥ ्प्ायां जवरपावकेनच ्नौ ्ान्े हृषीकव्रिे॥

। दनेू बनधिुने कृ्प्लपने धयै्ल शवधा्ुं पनुिः।
॥ किः िक्तिः कशल्ामयप्िमनोवदै्यातपरोशवद्य्े॥ १॥

दिेबांधवांच ेप्ाण वाचावणयाकर्ा रणां् लढणाऱया शिपायाचा धदंा सव्ल धदं्यां् शेष्ठ दिा्लचा 
्होय. केले्या कामाशगरीच ेबक्षीस तयास िीवं्पणी समयी शमळ्े. समयी रणा् प्ाणाची आ्ुह्ी 
द्यावी लाग् अस्यामळेु ्से शमळण ेिकय नस्े.

अिा शिपायाचया धदं्याचया खालोखाल शेष्ठ दिा्लचा धदंा म्हिला म्हणिे वैद्याचा ्होय. रोगरूपी 
ित्रिूी वैद्य लढ् अस्ो. मस्काला असह् वेदनांची बाधा झाली अस्ा, सवर खोल गेला अस्ा, 
जवराचया आगीने सपि्ल करव् ना्ही इ्के अगं ्प् झाले अस्ा शकंवा सव्ल इशंद्रयगण दबु्लल झाला 
अस्ा, आप्ेष् शनराि ्होतसा्े ्ों्ड झाकून रोदन करू लागले अस्ा, सवाहंस धीर दऊेन झाले्या 
रोगाच ेप्िमन करणयास वैद्याशिवाय कोणी समथ्ल ना्ही असा अनभुव ये्ो. श्क्ेड लक्ष शदले म्हणिे 
वैद्य व वैद्यशवद्या इ्की शेष्ठ का गशणली िा्े ्े समिेल.

रावसा्हबेांना वैद्यकीच े ज्ञान चांगले प्ाप् झाले ्हो्े. तयाच े एक कारण असे ्हो्े की, 
रावसा्हबेांचया वश्डलांस वैद्यकाचा नाद असे.

तया शवषयावरील िनुया संसकृ् ग्ंथांचा संग््ह तयांनी केला ्हो्ा. मात्रा व भसम े्े ररी ्यार 
करवी् अस्. रावसा्हबेांच े बंध ू राविी यांना्ही ्ोच नाद ्हो्ा. सोनयाचा वख्ल, मो्ी, गंधक, 
सारा, कव््डया, ्हर्ाळ, बचनाग, मनिीळ, अभ्क, मोरचू् , िाकणखार व सवुण्ल मखुी इ. पदाथ्ल 
रावसा्हबेांक्ूडन ्े ने्हमी मागवनू ने्.

रावसा्हबेांचया मा्ोशीस का्ही बाळरोगावर व स्तीरोगावर दणेया् येणाऱया वनसप्ींच ेचांगले 
ज्ञान ्हो्े.

रावसा्हबे व वैद्यशवद्या

प्करण ६३
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िनमभमूी्ील उत्म ्हवा व पाणी सो्ूडन प्थम रतनाशगरी व ्ेथनू मुबंई येथे ल्हान वया्च 
शवद्याभयासाच ेकष् प्ड्यामळेु रावसा्हबेांचया िरीरास जवरादी पी्डा प्थम झाली ्हो्ी. कच्छ, भिू 
येथे गे्यावर प्कृ्ी् सधुारणा झाली ना्ही. ठाण ेशि्ह्ा् शफरतया नोकरीवर अस्ा संग््हणीचा 
शवकार ि्डला ्हो्ा. या वयाधीवर उपाय करी् अस्ा ्डॉकिर व वैद्य यांचया स्हवासाने साधारण 
रोगावरील उपायांच ेशकंशच् ज्ञान तयांना झाले असावे. ्री मागेल तयास औषध दणेयाचया अथवा 
थो््डयाने परुा गणु न आ्यास पढेु बदल करून औषध दणेयाचया भानग्डी् ्े प्ड् नस्.

“येस ू कृषणा शिपाई, यास ्ाप आला ्हो्ा. प्हावयास गेलो. तयास एरं्ेडल व काढा करून 
शदला. ्ो परुा बरा झाला ना्ही असे शदस्े. वैद्याक्ूडन आणनू तयास औषध शदले.” (१२.११.५८ 
रो. उ.)

“एक वयाधीग्स् आला ्हो्ा. तयास माझयाने औषध दवेवले ना्ही. कारण तयास रोग काय 
आ्ह े्े समिेना. सबब तयांना चार आण ेधमा्लदाय शदले ्हा मनषुय मसुलमान असावा.” (२९.८.५८ 
चा रो.उ.)

“आि सकाळी कारकून नारायण ्ही औषध मागावयास आला. परं् ुतयाने सांशग्ले्या रोगाच े
सवरूप समिेना. यामळेु तयास वैद्याक्ेड िावयास सांशग्ले.” (१७.१२.५८ चा रो. उ.)

परं् ुपढेु यांना अशधक औषशधज्ञान प्ाप् व्हावे म्हणनूच की काय यांचया स्तीच ेिरीर म्हणिे 
ब्ुहशवध वयाधींच ेआशयसथान परमशे्वराने बनशवले. तयामळेु ्डॉ. भाऊ व तयांच ेबंध ूनारायण दािी, 
्डॉकिर आतमाराम पां्ुडरंग, ्डॉ. अनं् चदं्रोबा, ्डॉ. शभकािी अमृ्  चोभ,े अशश्वनीकुमार बाप ूसा्हबे 
म्ेहेंदळे, वैद्य िेठािकंर, वैद्य रामभाऊ गोरे सा्ारकर व वैद्य ्िते िास्ती नाशिककर यांचयासारखया 
अनेक वैद्यशवद्याकुिलांिी स्हवास र्ूडन आ्यामळेु रावसा्हबेांना वैद्यकीच ेज्ञान उत्म झाले, तया 
योगाने तयांची सव्:ची प्कृ्ी फार सदृढ झाली व इ्रांच ेवयाधी्हरण करणया् ्े आप्या ज्ञानाचा 
उपयोग करू लागले. चाकरनोकरांस साधया रोगावर सव्: औषधोपचार करी्. रसायने, ्ैले, मात्रा 
व भसम्ेही ररी उत्म वैद्यांक्ूडन िास्तोक्त री्ीने करवनू रे् . तयाकरर्ा शवले-पालते्ूहन रानिणेीची 
ओझीचया ओझी आणवी् अस्. गावढ्या लोकांक्ूडन का्ही माश्ह्ी शमळेल ्र पा्ह् अस्.

“रो्ड बंदरचया एका ठाकोरास पीनसावर औषध ठाऊक आ्ह.े परं् ु्ो पैसा दऊेन अथवा धाक 
दाखवनू ्ही कोणास तयाच ेनाव सांग् ना्ही. समिू्  रालनू ्े शमळेल ्र माझया कर्ा प्हावे.”

“्मु्ही रानवि प्दिेा् र्हा् अस्यामळेु रानिी िा्ीच े लोक िी का्ही औषध े वापरी् 
अस्ा् तयांचा िोध करी् िा.” (्डॉ. सवरूपलाल यांना पत्र)

१८५८ पासनू िी औषध ेशवशवध रोगावर आप्या सनेह्ांना तयांनी शल्ूहन कळशवली अथवा 
पाठवनू शदली तया सवाहंची यादी के्यास एक ल्हानसा  ‘ररचा वैद्यका’सारखा ग्ंथ ्होईल. तया्ील 
का्ही शनव्डक शदली आ्हे् .

रावसा्हबेांचया संग््ही का्ही फारच चमतकाररक व दशुम्लळ वस् ूअस्.
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“१४ व १८ ्ारखांची पत्रे वेळेवर पोचली. आि पास्लल ्हो् ना्ही उद्या करव्ो. तया् ५ 
्ोळे िनेु ्पू१ पाठवी् आ्ह.े ्े शिवािी म्हारािांचया वेळच ेआ्ह.े २०० वषते झाली. एका िनुया 
शक््या् साठवनू ठेवलेले ्हो्े. माझया पतनीकर्ा मी ्े दीर्ल प्यासांनी शमळशवले ्हो्े.”

“रान्ुडकराची चरबी्ही लवकर शमळवनू पाठशव्ो.”
(बाब ूरािेंद्रलाल शमत्र यांना २१.२.८८ च ेपत्र)

नारूवर औषध

शनव्ंुडगाचया िा्ीची सथवुर म्हणनू एक वनसप्ी आ्ह े्ी उगाळून बाह्ोपचार म्हणनू वर लेप 
करावा. पोिा् मासाभार नवसागराची प्ूड दह्ा् घयावी व फक्त द्ही भा्ाच ेपथय करावे. याप्माण े
्ीन शदवस.

सिंीवनी गोळया

या गोळया तयांचया नावाप्माण ेगणुकारक आ्हे्  असा रावसा्हबेांचा भरवसा ्हो्ा. तयांचा पाठ 
िारङ ्धरा् शदलेला आ्ह.े तयांचा मखुय उपयोग कालरा, आमांि, अश्सार इतयादीकांवर चांगला 
्हो्ो. या रोगांबरोबर जवरांि असला ्री्ही या गोळयां् बचनाग अस्यामळेु तया गणुाव्ह ्हो्ा्. 
या्ील दसुरे मखुय द्रवय िो शबबबा तयाचा कोळसा करून पोिा् ्पुाबरोरर िक्तीप्माण ेशद्यास 
वरील रोगावर गणु ये्ो. प्वासास कोणी ररचा मनषुय शनरा्यास 'संिीवनी' बरोबर रे् ्या आ्हे्  
की ना्ही याची चौकिी रावसा्हबे आधी करी्.

ि्हाराणपरू येथे एक रेव्हरेन्ड शप्नस म्हणनू शमिनरी रा्ह् अस्. तयांना या गोळयांचा अनभुव 
चांगला आ्यावरून तयांना यांची कृ्ी किी काय आ्ह े्ी रावसा्हबेांनी सांशग्ली ्हो्ी.

गरुास ्ाप आला अस्ा द्हा गोळया सुंठ वािून ्ी् दणेयास सांग्.

दमा

काळया धोत्याची साल रावसा्हबेांनी आपले शमत्र िेकब सा्हबे यांना ११.७.७५ रोिी पाठशवली 
्हो्ी. श्च ेगणू रावसा्हबेांनी पत्री असे वण्लन केले ्हो्े : “्ही दमयावर रामबाण आ्ह.े ल्हान नळी् 
रालनू एका वेळेस चवलीभार िर ओढी् िाल, ्र आपली वयाधी अशिबा् ना्हीिी ्होईल. 
शनदान बराचसा आराम आप्याला वािेल, या वनसप्ीने पषुकळांना फार चमतकाररक री्ीने गणु 
आलेले आ्हे् . पांढऱया शकंवा कोणतया्ही इ्र िा्ीपेक्षा काळा धोत्रा उत्म व तयाचया पाठीची 
साल फार प्िस्, श्ने िदु्धी िा् ना्ही शकंवा इशंद्रयांना िा््डय ये् ना्ही. ने्हमीच ेिे शचरूि धोत्याच े
म्हणनू शमळ्ा् ्े सवापकारक अस्ा् व तयापलीक्ेड तयांचा का्ही उपयोग ्हो् ना्ही; पण ्ही 
साल रोगाची िागा गाठून गणू दे् े. सत्रांवर द्हा वषते जयाची उलिली आ्हे्  अिा वदृ्ध मनषुयास 
चाळीस वषाहंचा वयाधी िनुा अस्ा दऊेन पाश्हली आ्ह.े”

साधारण पररचया्ील का्ही औषधांचा रावसा्हबे शविषे प्काराने उपयोग करी् अस्.
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्हमेगभ्ल

“्हमेगभ्ल प्ायिः िवेिी दे् ा्. परं् ु मला अनभुव आला आ्ह े तयाप्माण े ्ही मात्रा वा््हरण 
करणारी फुपफुस आशण यकृ् या दो्होंना िक्ती आणणारी आ्ह.े” (२६.८.८५ च े्िते िास्ती यांना 
पत्र)

गाईच े्पू

गाईच े्पू िीण्लजवरावर सांग् अस्.

लाइम वािर

“१० ्ोळे दधुा् अध्ल ्ोळा लाइमवािर घयावे. २मौशक्तकापासनू िे काय्ल ्हो्े ्े याने ्हो्े.”

्हलके भा्

साठ्ये ् ांदळू साठ शदवसा् शपक्ा् ् े पचनाला ्हलके. सोनफळी म्हणनू लांब ् ांदळू शमळ्ा् 
४-५ स्डणांनी ्हलके ्हो्ा्.

बेशलया

“ने्हमी वापरणयास पसं्. सवुाशसक व थं्ड.”

पौशष्क अनन

सषृ्ीक्रमाप्माण े अननाची रासायशनक शक्रया िी पोिामधये व्हावयाची ्ी अगोदरच रसायन 
िाळे् जयांची झालेली आ्ह ेअिी ्ह्ली पषुकळ पौशष्क अनन शमळ्ा्. पण रावसा्हबेांच ेपौशष्क 
अनन शनराळेच असे ्े:

“सािकू ्पू-भा् व दधूभा् व शवशां्ी ्ह ेमाझ ेअनभुविीर औषध आ्ह.े तयाचया एवढे दसुरे 
पौशष्क का्ही ना्ही.”

मधमु्ेह

“अमरकंदाच े पीठ व गळुवेलसतव गाईच े ्पुा् लाल ्होई्ो पर्नू रणे.े गणिेपं् वैद्य या 
औषधाने वयाधीमकु्त झाले.”

कृमीशवकार

प्थम सॅनिोनाईन व मागा्ूहन एरं्ेडल ्ह ेउपचार कृमीशवकारावर प्शसद्धच आ्हे्  ् थाशप रावसा्हबे 
एक काढा सांग् ्ो असािः वावश्ंडगे, इदं्रिव व शकम्लणी

ओवा यांचा काढा करून आं्  कापराचा ख्डा िाकून ठेवावा. बों्डलेंभर एक वेळ द्यावयाचा. 
्हा काढा फार गणुाव्ह व सामय आ्ह.े
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आवळेल ्ेल

“आवळयाचा पाविरे रस िरेभर खोबरेल ्ेला् रालनू ्ो रस मदंागनीवर आिवावा. सजि 
झाले्या ्ेला् एका बों्डाचा कापसू शवचरून ब्ुडवावा व मस्कावर ठेवनू वर एरं्डीच े पान 
बसवावे म्हणिे शनद्रलेा आमतं्रण शद्यासारख े्होऊन तयाचा मान ्हो्ो व शनतय झोप आ्याने 
प्कृ्ी सधुारण े सलुभ िा्े. मला ्र या उपायाने शनिःसवपन शनद्रा ये्े.” (२२.२.१८८५ च े ्डाॅ. 
रािेंद्रलाल शमत्र यांना पत्र)

लकमीशवलास ्ेल (कस्रुीशमश)

्ह े ्ेल अधाहंगवायवूर रावसा्हबे दे्  अस्. वै. पां्ुडरंगोपाधयाय गिु्लर िास्ती यांना व. ्डाॅ. 
रािेंद्रलाल शमत्र यांना गणु आला ्हो्ा. रावसा्हबेांचया पतनीचया वा्रोगावर थो्डासा उपयोग याच 
्ेलाचा ्हो् असे.

लकमीनारायण

बालग््ह अथवा आक्डी या रोगावर लकमीनारायण म्हणनू एक रस रावसा्हबेांचया संग््ही असे. ्ह े
औषध काळकादवेीचया िवळ तयावेळी रा्ह् असलेले प्शसद्ध िामनगरच ेवैद्य िेठािकंर यांनी 
िोधनू काढलेला आ्ह.े आक्डीची पी्डा रावसा्हबेांचया शचरंिीवांस ल्हानपणी झाली ्हो्ी. ्डॉकिरी 
उपाय सव्ल थक्यावर या रसाने गणु तवरर् व कायमचा आला. वैद्यबवुांिवळून रावसा्हबेांनी 
बरेचसे वरील औषध शवक् रऊेन ठेवले ्हो्े व ्े गरिसू धमा्लथ्ल दे्  अस्. ्ह ेऔषध मश्हनेचया 
मश्हने घयावे लाग् नसे. गणु यावयाचा अस्यास ्ीन प््ुडयांनीच ये् असे. “लकमीनारायण याचया 
्ीन प््ुडया करून पाठशव्या आ्हे् . िर जवर ये् असेल ् र नागाच ेगोळीबरोबर द्यावया. मलावरोध 
असेल ्र ्हर्डा उगाळून घयावा. शवकारांची पवू्ल शचन्ह े्हो्ाच शकंवा वैद्याचया म्े िी योगय वेळ 
शदसेल ्ेव्हा द्यावया.” (शवनायक पं् दादा केळकर यांना पत्र)

या औषधाच ेमळूिोधक िेठािकंर ्ह ेऔषध अश्शवष थो्ेड उगाळून तयाबरोबर दे्  अस्. 
रावसा्हबेांनी या औषधाची शिफारस तयांचया पािवी शमत्रास केलेली आढळ्े.

असाच शवकार शस्तयांना मोठेपणी ्हो्ो. तयास अज्ञलोक शपिाचचबाधा म्हण्ा्. वैद्यलोक 
उनमाद वाय ूम्हण्ा् व ्डॉकिरलोक श्हसिेररया म्हण्ा्.

तयावर रावसा्हबेांनी याच प््ुडया दऊेन पाश्ह्या ्होतया व तयाची गणु आ्याचा उ्लेख 
आढळ्ो. मात्र उपचार बरेच शदवस चालवावा लागला.

रावसा्हबेांचया श्हदंी वैद्यकाचया ज्ञानाचा फायदा कधी कधी तयांचया इगं्ि शमत्रास ्हो् असे. शम. 
सकॉि म्हणनू एक तयांच ेपरम शमत्र ्हो्े. तयांना रावसा्हबे क्ुडशनंबाच ेऔषध दे्  अस्.

मशतप्य सकॉि

“सोब् शनंबाची साल व पाला पाठशवली आ्हे् . या्ील एक औसं बारीक कुिून ्ी प्ूड स्हा 
औसं पाणया् चांगली कढवावी. दी्ड ्ोळा काढा दर वेळेस घयावा.”
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जवर व िोष

भा्ाचया लाह्ा बारीक करावया आशण एक िरे लाह्ास सोळा िरे पाणी रालनू शनमम ेकढवनू 
आिवावे. बाकी गाळून गार करून रोगी मागेल श््के द्यावे.

आक्षाररष् (वे्हळयांच)े 

्ह ेऔषध ्ह्ली कोठे प्चारा् ना्ही. परं् ुयाचया इ्के श्वासकासादीवर गणुाव्ह व शनरुपद्रवी 
असे औषध ना्ही. वे्हळयाचया सालीचया सोळा पि पाणी रालनू अष्मांि काढा उरेल तया् 
धायिीची फुले व काढा गो्ड ्होई्ो मध अथवा िनुा गळू रालनू शििा् भरून ्ो शिसा बंद करून 
िभंर शदवस भा्ा् परुून ठेवावा. प्माण े५ ्े २० थेंब पाणया् शदवसा्नू दोन-्ीनदा िरूरीप्माण े
घयावे.

नैशमशत्क जवर

ओली गळुवेल २ ्ोळे, ५-७ गो्डी शमरे, ३ मासे धने व एक सुंठीच ेकु्ेड अिी

औषध ेचार ्ोळे पाणया् वािून चोथा िाकून शपण.े सौमय व गणुाव्ह आ्ह.े 

प्वाळ, माशक्षक, वसं्, सू् िखेर, अभ्क इतयादी िास्तोक्त औषध ेसंग््ही अस्. लांब लांबच े
सने्ही रावसा्हबेांचा स्ला रे्  व उपचार सांगनू रावसा्हबे औषध्ेही आसथापवू्लक फुकि पाठवनू 
दे् .

“िे असवासथय दवेिीनाथ िास्ती यांचया ररी ्े आम्हा सवाहंचया XXX आवळयाचया रसा् 
अभ्क भसम स्हस्र पठुी घयावा. िक्तीकर ्होईल. सव्:कर्ा अभ्क प्यासाने करशवला ्हो्ा 
तयापैकी १॥ मासा पाठशवला आ्ह.े”

िवेिच ेऔषध

काळिी सो्ूडन दवेावर भरवसा ठेवावा ्ह ेएक औषध आ्ह.े (शवनायकपं् दादा फ्डके वेंगलुते 
यांना पत्र)

पढुील पत्र आय्लवैद्यकावरील िवेिपयहं् असलेली रावसा्हबेांची शद्धा दाखशव्े.

“मशतप्य रािेंद्रलाल,

्मुचया रोगाच ेशनदान प्शसद्ध ्हो्ाच मी माझया कलकत्केर शमत्रांस पत्र शल्ूहन कळशवले की 
कािी येथे एक नामांशक् वैद्यराि आ्हे्  ्े अधाहंगवायसूारखया शकलष् रोगावर योिना करणया् 
कुिल आ्हे् . तयांच ेनाम कनैययालाल शदशक्ष्. अथवा ्ेथील लोक म्हण्ा्, तयाप्माण ेशदशचच् 
असे आ्ह.े तयांनी बऱयाच लोकांच ेदधु्लर वयाधी रालशवले आ्हे् . मागचयाच वषवी तयांनी माझा 
शवषारी ्ाप बरा केला. ्ेवढ्याकरर्ाच मी ्ेथे गेलो ्हो्ो. ्े ्ेथे आ्हे्  की ना्ही याची चौकिी 
करून ्मु्ही तयाक्ेड सव्ंत्र ्डबा करून िावे अथवा तयांना ्मुचके्ेड आणावे. कदाशच् ्मुचया 
प्ां्ा् शनषणा् कशवराि अस्ील ् थाशप माझा भरवसा बनारस येथील वैद्यावर अशधक आ्ह.े मला 
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या कामा् िी कामशगरी सांगाल ्ी मी आनंदाने करीन. ्मुचया प्कृ्ीच ेमान आम्हास वारंवार 
कळशवणयाच े्मुचया शचरंिीवांस सांगनू ठेवावे. ्मुचया प्कृ्ीसवासथयास आम्ही फारच शकंम् 
दे् ो.” (३.२.१८८८)

वर सांशग््याप्माण ेरावसा्हबेांची शद्धा वैद्यांवर ्हो्ी. परं् ु्ी अधंशद्धा नव्ह्ी. तयाप्माण े
तयांचया अगंचया का्ही दोषांक्ेड्ही तयांच े लक्ष िा् असे. तयांचया िवेि्या दखुणयावर िस् 
िे कलखापरी् अस्े ्े मानव् असे. म्हणनू तयांना उत्म वसं्ाची िरूर वािली. “वसं् 
्हा कलखापरीचा कर्ा्. श्च े पथृककरण कर्ा िी् िस् व का्ही लो्ह व चनुा अिी द्रवये 
आढळ्ा् ्ी कलखापरी वसं् करणयास फार प्िस्. ्ी आपण कोठून आण्ा” म्हणनू ्िास्ती 
यांचयािवळ रावसा्हबेांनी चौकिी केली.

का्ही शठकाणची कलखापरी रावसा्हबेांनी आणशवली. श्च ेपथृ:ककरण करून रे् ले अस्ा 
तया् शिसे साप्डले. तयावेळेस रावसा्हबेांनी एका शमत्रास शलश्हले, “अिा री्ीने पषुकळ वैद्यांनी 
केले्या वसं्ामधये शिसे िा् आ्ह.े तयाची िकंासदु्धा शकतयेक वैद्यरािांस नस्े तयाला काय 
करावे? याशवषयी तयांची समिू्  करून दणेयास िस्तप्योगाचीच िरूर प्ेडल!”

आय्लवैद्यकासंबंधी रावसा्हबे व वै. ्ितेिास्ती यांचा बराच पत्रवयव्हार झालेला आढळ्ो. 
“वागभिकृ् अष्ांगहृदया् सतू्रसथाना् ‘शसरा’संबंधी २७ वा अधयाय आ्ह े ्ेथे तया ग्ंथाच े
वयाखयाकार अरुणदत् यांनी शसरा िबदाची वयतुपत्ी शलश्हली आ्ह े्ी अिी : सरश् आशभिःरक्तम ्
इश् शसरािः या्ूहन प्ाचीन ग्ंथ िो सशुु्  तयाचया िारीरसथाना् शसरावण्लन अधयाय सा् या् 
‘सगृवा्हास् ूरोश्हणयािः शसरािः’ असे आ्ह.े”

“आमचया वैद्यिास्ता् श्हदंसुथाना् उतपनन झाले्या अनेक प्कारचया पदाथा्लच ेशववेचन आ्ह.े 
तयांचा अभयास जया वैद्यांनी चांगला केला आ्ह े तयाच वैद्यांनी आमचया लोकांचया आरोगयाच े
संरक्षण केले पाश्हिे, ्ह ेसंयशुक्तक आ्ह.े ईश्वरी संके् असा शदसनू ये्ो की िे प्ाणी िेथे उतपनन केले 
तयांचया सव्ल सोयी ्ेथेच उतपनन के्या आ्हे् . जया ईश्वराने आम्हास या दिेा् उतपनन केले आ्ह े
तयाने याच दिेा् रोग शनरसनाथ्ल ्हिारो औषधी शनमा्लण के्या आ्हे्  व तयाच परमशे्वराचया पे्रणनेे 
आत्रेय, धनवं्री, ्हारी्, सशुु् , पारािर, भोि, भ्ेड, भगृ,ु अशगनवेशय, चरकादी म्हान ुभावऋषींनी 
उत्म वैद्य्ंत्रे शलश्हली. तया् पदाथा्लच ेउत्म वगवीकरण, गणुदोषशववेचन, रोगशनदान, साधयासाधय 
शवचार, यांचा चांगला शवचार केला आ्ह.े या दिेां्ील लोकांचया प्कृ्ी, दोष, बल व आ्हार 
इतयादीकांचा सकूम शवचार करून शनरशनराळया रोगावर शनरशनराळया औषधांची योिना पथयापथय 
शवचार करून केलेली आ्ह.े या िास्ताधाराने शसद्ध केले्या औषधप्योगापासनू भर्ख्ंडां्ील 
लोकांना िसा उपयोग ्होईल ्सा अनयदिेां्ील लोकांचया प्कृ्ीवर प्योग करून बसशवले्या 
वैद्यकापासनू ्होणार ना्ही.”

“उशच्ो यसय यो दिेस्जिं ्सयौषध ंश्ह्ं असे वदृ्ध वागभिा् सांशग्ले आ्ह.े तयाचा अथ्ल िो 
दिे जयास िनम्िः मानवला आ्ह ेतयाच दिेां्ील औषध ेतयाचया प्कृ्ीस मानव्ा्. याकर्ा 
आयवुतेदानयुायी सद ्वदै्यांची अवशयक्ा आ्ह.े”
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“पवूवीच े रािे व शीमान लोक यांनी शदले्या सनमानपवू्लक आशयामळेुच धनवं्री उपिला. 
सा्हसांक रािापािी भट्ार ्हररशं्चद्र ्हो्े. तयांनी चरक्ंत्रावर वयाखया केली. ्हमीर रािापािी 
प्माेदनामक वैद्य ्हो्े. रुद्रभि ्ह ेमीरखान यांचया पदरी ्हो्े. नशृसं्ह पंश्ड् काशमीरचया रािािवळ 
वैद्य ्हो्े. ्हमेाशद्र वैद्य रामरािाच ेआशश् कना्लिका् ्हो्े. ्िांची उतपत्ी ्ह्ली झाली पाश्हिे 
व आमचया वैद्यका् श्हदंसुथाना् उतपनन झाले्या अनेक प्कारचया पदाथाहंच ेसशवस्र शववेचन 
आ्ह ेतयाचा अभयास जया वैद्यांनी केला आ्ह ेतयाच वैद्यांनी आमचया लोकांच ेआरोगय रक्षण करावे 
असे.” ्ितेिास्ती यांनी १६.२.१८८६ चया पत्री शदलेले म् रावसा्हबेांना फार पसं् प्डले.

्थाशप आगंलवैद्यका््ही उपयकु्त ज्ञानाचा साठा आ्ह ेव तयाचा्ही फायदा आमचया लोकांना 
झाला पाश्हिे असे तयांच ेम् ्हो्े. म्हणनू पौवा्लतय व पाशश्चमातय वैद्यकिास्तांचा शमलाफ करून 
दोन्ही िा्ीच ेशिक्षण जया संसथे् शमळेल अिी संसथा काढणयाचा बे् रावसो्हबांनी मना् आणला. 
तयांनी ्ही गोष् थोरले ्होळकर सरकार ्कुोिीराव म्हाराि यांचयािवळ १८८७ साली काढली 
्हो्ी. “मी एक वैद्यिाळा काढावयाच ेमना् आणले आ्ह े ्े म्हारािांचया कानावर रा्लेलेच 
आ्ह.े ्ी िाळा माझया प्ां्ा्च काढणार आ्ह.े वैद्यिाळेला िो्ूडन शचशकतसालय व औषधालय 
काढावयाच ेआ्ह.े वनौषधीचया शवस्ीण्ल बागा बनवायचया आ्हे् . एक कोकणा् व एक रािावर. 
आगंलवैद्यकाच ेिाखवेर ्डॉकिर दिेमखु३ ्ह ेदखेरेख कर्ील.”

“्ह ेकाम फार खचा्लच ेआ्ह.े ्ह ेपत्र म्हारािांना दाखवावे व साह् करू िक्ील की ना्ही ्े 
शवचारावे. तयांनी सा्हायय केले शकंवा ना्ही ्री मला ्ह ेकाय्ल करणयास शिकस् करून पा्हण ेआ्ह.े” 
(एका इदंरूकर शमत्रास पत्र)

“प्तयेक िास्ताची (तयाचया तयाचया प्कारची) अनषु्ठान, िप, शनशदधयास आशण अननयसेवा ्ही 
झाली पाश्हिे्. ्िी शकश्कांची ्हो्ा्? तया्च वैद्यिास्त. तयाचा क्षय ्हो् आ्ह ेअसे शदस्े. 
परमातमा काय करील ्े खरे. आपण म्हण्ा ्िी मयशुनशसपाशलि्या मद् कर्ील असे शदस् 
ना्ही. ्थाशप मुबंईस आमच ेब्ुह् लोक मद् करावयास ्यार आ्हे् , असे मला्ही मा्ही् आ्ह.े 
लोकांची सव्ल शदनचया्ल बदलनू िास्तानसुार व ््लणकू झा्याशिवाय आयषुयवदृ्धी ्होईल असे शदस् 
ना्ही.” (गणिेपं् वैद्य, म.ु सा्ारा यांना ८.२.८५ च ेपत्र)

लोकांक्ूडन मद् शमळेल अिी खात्री वाि्यावरून रावसा्हबेांनी वैद्यिाळेची योिना ्हा्ी 
रे् ली ्हो्ी. ्ी् अधयापकाच ेिागी ्ितेिास्ती यांची योिना झाली ्हो्ी. ्ितेिास्ती यांनी िाळेची 
इमार् किी असावी तयाची योिना केली ्हो्ी ्ी अिीिः प्िस् व सव्ंत्र बांधलेली िागा. 
्ी् ४-५ दालने. पढेु पाठीमागे परसाव व शवश्हरी. शिक्षण दणेयास वैद्यिास्ता् व शक्रय्े शनषणा् 
असे गरुू चार असावे. शवद्याथवी रणे े ्े ्ुहिार पा्ूहन घयावे. तयांना संसकृ् शिकवावे. वयाधींची 
परीक्षा करणयास व तयांवर औषध दणेयाकरर्ा औषधालय सरुू करावे. ्ेथे औषध दणेयाकरर्ा ४४ 
शवद्याथवी आळीपाळीने ठेवावे. पढेु ्े शिशक्ष् झा्यावर ्ेच काम तयांना उपयोगी प्डावे. कपािे व 
काचपात्रे, खल, औषध ेरोिणयास व कुिणयास दग्डी व लोख्ंडी.
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पश्ह्याने खच्ल लागेल परं् ुसंसथा लोकोपयकु्त ठर्यावर सामथय्लवान रोगयांिवळून पैसे रे् ा 
ये्ील. माधवशनदान, िारङ्गधर, भावप्काि, वागभिकृ् अष्ांगहृदय व िशुु्  व चरक ्ह े ग्ंथ 
शिकवावे.

रुगणालय (इशसप्ळ) या्ील रोगयांची वयवसथा. िाखा २

१. आय्लवैद्यकाप्माण ेरोगशचशकतसा व औषधयोिना.

(अ) एक वैद्यिास्तसंपनन अनभुशवक वैद्य दर ्ीस रोगयांचया वयवसथेकरर्ा नेमण.े 
अवशय ्र १५ रोगयामागे, नेमण.े 

(ब) सशुषूकेरर्ा, शवद्याथवी नोकर व कारकून ठेवण.े

२. आगंल वैद्यकाप्माण ेरोगशचशकतसा व औषध योिना.

(अ) एक आगंलवैद्यका् शनषणा् असा पदवीधर नेमण.े

(ब) सशुषू ेकरर्ा शवद्याथवी, नोकर व कारकून. नसु्े औषध रऊेन िाणाऱया रोगयांची वयवसथा 
वर शलश्हले्या दोरांनी म्हणिे वैद्यांनी व ्डॉकिरांनी करावी. औषध ेदणेयास शनराळे शमशणकार 
असावे.

औषधांचा कारखाना

रुगणालया्ील व बा्हरेील रोगयास अथवा लोकांना परुशवणयाकरर्ा भसम,े मात्रा वगैरे सव्ल 
खात्रीलायक औषध ेआय्लपद्ध्ीप्माण े्यार करशवणयाकरर्ा सथापण.े

इगं्िी औषधे

िकय ्ेवढी आगंलपद्ध्ीप्माण े औषध े ्यार करणयाकर्ा रसायनिाळा चालशवण.े ्ीवर 
चांग्या रसायन िास्तवेत्याची नेमणकू करण.े

औषधीचा संग््हालय

या् सव्ल औषधींचा संग््ह शनयोपयोगाकरर्ा व लोकांना दाखशवणयाकरर्ा करण.े

वैद्यिाळे्ील शिक्षण आय्ल व आगंलपद्ध्ीने प्माण ेदणे.े तयाच ेशवषय िरीरिास्त (Anatomy), 
िरीराशवज्ञानिास्त (Physiology), रसायनिास्त (Chemistry), रोगशनदानिास्त (Pathology), 
िस्तशक्रया (Surgery), आय्ल व आगंलपद्ध्ीप्माण े औषधीज्ञान, ऐशच्छक शवषय म्हणनू इगं्िी 
शिकवण,े मराठी स्हा इयत्ा पास झालेले शवद्याथवी रणे.े

वरील सव्ल वयवसथा संशक्षप् शिपपणीवरून शदली आ्ह.े

िाळा शनरणयापयहं् वेळ आली अस्ी ्र वरील वयवसथे् इष् ्े फरक झाले अस्े. परं् ु
रावसा्हबेांची प्कृ्ी याच वषा्लपासनू थो्डी थो्डी शबर्ूड लागली ्हो्ी. ्ी न शबर्ड्ी व तयांना 
आणखी का्ही वषते परमशे्वराने आयषुय शदले अस्े ्र ्ही योिना तयांनी आप्या पारसी, गिुरा्ी 
व संसथाशनक शमत्रांचया सा्हाययाने ््डीस नेली अस्ी.

BxÉ 4011--11
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्डॉकिर (सर) भािव्ेडकर ्ह ेएक वैद्यकीची नवी िाळा काढणार ्हो्े व तया संसथेचया अधयक्षाचा 
मान रावसा्हबेांना दणेार ्हो्े. अधयक्ष ्होणयाच ेरावसा्हबेांनी नाकारले परं् ुतयांना पत्र शलश्हले : “्ही 
्मुची क्पना चांगली आ्ह ेव िर नीि वयवसथा झाली ्र लोकांना िी एक उणीव भास् आ्ह े्ी 
भरून येईल. एकंदर िी ्मु्ही योिना केली आ्ह े्ी् फरक करण ेइष् आ्ह.े परं् ुश््के करणयास 
मला वेळ ना्ही.” (३०.३.८८ ्डॉ. भािव्ेडकर यांना पत्र)

िी गोष् ््डीस गेली ना्ही श्ची एवढी सशवस्र ्हकीक् दणेयाच ेकारण एवढेच की सदवै 
दिेश्ह्ाच ेशचं् न करणारे िे रावसा्हबेांनाारख ेलोक अस्ा् तयांची दृष्ी फार दरूपयहं् िा् अस्े. 
तयांना िे आधी शदस्े ्े इ्रांस मागनू्ही शदस् ना्ही शकंवा शदसले ्र उशिरा शदस्े. याकर्ा 
रावसा्हबेांची योिना वर शदली आ्ह.े अनकूुल काल आ्यास कोणी्री ्ी परुी करील.

m

संदभ्ल शिपा -

१. िनेु ्पू म्हणिे उत्म मलम आ्ह.े कोण्ी्ही िखम ्े रोि एक वेळ लावले अस्ा आपोआप 
सखुाने भरून ये्े.

२. एक गैलन श्डशसि््ड वािर रऊेन तया् २ औसं कळीचा चनुा िाकून, शनवळ्यावर गाळून 
ठेवलेले.

३. म्हणिे ्ह्ली प्शसद्ध असलेले मोरेश्वर गोपाळ दिेमखु एम.् ्डी. ्ह े्हो्.

mmm
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याज्ञव्कयसमृ् ी
। ्हनमुानेव शविानाश् शम ंसागरलंरने।

॥ ्थैव ग्ंथक त्ेव ग्ंथक्ु्लिः पररशमम ्॥ १॥
  (रामचदं्र, मनसुमृ् ीवरील प्शसद्ध िीकाकार) 

रावसा्हबेांची की्वी, लेखक अथवा ग्ंथकार म्हणनू शि्का दीर्लकाल शिकेल श््का दीर्लकाल 
दसुऱया कोणतया्ही नातयाने शिकणार ना्ही. तयांना साधारण्िः लेखनाची व शविषे्िः ग्ंथलेखनाची 
आव्ड ्हो्ी, ्ह े तयांचया गं्थलेखनाचा वतृ्ां् १७, २०, ३१, ३४ इतयादी प्करणा् शदला आ्ह े
तयावरून समिेल, श्हदंधूम्लिास्तावर तयांचा प्थमपासनू भर ्हो्ा. तयांनी १८६५ सालीच तयावर एक 
ग्ंथ शलश्हला ्हो्ा. ्ेव्हापासनू तयांची कुिाग् बदु्धी श्हदंधूम्लिास्ताचया वयासंगा् गढून गेलेली ्हो्ी 
व श्हदंधूम्लिास्तशवषयक तयांच ेज्ञान पररपकव झा्यावर १८८० साली वर शनशद्लष् झालेला ग्ंथ तयांनी 
शलश्हला ्ो तयांचया बशुद्धचया  आतयंश्क प्भावाच ेसमारकच ्होऊन बसला आ्ह.े

या ग्ंथा् रावसा्हबेांनी नीळकंठ भट्कृ् वयव्हारमयखूाच ेव याज्ञव्कय समृ् ीच ेइगं्िी् समग् 
भाषां्र शदले आ्ह ेव िागोिाग वीरशमत्रोदय, शम्ाक्षरा, वयव्हारमाधव, कमलाकर व शिमु् वा्हन 
यांचया दायभागाशवषयक वचनांचा सथलशनदतेि केला आ्ह ेव एक शवर्त्ाप्चरू प्स्ावना शलश्हली 
आ्ह.े िवेिी पररशिष् े िो्डली आ्हे्  तया् श्हदंधूम्लिास्तावर शिपपणया शद्या आ्हे् . तया् 
श्हदंधूम्लिास्तशवषयक शकतयेक म्हतवाचया प्श्नांचा शनण्लय कसा शदला पाश्हिे व ्ह्ली चकुीने कसा 
्हो् आ्ह े्े दाखशवले आ्ह.े ्ह ेदाखवनू दणेयाकर्ा दिेाचार कसा आ्ह े्ो शनशश्च् करणयाकर्ा 
पषुकळ माश्ह्ी कािीपासनू रामशे्वरापय्ल् पत्रे पाठवनू तयांनी गोळा केली ्हो्ी.१

आमच ेपवू्लि िे आय्ल, तयांचया शवद्या, कला, ्त्वज्ञान इ. गोष्ींची िेवढी कळकळ यरुोशपयन 
पंश्ड्ांस आ्ह ेश््की आम्हास ना्ही. या गोष्ीस का्ही थो्ेड अपवाद ्होऊन गेले तयांपैकी रावसा्हबे 
एक ्हो्े असे तयांचा ्हा ग्ंथ शसद्ध कर्ो.

श्हदंधूम्लिास्त अथवा मयखू

प्करण ६४

BxÉ 4011--11+
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इगं्ि सरकारची कोिते सथापन झा्याबरोवर इ्र सव्ल ्ऱ्हचेा नयाय इगं्ि नयायाधीिास सव्: 
दे् ा ये् असे. मात्र श्हदंधूम्लिास्ताचया कामी ्से करण ेिकय नव्ह्े. म्हणनू श्हदंधूम्लिास्ताचा शवषय 
आला की तयाचा शनण्लय करणयाकरर्ा कोिा्ल् शवर्ान िासत्यांची नेमणकू करणया् ये् असे व 
्ो सांगेल ्सा शनकाल दणेया् येई. परं् ुइगं्ि नयायाधीिांचया अगंी सव्: काम करणयाची ्हौस, 
शनशश्च् शनण्लय दणेयाची योगय्ा, सकूमभदे करणयाची ्हा्ोिी व शवषय समिनू रणेयाची इच्छा इ. 
अनेक गणु अस्ा् म्हणनू तयांना दसुऱयाचया ्हा्नू स्् पाणी पी् बसणयाची पद्ध्ी अथा्ल् 
आव्डणयासारखी नव्ह्ी. म्हणनू तयांनी एकच उपाय योिला. ्ो कोण्ा? ्र जया समृ् ीचया 
आधाराने िास्ती शनण्लय करी् अस् तयांच ेभाषां्र करण े्हा ्होय. तया कामावर फार उत्म शवर्ान 
इगं्िी पंश्ड्ांची योिना झाली. सर वइु्यम िोनस यांनी कु्लकु भट्ांचया िीकेस्ह भगृकृु् 
मनसुमृ् ीच ेभाषां्र १८०७ मधये लं्डन येथे ्छापले. शम. कोलबकू यांनी िीमू् वा्हनकृ् दायभागाच े
भाषां्र १८१० साली कलकतयास ्छापले व याज्ञव्कय समृ् ीच े(भाग दोन, श्ोक १३४ ्े १४९ 
यांवर शवज्ञानेश्वरकृ् शम्ाक्षरानामक िीकेच)े भाषां्र वरील पंश्ड्ानेच १८१० साली कलकतयास 
्छापले. यांनी अगोदरच १८०१ साली िगननाथकृ् शनबंधांच ेभाषां्र ्छापले ्हो्ेच.

नं्र (शीकृषण्का्ललंकारकृ्) दायक्रमसगं््हाच ेभाषां्र शम. शवंच यांनी केले. वयव्हारमयखूाच े
शम. बोरो्ेडल यांनी १८२५ मधये भाषां्र ्छाशपले. तयाच प्माण े नंदपां्ड्कृ् दत्कचशंद्रकेच े शम. 
सदरलन्ड यांनी ्छापले. म.े सिील, सिोकस, सिेि व मने यांच ेया कामां्ील उद्योग प्शसद्धच आ्हे् . 
पषुकळ लोकांच ेम् असे आ्ह ेकी वरील भाषां्रे शकतयेक शठकाणी इ्की चांगली झाली आ्हे्  की 
तया् सधुारणा करण ेिकय ना्ही. एवढे पाश्हले म्हणिे इगं्ि पंश्ड्ांची शवद्येची ्हौस व उद्योगक्षम्ा 
या गणुांच े कौ्कु करावे श््के थो्ेडच आ्ह.े या भाषां्रांनी नयायाधीिांच े काम सलुभ केले. 
िास्तीबवुांच ेकाम उरले ना्ही. िास्ती ररोरर गेले; पण काय ्होऊ लागले श्क्ेड रावसा्हबेांच ेलक्ष 
गेले व तयांना पढुील गोष् आढळून आली.

श्हदंधूम्लिास्त ्ह े श्हदंसुथाना्ील आयाहंच े धम्लिास्त आ्ह े व ्ह्ली नयायाचया कोिा्ल् जया 
धम्लिास्ताला श्हदंधूम्लिास्त असे समिले िा्े व िे नयायाचया कोिा्ल् प्माण धरले िा्े ्े िास्त 
म्हणिे खऱया समग् श्हदंधूम्लिास्ताचा एक भाग आ्ह.े या धम्लिास्ताच ेआचार, वयव्हार व प्ायशश्चत् े
असे ्ीन भाग आ्हे् . परं् ु ्े एका धम्लरूपी सतू्रानेच ओवलेले आ्हे् . ्े शवभाग याज्ञव्कय, 
मन ु व नारद यांनी आप्या समृ् ी शलश्ह्या ्ोपयहं् झालेले नव्ह्े. तयांचयापवूवी आयाहंचा भर 
आचार व प्ायशश्चत् ेयांवरच ्हो्ा. वयव्हाराची (शदवाणी कायद्यांची) तयांना फार िरूर प्ड् नव्ह्ी; 
कारण तयांच ेभानग्डीच ेवयव्हारच नस्. साधारणपण ेतयांचा आयषुयक्रम संनयस् सवरूपाचा ्हो्ा. 
ग्ृहसथाने १५ शदवसांचयावर ररा् सामग्ीच बाळगावयाची नव्ह्ी. मग तयाचया वारसाशवषयी 
किाला भानग्डीच ेप्श्न उपशसथ् ्हो्ा्? आया्लने लगन केले की नवा आशम सथापावयाचा व 
शवकाराची िां्ी झाली की च्थुा्लशमां् शिरावयाच े अिा आयाहंचया साधया आयषुयक्रमा्ील 
वयव्हाराक्ेड ्ह्लीचया कायद्याचया दृष्ीने पा्ूहन चालणार ना्ही. कारण ्ह्लीचया काळा्ील 
कायद ेव समािपद्ध्ी तयाकाळी आढळण ेिकय ना्ही.
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परं् ु धम्लिास्ताच े परुा्न सवरूप शि्कया अिंांनी श्हदंसुथाना्ील आयाहंनी प्चारा् अख्ंड 
ठोशवले आ्ह ेश््कया अिंांनी आप्या धम्लिास्ताच ेपरुा्न सवरूप पथृवीवरील कोणतया्ही इ्र 
राषट्ाने ठेवले ना्ही, ्ह ेिसे खरे आ्ह,े ्सेच श्हदंसुथाना्ील आय्ल सव्ल बािनेू िेथे ्हो्े ्ेथेच अगदी 
शसथर राश्हले ना्ही् ्ह्ेही खरे आ्ह.े ्ेव्हा एकाच काळी का्ही धाशम्लक संसथाच े सवरूप अगदी 
परुा्न काळी असलेले आढळून ये्े व का्ही संसथांच ेसवरूप अगदी शवकृ् झालेले आढळ्े याचा 
उलग्डा परकीय नयायाधीिास ्हो् ना्ही म्हणनू ्े आमचया संसथांचया प्ाक ्कालीन सवरूपाच े
पनुरुजिीवन करावयास प्हा्ा् अथवा यरुोपीयन सधुारणचेया आधशुनक क्पनांप्माण ेतयांची िी 
म्े आ्हे्  तयांप्माण ेआमचया धम्लिास्ता्ील मळू श्ोकांचा अथ्ल करू पा्ह्ा्२ असे का र्ड्े? 
तयाला उत्र ्हचे की आय्लधम्लिास्ताचया शवस्ृ्  सवरूपाचा संकोच के्यामळेु असे र्ड्े असे 
सांगनू रावसा्हबेांनी परुाण ेव आचार यांपासनू संभू्  झालेले श्हदंधूम्लिास्ताच ेसमग् सवरूप केवढे 
मोठे आ्ह े्े दाखशवले. तयावरून ्ह्लीच ेकोिा्ल् मानय झालेले सवरूप शक्ी संकुशच् आ्ह े्े 
दाखवनू शदले आ्ह.े

कोिा्लस मानय झालेली शम्ाक्षरा ्ही याज्ञव्कयसमृ् ीचया दसुऱया भागा्ील (दाय प्करणा्ील) 
३०७ श्ोकांपैकी फक्त ३६ श्ोकांवरच केलेली िीका आ्ह ेव समग् याज्ञव्कय समृ् ीं् १००९ 
श्ोक आ्हे् . एवढे असनू याज्ञव्कय ्हा खदु् ब्ुहसंखय समृ् ीकारांपैकी एक आ्ह ेव तयाच ेमा्हातमय 
तयाचया िाखे् ील लोकांचया बा्हरे वास्शवक ना्ही. शमळून अनेक समृ् ी्ील एका समृ् ीकाराचया 
समृ् ी्ील एका ल्हानिा भागावरच श्हदंधूम्लिास्ताची मोठी थोरली इमार् कोिाहंचया ्हा्नू रचली 
गेली आ्ह.े असे का झाले म्हणाल ् र मागे सांशग््याप्माण े१८१३ साली संसकृ् मळूास्ह दायभाग 
प्करणाच ेभाषां्र सरकारने ्छापशवले व याशिवाय आणखी िी एक दोन भाषां्रे सरकारमाफ्ल ् 
प्शसद्ध झाली ्ेवढीच काय ्ी यरुोशपयन वाचकांस उपयोगी झा्याने श्हदंधूम्लिास्तशवषयक 
कोिा्लचया कामाच ेवाङ ्मय काय ्े ्ेवढेच असे ठरले व यरुोशपयन पंश्ड्, ्डॉ. वु् लरसारख ेसदु्धा, 
असे मान ूलागले की, श्हदंधूम्लिास्ताशवषयक प्श्नांचा शनकाल करण ेझा्यास आधारभू्  मानावयाच े
ग्ंथ म्हिले म्हणिे ्ह ेवर सांशग्लेली सरकारमाफ्ल ् ्छापलेली भाषां्रे व तयांच ेमलूगं्थ. म्हणिे 
यांचयाच म्ाने १८६८ पयहं्सदु्धा शम्ाक्षरा, मयखू व शनण्लयशसंध ू इ्केच काय ्े गं्थ खऱया 
शनण्लयाचा रस्ा दाखशवणारे ठरले. समग् याज्ञव्कय समृ् ी व श्चया एका भागावर केलेली िीका िी 
शम्ाक्षरा यांच ेभाषां्र करणयाचा सरकारचा िो मलू्हे्  ू् ो बािलूा राश्हला व िो नसु्ा प्ास्ाशवक 
भाग समिला गेला ्हो्ा ्ो आ्ा खिुाल समग् श्हदंधूम्लिास्ताचा अख्ंड साठा असे मानले िा् 
आ्ह.े रावसा्हबे म्हण्ा्, ्ही चकू झाली.

याज्ञव्कय ्हा श्हदंधूम्लिास्ताच े शववेचन करणाऱया अनेकांपैकी एक समृ् ीकार आ्ह.े व 
शवज्ञानेश्वराची शम्ाक्षरा ्ही या्ील का्ही भागावर उत्म िीका आ्ह े एवढेच. परं् ु इ्कया् 
सव्ल श्हदंधूम्लिास्त आले व ्ेच सवाहंस मानय झाले असे म्हणण े अगदी चकुीच े आ्ह.े म्हणनू 
श्हदंधूम्लिास्ताचा अभयास िोधक बदु्धीने व्हावा या ्हे् नेू व तयाबद्ल झालेला लोकांचा गैरसमि दरू 
करणयाचया ्हे् नेू याज्ञव्कयसमृ् ी नमनुयाकर्ा रऊेन या गं्था् श्हदंधूम्लिास्ताचा शवस्ार केवढा 
मोठा आ्ह े्े दाखशवणयाचा प्यतन रावसा्हबेांनी केला आ्ह ेव मधलीच वचनं रऊेन तयाचा अिं्िः 
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उपयोग के्याने श्हदंधूम्लिास्ता्ील मखुय मखुय प्श्नांसंबंधी शनण्लय दे् ाना किी अनवसथा ्हो्े ्ह े
दाखशवणयाकर्ा पररशिष् ेिो्डली आ्हे्  व तया् का्ही मखुय शवषयांवर चचा्ल केली आ्ह.े ्ी् 
रावसा्हबेांची खरी शवर्त्ा बरोबर शदसनू ये् आ्ह.े चार पररशिष् ेशदली आ्हे्  तयां्ील पश्ह्या् 
१८ समृ् ींच े सार शदले आ्ह.े बाकीचयां् धमा्लदाय, सशपण्ड्ा व आचार ्ह े शवषय रऊेन तयांच े
सांगोपांग शववेचन केले आ्ह.े ् े कर्ाना म. मने, सटे्नि वगैरे यरुोशपयन गं्थकतयाहंनी वरील शवषयांची 
अगंे सो्ूडन शद्याने िी अपणू्ल राश्हली तयांना तया अगंांच ेशववेचन करून संपणू््ल ा आणली आ्ह.े 
शिवाय का्ही वरील ग्ंथकारांच ेगैरसमि झाले आ्हे्  ् े दाखवनू दरू केले आ्हे्  व श्हदंधूम्लिास्तावर 
कोठे चकुीच ेशनण्लय झाले आ्हे्  ्े दाखवनू शदले आ्हे् . पवूवी एकुलतया एक मलुाच ेदत्शवधान 
कोि्ल अिास्त मानी् आली ्हो्ी ्े आ्ा शप्व्ही काउशनसलपय्ल् सिास्त ठरले आ्ह.े अिा चकुा 
व गैरसमि रावसा्हबेांनी का्ही बाब्ी् दाखवनू शदले आ्हे् . जया बाब्ी् दाखवावयाच ेआ्हे्  
तयांच ेतयांनी शदगदि्लन करून ठेशवले आ्ह.े ्थाशप आप्या म्ांचया खरे खोिेपणाशवषयी शनण्लय 
करण ेलोकांवर सोपशवणयाचा तयांचा ्हे्  ू्हो्ा.

मी श्हदंधूम्लिास्तावर ग्ंथ शलश्हणयाकर्ा व वेदकालीन आय्ललोकांवर का्ही शनबंध शलश्हणयाकर्ा 
मलूाधारभू्  माश्ह्ी गोळा करी् आ्ह.े तया् माझया म्ाचा पषुकळ यरुोशपयन पंश्ड्ांचया म्ांिी 
शवरोध ्होईल अिी भी्ी वाि् आ्ह.े परं् ुमी माझी म्े सप्माण दऊेन ् ी खरी की खोिी ्ह ेठरशवण े
लोकांवर सोपवीन. (२६.२.१८७२ च ेि. िेकब यांना पत्र)

“आम्ही इक्ेड थं्डी् कु्डकु्ड् आ्हो् व सारमयेांना व भपकेदार पसु्कांस उन्हा् िकेावयास 
शमळ् आ्ह.े” अिी ने्हमी ग्ंथकारांची ्क्रार अस्े. ्िी पाळी रावसा्हबेांवर आली ना्ही. गं्थास 
रािाशय व लोकाशय चांगला शमळाला.

्हायकोिा्लचया ठरावा् या्ील प्माणांचा शनदतेि ्हो् अस्ो. ्हा मान ल्हान ना्ही. शु् ीसमृ् ींचा 
सशंक्षप् इश््हास, प्चशल् आचार, धमा्लची उतपत्ी व वाढ, ्ही जयास प्हावयाची अस्ील तयाने ्हा 
ग्ंथ वाचावा.

m

संदभ्ल शिपा -

१. 
१ सव्ल िा्ीं् दत्शवधानशवधी कर्ा् काय? करी् नस्ील ्र कोणतया 

  िा्ी्? तयाची उदा्हरण.े
२ मोठ्या भावाने धाकि्या भावास दत्क शद्याची उदा्हरण.े
३ भावाने आपला भाऊ दत्क शद्याची उदा्हरण.े
४ दोन्ही दत्क रे् ्याची उदा्हरण.े
५ बश्हणीचा मलुगा दत्क रे् ्याची उदा्हरण.े
६ जयेष्ठ पतु्र दत्क रे् ्याची उदा्हरण.े
७ एकच पतु्र असनू ्ो दत्क शद्याची उदा्हरण.े
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८ वाईि लक्षण लाग्यामळेु शपंपळावर मलू ठेव्याची उदा्हरण.े
९ सवयंदत् झा्याची उदा्हरण.े

१० सशपं्डसंकोच.
११ मा्ळुाच ेकारण ेशववा्ह.
१२ मा्ळुासी व दसुरे शववा्हसंबंध.
१३ मय् बायकोची सं् ्ी अस्ा श्चया सखखया बश्हणीिी शववा्ह
१४ शनरशनराळया वणा्लचया रिाह्मणांचा परसपर शववा्ह.
१५ दोरा सखखया बंधचू ेदोघया सखखया बश्हणींिी शववा्ह.
१६ शभनन वणा्लच ेपरसपर शववा्ह
१७ का्डी मो्ूडन रणेयाच ेप्कार, इ. इ.

२.    । आ्हाय्ल रिाह्मणद्रवय राज्ञा शनतयशमश् शसथश्:। सतयाभावा् रिाह्मणाच ेशवत् रािसा् ्होऊ 
  िक् ना्ही. असे अस्ा तया वाचनाचा अथ्ल मच्छीपट्णचया कलेकिरशवरुद्ध, कावलीबेनकि 

 या कजिा् प्ीव्ही काउशनसलने उलि केला आ्ह.े इशं्डयन मसु्ल अशपले पषृ्ठ ५०० प्हा. 

mmm
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। कोऽश्भारिः समथा्लनां शकं दरू वयवसाशयनाम।्
॥ को शवदिेिः सशवद्यानां किः परिः शप्यवाशदनाम॥् १॥

(सभुाशष्.)

१८८२ साली फेरिवुारी माश्हनया् रावसा्हबे पश्ह्यानेच कलकत्यास गेले ्हो्े. ् ेथील वयवसथा 
अगोदर करून ठेवणयास पढेु मनषुय पाठवला ्हो्ा. सामानसमुानाने सिुोशभ् असा सव्ंत्र बंगला 
भा््डयाने रऊेन पंधरावीस शदवस राश्हले ्हो्े. काय्लक्रम इ्का आगाऊ ठरशवला ्हो्ा की कोठ्या 
्ारखचे ेिपाल कोठे पाठवावयाच े्े शनशश्च् केलेले ्हो्े.

रावसा्हबे सिेिनावर उ्र्ा् ्ो शम. रोस आपली गा्डी रऊेन आले ्हो्े. तयांचया ररी प्थम 
िाऊन नं्र शब्हा्डी गेले.

कलकत्ा ि्हर नीि अवलोन के्यावर रावसा्हबेांनी तयाच े वण्लन पढेु शद्याप्माण े केले 
आ्ह.े “एकदाचा येथे येऊन पो्होचलो. या ि्हराचा मुबंईिी अगदी परुा शवरोध आ्ह.े ्ह ेशनरुतसा्ह, 
शकलनन, शनवा्ल्, मलवा्हनाचया दवुय्लवसथेमळेु व दाि वस्ीमळेु व (बंगाली व यरुोशपयन) लोकांचया 
सवयीमळेु दगुहंधीने भरलेले आ्ह.े अशम् वयापार चालला असनू शनिवीव्ा उर्डपण े दृष्ोप्त्ीस 
ये् आ्ह.े शवर्त्ा मबुलक! लेखांची वाण ना्ही! शिक्षणाचा अभाव ना्ही! अगदी इगंलं्डप्माण े
म्हासंपत्ी व शनकृष् दारीद््रय ििेारी ििेारी!”

(शम. बॅरो यांना पत्र)

ना. शगनस यांचबेरोबर सरकारी बंग्या् गेले ्हो्े ्ेथे तयांनी लॉ्ड्ल ररपन, शम. िपपर, शम. ररव्हस्ल 
थांपसन, शम. शव्हिले सिोकस, िोश्नद्र. मो्हन िागोर, दगुा्लचरण लॉ, इतयादी मोठ्या ग्ृहसथांची 
सव्िः ओळख करून शदली व ५ शदविी पनु्हा भिेावयास ये्ा येईल का म्हणनू शवचारले. दसुऱया 
भिेीचया वेळी लॉ्ड्ल ररपन यांनी रावसा्हबेांना सांशग्ले की माझिेवळ ्मु्ही मन मोकळे करून 

कलकत्ा

प्करण ६५
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बोला. तयाप्माण ेमयशुनशसपाशलि्या, शिक्षणकमीिन, लोकशसथ्ी व का्ही चळवळी या शवषयांवर 
संभाषण झाले.

येथे तयांचया िनुया शमत्रांपैकी एक शम. आर. ्डी. म्ेह्ा१ म्हणनू पािवी वयापारी ्हो्े तयांना ्े 
वारंवार भिे्.

शिशिरबाब,ू उमिेचदं्र बॉनिवी दभतेगयाच े म्हाराि रामशे्वरशसंग, रािेंद्रलाल शमत्र, शखस्ोदास 
पॉल, सर ररच्ड्ल गाथ्ल, शम. ्होप (काउशनसलच ेसभासद), शम. पलौ्डन व अनंद मो्हन बेस यांचया 
भिेी झा्या.

सरुेंद्रनाथ बनिवी२ ्ह ेमुबंई मयशुनशसपाशलिीचया डे्नेिसंबंधी व वसलू करणयाचया पद्ध्ीसंबंधी 
माश्ह्ी शनतय शवचारी् अस्. तयांचया शवनं्ीपत्रावरून कलकतयाच ेडे्नेि रावसा्हबे नीि पा्ूहन 
आले.

बाब ूशखस्ोदास यांनी तयांची या खपेेची शविषे वयवसथा लागेल ्ी केली ्हो्ी. “माझ ेफार 
सदयपण ेआदराश्थय के्याबद्ल व येथे असे ्ो मनापासनू सा्हायय के्याबद्ल मी आपला फार 
आभारी आ्ह.े (१५.२.८२ चें बाब ूशरिस्ोदास यांना पत्र)

लालमो्हन रोस व मनमो्हन रोस ्ह ेदोर े बंध ू रावसा्हबेांचया सवासथयाक्ेड शविषे लक्ष दे्  
अस्.

“मी इक्ेड येणयास शनरणयापवूवी लालमो्हन यांना कलकत्ा सो्ूडन ददुदैवाने िावे लागले व 
मनमो्हन ्ह ेतयांचया्ही अगोदर कामाप्ीतयथ्ल ्सेच दरू गेले ्हो्े. ्री दोर ेरोस बंध ूमी शनरतयावेळी 
सिेिनावर मला पोचवावयास आले ्हो्े. मला तयांनी फार मम्ेने वागवले. तयांची गा्डी, रर, 
आशण नोकर ्ही सव्ल माझया उपयोगाकर्ा तयांनी सादर केली ्हो्ी. माझ ेवास्वय फार अ्पकाळ 
्हो्े, ्री पषुकळ बोध रणेयासारख ेमाझया निरेस प्डले. पषुकळाने माझ ेमनोरंिन झाले. माझया 
मना्नू दाशि्लशलंगला पिकन िाऊन यावयाच े्हो्े. परं् ुआणखी एक आठव्डा लागला अस्ा 
्ेवढा मििवळ ररकामा नव्ह्ा.”

(्डॉ. आतमाराम पां्ुडरंग यांना पत्र)

रावसा्हबेास कलकत्यास गे्यावर ्े ि्हर लोकवस्ीचया प्कारावरून आव्डले ना्ही. परं् ु
्ेथे असले्या बंगाली बाबूंशवषयी तयांच े म् चांगले झाले. ्े बाब ू शिशिरकुमार रोष यांना 
एकापत्री म्हणाले, “एखाद्याला िरसंधान करावयाच े असेल ्र खिुाल करावे पण ्े शवषदगध 
िरांनी करू नये. माझयाम्े ्मुचयािी कुराप् काढणयाला फार कारण शमळ् ना्ही. म्हणनू मी 
्हु्माला उत्िेन दऊेन असे म्हण्ो की ्मुची भरभराि ्होवो व ्ह्ली िर एखादा मनषुय ्मुचयावर 
शिं् ो्ेड िाकील ्र खिुाल ्मुचया संरक्षणाथ्ल माझया म्ाक्ेड बोि दाखवा. माझया या म्ाला पषु्ी 
आणणारा २७ वषाहंचा व ््लमानपत्रा् शलश्हणयाचा व ३५ वषते साव्लिशनक कामाचा अनभुव आ्ह.े” 
१८८३ साली रावसा्हबे शफरून कलकत्यास का्ही कामाशनशमत् गेले ्हो्े. प्यागास उ्र्यावर 
मनुिी ्हनमुानप्साद यांचके्ेड प्थम िाऊन नं्र सर शदनकरराव यांचया बगीचया् उ्रावयास गेले. 
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तयासाली ्ेथे (कलकत्यास) एक आं् रराषट्ीय प्दि्लन भरले ्हो्े. मुबंई इलाखया्ील सव्ल उपयोगी 
वस्ूंचा संग््ह तया् पणू्लपण ेकेला िाईल अिी वयवसथा करणयाकर्ा सरकारने एक म्ंडळ नेशमले 
्हो्े. तयाचया सभासदाचा भान रावसा्हबेांना शमळाला ्हो्ा.

या खपेेस रावसा्हबे प्थम सरकारी बंग्या् गेले ्हो्े. ्ेथे गव्हन्लर िनरल यांच े खासगी 
सकेे्रिरी शम. शप्मरोि यांचयािवळ शवशवध शवषयांवर बोलण ेझाले. तया् सॅ्व्हिेशनसि्स, मुबंई 
मयशुनशसपाशलिी, सथाशनक सवराजय इ. शवषयांवर संभाषण झाले. मिेर बेअररंग व सि्यअूि्ल बेली 
व शम. बकयािवळ िे् कऱयांचया बँकांशवषयी रावसा्हबेांनी चचा्ल केली. “समाधानकारक ठराव 
झाला. दसुरे शदविी लॉ्ड्ल ररपन यांची भिे झाली ्ेव्हा रानाबद्ल मी माझी योिना अगदी उर्ड 
करून सांशग्ली. १ मोठाले ्कु्ेड राखण े२ खच्ल कमी करण ेव लोकांना त्रास कमी ्होईल अिी 
वयवसथा करण ेइ. ‘्हवा सधुारणयाचा व लोकांच ेश्ह् साधणयाचा ्हे्  ूआ्ह ेव वसलू वाढावणयाचा 
ना्ही’ असे शनषपनन झाले.”

“याचप्माण े्हतयारांचया कायद्याशवषयी बोलण ेझाले. श्हदंसुथानाला एक मखुय पाश्हिे असे शम. 
रिाइि म्हण्ा् ्ो शवषय शनराला ्हो्ा.” (१.२.८३ रो.)

लॉ्ड्ल ररपन यांची कारकीद्ल फारच लोकशप्य ्होऊ लागली ्हो्ी. तयांचया म्हतकृतयांबद्ल 
तयांच ेआभार माननू सथाशनक सवराजयाचया कामां् तयांना पषु्ी दणेयाकर्ा मुबंईचया श्हदंी िे् करी 
सभनेे एक ्छापील मानपत्र लॉ्ड्ल ररपन यांना अप्लण करावयाच ेठरवनू तयाची ्छापील प्् आप्या 
व्ीने लॉ्ड्ल ररपन यांना अप्लण करणयाच े मगंलकाय्ल रा. ब. लोख्ेंड वरील सभचे े चालक यांनी 
रावसा्हबेांक्ेड ७.२.१८८३ रोिी पत्रर्ारे सोपशवले. ्ह ेकाम रावसा्हबांनी आनंदाने केले. तयाचया 
आणखी प््ी काउशनसलचया इ्र सभासदांना लोख्ेंड यांचया शवनं्ीवरून वाि्या.

शिशिर कुमार (अमृ्  बझार पशत्रकेच ेएश्डिर) यांना भिेलो ् े म्हणाले, “्मु्ही बाब ूभदूवे मकूरिी 
सारख ेशदस्ा. ्े कायसथ ्हो्े. ्मु्ही रिाह्मण अ्हा्. ्े सव्ल श्हदंसुथाना्ील लोकां् दिेाशभमानी 
्हो्े. मी तयांच ेया गौरववचनाबद्ल आभार मानले. नं्र शििीर बाबूंच ेव लॉ्ड्ल ररपन यांच ेनवीन 
सधुारणांशवषयी झालेले बोलण ेबाबूंनी रावसा्हबेांना सांशग्ले. सधुारणांशवषयी लॉ्ड्ल ररपन यांच े
बे् व १८५० चया शवसावया अकॅिवर िनरल अकॅिाची प्शक्रया आणनू तयांची फसवणकू ्हा शवषय 
शनराला ्हो्ा. तयावर रावसा्हबेांनी म् शदले की शमळ् आ्ह े्े रे् ले पाश्हिे.”

रािा शिवप्साद, रािा नरेंद्रकृषण ब्हाद्र इतयादी लोक भिेीस ये् अस्. दसुरे बाब ूम्हिेचदं्र 
चौधरी ्ह ेएक या खपेेस नवीन सने्ही झाले ्हो्े. तयांचयाबरोबर रावसा्हबे बोिी् शफरावयास िा्. 
समवे् दसुरे सने्ही लाल मो्हन रोस अस्. यावरून असे शदस्े की या खपेेस कलकतयास ्ेथील 
शषे्ठ नागररक वे सरकारी शषे्ठ, अशधकारी या् रावसा्हबेांना कोणी परका उरला नव्ह्ा.

m
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संदभ्ल शिपा -

१. यांचया सव्ल कुिंुबां्ील माणसांचा व रावसा्हबेांचा ररोबा असे. शम. म्ेह्ा यांची वदृ्ध व 
पजूय मा्ाशप्रे रावसा्हबेांवर फार लोभ करी् अस्. शम. म्ेह्ा ्ह ेएक साव्लिशनक कामा् 

 मन रालणाऱयांपैकी ्हो्े. तयांचा व रावसा्हबेांचा साव्लिशनक प्श्नांसंबंधी पत्रोपत्री 
 शवचारशवशनमय ्हो् असे.

२. सरेुनद्रनाथ बनिवी यांची व रावसा्हबेांची ओळख िनुीच ्हो्ी. “बाब ूसरेुनद्रनाथ बॅनिवी यांची 
 ्मुचया परवानगीने ओळख करून दे्  आ्ह.े ्ह ेमुबंईस आ्ा ये् आ्हे्  पण यांची की्वी ्ेथे 

अगोदरच िाऊन पोचली आ्ह.े तयांचया मना् शसव्हील सव्हवीसची परीक्षा दो्होक्ेड 
भरशवणयाशवषयी चळवळ करावयाची आ्ह.े उत्र श्हदंसुथान ा् तयांना चांग्या यिाची प्ाप्ी 
झाली आ्ह ेव मुबंईस आप्यासारखयांचा इ्र पढुाऱयांचा पाशठंबा शमळा्यास ्ेथे्ही तयांना 
यि येईल म्हणनू आपण्ही चांगली मद् करावी.” (१७.११.७७ शरिस्ोदास पॉल यांच ेपत्र)

mmm
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। च्रुान ्रिाह्मणान वैद्यान ्प्ग्भान सना्कान िचुीन ्।
॥ क्षशत्रयांश्च ्था चाष्ौ बशलनिः िस्तपाशणनिः ॥ १॥

। वैशयान शवत्न संपननानेकाशवंिश्संखयया।
॥ त्रीन अदान ्शवनी्ांश्च िचुीन ्कमा्लशण पवू्लके ॥ २॥ 

। अष्ाशभश्च गणुयैु्लकं्त सू् ं पौराशणकं ्था ।
॥ पश्चािदवूष्लवयसं प्ग्भमनसयूकम ्॥ ३॥

         (रािसभचेी काउशनसलची रचना वण्लन करणारे िां्ी पवाहं्ील श्ोक, म्हाभार्)

मुबंईचया काउशनसला् उत्म री्ीने कामागरी रावसा्हबेांनी केली श्च ेबक्षीस म्हणनूच की 
काय, गव्हन्लर िनरल लॉ्ड्ल ररपन यांनी कलकतयाचया कौशनसला् रावसा्हबेांची नेमणकू १८८४ 
साली केली.१ ्हा मान या प्ां्ां्ील लोकांपैकी रावसा्हबेांना प्थमच शमळाला. ्ही नेमणकू म्हणिे 
लॉ्ड्ल ररपन यांचया नवया रािनी्ीची ्ु् ारीच फुकली गेली. पढेु ्हा्ी प्डणाऱया क्याणकारक 
दणेगयांचा लोकांना बयाणाच वािला. सव्ल लोकांची हृदये ्हष्लभारर् झाली.

मुबंईकरांना या नेमणकुीबद्ल फार सं् ोष वािला. ्ो वयक्त करणयाकर्ा तयांनी रावसा्हबे 
कलकत्यास िाणयापवूवी तयांना मोठ्या थािाची पानसपुारी शदली. सभलेा सव्ल मुबंईच ेपढुारी ्हिर 
्हो्े. अधयक्षाचा मान सर िमििेिी िीिीभाई बॅरोनेि यांना शमळाला ्हो्ा. तयांनी भाषण केले 
तयाचा सारांििः “गव्हन्लर िनरल यांचया सभे्  प्श्शनधी नेमणयाचा अशधकार या इलाखयास असावा 
्ह े्त्व लॉ्ड्ल ररपन यांना मानय झाले ्ही गोष् फार अशभनंदनीय आ्ह ेव आ्ा एकवेळ अिी एकदा 
नेमणकू करणया् आली आ्ह.े ्ोच प्रा् पढेु प्ेडल असा भरवसा वाि् आ्ह.े ्मु्हासारखया 
सव्लथैव योगय मनषुयाची नेमणकू झाली. म्हणनू आम्हास अशधकच सखु वाि् आ्ह.े वषा्लनवुष्ल ्मु्ही 
िी साव्लिशनक काम ेकरी् आला् व जयामळेु ्मु्ही आपले नाव सव्ल इलाखया् फार लोकशप्य 
करून ठेवले आ्ह ेतयांच ेक्रमवार वण्लन करी् बसणयाची ्ही वेळ नव्ह.े मना् आशणले ् री थो्डकया् 

कलकत्ा काउशनसल

प्करण ६६
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साधय ्होणयासारख ेना्ही. जया उचच पदावर ्मुची नेमणकू झाली आ्ह ेतयावर अशधशष्ठ् ्होऊन 
या इलाखया्ील शभननशभनन श्ह्संबंधाचया लोकांच े प्ा्शनधी म्हणनू काम करणयाची लायकी 
्मु्ही आप्या बशुद्धसामथया्लने, स्् उद्योग करी् बसणयाचया उतसा्हाने, सव्ंत्र म्ाशभमानाने 
व प्ामाशणक व ््लनाने शसद्ध केली आ्ह,े असा िो साव्लशत्रक समि आ्ह,े तयाच ेशदगदि्लन करून मी 
सवसथ बस्ो. साव्लिशनक क्याण करणाऱया ्मुचयासारखयाची नेमणकू लॉ्ड्ल ररपन यांनी करून 
लोकांच े खरेखरे प्श्शनधी सभे्  रणेयाची आपली इच्छा आ्ह े असे िा्हीर केले आ्ह.े तयांनी 
केलेली ्ही ्मुची नेमणकू ्मुचा सनमान करून ्मुची नेमणकू कारनाऱयाचा  सनमान करी् आ्ह.े 
व सव्ल वगा्लचया लोकाना ्ी मानय झाली आ्ह.े ्मु्ही उदशयक कलकतयास प्याण करी् आ्हा्. 
्ेव्हा येथे िमले्या सव्ल लोकांचया्फते  मी असे आश्वासन दे्  आ्ह ेकी ्मु्हाला िो ्हा नवीन 
लोकक्याण करणयाचा माग्ल उपलबध झाला आ्ह,े ्ो ्मु्ही आक्रशम् अस्ा आम्हा सवाहंचया 
िभुचे्छा ्मुचयाबरोबर साथीदार म्हणनू ये् आ्हे् .”

रावसा्हबेांचा सनमान िसा मुबंईकरांनी केला ्सा मुबंईचया बा्हरेील लोकांनी्ही केला. 
शनफा्डचया सिेिनवर नाशिक शि्ह्ा्ील ि्हागीरदारांचया्फते  तयांना मानपत्र अप्लण करणया् 
आले. तयाचप्माण ेकलकतयास दाखल झा्यावर ्ेथील इशं्डयन असोशिएिनने तयांचा मोठ्या 
थािाने गौरव केला.

१८८५ साली िानेवारी् कलकत्यास काउशनसलची बैठक व्हावयाची ्हो्ी. सरकारी 
वकीलीचया कामाची वयवसथा करावी व कलकत्यास काउनसलचया कामाकर्ा परवानगी द्यावी 
असा अि्ल सरकारां् केला ्ो मानय झाला.

या िागेवर असणाऱया सभासदाला सरकारा्नू वषा्लच ेद्हा ्हिार रुपये शमळ् अस्. तयाचा 
शवशनयोग या मोठ्या दिा्लला िोभले अिा री्ीने र्हाणया् रावसा्हबे करी् अस्. आप्या 
सोईचा बंगला सव्: पा्ूहन पसं् करणयाकर्ा रावसा्हबेांनी आप्या एका कारकुनास आगाऊ 
कलकतयास कामावर रुि ू्होणयापवूवी रवाना करून शदले ्हो्े. ्ेथे सखारामपं् दां्ेडकर म्हणनू एक 
शमत्र ्हो्े. ्े्ही बंग्याची वयवसथा करी्. “मला सव्ंत्र सवयंपाकरर पाश्हिे ्ो नवीन आप्या 
खचा्लने बांधावा.” अिा जया का्ही शविषे सोयी लाग् तया ्े करून रे्  अस्. रावसा्हबेांनी 
अगदी आपणाकर्ा नवा पाणयाचा नळ एकदा रालशवला ्हो्ा.

्ेथे िा्ाच रावसा्हबेांनी व्हाइसरॉय लॉ्ड्ल ररपन यांची भिे रे् ली ्ेव्हा “व्हाइसरायांनी तयांची 
मम्ेने सव्ल चौकिी केली. व ्मुचा उत्रो्र उतकष्ल ्होईल अिी आिा प्गि केली.”

कामाचया रािी प्ड् तया काढ्ाना इ्र का्ही गोष्ींक्ेड वळणयास रावसा्हबेांना वेळ शमळ् 
नसे. ्ेथील का्ही लोक पानसपुारीचया अथवा साखरपाणयाचया समारंभास शनमतं्रण ेदे् . तयांचा 
सवीकार कामामळेु करी् नस्. “या काउशनसलचया अशधवेिना्ील मखुय कायद्याचा मसदुा 
काउशनसला् आला म्हणिे आम्हास रोि स्हा ्ास काम करावे लागेल. एवढा कों्डमारा परेुसा 
आ्ह े” (२०.१.८५ च ेशम. बॅरो, मयशुनशसपल सकेे्रिरी, मुबंई यांना पत्र) व कामा् गढून िाणया्च 
्हौस मानी्. “मिा उ्डाली! कामच काम!” असे तयांनी शम. बॅरो यांना ७.२.८५ चया पत्री कळशवले 
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्हो्े. तयाप्माण े यासाली ्ेथे गे्यावर रावसा्हबेांचया ्हा्ा् फार काम े ्हो्ी. िे् कऱयांकर्ा 
पेढ्या काढणयाची योिना तयांचया ्हा्ा् ्हो्ी. ्ीसंबंधी तयांना सर कॉश्व्हन व नामदार गव्ह्लनर 
िनरल यांना भिेावयाच े्हो्े. (इगं्ि शमत्रास पत्र)

दसुरे काम शम. मलबारी यांनी श्हदंसूधुारणशेवषयी सरकाराक्ेड पत्रे पाठशवली ्हो्ी. तयावर 
मुबंईसरकाराक्ेड रावसा्हबेांना आपले म् पाठवावयाच े्हो्े. ्े काम ्हा्ा् ्हो्े, ्े परेु करावयाच े
्हो्े. “मला या एकंदर गोष्ीचा कंिाळा आला आ्ह.े या एकाच बाबीवर वेळ खचनू मी पाप केले 
आ्ह.े परं् ुयाशिवाय सिुका ना्ही.” 

(३.२.८५ च ेबापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र)

श्सरी म्हत्वाची गोष् म्हणिे बंगा्या्ील िेननसी शबलावरील वादशववाद ्होय. तया् िमीनदार 
व कुळे यांचयाशवषयी शबकि प्श्नांचा शवचार काऊशनसला् करावयाचा ्हो्ा. कायम धानयाची पद्ध् 
श्क्ेड अस्यामळेु या शबलाला फार म्हत्व आले ्हो्े. याशिवाय शकरकोळ कायद्याच ेमसदु ेआले 
्हो्े. या सव्ल कामाकर्ा तयांना शम फार करावे लागले. प्थम प्थम रावसा्हबेांना येथील ्हवा 
बरोबर मानवली ना्ही. “येथील ्हवा मला बरोबर मानव् ना्ही परं् ुमी एकसारखा कामा् गुं्लो 
अस्याकारणाने माझ ेशदवस समि्याशिवाय िा् आ्हे् .” (२७.१.८५ शम. सोराबिी पिेल यांना 
पत्र) “्ोळे विनी रा्ह्ो. या वेळपयहं् ठीक आ्ह.े समुारे ४ १/२ वाि्यापासनू रात्रौ ७ वाि् 
्ोपयहं् शम कर्ो. असे ्हवे् सामथय्ल आ्ह.े एकंदर भगवतसत्ा प्माण.” (२१.२.८५ बाबा कान्हरेे 
यांना पत्र)

“माझया मनोमय दृष्ीला ्मु्ही इक्ेड धाव श्क्ेड धाव असे करी् आप्या काया्ल् गढलेले 
शदस्ा. आमचया खािगी सभा शदवसां्नू चार वेळा ्हो्ा्. व काउशनसला् एकदा खोगीर चढावले 
की ५ १/२ ्ासांशिवाय उ्री् ना्ही.” (३.३.८५)

“धयाना् ठेवा. आ्ा पषुकळ सतू्रे ्हा्ा् रऊेन बसलो आ्ह.े ्ी सव्ल मला गुं्डाळी् आणली 
पाश्हिे्. ना्ही्र माझ ेसव्ल शम वयथ्ल िा्ील.”

(६.३.८५ च ेदािीसा्हबे खरे यांना पत्र)

या खपेेस रावसा्हबेांची भिे रणेयास पषुकळ मोठ मोठे लोक ये्, तया् पढुील म्ंडळी ्हो्ी िः-

म्हारािा सर िश्ंद्रमो्हन िागोर२, शम. आर. सी. शमिर३, म्हिेचदं्र चौधरी, सर. एस. िे. सी. 
कॉिन, शगररिाभषूण मकुिवी, र्ारकानाथ मकुिवी, ्ालकुदार ऑफ मम्ाबाद, शम. अमीर अ्ली, 
दामोदरदास बम्लन, शम. िे. रोसल, मो्ीलाल रोष, इ. इ.

कलकत्याचया काउशनसला् रावसा्हबेांनी िी भाषण ेकेली तयांचा संशक्षप् सारांि िः-

िनम, मरण व लगन यांची नोंद ठेवणयाशवषयीचा कायदा
सव्ल िा्ीचया लोकांना या कायद्याची कलम ेलाग ूकरावी अिी सचूना ना. शम. अमीर अ्ली 

यांनी आशणली. ्ेव्हा रावसा्हबे म्हणाले िः- “अमीरअ्ली यांचया म्हणणयास मला पषु्ी दे् ा ये् 
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ना्ही. खचा्लचया वाढीची सबब ्ही मोठीच आ्ह.े ्ी सो्डली ्री दसुऱया ्हरक्ी पषुकळ आ्हे् . 
श्हदंसुथाना्ील सव्ल श्हदं ू पढुारी-बंगा्यां्ील कदाशच् अपवादातमक अस्ील तयांना सो्ूडन 
िनम-मरणाशदकांची नोंद ठेवणयाचया शवरुद्ध आ्हे् . शम. इ्बि्ल यांनी शनशद्लष् केलेले ्ेवढेच ्फते  
आ्हे् . शसव्हील सशव्ह्लसला उमदेवार शवलाय्ेस पाठशवणयाचा िो प्श्न आ्ह े्ो म्हत्वाचा असेल. 
परं् ुअसे लोक थो्ेड अस्यामळेु तयांच ेवय नककी शसद्ध करणयास अ्डचण प्डणार ना्ही. ह्ा 
कायद्याची कलम े श्हदंूनंा व मसुलमानांना लाग ूकरावयाची आ्हे् . तयांची संखया व ्हा कायदा 
अमंला् आणणयाकरर्ा लागणारा खच्ल आशण श्हदं ूव मसुलमान ्ह ेह्ा मसदु्याला शकंम् शक्ी 
अ्प दे् ा् ्े सव्ल लक्षा् रे् ा मी श्हदंसुथाना्ील सव्ल प्ां्ां्ील श्हदंूचंया व मसुलमानांचया म्ांच े
प्दि्लन करून सांग्ो की शनरशनराळया इलाखया्ील सरकारांची म्े रे् ्याशिवाय या कायद्याची 
कलम ेशम. अमीर अली म्हण्ा् तयाप्माण ेलाग ूकरावी असे मला वाि् ना्ही.” ४

१६-१-१८८५. (सचूनेचा सवीकार झाला ना्ही.)

बंगाल िेननसी शबल
्हा कायद्याचा मसदुा फार म्हत्वाचा ्हो्ा ्ो काउशनसला् आ्या शदवसापासनू तयाच ेनाव 

ररोरर आबालवदृ्धांचया मखुी िाऊन बसले. बंगालमधये तयावेळी िमीनदार अथवा रय् शमळून 
स्हा कोिी लोकांची उपिीशवका प्तयक्ष अथवा अप्तयक्ष री्ीने िशमनीवर अवलंबनू ्हो्ी. तयां्ील 
फार मोठी संखया रय्ेची ्हो्ी व अगदी अ्प संखया रय्ेक्ूडन वसलू झाले्या उतपननावर पोि 
भरणाऱयांची ्हो्ी. यांच ेपरसपरांच े्हककसंबंध पवूा्लपार अस्यामळेु तयांवरून शनरशनराळया शठकाणी 
पररशसथ्ीचया मानाने ्ंिे-बख्ेड उतपनन ्हो्. म्हणिे शब्हार प्ां्ा् िमीनदार प्बळ व कुळे दबु्लळ 
म्हणनू कुळांक्ूडन वसलू शनद्लयपण ेकरणया् येई, अथवा समयी गैर कायदा व ््लन िमीनदारांचया 
्हा्नू र्ूडन येई. पवू्ल बंगा्यां् िमीनदार दबु्लळ व रय् प्बळ ्ेथे िमीनदार वसलू करणयास 
आला अस्ा एकििू करून तयाचया मागा्ल् कुळे अ्डथळे उतपनन करी्. शमळून एकीक्ेड िलुमू 
व दसुरीक्ेड संप. तयांची वाि नीि लावणयािोगे समाधानकारक सामथय्ल तयावेळी आस्तवा् 
असले्या कायद्यांचया कलमा् नव्ह्े. म्हणनू एक १८५९ ् कायदा (रेनि अकॅि) करणया् आला. 
परं् ु्हा िभु्हे्  ूव उपयोगी कायदा यिसवी झाला ना्ही. तयानं्र बारीक एक दोन कायद ेके्यावर 
्ही शसथ्ी सधुारली ना्ही म्हणनू एक रेनि कमीिन १८७९ साली बसले. तयाचया शिफारिीवरून 
िनुया कायद्या् फरक करणयाच ेठरून या नवया कायद्याची उभारणी झाली. या कामी नया. फी््ड 
यांची म्ेहन् वाखाणणयासारखी ्हो्ी. फेशमन कमीिनच ेम् सदु्धा नवा कायदा करावा असे प्डले 
व तया्ील मखुय धोरण ेदोन ्हो्ी.

१. कुळास िशमनीची वश्हवाि करणया् व उपभोग रणेया् योगय श््का सरुशक्ष्पणा प्ाप् व्हावा.

२. कुळांिी तयांचयाक्ूडन येणाऱया उतपननाशवषयी करार करणयाच ेकाम व तयाचा वसलू ्होणयाच े

काम अिी दोन्ही काम ेयोगय श््की सलुभ व्हावी.

बंगा्या्ील िमीनदारास वािले की तयांचया कायमधाऱयाचया पद्ध्ीवर गदा आली. बाब ू
शरिस्ोदास पॉल यांनी भश्डमाऱयाची ् यारी केली. बाब ूपयारी मो्हन मकुरिी व दरभगंयाच े म्हाराि, 
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लचमशे्वरशसंग, यांनी तयांना पाशठंबा शदला. मसदु्या्फते  नामदार शम. रेना््ड ्स, शम. इ्बि्ल, सर. बेली. 
शम. शगबन, शम. ्हनिर इ. इ्र सभासदांनी यांना ्ों्ड दणेयास आपली शिकस् केली. १७९३ साली 
कायमधाऱयाची पद्ध्ी सरुू झा्यापासनू १०० वषाहं् काय पररशसथ्ी ्हो् गेली श्ची चचा्ल झाली. 
‘्ेव्हा सरकार्फते  ्हा मसदुा पढेु आणतयावेळी तयावर भाषण करणाऱयांच ेलक्ष, ि्कापवूवी १७९३ 
साली कंपनी ब्हादरुचया अमदानी् जया उदार इगं्ि सरदाराने कायम धानयाची पद्ध्ी सरुू केली 
तयाचया काउशनसल ्हालां्ील भी्ीवर िांगले्या ्सशबरीक्ेड िेव्हा िेव्हा गेले असेल ्ेव्हा ्ेव्हा 
तयांना लॉ्ड्ल कॉन्लवाशलस यांच ेभू्  पढेु उभ ेठाकून कायम धानयाची पद्ध्ी ठरशव्ाना तयांचया मना् 
काय ्हो्े तयाचा थांग आ्ा ्ह ेकसा लाव्ा् ्े ्हस् पा्ह् आ्ह ेअसे वािले असेल.’

बंगा्यां्ील िमीनी् श्ह्संबंध मखुय्िः पढुील श्रांचा आ्हे

१. कायम धानयाच ेमालक सरकार,

२. कुळांिवळून मक्ता रऊेन सरकाराला कायम ठरलेला धारा भरून िषे रा्हील तयाचा उपभोग 
 रणेारे िमीनदार व

३. िमीनदारांस मक्ता दणेारी रय्.

िवेिचया वगा्ल् पनु्हा दोन भदे आ्हे् .

(अ) िमीनदार व रय् यांचयामधये असणारे मके्तकरी (Tenure holders.), ्ह ेसव्: िमीनीची 
लागव्ड करी् ना्ही् पण ्ी इ्र कुळांस (रय्ेस) लागव्डीस दऊेन तयापासनू िो मक्ता येईल 
तया्ील का्ही अिं िमीनदारास दऊेन िषे भागावर उपिीशवका कर्ा्. तया्ील शकतयेक मक्ता 
वाढशवणयाचा प्संगशविषेी ्हकक सांग्ा्. व 

(ब) अगदी मळूची िमीनीची लागव्ड करणारी कुळे (Occupancy tenants) असनू आ्ा 
पोिकुळे (Sub tenants) आणनू तयाक्ेड पोिमकतयाने िमीन लागव्डीस दणेारी. या्ील का्ही 
कुळांची मक्ता कायमचा ठरलेला अस्ो तयांना खदु्खस् म्हण्ा्. का्हीचा का्ही िथवीवर 
वाढशव्ा येणारा अस्ो तयांना पैखर् म्हण्ा्. याशिवाय जयास िमीन लागव्ड करणयाचा ्हकक 
प्ाप् झाला ना्ही अिी कुळे (nonoccupancy tenants) आ्हे्  यांना उपरी कुळे म्हण्ा येईल.

िसे कुळा् भदे आ्हे्  ्से िशमनी् भदे आ्हे् . उदा्हरणाथ्ल िः- खमार िमीन म्हणिे 
िमीनदाराची अगदी खासगी िमीन म्हणावयाची. श्ची लागव्ड िमीनदारांनी सव्: करावी अथवा 
दसुऱया वािेल तया कुळांक्ूडन करवावी शकंवा ् ी पश्ड् ठेवावी. इ्र सव्ल िमीन रय्ी समिावयाची 
म्हणिे ्ी रय्ेक्ेड लागव्डीस प्थम सांशग््या प्काराने असावयाची.

या वण्लना् िे पाररभाशषक िबद आले आ्हे्  तयांचया वयाखया प्थम मसदु्यां् करावया लाग्या 
तया कर्ाना बरीच पंचाई् प्डली. बंगालमधली िमीनदारी शनराळी. इगंलं्डमधली शनराळी. ्ेव्हा 
बंगाली िबदांचया वयाखया इगं्िी िबदां् दऊेन सकूमभदे दाखशवण ेकठीण झाले. म्हणनू ्हा मसदुा 
पढेु आणणारे नामदार सभासद म्हणाले, “मला आ्ा केशमरिि  येथील एका परीक्षेला बसले्या 
शवद्याथया्लची आठवण ्हो्े. तया् परीक्षकांनी व्ु्लळाचया मधयशबंदचूी वयाखया दणेयास सांशग्ले. 
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तयाला दे् ा येईना; ्थाशप तयाला तयांनी ना्ड्यामळेु तयाने बोिाने ्हवे्च व्ु्लळाची आकृ्ी काढून 
तयाचया मधयाक्ेड बोि दाखशवले व ्ो म्हणाला ्ो पा्हा मधयशबंद!ू”

परं् ु्ह ेकाम जयांचयाक्ेड ्हो्े ्े फार बशुद्धमान ्हो्े. तयांनी फार पररशम केले ्हो्े. म्हणनू ्े 
काम प्िसंापात्र यकु्तीने तयांनी पार पा्डले ्हो्े.

इ्कया भानग्डीमधये ्ही श्रसथळी यात्रा-िमीनदारांची, मधयसथांची व रय्ेच-सरुळी् व 
श्ह्ाव्ह री्ीने पार पा्डणयाकर्ा मसदु्या् ्ीन प्कारची योिना केली ्हो्ी. उपरी कुळे म्हणिे 
िमीनदाराची िी इच्छामात्र िीशव् कुळे तयांना िमीन लागव्ड करणयाचा ्हकक कसा व केव्हा प्ाप् 
्होईल ्े ठरशवणया् आले. म्हणिे प्थम तयांना िमीन लागव्डीस दे् ेवेळी मके्तशचठ्या करावया व 
तया पाच वषाहंचया मदु्ी पेक्षा कमी मदु्ीचया नसावया असे ठरशवले. याने तयांचया ्हककास थो्ेड 
सथैय्ल आले व पढेु दोरांच ेपि्यास का्ही फायदिेीर करार करणयाची संधी शदली. या योगाने उपरी 
कुळांस, िमीन लागव्ड करणयाचा ्हकक जया कुळास अस्ो तयांचया वगा्ल् येणयाची सव्ड करून 
तयांची शसथ्ी सधुारली. तयाचप्माण े जया कुळांस िमीन लागव्ड करणयाचा ्हकक आ्ह े तयांना 
खदु्खस् कुळांचया (जयास िमीन लागव्ड करणयाचा कायमचा ठराशवक मक्ता दऊेन कायमचा 
्हकक प्ाप् झाला आ्ह ेतयांचया) वगा्ल् शिरणयाची संधी शदली. उदा्हरणाथ्ल, ्हा कायदा ्होणयापवूवी 
१२ वषतेपयहं् जया कुळांनी िमीनीची लागव्ड केली तयांना खदु्खस् कुळांचा दिा्ल प्ा् करून 
शदला व ्से कर्ाना अमकू एक शववशक्ष् िमीनीचया भागाची लागव्ड बारा वषते केली पाश्हिे 
अिी्ही िथ्ल ठेशवली ना्ही. गावा्ील कोठली्ही िमीन तयाक्ेड लागव्डीस असली ्री चालेल 
असे ठरशवले; कारण का्ही िमीनदार कुळांक्ेड लागव्ड करणयास एक िमीन दे् ील व बारा वषते 
्होणयापवूवी तयाचयाक्ूडन ्ी काढून लागव्ड करणयास आणखी दसुरीच िमीन दे् ील व बारावषाहंची 
मदु् भरणार ना्ही अिी वयवसथा करून तयांचया नवया ्हककाचया प्ाप्ीचया आ्ड ये्ील. आणखी 
असे ठरशवणया् आले की कुळाक्ेड िमीन लागव्डीस असली की ्ी बारावषते पयहं् आ्ह ेअसे 
अनमुान शवरुद्ध परुावा ्होई्ो काढावे. िमीन लागव्ड करणयाचा ्हा ्हकक वंिपरंपरा पढेु चालावा 
असे ठरशवले व ्ो ्हकक आप्या इ्र सथावर शमळक्ीप्माण ेकुळास शवक्ा ये्ो असे ठरशवले 
व ्से कर्ाना िमीनदारास तयाचा ्ो ्हकक सवाहंचया आधी शवक् रणेयाचा अशधकार शदला. 
पोि मके्तदाराला मक्ता वाढशवणयाचा ्हकक असे. तयास का्ही िथवी रालणया् आ्या. शविषे 
करार करून आपला ्हकक गमाशवणयाच्ेही कुळांचया सवाधीन ठेशवले ना्ही. कुळांच े्हकक खरेदी 
शवक्रीस पात्र ठरशव्यावर अिा ्हककांची नोंद सव्लत्र करणयाची वयवसथा केली. वषाहंचया मदु्ीचया, 
वाढीचया प्माणाचया व का्ही योगय कारण दाखशवणयाचया अिी रालनू मक्ता वाढशवणयाची वयवसथा 
केली. तयाचप्माण ेयोगय कारण दाखशव्यास मक्ता कमी करणयाची वयवसथा केली. मकतयाचया 
शफया्लदी वारंवार म्हणिे दर मश्हनयास ्हप्ा थक्यास आण्ा ये्, ्िा येऊ नये् असे ठरवनू 
मधये ्ीन मश्हने गे्याशिवाय पनुिः आण ूनये् असे ठरावले. कोणाची ्क्रार आ्यास योगय ठराव 
करणयाचा अशधकार मलुकी अमंलदारास दणेया् आला. कुळास काढून िाकणयाचया कामी सकारण 
अिी रालणया् आ्या. वश्हवािदार कुळाला िमीनी् सधुारणा करणयाचा अशधकार शदला. व 
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योगय कारण दाखवनू तयास काढणयाचया प्संगी तयाने िमीन सधुार्ाना केलेला खच्ल तयास भरून 
शमळणयाची वयवसथा केली.

िमीनदाराचा वसलू कायद्याप्माण े्होणयाकर्ा तयाला योगयप्कारे िप्ी आणणयाचा अशधकार 
शदला. मागे सांशग््याप्माण े खमार ्ही िमीनदाराची खासगी शमळक् आ्ह.े िी् लागव्ड 
करणयाच े्हकक कुळास केव्हा्ही प्ाप् ्हो् ना्ही् तया िशमनीच ेक्षेत्र वाढवी् िाण ेिमीनदाराचया 
पथयावर असे म्हणनू ्े वाढशवणयाक्ेड तयाची प्वतृ्ी ने्हमी असे. म्हणनू एकवार अिा िशमनीची 
नोंद करणयाच ेठरशवले. व अिी नोंदलेली िमीन वदृ्धी पावणार ना्ही अिी वयवसथा केली.

या कायद्याच ेसवरूप फार वयापक आ्ह.े थो्डकया् तयाच ेवण्लन करण ेअिकय आ्ह.े रय्ेला 
वश्हवािी् शसथर्ा प्ाप् व्हावी. वािवी ्ेवढाच मक्ता द्यावयास प्डावा व आप्या ्हककाची शवक्री 
कर्ा यावी असे िे का्ही इगंलं्डचया शकंवा आयल्लन्डचया कायद्याच ेधोरण ५  आ्ह े्े या् उ्रलेले 
आ्ह.े ्हा अतयं् पररशमाने ्यार केला गेला. तया् अनेक मासदु्यांच े ्हस्लारव आ्ह ेव ्े प्िसंेस 
पात्र आ्ह.े

रावसा्हबे कलकत्यास गेले ्ेव्हा ह्ा शबलाचा मसदुा शनव्डक कशमिीक्ेड सोपशवलेला ्हो्ा 
श्चा ररपोि्ल झा्यावर तयावर चचा्ल व्हावयाची ्हो्ी तया वेळेस रावसा्हबेांनी शबलासंबंधी काय 
धोरण ठेवले ्हो्े तयाचा उ्लेख एका पत्री आढळ्ो ्ो-

“मी नयायाधीिाप्माण े्ह ेशबल वाची् आ्ह.े फक्त नयायाधीिाप्माणचे वाची् आ्ह.े”
(बापसूा्हबे आठ्ये यांना ४.२.१८८५ च ेपत्र)

“येतया िकु्रवारी कशमिीचा ररपोि्ल सादर ्होईल व चचा्ल सरुू ्होईल. मी अ्ी सव्लत्र वि्लये् ्या 
नयायाने वागेन. िेव्हा राषट्ाला अपाय आ्ह ेअसे शदसेल ्ेव्हा सामोपचाराने बोलेन परं् ुिेव्हा मौन 
सवीकारण ेि्हाणपणाच ेशदसेल ्ेव्हा तयाचाच सवीकार करीन.” 

(गणप्राव भासकर यांना पत्र)

या शबलाच ेवण्लन रावसा्हबेांनी शवनोदाने एका पत्री केले ्हो्े ्े:
“याला काय मासा समि ूकी कोंब्डा समि ूकी दसुरा कोणी मांसमय प्ाणी समि ू्े मला 

कळ् ना्ही. िो ये्ो ्ो तयाक्ेड पा्ूहन पाय उगारी् आ्ह.े मग ्ो रय् असो अगर िमीनदार 
असो आम्हाला बरेच शम प्ड्ील परमशे्वर माग्ल दाखवील.”  

(१९.२.८५ बाळकृषणदादांना पत्र)

“सरकारच ेब्ुहम् आ्ह े ्ेव्हा रेनि शबल पास ्होईलच. सव्ल मानवी शक्रयांप्माण े ्े चांग्या 
वाईिाच ेशमशण आ्ह.े परं् ुदिेाचा फायदा ्होईल की ना्ही ्े सांग्ा ये् ना्ही. पण वशकलांचा 
फायदा ्होईल.”

(२१.२.८५ ्हरशकसनदास यांना पत्र)

ब्ुहम् श्हदंी सभासदांच ेना्ही म्हणनू तयांनी सवसथ बसावे असे रावसा्हबेांच ेम् नव्ह्े. दरभगंयाच े
म्हाराि व बाब ूपयारी मो्हन मकुरिी ्ह ेिमीनदार असनू यावेळेस कलकत्ा काउशनसलच ेसभासद 
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्हो्े. म्हणनू रावसा्हबेांनी शम. मकुरिी यांना पत्र शलश्हले: ्मु्ही व म्हारािा शमळून सचुनांचा व 
उपसचुनांचा जया मानाने मारा कराल तया मानाने िषे राश्हले्या कायद्याची वाि लावणया् येईल.  

७.३.१८८५

्हा कायदा ्हो्ेवेळी रावसा्हबेांनी मोठे भाषण केले तयाचा सारांििः
“या कायद्याशवषयी मी संशक्षप् व सरळ असा पंथ सवीकारणार आ्ह.े या कायद्याचा मसदुा, 

शनव्डक कशमिीचा ररपोि्ल व शभननम्प्दि्लन करणाऱया सभासदांचया नोंदी आमचया ्हा्ा् प्ूडन 
पंधरा शदवस झाले. श््कया् तयांच ेशनरीक्षण करून या कायद्याचया मळूचया मसदु्याच ेकसे रूपां्र 
्हो् गेले व तयास आ्ाच ेसवरूप कसे प्ाप् झाले ्े समिणयाचा माग्ल फार कठीण झाला आ्ह,े असे 
नामदार सि्य ूअि्ल बेली यांनी िे गणुदोषशववेचनातमक भाषण केले तयावरून समिेल. तयांचया मागनू 
जया नामदार सभासदांची भाषण ेझाली तया सवाहंस शनव्डक कशमिी् वष्लभर असणयाचा फायदा 
एकाशिवाय शमळाला आ्ह.े ्सा मला शमळाला ना्ही. म्हणनू सथलूमानाच ेमला अवलंबन कोठे 
कोठे करावे लागले तयाला नाइलाि आ्ह.े शि्ह्ां्नू सशूचशवरश्ह् कागदपत्र आले आ्हे् , तयांच े
वाचन शनरशनराळया दृष्ीने केले पाश्हिे. कशमिीचया सभासदांनी व माझया आधी िे काउशनसलच े
सभासद बोलनू गेले तयांनी आपसा् वादशववाद कर्ाना व शभनन म्प्दि्लक नोंदी कर्ाना पषुकळ 
म्हत्वाचया ्त्वांचा आ् समाविे केला आ्ह.े ्े पा्ह्ा मला ह्ा मसदु्यावर सांगोपांग शवचारांनी 
पररपणू्ल असे शवस्ृ्  भाषण कर्ा यावयाच ेना्ही. ् थाशप या शवषयावर मी शि्का प्काि पा्ूड िकेन 
श््का पा्ूडन मी सरकारास सा्हायय करणयास बांधलेला आ्ह ेतयाचप्माण ेपषुकळ अशधकाऱयांनी 
शि्ह्ां्नू माश्ह्ी पाठशवली आ्ह ेव मोठे शम करून म्े शदली आ्हे्  तयांच ेमला चीि केले 
पाश्हिे. या दोन गोष्ी के्या म्हणिे माझया क ््लवयां्नू मी मोकळा ्होईन.”

“श्हदंसुथान सरकाराने आपले कायद ेकर्ाना सरुशक्ष् व शसथर मागा्लच ेअवलंबन केले पाश्हिे” 
असे सांगनू रावसा्हबे पढेु म्हणाले िः-

“मी एक नािकू सचूना करणार आ्ह.े श्चयाशवषयी माझी म्े शवशिष् ्ऱ्हचेी बनलेली आ्हे् . 
तया्ील ्त्वे श्हदंसुथान सरकाराने मानय करून ठेवलीच आ्हे् . कायमधाऱयाची पद्ध्ी रािकीय 
व आशथ्लक उपाया् उत्म म्हणनू व आमची राजयनौका रािकीय म्हासागरा् वा्ूह न दे् ा शसथर 
ठेवणयाचा भरविाचा नांगर म्हणनू, उशच् समयी एकाद-दसुरी अि असली ्र ्ी परुी झा्यावर 
सव्लत्र लाग ूकरणया् येईल अिी आिा आ्ह.े”

नं्र शनरशनराळया प्ां्ांचया कमीिनरांनी या मसदु्याचया शवरुद्ध म्े शदली तयांच े शनरीक्षण 
रावसा्हबेांनी केले. बोलनू चालनू अदरूदिवी कुळांस िमीन वश्हवािणयाचा ्हकक ६ शद्याने 
वसलूासंबंधी शफया्लदींची संखया वाढेल असे रािस्हायीचया कमीिनरांनी म् शदले तयाचा उ्लेख 
केला. पढेु रावसा्हबे म्हणाले. “रेशव्हनय ूबो्ड्लच ेम् असे आ्ह ेकी योगय वसलू ्र व्हावा पण ्ो 
गैरकायदा ्होऊ नये अिी वयवसथा झाली पाश्हिे. कायदिेीर री्ीने शवभाग करणयािोगया िशमनी 
अस्ील तयांच ेशवभाग झाले पाश्हिे्.”
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“िमचेा भरणा जया वसलुावर अवलंबनू आ्ह े्ो नीिपण े्होईल अिी वयवसथा या कायद्याने 
कर्ा येईल असे शदस् ना्ही. आम्हाला अकंप्माण माश्ह्ी परुशवली पाश्हिे ्हो्ी. ्ी रे्  
बसणयाचा ्हट् मी धरी् ना्ही. ्हककांची नोंद बंगा्या् ना्ही ्ही ददुदैवाची गोष् आ्ह ेव ्िी नोंद 
अस्ी ्र ्ंि्यांची वाढ अिकय झाली अस्ी असे बंगाल सरकार म्हण्े. माझ ेम् शनराळे आ्ह.े 
्ंि्यांचया कारणांची मळेु खोल आ्हे् . िसे िसे भानग्डीच ेकायद ेकरणया् ये्ील, ििी ििी 
लोकसंखया वाढेल, िसे िसे िीवनोपाय संकोच पाव्ील व ्ह्लीची सधुारणा ििी ििी वाढेल 
्िी ्िी ्ंिे करणयाची प्वतृ्ी वाढेल, असे म्हण्ाना मला इश््हासाच ेपाठबळ आ्ह.े”

“एकंदरी् पा्ह्ा कमीिनरांच ेअसे म्हणण ेआ्ह ेकी ्हा कायदा अनावशयक आ्ह.े मळू ्हे् चूया 
पशलक्ेड याची मिल गेली आ्ह.े िशमनी् असले्या ्हककांमधये ढवळाढवळ झा्याने िी ्हानी 
्होणार आ्ह,े श्ची विावि करणयास का्ही फायदा ्होणारा नसनू ्ंिे वाढणार आ्हे् . लेफिनंि 
गव्हन्लर या कायद्याचया शवरुद्ध आ्हे् . नामदार रेना्््डस ्हा कायदा अ्पाय ू्होणार असे िा्क 
व ््लवी् आ्हे् . ्री जयांना िमीन वश्हवािणयाच े्हकक दऊे नये् असे शि््हा अशधकारी म्हण्ा् 
तयांना ् से ्हकक दणेया् ये् ना्ही् म्हणनू शम. अमीर अ्ली नाराि आ्हे् . नामदार शगबन म्हण्ा् 
िमीन कसणयाचा कुळाचा ्हकक तयास वािेल यास फरोक्त करणयाचा अशधकार अगदी परु्ा यावा. 
तयािी कोिा्लचा शकंवा मामलू वश्हवािीचा संबंध नसावा. यांना पढुले पररणाम शदसनू आले ना्ही्. 
सामाशिक व आशथ्लक र्डामो्डी करण ेझा्यास तया ्हळू ्हळू शसथरपण ेर्डवनू आण्या पाश्हिे् 
व तया अं् िःप्वतृ्ीचया र्ारे झा्या पाश्हिे्. असले वीय्लवान कायद ेकरणया् वेळ खच्ल करणयापेक्षा 
िे् कऱयांना िे् कीच े शिक्षण दणेया् खच्ल केलेला बरा. तयांना अशधक कष्ाळू, सवावलंबी व 
सतयधमवी बनशवले पाश्हिे. ईश्वराची भी्ी धरणयास शिकशवले पाश्हिे. िमीनी् प्ाप् असले्या 
लोकांचया ्हककांची गा्डाभर शनभ्लतस्लना करी् बसणयापके्षा वरील शिक्षण शद्यास तयाचा पररणाम 
चांगला ्होईल. तयाचया योगाने िी नैश्क क्रां्ी ्होईल ्ी मानय करणयास सरकारच सवाहंचया 
अगोदर ्यार ्होईल.”

“१८७१ मधये कालवयासंबंधी श्हदंसुथान सरकारने का्ही कागदपत्र प्शसद्ध केले आ्हे् , तया् 
का्ही वषाहंनी िमाबंदीच ेनवे नवे ठराव करणया् काय धोका आ्ह े्े दाखवनू शदले आ्ह.े आ्ा येथे 
वेळी अवेळी नयायखातयामाफ्ल ् अथवा रोशव्हनय ूखातयामाफ्ल ् सरकारास मधये प्डणयाची शिफारस 
्हो् आ्ह.े कोिा्लचया बा्हरे आपसा् समिु् ीला वाव ना्ही. शिवाय नवी खा्ी वाढवनू खच्ल 
वाढणार आ्ह े्े शनराळेच. शब्हार प्ां्ाला फायदा ्होणार ना्ही असे दरभगंयाच ेम्हाराि व नामदार 
पयारी मो्हन मकुरिी म्हण्ा्. बंगालचा ्री फायदा ्होईल काय? या प्श्नास अपवादरश्ह् ‘्होय’ 
असे उत्र मला दे् ा ये् ना्ही. फायदा ्होईल की ना्ही ्ह ेठरवी् बसणया् आणखी नवा परुावा 
गोळा करणया् अथ्ल ना्ही. िमीनदारी म्हणिे का्ही ि्ड चै् नयरश्ह् वस् ूनव्ह.े ्िी अस्ी ्र 
कालशनरपेक्ष िसे ि्ड पदाथाहंवर ्से श्चयावर प्योग करी् बस्ा आले अस्े. िमीनदार व कुळे 
यांचया शसथ्ी् फरक ्हो् आ्ह;े परं् ुइ्कया्च म्हणिे अशधकाऱयांच ेररपोि्ल आ्यानं्र आणखी 
का्ही मोठा फरक झाला आ्ह ेअसे ना्ही. म्हणनू एकवार ररपोि्ल आ्यावर पनु्हा लगेच दसुरा ररपोि्ल 
मागणया् अथ्ल ना्ही. माझ ेम्हणण ेमी आणखी सपष् करून सांग्ो. बंगा्या्ील ्हा्ाखालचया 
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अशधकाऱयांच ेररपोि्ल वाचनू मला ्र नवल वाि् आ्ह.े असा आधकारी प्थम आप्या प्ां्ा्ील 
दोन सदग्ृहसथांची म्े मागशव्ो. तयांना अवधी दोन शदवसांची दे् ो. व आपला ररपोि्ल सजि कर्ो. 
्ो म्हण्ो, “मी कायद्याचा मसदुा समग् वाचला, तया् िमीनदारांपासनू कुळांच ेसंरक्षण ्होणयाची 
मबुलक ्ेिवीि केलेली आ्ह.े कुळांना िेवढे ्हकक दणे ेअवशय आ्ह ेतया्ूहन्ही अशधक दणेयाचा 
वयवसथा आ्ह.े आ्ा िमाबंदीचा वसलू करणयाच ेकाम सोपे झाले! कुळे गैर कायदा ्हरैाण ्होणयाचा 
संभव ना्ही! गैरशिस् वाढ वसलुी् ्होईल? मळुीच ना्ही!” असे म्हि्यावर आपण प्माणा्ी् 
कायद्याची स्ु् ी केली असे तयास वािूनच की काय कोणिाण े्ो उलि म्हण्ो, “पोि वश्हवािाच े
प्कार वाढणार आ्हे् ! रय्ेच ेनकुसान ्होणार आ्ह!े फायदा शक्ी ्होईल ्े अशनशश्च् आ्ह.े व 
शदवाणी दावे वाढणार आ्हे् !’ मग यावर िवेिला सफाईचा ्हा् शफरवनू म्हण्ो. ्हा कायदा 
अगदी पररपणू्ल आ्ह.े’ अमकु एखादी दरुुस्ी करण ेराश्हले आ्ह ेअसे म्हणणयास मी असमथ्ल आ्ह!े 
या्ले खरे वम्ल असे आ्ह ेकी या अशधकाऱयाचया अगंा् आतमशवश्वास ना्ही. मग दसुरे तयाचयावर 
भरवसा ठेव्ील अिी आिा तयाने का करावी? ओररसा प्ां्ां्ील का्ही रय्ी अि्लदार अनशुच् 
भाषा वापरणयास शिकले आ्हे् . ्ी पाल्लमिेचया शिष्ाचारास धरून ना्ही. म्हणनू अशधक परुावा 
मागशवणयाचया भानग्डी् माझ ेअगं नसावे. शि्ह्ा्नू ररपोि्ल येऊन वष्ल झाले ना्ही. इ्कया्च 
सामाशिक व आशथ्लक पररशसथ्ी् मोठा्या र्डामो्डी झा्या ना्ही्. असतया ्र सथाशनक 
सरकारांनी तयांचयाशवषयी कागदपत्र पाठवनू शदले अस्े.”

“आ्ा कोण्े अपायकारक प्कार या कायद्याने ना्हीसे ्हो्ील व कोण्े उपायकारक प्कार 
अशस्तवा् ये्ील तयांची शचशकतसा करून रावसा्हबे म्हणाले ‘खदु्खस्’ िी कुळे आ्हे्  तयांचया 
वािेस न िावे ्ह ेबरे. ‘ठरावबंद’ अथवा ‘रश्हवासी कुळे’ ्ह े‘खदु्खस् कुळे’ या िबदांच ेसमानाथवी 
िबद नव्हे् . ह्ा िबदांचा अथ्ल प्शसद्धच आ्ह.े”

बंगा्या्ील िशमनीचया द्हा श्हिा्ील नऊ श्हसस े िमीन लागव्डीस आलेली आ्ह.े एक 
श्हससा प्ड् आ्ह.े श्ची लागव्ड कर्ाना िमीनदारांनी दसुऱया कुळास ्हवया तया िथवीवर ्ी 
कसणयास शदली, ् र ्ह्लीचया कुळांच ेकाय नकुसान आ्ह?े उलि ् ी पश्ड् राश्ह्याने िमीनदारांच े
नकुसान आ्ह.े ्े ्होऊ नये अिी तयांची इच्छा अस्यास ्े सोयीवार िथवीवरच कुळांना कसणयास 
िमीन दणेयास मोकळे असले पाश्हिे्. पश्ड् िमीन लागव्डीस आण्ाना नवया िथवी सरकाराने 
का रालावया्? व तया राल्ाना पवूवीचया रािसत्ेक्ेड का बोि दाखवावे? मी सरकारचा िो 
एकंदर वसलुावर दखेरेख ठेवणयाचा अशधकार आ्ह े्ो अमानय करी् ना्ही. परं् ुअसे शवचार्ो 
की अठरावया ि्का्ील क्षीणबल झाले्या बंगाल सरकारचा नमनुा नककल करणयास आमचया 
आ्ाचया सनदिीर व सवुयवशसथ् सरकाराने अससल म्हणनू का पढेु ठेवावा? म्हणनू बे अदबी न 
्होऊ दे् ा मी असे म्हण्ो की ्लुनातमक पद्ध्ी अिा बाब्ी् सदोष ्होईल.

“ररठाण िशमनीसंबंधी मात्र मी असे म्हण्ो की वश्हवािीस रे् ले्या िे्  िशमनीिी संबंध 
अस्याशिवाय बा्हरेचया कुळाक्ेड तयांची वश्हवाि दऊे नये. असा अशधकार िमीनदारास नसावा. 
कुळास्ही नसावा. ििेाऱया-ििेाऱयां् असले ्ंिे सव्ल दिेा् अतयं् िाचक ्हो्ा्; परं् ु या 
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्ंि्यांिी आणखी सामाशिक अथवा धाशम्लक कारणांचा संबंध िळुला की पापाच ेर्ेड भरून िा्ा् 
व एकंदर ग्ामसंसथेचा नाि ्हो्ो.”

पढेु रावसा्हबे म्हणाले िः-

“मला थो्ेड साधारणपण ेकरार करणयाच ेिे सवा्ंत्य अस्े तयावरील शनबंधांशवषयी बोललेच 
पाश्हिे. करार करणयाच े िे सवा्ंत्य अस्े तयाला का्ही प्ां्ांपरु्े अथवा का्ही शववशक्ष् 
वगा्लपरु्े योगय कारण शदसनू आ्यावर, सरकार शनबहंध राल्े. वास्शवक कायद्याप्माण े करार 
करून िी िमीन वश्हवािली िा्े ्ी वश्हवािणयाचा ्हकक फरोक्त करून दे् ा ये् ना्ही. ्थाशप 
्ह्लीचया कायद्याने कुळांना िी सवल् शदली िा् आ्ह,े ्ी कुळांचया दृष्ीने ्ातपरु्ी सोय केली 
आ्ह ेअसे समिावयाच.े परं् ुमागे शनशद्लष् केले्या पश्ड् िशमनीला (िी कोणी्ही करार करून 
वश्हवािीस रे् ली ना्ही श्ला) ्ही सवल् दे् ा उपयोगी ना्ही. करार करणयाच े सवा्ंत्य अिा 
प्डीक िशमनीशवषयी िमीनदाराला पणू्लपण ेअसले पाश्हिे. मात्र ्े कायदिेीर असले म्हणिे झाले. 
बंगा्यां्ील मलुकी अशधकारी ्े श्हराव ू प्हा् ना्ही्. मग का्ही अशधकाऱयांचया का्पशनक 
व्ु्लळा् बसशवणयाकर्ा िमीनदाराला च्षुकोणी आकार दणेया् काय म्लब आ्ह?े”

“या मसदु्या् का्ही कलम े आ्हे्  तयापासनू उपयोग ्होईल ्ो कसा काय याशवषयी संिय 
आ्ह.े का्हींनी शि््हा अशधकाऱयांच ेकाम वाढणार आ्ह.े का्हींनी इष् नस्ा, अवशयक नस्ा, 
लोकांचया खासगी वयव्हारा् सरकारला ्हा् राल्ा येणार आ्ह.े ्री िेथे कुळास व िमीनदारास 
का्ही सवल्ी दणे ेइष् आ्ह,े ्ेथे ्िी दणेयाची वयवसथा झालेली ना्ही ्ी व्हावी. ्ही बाब कोणची 
म्हणाल ्र पोि भा््डयाने दणेयाची शवशिष् पद्ध्ी ्होय. िमीनदार आपला ्हकक मके्तदारास दे् ा्. 
तयाप्माण ेकुळे्ही आपला िमीन कसणयाचा ्हकक पोि मकतयाने दे् ा्; तयाचया योगाने कुळांना 
एका्ूहन अशधक िमीनदारांना मक्ता रालावा लाग्ो. याचा बंदोबस् झाला पाश्हिे. िी कुळे 
आपली आपणच िमीन कस्ा् तयांची शसथ्ी चांगली आ्ह.े म्हणनू आि कायदा बदलणयाची िी 
संधी आली आ्ह ेश्चा फायदा रऊेन िशमनीच ेशवभाग करून शनरशनराळया कुळांचया माथयावर िर 
िबाबदारी िाक्ा येईल ्र ्से करणयाचा शवचार केला पाश्हिे.” “माझया वाि्याला िेवढा वेळ 
यायचा तयाचया्ूहन अशधक मी रे् लाच आ्ह.े आमचया दिेा्ील ्हवा पाणयाच ेमान लक्षा् रे् ा 
्ह्लीचया समिु् ीप्माण ेशि्के शम कर्ा ये्ा् श््के, शकंब्ुहना अशधकच मी रे् ले आ्हे् . 
आणखी कोणी या मसदु्याच ेशववरण करील ्र आनंदाने ऐकून रऊे.” असे सांगनू या मसदु्याच ेपढेु 
शवचार व्हावा असे म् रावसा्हबेांनी शदले.

 *    *   *

नं्र नामदार मकुरिींनी सचूना आणली की कलम २० पोि कलम ७ ्ह ेकाढून िाकावे. कारण 
एखाद्या कूळ एखाद्या गावा् १२ वषते एखाद्या िमीनीची लागव्ड करी् आ्ह ेशकंवा ना्ही ्हा प्श्न 
शनराला अस्ा ्े ्िी लागव्ड करी् आ्ह ेअसे अनमुान, शवरुद्ध बािचूा परुावा येई ्ो काढण ेव 
्े ्सेच शसद्ध आ्ह ेअसे धरण ेम्हणिे परुावयाचा बोिा भलतयाच पक्षकारावर िाकणयासारख ेआ्ह.े 
्ीस रावसा्हबेांनी पषु्ी शदली व ्े म्हणाले, “यापासनू िे अनमुान शनरणार आ्ह,े तयाने िमीनीची 
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मालकी िमीनदाराक्ूडन कुळाक्ेड िाणार आ्ह.े ्ह ेअनमुान भयाव्ह आ्ह ेअसे नयायमू् वी फी््ड 
यांनी म् शदले आ्ह.े ्सेच शम. ्ॅडशमपयर, पवूवीच ेबो्ड्ल ऑफ रेशव्हनयचू ेसभासद, यांनी शदले आ्ह.े” 
(्ही सचूना नामिंरू झाली.)

 *   *   *
दरभगंयाचया म्हारािांनी सचूना आणली की २३ कलमा् चौथया ओळी्ील ‘अयोगय’ िबद 

काढून ‘कायमची कमीयोगय’ ्ह ेिबद रालावे. कारण या कलमाचा उद्िे कूळ िर िशमनीची नासा्डी 
करू पा्हील ्र तयापासनू िमीनदाराच ेसंरक्षण व्हावे असा आ्ह.े कुळाला कायदिेीर री्ीने काढून 
िाक्ाना िर तयाने केले्या सधुारणांकर्ा तयांची नकुसानी भरून द्यावी असे आ्ह,े ्र मग कुळाने 
िमीनीची नासा्डी केली ्र उलिपक्षी िमीनदाराच ेसंरक्षण का करू नये? रावसा्हबेांनी श्हला पषु्ी 
शदली. व शम. नामदार बेली यांनी एक दभ्लगयाचया म्हारािांचया सचूनेप्माण ेसचूना आणली ्ी मिंरू 
झाली.

नं्र नामदार अमीर अली यांनी वश्हवािदार कुळास आपली िमीन वश्हवािणयाचा ्हकक 
दसुऱया कोणतया्ही सथावर िमीनीवरचा मालकी ्हकक शवक्ा ये्ो ्सा शवक्ा यावा अिी सचूना 
आणली. श्ला शवरोध कर्ाना रावसा्हबे म्हणाले असा फरक करणयाच े योिनाऱयांनी दिेाचा 
तयापासनू फायदा आ्ह ेअसे शसद्ध केले पाश्हिे. वश्हवािणयाचा ्हकक फरोक्त कर्ा ये् ना्ही असे 
बंगाल ्हायकोिा्लने ठरशवले आ्ह.े तयाचया पढेु बंगाल सरकारास व श्हदंसुथान  सरकारास िाणयाची 
इच्छा ना्ही. ्ह्लीची सचूना मानय के्यास दसुरी शकतयेक कलम ेकाढावी लाग्ील व शकतयेकास 
शनब्लध रालावे लाग्ील. नं्र नामदार मकुरिी, ना. शम. शगबन, ना. शम. ्हनिर व व्हाईसरॉय यांची 
भाषण ेझाली.

(्ही सचूना पर् रणेया् आली.)

नं्र दरभगंयाचया म्हारािांनी सचूना आणली तया् कलम ४३ गाळावे अिी शिफारस केली. 
तयास अनमुोदन दे् ाना रावसा्हबे म्हणाले, “जया रय्ेला िमीन वश्हवािणयाचा ्हकक प्ाप् झाला 
ना्ही तया रय्ेपासनू ्होणारा वसलू वाढशवणयाचया कामी का्ही अिी रालण ेनयायाच ेकसे आ्ह े्े 
मला समि् ना्ही असे शम. फी््ड म्हण्ा्. शववशक्ष् िथवीवर िो िमीन कसणयास रे् ो तयाला 
िमीन वश्हवािणयाचया जयादा ्हकक कसा प्ाप् ्होणार?”

नं्र नामदार सर सि्यअुि्ल बेली यांनी सचूना आणली की कलम २९ वे काढून तया् नवे कलम 
रालावे. िमीन वश्हवािणयाचा ्हकक जयाला प्ाप् झाला आ्ह े्े कूळ िर पैिाचया रूपाने ख्ंड दे्  
असेल ् र ् ो ख्ंड लेखी व रशिष्र कराराने का्ही प्माणा् का्ही अिींवर वाढशव्ा यावा. या सचूने् 
का्ही संशदगधाथ्ल िबदसमचुचय ्हो्ा. उदा्हरणाथ्ल  ‘ख्ंड अगदी कमी असेल ्र’ ‘वािवी ख्ंड’ इ. 
तयांना ्हरक् रऊेन रावसा्हबेांनी सांशग्ले की यांचया योगाने ्ों्डी परुावयाला वाव शमळणार आ्ह.े 
तयामळेु या कायद्या्ील का्ही मखुय ्त्वांच ेपररव ््लन ्होणार आ्ह.े”

िवेिी रावसा्हबेांनी एक सव्: अिी सचूना आणली की, सरकार िेव्हा िेव्हा या कायद्याच ेकलम 
११२ याची अमंलबिावणी करावयास शनरले ्ेव्हा मलुकी आशधकाऱयांनी केले्या िमाबंदीचया 
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ठरावांचया रेकॉ्ड्लस ् गव्हन्लर िनरल यांचया मिंरुीशिवाय कायमपणा येऊ नये. या सचूनेचया समथ्लनाथ्ल 
रावसा्हबे म्हणालेिः “्हा कायद्याचा भाग अपवादातमक आ्ह े असे या कायद्याची जया नामदार 
सभासदाक्ेड कामशगरी सोपशवली आ्ह े्ेच म्हण्ा्. या भागाची अमंलबिावणी करणयाच ेप्संग 
शि्के ये्ील, ्सेच शि्कया लवकर लवकर ये्ील असे लेफिननि गव्हन्लर म्हण्ा् श््के व 
श््कया लवकर ्े येणार ना्ही् अिी आिा कर्ो. ्थाशप सरकारी आशधकाऱयांना आप्या 
बलाचा उपयोग करून कधी कधी कुळे व िमीनदार यांचयामधील ्ंिा वसलुासंबंधी ठराव करून 
मो्डावा लागेल व कायद्याचया ने्हमीचया कलमास बािलूा सारावे लागेल. ्ह े खरे आ्ह े म्हणनू 
माझ ेम्हणण ेअसे आ्ह ेकी रेव्हीनय ूअमंलदारांनी करून शदले्या ठरावांना कायमपणा येणयापवूवी, 
गव्हन्लर िनरल यांचयाक्ेड अपील करणयाची संधी शमळाली पाश्हिे. अिी िथ्ल िमीनदार व कुळे 
या उभय्ांचया श्ह्ाची आ्ह.े मी कोणाशवषयी गैरशवश्वास धरी् ना्ही. या कायद्याचया या भागां्ील 
कलम े सरुाजयाप्ीतयथ्ल आवशयक आ्हे्  अिी गव्हन्लर िनरल यांना खात्री वाि् आ्ह.े श्चया 
योगाने बंगाल प्ां्ा् असले्या जया पररशसथ्ीवर का्ही प्काि प्ड् आ्ह,े श्चयाक्ेड पा्ूहनच मी 
वरील सचूना करी् आ्ह.े साधारण कायद्यांच ेशनब्लध िेव्हा बंद ्हो्ा् ्ेव्हा श्हदंसुथान सरकाराने 
उभय्ांच े ्ंिे शमिशवणयास मधयसथ ्होणयास ्यार असले पाश्हिे. मी ्ही सचूना साव्लिशनक 
श्ह्ाचया दृष्ीनेच आणी् आ्ह.े माझया म्े ्ही सचूना मानय झा्यास उभयपक्षांस धीर येणार आ्ह.े 
आमचया प्ां्ां् ्हककांची नोंदणी ना्ही. ्थाशप श्हदंसुथान सरकारास िर ्हककांची नोंदणी असली 
पाश्हिे असे वाि् असेल व ् ी ् यार करावयाची असेल ् र पढेु शिचयापासनू फायदा ्होईल अिीच 
नोंदणी ्यार करावी.”

(्ही सचूना मानय झाली.)

नं्र नामदार शगबन यांनी १२० वया कलमावर उपसचूना आणली. श्ला पषु्ी दे् ाना रावसा्हबे 
म्हणाले. “या पश्ड् िशमनीचया भागाच े मी नीि मनन केले आ्ह.े मोठ्या पश्ड् िशमनीचया 
मालकाने ररी िे् की करणयाकर्ा का्ही िमीन का राखनू ठेऊ नये ्े मला मळुीच समि् ना्ही. 
या कलमाप्माण े तयाने एक कूळ पश्ड् िशमनी् रा्ले रे रा्ले, की ्ी िमीन गेलीच म्हणनू 
समिा. तयामळेु या कलमाचा पररणाम असा ्होईल की ्ो आ् कुळे भरणारच ना्ही. रोि मिरूी 
रऊेन िे् ा् काम करणाऱयांची संखया वाढशवणयाचा िर या कायद्याचा ्हे्  ूनसेल ्र या कलमाने 
कायद्याचया मळूचया ्हे् सू धकका बसेल.”   

(सचूना नामिंरू झाली.)

नं्र नामदार शम. शगबन यांनी कलम १७४ गाळावे अिी सचूना आणली. कारण या कलमाने 
जया कि्लदार कुळाचा ्हकक शवकला िाणार आ्ह ेतयाला शवक्रीनं्र ३० शदवसांची मदु् ्ो ्हकक 
पर् प्ाप् करून रणेयाला दणेया् ये् आ्ह.े मात्र तयाने खरेदीदारास शललावा्ील रकमवेर िके्डा 
पाच फायदा द्यावयाचा आ्ह.े याने कुळे खरेदीचा शदवस पढेु ढकल्ील. प्ामाशणक िमीन कसणारी 
कुळे शललावा् भाग रणेार ना्ही्. तयांना कोिा्ल् खपेा रालणयास, पनु्हा ३० शदवस वाि बरणयास 
व पनु्हा पैसे पर् रणेयास वेळ ना्ही. सिो्ड लोक मधये प्ड्ील. ्े िमीन आप्याक्ेड ठेवणयास 
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शवक् न रे् ा पनु्हा कोणास फायद्याने शवकणयाकरर्ां रे् ील. ्ेव्हा रावसा्हबे म्हणाले, “सव्ल कोि्ल 
जया सटे्बािीचया शवरुद्ध आ्हे्  श्ला उत्िेन येणार आ्ह.े व्नदार कुळे व वश्हवािदार कुळे यांना 
एका अथवी मद् ्होणार आ्ह.े कारण आप्या ्हककांच ेशललावदार अस्ील तयांना वयािासकि 
पैसे दऊेन िाकून कृ्कमा्लचा पश्चात्ाप करणयाची सव्ड तयांना शमळणार आ्ह.े वारंवार आलेली 
संधी फुकि दव्डणाऱयांचा क्ड रणे ेरास् ना्ही. सटे्बािीस वाव शमळ्ो ्ही खरी अ्डचण उपशसथ् 
्होणार आ्ह.े तया् कोणाचा फायदा ना्ही.”

(सचूना नामिंरू झाली.)

नामदार मकुरिी यांनी कलम १७८ कारण ेएक सचूना आणली. श्ला पषु्ी दे् ाना रावसा्हबे 
म्हणाले, “वश्हवािदार कुळे व उपरी कुळे या् फरक ठेशवला पाश्हिे व रय् आशण िमीनदार यांचा, 
कोिा्लचया मद्ीशिवाय ्ंटे् आपसा् समिीने शमिशवणयाचा माग्ल िकय श््का अप्श्रुद्ध ठेवला 
पाश्हिे.”

(नामिंरू)

नं्र नामदार शम. सि्यअूि्ल बेली यांनी ्हा कायदा पसार व्हावा अिी सचूना आणली ्ेव्हा 
रावसा्हबे म्हणालेिः - “आिच या मसदु्यावर म् दणेयाचा प्संग आम्हावर येईल अिी आमची 
क्पना झाली नव्ह्ी. शनव्डक कशमिी् या कायद्याचया मसदु्याची र्डन नककी ्हो् अस्ा 
नामदार सभासदांनी िी भाषण ेकेली तया् व एकदा सभे्ील वादशववादा्, नामदार रेना्््डस िे 
म्हणाले की, शनव्डक कशमिीने रालनू शदलेली ्त्व ेसो्ूडन द्यावयाची ना्ही् तयाक्ेड लक्ष शदले 
म्हणिे १८५६ व १८६९ साली केले्या कायद्या्ील मलूभू्  ्त्वांस सो्ूडन िी कलम ेया मसदु्या् 
रा्लेली आ्हे्  तया् का्ही फरक ्होणयाची मला आ्ा पढेु आिा उरली ना्ही असे वाि्े. पढुील 
कठीण पररशसथ्ीच ेवण्लन ्हायकोिा्ल्ील शवर्ान नयायाधीि नामदार फी््ड यांनी एका वाकया् केले 
आ्ह,े ्े असे: ‘दिेाचया सवाभाशवक प्ग्ीला धरून िे ्हकक आम्ही राजयाचा कारभार कर्ाना 
उतपनन ्होऊ शदले तया् ्हा् रालनू िमीनीचया सवाशमतवाची शसमाशचन्ह े्हलशवणयापरु्ी कारण े
दाखशवणया् आली ना्ही्.’ ्ह ेम्हणण ेपोिरय्ेला व शबगरवश्हवािदार रय्ेसंबंधी पणू्लपण ेलाग ू
आ्ह.े श्हदंसुथाना्ील मामलू वश्हवािीप्माण ेअस्या रय्ेला का्ही फायदिेीर ्हकक प्ाप् ्हो् 
ना्ही्. मी ने्हमी चकुी कोणी दाखवनू दईेल ्र मानय करीन असे म्हणनू िे बोलायच े्े बोल् 
अस्ो. पोिरय् व शबगर वश्हवाि रय् या नवयानेच आ्ा उतपनन करणया् आ्या आ्हे् . 
आधीच अनेक ्ऱ्हचे े शभनन ्हककदार अशस्तवा् अस्ा तया्च आणखी शभननशवशभनन ्ऱ्हचे े
्हककदार नवयाने शनमा्लण करावयास नको ्हो्े.”

“रय्ेिी केलेले करार रशिष्र करावयास लावनू रय्ेला तयांचयार्ारे सरुशक्ष्पणाचा माग्ल खलुा 
अस्ा ्र पषुकळ रय्ेचा फायदा झाला अस्ा. शिवाय पवूवी िेथे ्हकक अशस्तवा्च नव्ह्े, 
्ेथे तयांचया शनशम््ल ीचया िकयािकय्ेसंबंधी कलम ेरालणया् आली आ्हे् . उदा्हरणाथ्ल पश्ड् 
िशमनीसंबंधी. ्ही रालणया् िर शदरंगाई झाली अस्ी ्र सरकारचा फायदा ्होऊन िशमनी् 
सधुारणा झाली अस्ी. कोणतया्ही वगा्लचया रय्ेचा मळुा् का्ही ्हकक संबंध नस्ा नवयाने केलेले 
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करार सरकारी री्ीने रशिसिर केलेले अ्िःएवं सरुशक्ष् असे करणया् लोकांना प्श्बंध का असावा 
्े समि् ना्ही. अिा करारांनी उभयपक्षांच ेक्याण झाले अस्े व दिेाची प्ग्ी झाली अस्ी.”

“या मसदु्याशवरुद्ध पषुकळ चळवळ झाली. श्चा्ही फार गिाबिा करणया् आला आ्ह.े ्री 
उभयपक्षांस सांग्ो की, तयांनी आि कायदा करणया् येईल तयाचा अमंल करणयास प्ामाशणकपण े
सा्हायय करावे मात्र माझया म्े शदवाणी दावे इ्के वाढणार आ्हे्  की शक्ी ्े मना् आण्यास 
भयच वािेल. या मसदु्याचया एवढ्या प्च्ंड आवारा् आपसा् समि करणयाला वाव ठेवणारे एक्ही 
कलम ना्ही. ्हा प्कार असा का ्े मला अगदी समि् ना्ही. मी सव्ल कागद फार काळिी रऊेन 
वाचले आ्हे् . तयावरून मला वाि्े की, शदवाणी दावयांची वाढ या कायद्याने ्होईल. म्हणनू या 
मसदु्याचयाशवरुद्ध म् शदले ना्ही ्री मला ्फते  म् दे् ा ये् ना्ही म्हणनू वाईि वाि्े.”

प्ाप्ीवरील कराचा कायदा
१८८६ साली श्हदंसुथान सरकाराला आपले उतपनन ७०,००,०००, सत्र लक्ष रुपयांनी 

वाढवावयाच े ्हो्े. तयाकर्ा प्ाप्ीवर कर बसशवणयाचा कायदा काउशनसलपढेु आणणयाची 
परवानगी सर ए. कॉश्व्हन यांनी माशग्ली. ्ेव्हा आया् मालावरील िका्ीचा प्श्न उद्भवनू 
तयावर रावसा्हबे फार झग्डले.

“ििे वरिीवनदास व ििे िापरुिी यांना सांगा की आया् मालावरील िका्ीसंबंधाचया 
यदु्धा् गुं्लो आ्ह.े” 

(११.१.८६ ििे ्हरशकसनदास यांना पत्र)

रावसा्हबेांना या काया्ल् कुणाच ेसाह् शमळाले ना्ही अिी तयांची ्क्रार ्हो्ी. “माझी शसथ्ी 
येथे चमतकाररकच आ्ह.े कौशनसला्ील चार श्हदंी सभासदांपैकी दोन येथे ना्ही्. एका मोठ्या 
सामथय्लवान संसथेचा एक प्श्शनधी आ्ह.े पण तयाने अिनू एक ओळ्ही शल्ूहन धा्ूडन शदली ना्ही. 
चमेबरचा िो सभासद आ्ह ेतयाचयाक्ूडन िेवढे काम ्होईल अिी आिा वाि् ्हो्ी ्ेवढे तयाने 
करून ठेवले आ्ह.े मी फक्त माझ ेमदु् ेपढेु आणीन व सवसथ बसेन. मी सव्लच शबलाशवरुद्ध म् नमदू 
करून ठेशवले आ्ह.े ्मु्ही म्हण्ा ्े मला एकंदर मानय आ्ह.े पण अद्याशप मुबंई्ील साव्लिशनक 
संसथांक्ूडन एक अक्षर शलश्हलेले शचिोरे्ही आले ना्ही! मद्रासकरांनी मात्र धीिाईने चाल केली 
आ्ह.े कलकत्ा ्हळू्हळू मागा्ूहन ये् आ्ह.े पण मुबंई कोठेच ना्ही!” २३.१.८६च ेबेंगाली यांना 
पत्र.

्ही अिी असह् शसथ्ी रावसा्हबेांना खदेकारक झाली असे शदस्े.

“्मु्हाला अिनू माझी येथे शसथ्ी काय आ्ह ेश्ची बरोबर क्पना झाली ना्ही असे शदस्े. ्ी 
सखुाचया शसथ्ीचया उलि आ्ह.े शसलेकि कशमिी्नू कायदा बा्हरे प्ूडन आला आ्ह.े आ्ा का्ही 
चालणार ना्ही. वािेल ्ी सचूना आणली ्री ्ी खात्रीने नापसं् ठरेल.” 

(२३.१.८६ ्डॉ. शभकािी यांना पत्र)
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“प्ाप्ीवरील कराचा कायदा पढुील िकु्रवारी शनकालास येणार ्ेव्हा आम्ही मात्र शनराळे रा्ूह. 
कारण ्ो कायदा कायमचा करणार.” 

(२३.१.८६ वे. वामनराव िोिीबवुा यांना मराठी पत्र)

“या कराचया आयमु्लया्लदशेवषयी ्मुच ेम् माझयािी िळु् ना्ही म्हणनू मला वाईि वाि्े. मी 
सव्: या कराचया खातया् कलेकिर ्हो्ो व तया खातयाशवषयी अदमासाने बोलायच ेव तयाचया 
्फते ने ्होईल ्ेवढे बोलायच ेम्हणिे याचयामळेु च्हा्डखोर बा्मी दणेाऱयांची सेना, शकंवा लफंगे 
आशण म्ंडळी इतयादींचा सळुसळुाि ्हो्ा व तयांचयापढेु मोठे सत्ाधीि्ही ्ह्बल ्हो्ा्.” 

(२६.१.८६ च ेशिशिर बाबसू पत्र)

या यदु्धाची का्ही क्पना वाचकांना व्हावी म्हणनू ्हा कायदा काउशनसला् पास झाला तयावेळी 
रावसा्हबेांनी भाषण केले तयाचा सारांि पढेु शदला आ्ह.े

रसतयांचया नाकयावरील िका्, मयशुनशसपाशलि्यांच ेकर, शमठावरील कर व ्ीस ्ीस वषाहंनी 
फेर्पासणी ्होऊन वाढ् िाणारे िशमनीवरील कर इतयादी सरकारदणेयाने आधीच ओ्डरस्ीस 
आले्या िे् ीचया उतपननावर ्हा कर बसावयाची ना्ही म्हणनू रावसा्हबेांनी आनंद प्दशि््ल  केला. 
तयाचप्माण े खाऱया िशमनीवरील उन्हाचया ्ापाने झाले्या खरप््ुडया शमठाकर्ा ओरप्ाना 
आढळणाऱया गरीब प्िेचया शमठावर आधीच बसशवलेला कर सरकारच ेउतपनन वाढवावयास्ही 
वाढवावयाचा ना्ही म्हणनू सरकारचया ि्हाणपणाची तयांनी ्ारीफ केली. धानयाप्माणचे मीठ 
करापासनू अगदी मकु्त पाश्हिे, ्े िकय नसेल ्र शनदान तयावरचा कर िकय श््का ्हलका 
पाश्हिे असे म् नमदू करून ठेवले.७ सत्र लाखांची ्िू भरून काढणयाकरर्ा आया् मालावरील 
िका्ीची बाब काउशनसलापढेु ना्ही ्ही खदेाची गोष् आ्ह,े असे सांगनू रावसा्हबे म्हणालेिः 

“श्हदंसुथाना् आया् मालावर िका् बसशवलेली ्हो्ी, ्ी सव्ल िगा्ील शभनन दिेां् आया् 
मालावर बसशवले्या िका्ीपेक्षा फारच कमी ्हो्ी.”

“शिवाय शवलाय्े्ूहन येणारे ्लम काप्ड शीमं्  लोकांचया चनैीकर्ा अस्यामळेु तयावरील 
िका् उठवणयाच ेकारण नव्ह्े. नं्र १८६७ सालापासनू १८८५ सालापयहं् आया् मालाची 
वाढ ८ िेक्डीचया आकारापासनू पव्ल्ाचया आकारापयहं् किी वाढ् गेली ्े सालोसालच ेआक्ेड 
दऊेन शसद्ध केले. व या मालावरील िका्, िी ्हलकया् ्हलकी ्हो्ी ्ी उठवनू श्हदंसुथानच ेकसे 
शवनाकारण नकुसान ्हो् गेले ् े दाखशवले व आया् मालावर िका् बसशवण े्ही प्ाप्ी वाढशवणयाचा 
श्हदंसुथानाचा कायदिेीर ्हककाचा माग्ल अस्ा ्ो बंद करणयास नको ्हो्ा असे सपष् सांशग्ले. 
िके्डा सववा रुपया प्माण ेया आया् मालावर िर तयावेळी िका् बसशवणया् आली अस्ी ्र 
६६ लाख रुपये िमले अस्े व श्हदंसुथानचया २५ कोिी प्िेवर माणिी अधा्ल आणाच कर बसला 
अस्ा; परं् ु गरीब लोक, ्ह े ्लम सु् ाच े काप्ड वापरी् नस्यामळेु एवढ्या प्माणाने्ही कर 
तयांचयावर बसला नस्ा. शीमं् ांचया चनैीला ्ो स्हि झपेला अस्ा. शिवाय ्हा कर अप्तयक्ष 
री्ीने बस् अस्यामळेु प्तयक्ष री्ीने बस् असले्या प्ाप्ीवरील कराप्माण े िाचक झाला 
नस्ा. इगंलं्डसदु्धा ने्हमी खु् या वयापार पद्ध्ीचा पा्डा जयाचया तयाचया िवळ वाचनू प्संगोपात् 
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परकी दिेां्नू इगंलं्डमधये येणाऱया मालावर िका् बसशवणयास कमी करी् ना्ही. असे अस्ा 
शविषे्िः असा आया्ीवरील कर गररबांना मळुीच िाचक नस्ा व ्ो नसुतया शीमं् ांवर प्ड् 
अस्ा व श्हदंसुथानचया श्िोरीस तयाने बळकिी ये् अस्ा, श्हदंी लोकांचया फायद्याकर्ा्ही 
नसु्ी नावाची म्हणिे अ्प िका् बसशवणयास श्हदंसुथानालाच का परवानगी नसावी अिी पचृ्छा 
केली. आया् मालावरील िका् वसलू करणयास खच्ल थो्डा लाग्ो व प्ाप्ीवरील कराचा वसलू 
करणयास खच्ल फार लाग्ो. म्हणनू या दसुऱया म्हाग कराचा अगंीकार ्हो् अस्याबद्ल आश्चय्ल 
प्कि केले. प्ाप्ीवरील कर बसशवणयाचा माग्ल शनवा्लणीचा उपाय आ्ह;े तयाचा अगंीकार उठ्या 
बस्या करावयाचा नस्ो असे सचुशवले. या कराचा वसलू करणया् मोठमोठा्या अ्डचणी 
उतपनन ्हो्ा्. तया सव्ल िरी सांग् बसावयास नको आ्ह,े ्री ्हा कर प्ामाशणक मनषुयास िाचक 
्हो्ो. मनषुयाची नी्ी भ्ष् करणारा ्हा माग्ल आ्ह.े असा अनभुव ्हा कर प्थम बसशवला तयावेळी 
रावसा्हबे तयाच कामावर अस्यामळेु तयांना चांगला आला आ्ह ेअसे तयांनी सांशग्ले. या कराच े
अवलंबन करू नये असे िे लोक आिपयहं् सशवनय वाणीने सरकारास सांग् आले तयांचया तया 
वाणी् मी वरील कारणास्व भर राली् आ्ह,े असे म्हणाले. श्हदंसुथानचया खचा्लची लक्षपवू्लक 
चौकिी करणयाच े गव्हन्लर िनरल यांनी ठरवले आ्ह.े तयाप्माण े चौकिी ्होऊन ्हा प्ाप्ीवरील 
कर बसवावयास लावणारी कारणचे उरणार ना्ही् अिी सौखयाव्ह आिा दि्लशवली व ्े पढेु 
म्हणालेिः- “माझया इलाखया् िमीन मोिणीच ेकाम संप् आले अस्ा तया खातयाची आ्ा िरूर 
ना्ही. ् े द्हा वषाहंपवूवी िेवढे अवाढवय खचा्लच े्हो्े ् ेवढ्याच खचा्लच ेआ्ा आ्ह.े १८२० साली या 
खातयाशवषयी माउंि सियअूि्ल एश्फनसिन काय म्हणाले ्े लक्षा् रे् ा जया शि्ह्ां् या खातयाच े
काम सरले आ्ह ेतया शि्ह्ां््ही या खातयास शचरंिीशवतव प्ाप् झाले आ्ह े्े वथृा ्होय.”

“रानाचया खातयाच ेशपल ूआ्ा इनाम कमीिनाप्माण ेवाढीस लागले आ्ह.े”

“या सव्हते खातयाचयाच पायावर म्हणिे याच इमार्ीचया अवाशिष् सामग्ी्नू िे् ीचया 
खातयाची रचना ्होऊ रा्लेली आ्ह.े मी सव्िः िशमनीचा मालक आ्ह.े िे् ी किी कर्ा् तयाची 
माश्ह्ी आ्ह ेव वेळोवेळी िी माश्ह्ी शमळ्े श्चा मी उपयोग करी् अस्ो व ्ीवरून सांग्ो 
की या खातयावर ्होणाऱया खचा्लच ेप्माण या खातयापासनू ्होणाऱया फायद्याचया प्माणा्ूहन फार 
मोठे आ्ह.े म्हणनू या खातयाक्ेड पे्मदृष्ीने मला प्हा्ा ये् ना्ही. परं् ुया सव्ल खातया्ूहन आणखी 
एक खा्े आ्ह ेव ्े असे आ्ह ेकी एकामागनू एक येणारे फ्डणीस तयाची वाढ ्छािणयाशवषयी 
उतसकु्ाच दाखवी् आले आ्हे्  व तयाप्माण ेसरकारला एक शदवस उद्यकु्त झालेच पाश्हिे. ्े 
खा्े कोठले ्र सैनयाच ेखा्े. या्ील सिाफ कोरमधील बढतया, सर चाल्लस टे्व्हालयान १८७० 
साली लं्डनमधये म्हणाले तयाप्माण े चाकरीचया वषाहंबरोबर अशधकाशधक शमळ् िावयाचयाच. 
का्ही वषाहंनी सव्लच मोठ्या पदवीस पावनू मोठाले पगार व मोठ्या्मोठी पेनिने खा् बसावयाच.े 
आम्ही बरोबरच वदृ्ध ्हो् आ्हो् व आमची सारखीच वदृ्धी ्हो् आ्ह े्हा तयांचया गाणयाचा सरू 
आ्ह.े ्ही शसथ्ी समाधानकारक ना्ही व पढेु फार असमाधानकारक ्होईल. ्ह ेमाझ ेम् ना्ही. पण 
आ्ा रे्वेचा प्सार झाला आ्ह.े दिेा् सव्लत्र िां््ा आ्ह.े मग एवढ्या सैनयाची आवशयक्ा 
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ना्ही.९ सैनयाची क ््लबगारी राखनू ्हा खच्ल िर कमी करणया् येईल ्र प्ाप्ीवर कर ठेवणयाचा 
प्संगच येणार ना्ही.”

नं्र कर आकार्ाना वयापारी लोकांनी शदलेले उतपननाच ेआक्ेड बा्हरे फुि्ा कामा नये. ्ही 
शमळालेली माश्ह्ी गपु् ठेवणयाची खबरदारी रे् ली पाश्हिे व ्ी खबरदारी शसलेकि कशमिीक्ेड 
शबल गेले म्हणिे रणेया् येईल. अिी रावसा्हबेांनी अिा प्कि केली.

नं्र शसलेकि कशमिीचया ररपोि्लवर चचा्ल सरुू व्हावी असे काउशनसला् सचूना आण्यावर 
रावसा्हबेांनी या कायद्यावर दसुरे मदु्सेदू भाषण केले. ्हा कायदा पसार करावयाचाच असेल ्र 
तयाला एक शकंवा दोन वषाहंची मदु् रालावी असा तयांनी आग््ह धरला व म्हणाले, “िर ्हा कर 
सालोसाल ्हया् ठेवावयाचा असेल ्र या दिेाचया करांचा िो इश््हास आ्ह े्ो याचयाशवरुद्ध 
साक्ष दईेल. असला प्तयक्ष सवरूपाचा कर या दिेाचया शसथ्ीस अनशुच् आ्ह.े गलॅ््डसिन सा्हबेांच े
्र ्हा कर िास्ी् िास्ी सा् वषते पयहं्च रा्हावा असे म्हणण ेआ्ह.े १८३९ पासनू १८४४ पयहं् 
िाचक असलेले कर जया सरकारने ना्हीसे केले तयाच सरकारने शफरून असला कर बसशवणयास 
उद्यकु्त ्हो्ा कामा नये. झालेच ्र याची मदु् अमकु असे शनश्चयाने ठरशवले पाश्हिे.”

नं्र नामदार मकुरिी यांनी 'सालोसाल' ्ह ेिबद शबला्नू गाळले िावे अिी सचूना१० आणली. 
श्हला रावसा्हबे दिुोरा दे् ाना म्हणाले.

“आकारणी् शवषम्ा अस्े या सबबीवर या कराचया शवरुद्ध सव्ल िन्ा अस्े ्ही गोष् फार 
म्हत्वाची आ्ह.े वसलुाचया कामा् िी ररकामी चौकिी करावी लाग्े श्च ेपररणाम चांगले ्हो् 
ना्ही् व सवाहं् वाईि पररणाम ्हो्ो ्ो ्हा की पषुकळ फसवाफसवी सरुू ्हो्े. ह्ा प्काराची 
शनंदा कर्ाना शक्ी्ही क्डक भाषा वापरली ्री ्ी मदृचू ठरेल.” या अथा्लचा उ्ारा गलँ््डसिन 
सा्हबेांचया भाषणा्नू दऊेन रावसा्हबेांनी आप्या म्ाच ेसमथ्लन केले. सरकारच ेकाम सरुळी् 
चालणयास द्रवय पाश्हिे ्े िमशवणयास एक दोन वषाहंपरु्ेच िर अिी कराच ेअवलंबन करावयाच े
अस्े ्र मी ्फते ने म् शदले अस्े. ्हा कर कायमचा बसवावयास आधार ना्ही म्हणनू अिी 
करािी मला का्ही क ््लवय ना्ही असे सपष् सांशग्ले.

नामदार पयारीमो्हन मकुरिी यांची सचूना नापास झाली. ्ह ेभाषण रावसा्हबेांचया ने्हमीचया 
री्ीप्माण ेमदु्सेदू साधार व सपष्ोक्तीप्चरू आ्ह.े ्े संशक्षप् अस्यामळेु गौण मदु्यांच ेवण्लन तया् 
आले ना्ही. आप्या म्ाचया पष्ु्यथ्ल शदलेली कोष्के, सर टे्व्हशलयान सारख ेिनेु फ्डणीस व सर 
शव्यम मनैसफी््ड सारख े संनयाशधकारी व मुबंईच ेसोराबिी िापरुिी बेंगालीसारख ेअनभुशवक 
वयापारी यांची म्े उच् सथळी रावसा्हबेांनी शदलेली आ्हे् . तया योगाने ्ह ेभाषण शचरसमरणीय 
झाले आ्ह.े

एवढे सरस भाषण रावसा्हबेांनी केले खरे पण तया्ील का्ही म्हतवाच े मखुय्िः सैनयाचया 
खचा्लसंबंधाच ेव दसुरे का्ही भाषण वजय्ल करून बाकी भाषण अगँलोइशं्डयनांचया दशैनकां्नू आले 
्हो्े. तयामळेु मुबंई गॅझिेच े चालक शम. शग्अरी याक्ेड रावसा्हबेांना आपले सव्ल भाषण ्ारेने 
पाठवावे लागले व मळू भाषण शवस्ृ् पण ेमुबंईचया व कलकतयाचया पत्रां््ही येणयाची ्िवीि 
करावी लागली.
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लरलेुखनपद्ध्ी तयावेळेस पणू्लतवास पोचली नसावी. रावसा्हबेांच े भाषण शबनचकू उ्रून 
रणेया् ये् नसे अिी तयांची ्क्रार असे. म्हणनू सरकारी री्ीप्माण ेभाषण े्छापली िा् ्ेव्हा 
आप्या भाषणाची प्फेु ्पासणयास रावसा्हबे मागवी् अस्.

श्हदं ूव बौद्ध या धमा्ल्ील लोकांचया मतृयपुत्र करणयाचया  
अशधकाराशवषयीचा कायदा ११

श्हदं ूव बौद्ध या दोन धमाहं्ील लोकांना मतृयपुत्र करून आप्या मालमत्चेी आप्या पश्चा् 
वयवसथा करणयाचया अशधकाराशवषयी १८८१ साली एका कायद्याचा मसदुा श्हदंसुथान सरकारचया 
कायदकेान ूकरणाऱया सभे्  यावयाचा ्हो्ा. तयावर मुबंई सरकारने शवचार्यावरून रावसा्हबेांनी 
म् शदले तयाचा सारांि िः-

या्ील एक भाग फारफार ्र शनरथ्लक ठरेल व दसुरा पररणामी रा्कु ्होईल. करू रा्ले्या 
कायद्याची अवशयक्ा ना्ही, व आ्ह े असे शसद्ध केलेले ना्ही. अिा ्ऱ्हचेा कायदा के्यास 
आप्या पशवत्र धम्लिास्तावर ्तकाल राला आला असे सव्ल श्हदंूसं वािेल. वारसाचया बाब्ी् 
व इ्र करारांचया बाब्ी् श्हदंधूम्लिास्ता् ्हा् न रालणयाला सरकार मागेच वचन दऊेन चकुले 
आ्ह ेतयाचा भगं ्हो् आ्ह ेअसे वािेल. िनुया समृ् ीग्ंथां् मतृयपुत्र करणयाचया अशधकाराशवषयी 
बीिभू्  वचने आ्हे्  की ना्ही् ्हा आ्ाचा प्श्न ना्ही, परं् ुका्ही एका ्ऱ्हचेी मतृयपुत्रे करून 
ठेवणयास समृ् ीचा आधार आ्ह ेव तयावरूनच मतृयपुत्रे करणयाचा ्ह्ली ्र बराच प्रा् प्डला 
आ्ह.े म्हणनू मतृयपुत्रे करणयाचया वश्हवािीस आळा रालणयाने इगं्िी कायद्याचया ध्वीवर केलेले 
सकूमभदेी शनयम िे श्हदंसूमािास लाग ूना्ही् ्े तयास लाग ूकरणयाने मतृयपुत्र करून मालमत्चेी 
वयवसथा करणयाचया पद्ध्ीची वाढ ्होणार ना्ही.

या मसदु्याचया ्हे् पूत्रका् म्हिले आ्ह ेकी श्हदं-ूमतृयपुत्राचा १८७० चा एकशवसावा कायदा, 
लोअर बेंगाल, आसाम व मद्रास ि्हर व मुबंई ि्हर येथे लाग ूके्याने खोिी िपथ रणे,े बनावि 
दस्ऐवि करण े इ. कपि प्योगांस गे्या ११ वषाहं् चांगलाच आळा बसला आ्ह;े म्हणनू ्ो 
कायदा शरिशिि श्हदंसुथाना्ील अवशिष् राश्हले्या भागास लाग ूकरण ेइष् आ्ह.े पण जया शठकाणी 
सकसेिन अकॅि व श्हदं-ूमतृयपुत्राचा कायदा लाग ूकेलेला ना्ही तया शठकाणी ्ह ेगनु्ह ेस्् अवशयमेव 
वाढ्याची उदा्हरण ेसोब्चया कागदपत्रा् शदलेली ना्ही्. बनावि लेखास या कायद्याने आळा 
कसा बसेल ्े समि् ना्ही. खोि्या िपथेस लेखी मतृयपुत्र अस्याने अिं्िः आळा बसेल.

्मु्ही मतृयपुत्रच लेखी असावे असे ठरशव्ा मग मनषुयाच ेप्तयेक करार मदार लेखी असावे्  
असे का ठरवी् ना्ही? श्हदंसुथाना् कोणतया्ही वयव्हाराला लेख अवशय आ्ह ेअसे ना्ही. ्हा परुा्न 
सपं्दाय आ्ह.े असे अस्ा ्ही पद्ध्ी मो्ूडन िाकणयाकर्ा आरंभी इलाखयाचया रािधानीचया बा्हरे 
केले्या मतृयलेुखांसच का ्हा्ािी धरणया् ये् आ्ह?े

्हा कायदा लाग ूकरणयाच ेदसुरे एक कारण सरकार पढेु आण्े ्े ्ह ेकी कायदा म्हिला म्हणिे 
्ो सवाहंस समसमान असावा. असे आ्ह,े ्र ्हा कायदा मसुलमानांना  का लाग ूकरी् ना्ही, ्े 
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कळणयासारख ेना्ही. म्हमंदी धमा्ल् ् ों्डी मतृयपुत्र शव्ही् आ्ह,े व ् े ् सेच श्हदंधूम्लिास्ता््ही शव्ही् 
आ्ह.े खोि्या िपथांची िी सबब श्हदंूचंया परु्ा कायदा बदलणयाकर्ा पढेु आणणया् आली 
आ्ह,े ्ी सबब मसुलमानांचया संबंधी्ही कायदा बदलणयाकर्ा परेुिी वािली पाश्हिे. ्ह्लीच े
शबल व १८७० चा कायदा ्ही १८६५ चया सकसेिन अकॅिाच्ल शवस्ृ्  रूपे आ्हे् ; पण सकसेिन 
अकॅि ् र श्हदं,ू मसुलमान व बौद्ध या धमा्ल्ील लोकांना लाग ूना्ही असे ठरलेले आ्ह.े रिम्हदिेां्ील 
बौद्ध धमवीयांना ्हा कायदा पाश्हिे असेल व ्े ्से सांग् अस्ील ्र तयांचया गरिेपरु्ा करा. 
श्हदंूसं, ्सेच म्हमंदीयांना तयांचया धम्लिास्ता् ्हा् रालणारा कोण्ा्ही कायदा अरुशच उतपनन 
करणारा आ्ह.े ्हा कायदा करणयापवूवी सरकारने िरा थांबनू सवसथपण ेशवचार करावा अिी माझी 
शवनं्ी आ्ह.े द्हावया कलमां् ठरशव्याप्माण े्हा कायदा का्ही शि्ह्ांना लाग ूकरावयाचा ना्ही. 
म्हणिे जयांना ्हा कायदा लाग ू करावयाचा आ्ह े तयांची ्हा कायदा आमचयाकर्ा करा अिी 
मागणी ्हो्ी असे शसद्ध ्हो् ना्ही. याचा अथ्ल असा ्हो्ो की श्हदंसुथान  म्हणिे एक ने्हमीची 
कायद्याची प्योगभमूी आ्ह,े असे समिले िा्े.

श्सरे कारण असे दाखवणया् आले आ्ह ेकी िेथे िेथे श्हदंूचंया मतृयपुत्राचा कायदा लाग ूआ्ह े
्ेथे ्ेथे िशमनीचा भाव चढ् गेला आ्ह.े कारण काय? ्र म्हण ेतयाने िशमनीचया मालकीचा पत्ा 
बरोबर लाग्ो व भराभर खरेदी शवक्री ्हो्े. तयावर मी म्हण्ो की मुबंईशवषयी शवचाराल ्र ्ह े
म्हणण ेखरे ना्ही. माझा मुबंईचया िशमनीचया शकम्ीचया इश््हासािी संबंध पषुकळ ये्ो. मी सव्: 
२० वषाहंचया पवूवीपासनू येथील का्ही िशमनीचा मालक आ्ह.े कॉपणोरेिनचा सभासद आ्ह.े िाउन 
काउशनसलचा सभासद आ्ह.े परं् ुया कायद्यानेच िशमनीची शकंम् वाढ्याच ेमला ठाऊक ना्ही.

श्हदं ूअथवा बौद्ध मनषुयाला मतृयपुत्रावरून मालमत्चेी शव््हवेाि लावणयाचा अशधकार केवढा 
आ्ह े्े शनशश्च् करणयाकर्ा कलम ३ ्ह ेरा्लेले आ्ह,े व ्ो अशधकार केवढा आ्ह ेअसे पसुाल 
्र ्े कलम सांग्े की श्हदं ू अथवा बौद्ध म्हणनू अवशिष् ररकथोपभोग रणेयाचा जयांचा ्हकक 
आ्ह ेतयासंबंधी का्ही शनबहंध ठेऊन मालमत्चेी शव््हवेाि करणयाचा तयाला िेवढा अशधकार आ्ह े
्ेवढा! म्हणिे श्हदंधूम्लिास्ताक्ेड अथवा बौद्धधमा्लक्ेड वळ्याशिवाय वरील मतृयपुत्रशवषयक 
अशधकार शनशश्च् करर्ा ये् ना्ही. मग या कलमाचा उपयोग काय? ्ह ेकलम रालनू एका शवशिष् 
िबदसमचुचयाबद्ल दसुऱया शवशिष् िबदसमचुचयाची योिना करण े्ह ेरोिाळा उतपनन करणयासारख े
आ्ह.े

या् श्हदंचूा अशवभक्तपणा (Joint Family) व इशंगलिांचा संयकु्तोपभोगाशधकार (Joint Tenancy) 
यां् सामय आ्ह े पण ऐकय ना्ही. म्हणनू श्हदं ू कुिंुबाच े वण्लन इगं्िी पाररभाशषक िबदां् करण े
अनथा्लव्ह आ्ह.े

सवाशि्ल् मालमत्ा कोण्ी? शिची शव््हवेाि लाव्ा ये्े ्ी मालमत्ा कोण्ी? व अशवभक्त 
कुिंुबां्ील मनषुये दोन्ही ्ऱ्हचेया मालमत्चेया शव््हवेािीस शक्ी आळा राल ू िक्ील? ्ह े
श्हदंधूम्लिास्ता्ील ग्हन प्श्न आ्हे् . तयाशवषयी परसपरशवरुद्ध शनवा्ेड ्हो् अस्ा्. म्हणनू 
तयाशवषयी कायद्यास शनशश्च्पणा येई्ो ्ह ेकलम करण ेइष् ना्ही. मतृयपुत्र करून बापाने लावलेली 
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शव््हवेाि गैर कायदा आ्ह ेअसे ठरशवणयास मलुाने आणले्या शफया्लदीवरून १८८१ चया दसुऱया 
अपीला् मुबंई ्हायकोिा्ल् दोन नयायाधीिांनी एकत्र बसनू ् ी शव््हवेाि उलिी शफरवली याचा अथ्ल 
असा ्हो्ो की शिकाऊ फारक् करण ेअिकय नसले ्री अवयव्हाय्ल आ्ह.े पशश्चम श्हदंसुथाना् या 
कायद्याच ेश्सरे कलम शनषफल आ्ह.े

यावरून कोणी असे म्हणले की अिी पररशसथ्ी अस्यावर असले कायदचे कर्ा यावयाच े
ना्ही्. िर लोकां् असले्या रूढीवरून (शिचयाशवषयीचा परुावा नीि गोळा केला आ्ह े्ीवरून) 
नयायाधीि शनण्लय करू लाग्ील व इगं्िी शवचारांनी रंशग् झाले्या अ् एव अशधक शवकृ् 
झाले्या श्हदंधूम्लिास्तावरील ग्ंथांचया भाषां्रा्ील उ्ाऱयांवरून शनण्लय करणयाच ेबंद कर्ील 
्र ्ह्ली जया चकुा ्हो् आ्हे्  तया कमी ्हो्ील. का्ही ्री साव्लिानक श्ह्ाच ेका्पशनक धयेय 
(िे आम्ही श्हदं ूअिं्िः सदु्धा मानी् ना्ही ्े) पढेु ठेऊन श्हदंूचंया सामाशिक व धाशम्लक रचने् 
ढवळाढवळ करणयाच ेिाळणयाशवषयी शि्का सावधपणा कायद ेकर्ाना ठेवणया् येइल श््का 
अवशय आ्ह.े

मनषुयाचया खऱया इच्ेछप्माण ेवयवसथा करणयाला िर शनब्लध रा्ले ् र इच्छापत्रावरून आप्या 
मालमत्चेी शव््हवेाि लावणयाला उत्िेन शमळणार ना्ही. कपिप्योगाची बंदी व मालमत्चे े
कायदिेीर सवाभयं्र ्होणयाकरर्ा िे शनबहंध राल्ा ये्ील (मग ्े शक्ी का म्हाग प्ड्ना? 
्री) ्े रालावे असे मी कबलू करीन. इच्छापत्रावरून मालमत्चेी शव््हवेाि करणयाशवषयीचया 
कायद्याची ्ह्लीची अवसथा म्हणिे बा्यावसथाच आ्ह.े श्ला िर आमचया् असले्या 
दानधम्ल करणयाचया सवाभाशवक प्वतृ्ीची िो्ड ्होऊ शदली व सशुिशक्ष् लोकांनी चांगले वळण 
लावले ्र पथृवीचया भारंभार क्याण ्होईल म्हणनू या कायद्याचया वाढीला शनबहंध राल ूनये व 
लोकांचया इ्र सामाशिक संसथाबरोबर ्ी वाढ सारखी ्होऊ द्यावी. इगं्िी गुं्ागुं्ीचया कायद्याच े
रोप श्हदंसुथाना्ील इच्छापत्रांचया भमूी् लावले ्र इच्छापत्र करणाऱया पषुकळ श्हदंचूया धमा्लदाय 
करणयाचया प्वतृ्ीची पररणामी ्हानी ्होईल.

आ्ापयहं् श्हदंचूया मतृयपुत्राला कायद्याचया सव्ल पाररभाशषक बंधनांपासनू मकु्त ठेवणयाची 
प्वतृ्ी आ्ह े्ी आ्ा नष् ्होणार आ्ह.े उदा्हरणाथ्ल, इलाखया्ील रािधानीचया ि्हराबा्हरे मतृयपुत्र 
केले अस्ा आ्ा मात्र तयास साक्षीदार (िे मागे लाग् नव्ह्े ्े) लागणार आ्हे् .

मतृयपुत्राचा अथ्ल कसा करावा, मतृयपुत्रा् शनशद्लष् केले्या कोणतया बाबी गैर कायदा समिावया् 
व एका वयक्तीस का्ही दोन चार वस् ूदऊे करून दसुऱयास तया्ील का्ही दऊे के्यास तया वस्ूंपैकी 
पश्ह्याने कोठ्यांची ्हककाने मागणी करावी या शवषयीच ेशनयम करावयास पाश्हिे् ्ह ेखरे. पण 
इ्कया गोष्ी के्यावर इलाखयाबा्हरेील लोकांना कायद्याच ेिे ज्ञान शि्के सकूम लागेल ्े श््के 
आ्ह ेअसे आि २५ वषाहंचा तयांचया संपका्लने शमळालेला अनभुव मला सांग् ना्ही. मतृयपुत्राचा 
नमनुा-िो इलाखयाबा्हरे पाळला िा्ो ्ोच-अिन ठेवावा व मतृयपुत्र करणयाची साधारण वश्हवाि 
प्ेडपयहं् फार शनबहंध उतपनन करू नये्. अद्याशप शनबहंध नस्ाना बा्हरेगावी मतृयपुत्र के्याशिवाय 
मतृय ू पावणाऱयांची संखया, मतृयपुत्र करून मतृयपुावणाऱयांचया संखयेपके्षा अशधक आ्ह.े म्हणनू 

BxÉ 4011--13
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मतृयपुत्रांचया बाब्ी् शनब्लध रालणयाने मतृयपुत्र करून मालमत्चेी शव््हवेाि करणयाचया वाढीस 
आळा बसेल.

इतयादी कारणांवरून ्हा कायदा करणयाच ेकाम पढेु चालणार ना्ही अिी आिा, क ््लवय म्हणनू 
कर्ा. (६.१.१८८२)

m

संदभ्ल शिपा -

१. रावसा्हबेांच ेलॉ्ड्ल ररपन यांचया शवषयीच ेम् चांगले झाले ्हो्े: 
“कलकत्यास आम्हाला एक मोठे मनषुय लाभले आ्हे् . ् े राजयनौका ्हाकणयास प्ामाशणक 
कण्लधार आ्हे् . ्े कोण म्हणाल ्र लॉ्ड्ल ररपन ्हो्.”

(एका इगं्ि शमत्रास पत्र)

२. शरिशिि इशन्डयन असोशिएिनचया चालकांपैकी एकिण. 

३. चीफ िजि कलकत्ा ्हायकोि्ल.

४. “मशतप्य आपा
 िनन, मरण व लगन इतयादी रशिष्र करावी अिी शवषयी शनबहंध करणयाचया कायद्याचया 

मसदु्यावरील माझया भाषणाचा ररपोि्ल ्मु्हाला आिचया सकाळी प्शसद्ध ्होणाऱया इशं्डयन      
 शमररचया अकंा् वाचायला साप्ेडल एक अतयं् ल्हान वगा्लचया लोकांनी शवनं्ी 

के्यावरून या मसदु्याचा कायद्याचया सभे्  प्वेि करणया् आला आ्ह.े या वगा्ल्ील 
लोकांिवळ अस्या गोष्ींचा कागदोपत्री परुावा ठेवणयाची दसुरी साधने ना्ही्. ्े काय 
करी् आ्हे्  ्े तयांना पणू्लपण ेकळ् आ्ह ेतयांचया मनाप्माण ेवयवसथा झा्यास श्चा 
खच्ल कोणास द्यावा लागेल ्े्ही ्े िाण् आ्हे् . का्ही शदवसांनी ्हा कायदा िे श्हदं ूआपण 

 ्होऊन खषुीने पढेु ये्ील तयांना लाग ूप्ेडल. पररणाम काय ्ो पा्हा. कोि्यावधी लोकांची 
काय बरे शसथ्ी ्होईल! तयांना खषुी व सक्ती या दो्हों्ील भदे समिणयाच ेि्हाणपण आ्ह े
काय? असनू ्ो भदे तयांना कळेल काय? प्थम गावकामगाराचया ्हा्नू काम कसे काय 

 ्होईल ्े बर्ील मग आस्े आस्े नोंद करणाचया मखुय अशधकाऱयाक्ूडन काम वाढ् 
आ्ह ेअिी ्क्रार येऊ लागेल मग म्हण्ील तयाचया खचा्लची वयवसथा करा. नवे कारकून 
ठेवा. या कर्ा दर नोंदीला फी ठेवा. ्हा कायदा अिा री्ीने कराचया वाढीला कारण ्होणार 
व ्हचे ह्ाच ेभशवषय.” (आपा आठ्ये यांना पत्र)

५. तया धोरणास fixity of tenure, fair-rent and free sale म्हण्ा् अथवा या ्ीन 

  िबदसमचुचयाच ेआद्याक्षर एफ अस्यामळेु शत्रसंखय एफ असे म्हण्ा्.
६. असे ्हकक प्ाप् झाले्या रय्ेला किा्लऊ शदले्या रककम वसलू करणयाकर्ा सावकार िे 

 शदवाणी दावे राल्ा् तयांच ेएकदर शदवाणी दावयांचया संखये् ि्ेडा ऐिीप्माण ेदशक्षण 
परगणया् ्हो्े, असे शम. ओ्ढेम म्हण्ा्.
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७. आप्या म्ाला पषु्ी येणयाकर्ा िी माश्ह्ी पाश्हिे ्ी सिास्त असली ्रच 
उपयोगी प्ड्े, ्ह ेर्हसय रावसा्हबेांना चांगले कळ् असे. म्हणनू तयांनी  ् ितेिास्ती यांना एक 
पढेु शद्याप्माण ेपत्र शल्ूहन माश्ह्ी मागशवली ्हो्ीिः- शवषशूचका ्हा रोग कोणतया सवाहं् 
प्ाचीन ग्ंथां् वशण्ललेला आढळ्ो? ्ो उतपनन कसा ्हो्ो? आशण तयाचा प्श्कार   
कोणतया उपायाने ्हो्ो ्े कृपा करून शल्ूहन कळवावे आशण अननामधये मीठ कमीिास् 
झा्याने शवकार वाढणयाचा अशधक संभव आ्ह ेशकंवा ना्ही आशण या दिेां् िसे िसे 
मीठ म्हाग ्हो् चालले आ्ह े्से ्से शवषशूचका व तयासारख ेसंसग्लिनय रोग कमी शकंवा 
अशधक झा्याशवषयीचा आपला अशभप्ाय कळवावा. ्ह ेकाम शि्कया लवकर ्होईल 

 श््के करून पाठवावे, असेच पत्र बाळिास्तीबवुा मािे मकुकाम पणु ेयांना शल्ूहन 
रावसा्हबेांनी उत्र मागशवले ्हो्े.

८. १८६६-६७ साली आया् मालाची शकंम् २९,०१,४७,४१३ व १८८४ साली ्ी 
 ५३,१४,९३,११० पयहं् वाढली.

९. १८६२ साली सैनय शक्ी ्हो्े व तयाचा खच्ल शक्ी ्हो्ा ्ेच आ्ा १८८४-८५ साली 
 शक्ी आ्ह ेव तयाचा खच्ल शक्ी आ्ह ेव मागे सर ए्डन यांचया अधयक्ष्ेखाली सैनयासंबंधी 
 शसम्यास एक कमीिन बसले ्हो्े, तयाची सव्ल ्हकशक् रावसा्हबेांनी शमळवनू ठेवली 
 ्हो्ी.

१०. या कायद्याचया मसदु्यां् ्हा कर का्ही मदु्ीपरु्ाच आ्ह ेअिाबद्ल का्ही उ्लेख ना्ही. 
 ्हा कायमचया सवरूपाचा आ्ह.े का्ही मदु् ठरवावी अिी सचूना कोणी आण्यास ्ी 

खात्रीने नापास ्होईल. (१३.१.८६ च ेसोराबिींना पत्र)

११. या कायद्याचया मसदु्यावर रावसा्हबेांच ेम् मुबंई सरकारने, नयायखातयामाफ्ल ् मागशवले 
 ्हो्े. ्े तयांनी व्हाईसरॉयसा्हबेांक्ेड मुबंई सरकारामाफ्ल ् पाठवनू शदले.

mmm

BxÉ 4011--13+
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। परुाणशमतयेव न साध ुसव्लम ्।
॥ न चाप कावयं नवशमतयवद्यम ्॥ 
। सन्िः परीकयानय्रद ्भिन्े । 
॥ मढूिः परप्तययनेयबशुद्धिः ॥ १॥

                                        (काशलदास)

एक गव्हन्लर िनरल शनिधामास िाणयास शनराले व तयांचया शठकाणी दसुऱयाची नेमणकू झाली 
की ्हा अमका, ् मकया रािपक्षीय इगंल्डचया मंशत्रवराचा पट्शिषय! ् ो ् मका, अमकया मशंत्रशषे्ठाचया 
पसं्ीचा! असा वयशक्तशवषयक वाद सरुू ्हो्ो. तयाला शरिशिि श्हदंसुथानचया इश््हासा् सथळ 
शमळ्ा कामा नये; कारण शरिशिि रािसंसथा ्ही पषुकळ प्ग्ीपर२ आ्ह.े

एक पढेु िाकलेले पाऊल शसथर झा्यावर दसुरे पाऊल उचलनू पढेु िाकीपयहं् िो मधये काळ 
िा्ो तया्ील सधुारणा दृशय सवरूपाची नस्े. शकतयेक वेळा शकतयेकांस शप्ेछ्हाि ्हो् आ्ह ेअिी 
िकंा वाि्े; परं् ुपाऊल पढेु िाकणयाची वेळ आली म्हणिे िो अशधकारारूढ अस्ो, तयाचयाक्ेड 
प्ग्ीच ेशये अशधक ये्े. असा प्कार लॉ्ड्ल ररपन यांचया कारकीदवी् झाला.

अिा वयापक दृष्ीने श्हदंसुथानचया या वेळचया इश््हासाक्ेड लक्ष शदले म्हणिे लॉ्ड्ल ररपन 
यांचया कारकीदवीच ेवम्ल लक्षा् येईल. ्े वम्ल नयायमू् वी वेसि यांचया चांगलं धयाना् आले ्हो्े.

मुबंई यशुनव्हशस्लिीने लॉ्ड्ल ररपन यांना सवदिेी िा्ाना एल. एल. ्डी. ्ही पदवी अप्लण करून 
तयांचा सनमान केला, नव्ह ेसव्:चा सनमान करून रे् ला, तयावेळेस, व्हाइस चनॅसेलर नामदार वसि, 
आप्या भाषणा् म्हणाले, “लॉ्ड्ल ररपन ्ह ेश्हदंसुथाना् आले ्ेव्हा काळ कोणचा ्हो्ा ्ो पा्हा. 
इगं्िी शवद्येचया प्साराने लोकांचया मना् रािकीय सधुारणचेया नवया क्पना रुि्या ्होतया व 
राजयकारभारास नवीन वळण राजयकतयाहंनी यावे अिी साव्लशत्रक इच्छा उतपनन झाली ्हो्ी. ्ेव्हा 
या तयांचया क्पना व ्ही तयांची इच्छा फलदू्रप ्होऊ द्यावी, की तयांचयािी वाद राली् बसनू 

लॉ्ड्ल ररपन १

प्करण ६७ 
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वद्लळीस यावे असा आणीबाणीचा काळ आला ्हो्ा. प्तयेक राषट्ा् असा काळ ये्ोच व ्ेव्हा 
नवया झाले्या शसथतयं्रािी एक िळु्े घयावे लाग्े अथवा उभयपक्षी म्भदेामळेु फारख् करून 
घयावी लाग्े.” ् ातपय्ल लॉ्ड्ल ररपन ्ह ेएक तया काळाने उतपनन केलेली वयक्त ्हो्े. अिी वयापक दृष्ी 
ठेवली म्हणिे वयशक्तशवषयक वाद ना्हीसा ्हो्ो.

लॉ्ड्ल ररपन यांनी अफगाशणसथानाच ेयदु्ध थांबवनू अमीरािी दोस्ी केली. िमाबंदीशवषयी िी 
ओर्ड झाली ्हो्ी ्ी् अश्ियोक्ती आ्ह ेअसे ठरवले. व िमाबंदीची शसथ्ी चांगली आ्ह ेअसे 
कळ्ाच का्ही कर कमी करणयाच ेठरशवले व तयाप्माण ेमीठावरचा कर कमी केला. इगं्िी उदार 
शिक्षणाने जया आकांक्षा श्हदंी लोकां् उतपनन झा्या ्होतया तया पणू्ल करणयास मोठा्या िागा श्हदंी 
लोकांना अशधक प्माणा् शद्या. या्ीलच कलकत्याचया चीफ िसिीसची बदली िागा ्हो्ी. 
व ््लमानपत्रकारांशवषयीचा कायदा रद् केला व समया्लद लेख शलश्हणयाचा बोिा लेखकांवर िाकून 
लेखनसवा्ंत्य लोकांना शदले. सवदिेी मालास उत्िेन शदले. लोकशिक्षणाचया शवस्ाराची ्िवीि 
केली. दषुकाळा् सिू दणेयाच ेशनयम केले. सेशव्हगंस बँकांची सरुवा् केली. अिा कृतयांची एकाने 
३१ बाबींची यादी केली आ्ह.े तयां्ील मखुय आणखी दोन राश्हली आ्हे् . १. सथाशनक सवराजय 
व २. इलवि्ल शबल. ्ही उत्मोत्म ्हो्३.

सथाशनक सवराजय
सथाशनक सवराजयाची प्ाप्ी िी लोकांना लॉ्ड्ल ररपन यांनी करून शदली ्ी एक वरच दऊेन 

िाकला. तयाचा इश््हास खदु् लॉ्ड्ल ररपन यांनी येथनू मोठी की्वी व सनमान शमळवनू पर् दिेी 
गे्यावर ्ेथील लोकांनी सभा भरवनू तयांचा सनमान केला ्ेव्हा शनवेदन केला.

लॉ्ड्ल ररपन म्हणालेिः “१८६४् लॉ्ड्ल लाॅरेनस यांनीच प्थम सांशग्ले की सथाशनक सवराजयाला 
श्हदंी लोक पात्र आ्हे् . मयशुनशसपशलि्यांचया संसथा तयांना नवीन ना्ही्. लॉ्ड्ल मयेो तयाच म्ाच े
्हो्े. तयांनी पंचवाशष्लकी ठराव इलाखयाचया सरकारांिी कर्ाना का्ही रककम तयांचया खदु् खचा्लला 
दणेयाची पद्ध् सरुू केली व आम्ही सथाशनक सरकारािवळून का्ही रककम मयशुनशसपाशलि्यांना 
दणेयाच ेठरशवले.”

“१८७३ मधये शनव्डणकुीच े् त्व अमंला् आणणयाला अशधकार इलाखयांचया सरकारास शदला 
्हो्ा. पण तयांचयावर सक्ती नव्ह्ी. म्हणनू आम्ही ्े ्त्व अमला् आणणयाचा शनश्चय केला.”

असा तयांनी सथाशनक सवराजयाचा पाया रा्ला. सरकारी अमंल मयशुनशसपशलि्यांवर 
दखेरेखीपरु्ा असावा असा तयांचा ्हे्  ूआ्ह.े योगय साव्लिशनक श्ह्ाची कळकळ दाखवनू तयावर 
इमार् रचण े्ह ेक ््लवयदक्ष श्हदंीिनांच ेकाम आ्ह.े

इलवि्ल शबल
सथाशनक सवराजयाप्माणचे 'इलबि्ल शबल' ्ह े इगं्िांचया प्ग्ीपर धोरणाच े फल आ्ह.े याचा 

इश््हास लॉ्ड्ल ररपन यांचयावर शनशद्लष् केले्या इगंलं्डमधील भाषणा्नूच रे् ला पाश्हिे. लॉ्ड्ल 
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ररपन म्हणाले, “या शबलाची अवशयक्ा काय ्हो्ी ्ह ेथो्डकया् सांगावयाच ेम्हणिे यरुोशपयन 
गनु्हगेारांची चौकिी करणयाचा अशधकार शवशिष् कोिाहंसच ्हो्ा. श्हदंी सेिनस िजि व श्हदंी 
श्डशसट्कि मशॅिसटे्ि यांना नव्ह्ा. परं् ुशसशव्हल सशव्ह्लसमधये श्हदंीिनांस वाव शमळा्यावर पषुकळ 
श्हदंी शसशव्हलयनांस श्डशसट्कि मशॅिसटे्ि व सेिनस िि यांच े्ुहद् े शमळू लागले. व म्हणनूच तयांचया 
पदवीस योगय असे अशधकार तयांना दणे ेइष् झाले.”

सरकारी कारभारा् वण्लभदे ना्हीसा करणयाचया ्हे् नेू नामदार इलबि्ल यांनी कलकत्याचया सभे्  
्ह ेशबल आणले. ्े शवरुद्ध बािचूया लोकांना पिेना, तयांनी कलकत्यास एक श्डफेनस असोशिएिन 
सथाशपली व आकाि पा्ाळ एक केले. तया् वयापारी व मळेवाले पषुकळ ्हो्े. तयांनी पषुकळ 
कोपपरूर् लेख शलश्हले व सभां्नू शनरग्लल भाषण े केली. “आम्ही िे्े आ्हो्” ्हा मखुय मदु्ा 
्हो्ा. एकिण म्हणाले की आम्ही इलबि्ल यांचया पंक्तीस बसणार ना्ही. इ. इ. या प्कारचा प्श्धवनी 
शवलाय्ेस्ही उठला. या अशधकाराशवषयी श्हदंी लोकांची शविषे मागणी नस्ा ्हा उपदव्याप का 
केला अिी पचृ्छा का्ही शवरुद्ध पक्षाचया लोकांनी केली ्ेव्हा प्ोफेसर व््ड्लसवथ्ल यांनी दशैनक पत्रा् 
एकपत्र ्छाशपले व म्हणाले की दरूकालावर दृष्ी ठेवनू िे काम पढेु करावयाच े ्े अगोदर करून 
लोकक्षोभ िाळावयाचा ्ह ेिे इगंलं्डचया बक्ल च े्त्व ्हो्े व फ्ानस मधील दगुणोच े्त्व ्हो्े, ्ेच ्त्व 
लॉ्ड्ल ररपन यांनी अगंीकारले आ्ह.े

अिावेळेस श्हदंी लोकांनी काय करावे ्हा प्श्न उभा राश्हला व मुबंईकरांना शबलाचया ्फते  सभा 
भरून चळवळ करणयास आरंभ केला. ्ेव्हा म. दादाभाईनंी पढुील पत्र रावसा्हबेांना शलश्हले. “या 
सभके्ेड सव्ल यरुोशपयन लोकांच ेलक्ष लागले आ्ह.े का्ही यरुोशपयन वयापारी या सभचे ेकाम कसे 
काय्ल चालशवणया् येईल ्े पा्हणयाकरर्ा मदु्ाम या सभे्  ्हिर रा्हणार आ्हे् . श्हदंसुथाना्ील 
इ्र भागा्नूसदु्धा का्ही ररपोि्लर येणार आ्हे् . एका प्श्शष्ठ् व श्हदंी लोकांशवषयी कळकळ 
बाळगणाऱया यरुोशपयनाने मला असे बिावनू सांशग्ले आ्ह े की या सभे्  बोलणाऱयांचया 
्ों्डा्नू एखादा िबद शच्ूडन िाऊन कमी िास्ी शनराला व यरुोशपयन लोकांवर कोणी ्ह्ला 
करून तयांचयाशवरुद्ध कलशुष् झालेले म् दाखशवले, ्र ्े ्हाशनकारक ्होईल; कारण ्ेवढ्यावरून 
यरुोशपयन असे म्हण्ील की श्हदंी लोक यरुोशपयनाने केले्या गनुह्ाची चौकिी करणयास नालायक 
आ्हे् .”

(दादाभाई नवरोिी यांच े२८.४.८३ च ेपत्र)

काशिनाथपं् ्ेलंग ्ह ेरावसा्हबेांिवळ एक शदवस म्हणाले िः- “कलकत्याच ेलोक सभा वगैरे 
भरवणार ना्ही आ्हे् , कारण एकादपे्संगी का्ही र्षेवयंिक िबद वकतयाचया ्ों्ूडन शनराले ्र 
यरुोशपयन लोक म्हण ू लाग्ील पा्हा ्ह े आमचा र्षे करणारे श्हदंी लोक आमचया गनु्हगेारांची 
चौकिी करणयास लायक कसे ्हो्ील!”

असे िर कलकत्याच ेलोक सवसथ बस् अस्ील ्र ्े चकुीच ेआ्ह.े सभा भरशव्या पाश्हिे् 
असे कळशवणयाकरर्ा रावसा्हबेांनी सरुेंद्र बाबसू एक पत्र शलश्हले ्े - “आमची व कायद्याची बाि ू
एक आ्ह.े आमचा व िां््ेचा माग्ल एक आ्ह.े समदिवी नयायाचया पथाने चालणाऱया सरकारचा व 



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 2 / 564

आमचा पक्ष एक आ्ह.े म्हणनू वयव्हारज्ञानाचया दृष्ीने शवचार्ो, आम्ही सरकारचया बािचू ेसमथ्लन 
करणयास सभा का न भरावया्? व तया फक्त मुबंई्च नव्हे् , ्र सव्ल दिेभर का न भरावया्? 
आम्ही शम. बीच४ उदा्हरण शगरवणार ना्ही पण आम्ही धमकीला शभणार ना्ही.” १६.४.८३

तयाप्माण ेइलबि्ल शबलाचया्फते  िाऊन्हॉलमधये लोकांची सभा भरली ्हो्ी ्ी् रावसा्हबेांनी 
केले्या भाषणाचा सारांि िः-

“सरकारा् पाठवायचया अिा्लचा मसदुा लोकांना वाचनू दाखशवणयाच े काम माझयाक्ेड 
सोपशवलेले आ्ह.े ्े करणयापवूवी मला का्ही बोलायच ेआ्ह.े खरे शवचाराल ्र मी सभपेढेु येणारा 
ठराव ्मु्हाला का्ही प्ास्ाशवक भाषण के्याशिवाय एकदम वाचनू दाखशवला अस्ा, कारण 
माझया अगोदर िे माझ ेदोन शवर्ान शमत्र भाषण करून गेले तयांनी या कायद्याचया मसदु्याचा सवीकार 
करणयापवूवी िे िे का्ही बोलणयासारख े ्हो्े ्े ्े बोलनू िाकलेच आ्ह े व मला तया प्श्नावर 
बोलणयासारख े अगदी थो्ेडच वगळले आ्ह.े कधी कधी मौन सेशवले अस्ा तयाचा शवपरी्ाथ्ल 
कर्ा्. आिचा प्संग ्सलाच आ्ह ेम्हणनू जयासंबंधी माझ े शवर्ान शमत्र बोलले ना्ही् शकंवा 
जयाचा व्हॉइसरायांचया सभे् ील शवस्ृ्  वादशववादां् का्ही शनदतेि केलेला ना्ही तयासंबंधी थो्ेड 
बोल्ो.”

“आिचया कायद्याचा मसदुा म्हणिे माइशकवस ऑफ ्हशेसिंगसचया वेळेपासनू श्हदंसुथानशवषयक 
सरकारच ेउदार, थोर व ससुंबद्ध असे िे रािनी्ीच ेधोरण स्् शदसनू ये् आ्ह ेतयाच ेऐश््हाशसक 
फळ आ्ह े (िाळया.) मागे एका कायद्याने शवशिष्राषट्संभव नयायाधीिासच शवशिष् प्कारचया 
दावयांचा शनकाल करणयाचा अशधकार असे. ् ो अशधकार एका कायद्याने सव्ल िा्ीचया नयायाधीिास 
दणेया् आला. तयाप्माण ेश्हमालयापासनू कनयाकुमारीपयहं् सव्ल नयायाधीि ्ो अशधकार बिावी् 
आ्हे् . १८५२-५३ साली कंपनी सरकारचया चाि्लरची मदु् वाढशवणयाचया वेळी लायक श्हदंी 
लोकांना सरकारचया शनरशनराळया खातया् ्ुहद्याचया िागा दणेयाची शिफारस करणयाची वेळ आली 
्ेव्हा सर िॉि्ल कलाक्ल  व सर फे््डररक ्हशॅल्ेड यांचयासारखया अनभुवी लोकांनी का्ही िकंा रे् ्या 
तया आ्ा कदाशच् ्मु्ही केवळ ल्हर लागली म्हणनू रे् ्या असे म्हणाल. कायदकेान ूकरणाऱया 
सभे्  वररष्ठ िागेवर श्हदंी लोकांना नेमणयाचया योिनेची उपयकु्त्ा तयांना का शदसली ना्ही तयाची 
कारण े१८५३ चया कमीिनबकुा् आढळ्ील. बंगालच ेले. गव्हन्लर सर ्हशॅल्ेड यांच ेम्हणण ेअसे 
प्डले की अिा नेमणकुांनी मतसरादी संकिे उद ्भव्ील. उदा्हरण म्हणनू लॉ्ड्ल ्डल्हौसींनी अिी 
एक नेमणकू केली ्हो्ी श्ची ्हकीक् सांशग्ली; परं् ुअनभुवां्ी तयांची भी्ी शनराधार ठरली. 
कारण असे म् दऊेन द्हा वषते झाली ना्ही् ्ोच सर िॉि्ल कलाक्ल  यांनी याच सरकारवा््डयाचया, 
याच दरबार भरणयाचया शदवाणखानया् कायदकेान ूकरणाऱया सभे्  सरकारास कायद ेकरणयाकर्ा 
सा्हायय करणयास श्हदंी लोकांचा प्वेि झाला म्हणनू मनिःपवू्लक अशभनंदन केले. याप्माण े श्हदंी 
लोकांनी तयांना सभे्  रतेयावेळी मना् ठेवले्या आकांक्षा किा पऱुया के्या व ्े किा कर्ील 
्े प्तयक्ष अनभुवाने शसद्ध झालेच आ्ह.े याचया पढुची पायरी म्हणिे राणीसरकारचया ्हायकोिा्ल्ील 
नयायाधीिाचया िागेवर श्हदंी ग्ृहसथाची नेमणकू कर्ा ये्े असे ठरशवण े्होय. गे्या वीस वषाहंपासनू 
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श्हदंी ग्ृहसथ नयायाधीिाच ेकाम करी् आ्हे् . फौिदारी सेिनमधील कामसदु्धा श्हदंी नयायाधीि 
करी् आ्हे् . तयाचया योगाने कसली्ही गैरसोय झाली ना्ही. कोणी्ही अपवादा्ह्ल व ््लन केले ना्ही. 
बदुधया अनयाय केला ना्ही. नयायाधीि नयाय करी् अस्ा व आरोपीची चौकिी चालली अस्ा 
दोरांनी्ही अनशुच् व ््लन केले ना्ही. सभय ग्ृहसथ्हो! ्ह े सरकारचया रािनी्ीच े धोरण १८३३ 
सालीच शनशश्च् झाले ्हो्े. व सरकारच ेशिक्षणशवषयक धोरण मात्र ५७ सालापयहं् शनशश्च् झालेले 
नव्ह्े. या धोरणां् वारंवार बरीच चलशबचल अगोदर झाली ्हो्ी. या दिेा्ील व खदु् इगंलं्डमधील 
लोक सरकारचया या धोरणावर ्ह्ला कर्ाना एक िस्त उचली् ्े ्ह ेकी िे शिक्षण श्हदंी लोकांना 
दणेया् ये् आ्ह े ्े शरिशिि साम्राजयाचया रािकीय श्ह्ाचया वदृ्धीस सव्लथा उशच् असे ना्ही. 
तयावेळी फ्ें ्ड ऑफ इशं्डया म्हणनू िे पत्र ्हो्े ्े, जया भवय बंगाल प्ां्ा् शनर् ्हो्े तया प्ां्ाचया 
लोकांचया श्ह्ाशवरुद्ध िाणारे ्हो्े असे मी तयाचा का्ही अपराध के्याशिवाय म्हण्ो. बंगाली 
लोकांचया ्े पत्र शवरुद्ध ्हो्े असे मी म्हिले म्हणिे इ्र इलाखया्ील लोकांचया ्फते  ्हो्े, असे 
ना्ही. परं् ुबंगाला लोकांशवषयी तया्ील लेखकाचया मना् िे पवू्लग््ह ्हो्े तयाचा रंग तया पत्रा्ील 
लेखांना शविषे चढ् असे. या पत्राचया १८५९ चया एका अकंा् सरकारचया शिक्षणशवषयक 
धोरणाच ेशनरीक्षण करून तयाचा लेखक असे असंशदगध भाषे् उचचसवराने म्हण्ो की शिकलेला 
बंगाली ्रुण अथवा शिकलेला कोण्ा्ही ्रुण श्हदंी घयाना, ्ो आम्हास आव्ड् ना्ही ्ह ेिरी 
खरे आ्ह े ्री आम्ही असे सांग्ो की आम्हास िनुया सखुी काळा्ील िनुया ्ऱ्हचेया शवनम्र 
लोकापेक्षा ्हा एकदम आव्ड्ो. (िाळया.) १८५३ ्े ५९, १८५९ ्े ६३ व १८६३ ्े ८३ पयहं् िो 
काळ गेला तयाच ेशनरीक्षण केले अस्ा ्मु्हाला असे आढळेल की श्हदंी काव्हनेंिे्ड शसशव्हशलयन 
लोक आपले काम समाधानकारक री्ीने आि वीस वषते करी् आले आ्हे् . ्हायकोिा्लमधये श्हदंी 
िजि ्ीस वषते तयाप्माण ेकाम करी् आले आ्हे्  व वीस वषाहंवर शिकलेले विनदार श्हदंी ग्ृहसथ 
कायदकेान ूकरणाऱया प्ांश्क व वररष्ठ स्लागार सभे्  आप्या सामथयाहंप्माण ेउत्म काम मुबंई, 
बंगाल व मद्रास या शठकाणी करी् आले आ्हे्  व तयापासनू राषट्ावर एक्ही संकि कोसळले 
ना्ही. शम. शकवनिन व शम. शगबस यांची अनेक भाषण े मी या शदवाणखानया् ऐकली आ्हे् . ्े 
िर या मसदु्याच े समथ्लन करी् आ्हे्  ्र आम्ही्ही तया मसदु्याच े समथ्लन केले अस्ा आम्ही 
आप्या संग्ी् चांगले लोक रऊेन आ्हो् असे ठरेल. याच चळवळीला मळूापासनू एकामागनू 
एक येणाऱया सिेि सेके्रिरींचा, मग ्े रािपक्षीय असो् शकंवा प्िापक्षीय असो्, तयांचा, शकतयेक 
प्शसद्ध गव्हन्लरिनरलांचा व तयांचयाचपैकी ्ह्ली राणीसा्हबेांचया प्श्शनधीची पदवी धारण करून 
शरिशिि साम्राजयाच ेवैभव वाढशवणयास िे कारण झाले आ्हे्  तयांचा पाशठंबा आ्ह.े या मसदु्यास 
शरिशिि लोकांची शनिःपक्षपा्ी प्श्शनधी िी पाल्लमेंि सभा श्चा पाशठंबा आ्ह.े िर पंचवीस कोिी 
प्िेच ेश्ह् तयाचया योगाने ्होणार आ्ह,े ्र ्मु्ही, आ्ा िो अिा्लचा मसदुा मी वाचनू दाखशवणार 
आ्ह ेतयास मिंरुी द्या.” (२८ एशप्ल १८८३)

याशिवाय सर िमििेिी िीिीभाई. शम. बदु्रशद्न ्ययबिी, शम. शफरोिि्हा मथेा; म्हमद्ली 
रोगे व के. िी. ्ेलंग यांची भाषण ेझाली.
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शवरुद्ध बािचूया लोकांनी पषुकळ चळवळ केली पण या शबलाचा िवेि गो्ड झाला व इगं्ि 
लोकांचया खऱया उदार सवभावाचा शवियच झाला. श्हदंी श्डशसट्कि मशिसटे्िांस व सेिनस िजिांना 
यरुोशपयन गनु्हगेारांची चौकिी करणयाचा अशधकार दणेया् आला व यरुोशपयन गनु्हगेारांस सविा्ीय 
िरूर मागणयाचा अशधकार प्ाप् झाला. म्हणिे ््डिो्ड झाली.

इ्की कामशगरी के्यावर लॉ्ड्ल ररपन ्ह ेआप्या मदु्ीचया आधीच ४-६ मश्हने इगंलं्डमधये 
िायला शनराले ्ेव्हा मुबंईकरांनी तयांना मानपत्र अप्लण करून, समारक करून व इ्र री्ीने आपली 
कृ्ज्ञ्ा दाखवनू तयांचा सनमान करणयाचा शनश्चय केला.

लॉ्ड्ल ररपन यांना दणेयाचया मानपत्राचया मसदु्यास लोकांची संम्ी शमळव्ेवेळी िाऊन ्हॉलमधये 
रावसा्हबेांनी केले्या भाषणाचा सारांि:

“आिचया सभलेा मुबंई्ील प्शसद्ध शगरणयांच ेव बा्हरेील प्दिेा्नू लोकांच ेप्श्शनधी ्हिर 
आ्हे् . खानदिे व सोलापरू यांचया सारखया मोठ्या शि्ह्ांच े प्श्शनधी आले आ्हे् . तयांना 
्ेथील शभनन समािाचा पाशठंबा आ्ह ेव आमचया सभे्  चालले्या गोष्ींनी तयांच ेमन वेधलेले 
आ्ह.े ्ह ेमानपत्र आम्ही लॉ्ड्ल ररपन यांना अप्लण करणार आ्हो्. तयाप्संगी ्े पनु्हा ्हिर रा्हणार 
आ्हे् .” (िाळया.)

“सोरिी सोमनाथाच े दरवािे पर् आणनू प्शसद्धीस येणयाचा एखाद्या गव्हन्लर िनरलाचा५ 
काळ शनरनू गेला. (्हिा) केवळ रणा्ील पराक्रमाचया यगुा्नू आम्ही पार पढेु गेलो आ्हो्. 
आ्ा वयापाराचया यगुास व शवद्यतुसा्हाययाने संदिे शनवेदन करणयाचया यगुास आरंभ झाला आ्ह.े 
आिचया सभिेी व सव्ल श्हदंसुथानािी लॉ्ड्ल ररपन यांचा संबंध िो्डणारी ्िाच प्कारची एक 
शवद्यु् प्वा्हिक्ती आ्ह.े या िक्तीचयामळेु आि सवाहंच ेशचत्कैय ्होऊन आम्ही या शठकाणी िमलो 
आ्हो्. ्ह्लीचया व्हॉइसरायांचया कारकीदवीने नैश्क िक्ती उतपनन केली आ्ह.े व तयाच िक्तीने 
तयाच कारकीदवीशवषयी आमचयामधये आदर, पे्म व कृ्ज्ञ्ा्ही उतपनन झाली आ्हे् . ्ी किी ्े 
या मानपत्राचया मसदु्या् दाखशवलेले आ्ह.े मी बा्हरेील इलाखयाच ेप्श्शनधी आले आ्हे्  असे 
्मु्हाला सांशग््यावर माझया ्हा्ा् दोन ्ारा येऊन प्ड्या आ्हे् . रािे लोकांचया दानिरूतवाला 
िोभ्ील अिा दणेगया दोन संसथाशनकांनी शद्याच ेवतृ् कथन करून तया असे ्ारा दि्लवी् आ्हे्  
की या मोठ्या कारकीदवीचया शरिशिि प्िेने चालशवले्या प्िसंाकायिी संसथाशनक आपणाला 
िो्ूडन रे्  आ्हे् . ्ह ेदवुे काठेवा्डच ेआ्हे् . तया् शलम्डीच ेरािे एक आ्हे् . प्तयेक आक्डा पाच 
्हिारांचा प्डला आ्ह ेएवढ्यावरून असे शसद्ध ्हो् आ्ह ेकी आम्ही येथे आि जया कामाकर्ा 
िमलो आ्हो् तया कामा् (म्हणने आम्हास सो्ूडन िाणारे गव्हन्लर िनरल यांना साभार मानपत्र 
अप्लण करणयाचया गौरवाचया कामा्) आम्हाला आमचया सव्ल लोकांचा व संसथाशनकांचा पाशठंबा 
आ्ह ेअसे ्मु्ही समिा.” (िाळया.) १३ ऑगसि ८४

लॉ्ड्ल ररपन यांची दिेी पर् िाणयाची ्ारीख ठरली ना्ही ्ोच तयांचा सनमान करणयास 
लोकांनी आरंभ केला. एलापपा बाळाराम यांनी श्हदं ूिे् कऱयांचया म्ंडळामाफ्ल ् चार पाच ्हिार 
लोकांची सभा भरशवली ्हो्ी. तया् िे् करी, कामकरी व बागवान अिा लोकांचा भरणा ्हो्ा. 
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सभा भायखळयावर भरली ्हो्ी. श्चा उद्िे लॉ्ड्ल ररपन सा्हबे यांचया अमदानी् लोकक्याणाच े
िे चांगले उपाय योिणया् आले तयाबद्ल तयांच ेआभार मानणयाचा ्हो्ा. अिी िे् कऱयांची 
सभा मुबंई् कधी भरली नव्ह्ी. तयांच ेमानपत्र गव्हन्लरसा्हबेांना अप्लण करणयाच ेकाम रावसा्हबे 
कलकत्यास अस्ा तयांचयाक्ेड सोपशवले ्हो्े. तयाप्माण ेतयांनी खदु् लािसा्हबेांना मानपत्र अप्लण 
केले व तयाचया प््ी काउशनसलदारा् वाि्या. कलकत्ा सो्ूडन लॉ्ड्ल ररपन मुबंईस यावयाचया वेळी 
रावसा्हबे कलकतयास ्हो्े. ‘मी लॉ्ड्ल ररपन यांना पो्हचवनू ये्ो’ असा शनरोप लॉ्ड्ल ्डफररन यांचा 
रऊेन रावसा्हबे मुबंईस दाखल झाले.

मुबंईस आ्यावर लॉ्ड्ल ररपन यांचा सनमान झाला ्ा अभू् पवू्ल ्हो्ा, तयांचया दि्लनाथ्ल 
आबालवदृ्धस्तीपरुुषांची गदा वािोवाि उभी ्हो्ी.

राणीचया पु् ळयापािी तयांचया गा्डीच े रो्ेड सो्ूडन ्ी गा्डी अपालो बंदरापयहं् ओढी् 
नयावयाचा लोकांनी केलेला संक्प लॉ्ड्ल ररपन यांना व ््लमानपत्रां्नू मा्ही् झा्यावरून तयांनी 
रावसा्हबेांना कळशवले की लोकांना ्से करू दणेयाची माझी इच्छा ना्ही.

लोकांनी तयांचयावर िागोिाग पषुपवषृ्ी केली ्ी इ्की की तयांची बसावयाची गा्डी मधनू 
मधनू उपसनू काढावी लागली. या सनमानाच ेवतृ् ऐकून इगंलं्डमधील लोकांनी्ही या राणीसा्हबेांचया 
मशंत्रवराचा सनमान केला. तयावरून सदु्धा यांची कारकीद्ल शक्ी लोकशप्य ्हो्ी ्े कळेल.

लॉ्ड्ल ररपन यांच ेयथेशच् समारक करणयामधये रावसा्हबेांनी व तयांचया सनेह्ांनी फार म्ेहन् 
रे् ली ्हो्ी. पैसे शमळणयाला फार अ्डचण मळुी प्डली नव्ह्ी; परं् ुआ्ापयहं् िी समारकाची 
क्पना लोकां् ्हो्ी ्ी एखादी ्सबीर रंगशवण े शकंवा पु् ळा उभारण े शकंवा शिषयवतृ्ी ठेवण े
याचया पशलक्ेड गेलेली नव्ह्ी. म्भे्  झाला ्र रंगां् पैसे रालावयाच ेका दग्डा् रालावयाच े
एवढाच असे. आ्ा तया सांप्दायास रावसा्हबे व तयांच ेसने्ही यांचया मनां्नू शनराळेच इष् वळण 
द्यावयाच े्हो्े. लॉ्ड्ल ररपन यांनी आप्या उत्म कामशगरीने असंखय लोकांच ेकायमच ेक्याण 
करून िी अवाढवय की्वी संपादन केली श्ला सािेल असे भले मोठे समारक करून जया 
लोकांकर्ा तयांनी काम केले तयांचचे कायमच ेक्याण ्हो् िाईल, अिी संसथा काढायची ्हो्ी. 
मुबंई् समारकाची िी सभा झाली ्ी् ठराव असा झाला की माशक्ल स ऑफ ररपन यांनी केले्या 
शेष्ठ कामशगरीबद्ल तयांच ेनाव धदंशेिक्षण दणेाऱया संसथांिी कायमच ेसंबद्ध व्हावे. अिी संसथा 
काढायची म्हणिे श्ला द्रवयशनधी्ही प्च्ंडच लागेल ्ह ेरावसा्हबे िाणनू ्हो्े. म्हणनू तयांनी प्थम 
द्रवय पषुकळ िमवणयाची खिपि चाल ूकेली. फं्डाचया वयािा्नू खच्ल चालेल इ्की मोठी रककम 
गोळा करावयाची ्हो्ी. वरील सभचे ेशचिणीस रावसा्हबे, काशिनाथपं् ्ेलंग, शम. शफरोिि्हा 
मथेा, शम. बदु्रद्ीन ्ैययबिी, शम. एम. सी. मि्लबान, ्हरशकसनदास, शम. पी. एफ. गोमस इ. श्हदं,ू पासवी, 
मसुलमान व शरिश्चन अिा शभनन धमा्लचया लोकां्ील पढुारी ग्ृहसथ ्हो्े. मुबंईइलाखाशधप्ी लॉ्ड्ल 
रे यांची स्हानभुू् ी या कामाला ्हो्ी. धदं ेशिक्षणाला कसे उत्िेन दे् ा येईल यासंबंधी ्जज्ञ म्हणनू 
प्शसद्ध असे शम. नवरािी वाश्डया यांच ेम् लॉ्ड्ल रे यांनी मागवले ्हो्े व तयांचया खािगी भिेी ्हो् 
अस्. सदर्ूह नवरोिी यांनी यरुोप व अमरेरका येथील प्शसद्ध धदं ेशिक्षणाचया संसथांची ्हकीक् 
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शमळशवली ्हो्ी. तया् मखुय मखुय माश्ह्ी खाली शद्याप्माण े्हो्ी. संसथा जया ि्हरा् असेल 
्ेथील लोकसंखया, संसथेच ेनाव, िशमनीची व इमार्ीची शकंम्, यंत्रसामग्ी, शवद्याथयाहंची संखया, 
तयांना एकंदर लागणारा खच्ल व ्ो शनभावणयाच ेमाग्ल इ. राक्षसी माश्ह्ी शमळशवली ्हो्ी व ्छापनू 
प्शसद्ध केली ्हो्ी. ्ी वाचनू कोणास्ही कौ्कु वािेल.

रावसा्हबे १८८५ चया आरंभी कलकत्यास ्हो्े. ्री ्ेथनू ्े आप्या सनेह्ांना उत्िेन दे्  
्हो्ेच. २१.१.८५ रोिी तयांनी खालील पत्र ्हरशकसन दास यांना शलश्हले. “लॉ्ड्ल ररपन यांचया 
समारकाकरर्ा पैसे गोळा करणयाच ेकाम चांग्या लोकांचया ्हा्ा् आ्ह.े इ्के पैसे गोळा करून 
्मु्ही नाव शमळावले आ्ह.े पण एव्हांिीच दम ूनका! त्रास ूनका! प्वासाला नकु्ाच प्ारंभ केला 
आ्ह.े ्मु्ही ्हा्ी रे् ले्या काया्लबद्ल ्मुची स्ु् ी कोणी करणार ना्ही. पण ्े काय्ल मात्र उत्म 
आ्ह.े तयाचा मोबदला (पसुाल ्र िो उत्म आ्ह े्ो) क ््लवय के्याबद्लच ेसमाधान ्होय. ्मु्ही 
आप्या सवभावाप्माण ेसंथपण ेकाम करा. म्हणिे लोकांचया धयानी्ही आले नसेल एवढे काम 
्मुचया ्हा्नू ्होईल.” (३०.१.८६)

एक लक्षावर रककम उभी ्हो्ाच समारक करणयाचा रावसा्हबेांनी आपला बे् लॉ्ड्ल ररपन 
यांना कळशवला ्हो्ा. “आम्ही एक लक्ष रुपयांवर रककम िमशवली आ्ह.े एक मधयव्वी यांशत्रक 
कलाकौि्याची सव्लप्कारच े धदंशेिक्षण दणेारी िाळा ्ू् ्ल काढावी व नं्र ्हळू्हळू पशश्चम 
श्हदंसुथाना् सव्लत्र श्चया िाखा काढावया असे मना् आ्ह.े सरकारा्नू वाशष्लक६ मद् घयावी 
शकंवा न घयावी अिाबद्ल आमचयामधये म्भदे आ्ह.े मी मद् रणेयाचया शवरुद्ध आ्ह ेकारण मला 
आम्ही चालशवले्या संसथा पाश्हिे आ्हे् . याकर्ा इगंलं्डमधील का्ही मोठमोठ्या यांशत्रक कला 
शिकवणाऱया संसथांचया चालकांची व आमची ओळख झाली ्र पाश्हिे आ्ह.े श्ने आमच ेश्ह् 
्होईल.” (१५.१२.१८८५च ेलॉ्ड्ल ररपन यांना पत्र)

“शि्पकलाशवषयक एक िाळा काढायची आ्ह.े ्ी किी काढावी याची योिना शम. मझ्लबान 
यांना ्यार करणयास ्मु्ही सव्: अथवा ्हरशकसनदास यांचया माफ्ल ् सांग ूिकाल ्र म्ेहरबानी 
करून सांगा. मुबंईचया शगरणयांचया धदं्याला १०-१२ ि ेउपयोगी प्ड्ील असेच बारीक सारीक धदं े
शिकवावयाच.े िास् मोठी क्पना मना् आणनू वा्ूहन िाऊ नको. मी खिपि करणयास ्यार 
आ्ह.े पण पढुाकार ्मु्ही रे् ला पाश्हिे. ्मुचयाक्ेड कोण्े्ही सरकार दलु्लक्ष करणार ना्ही शकंवा 
करू िकणार ना्ही.”

“जयांचा शवचारून रणेयाचा ्हकक आ्ह ेतया ्मुचयासारखया ग्ृहसथांना शवचार्याशिवाय ्मु्ही 
म्हण्ा ्िा इ्र योिना दसुरे लोक करी् आ्हे्  ्े चकु् ना्ही् काय?”

“िो सारखा धाव् सिु्ो तयाचयाने िय्ल् शिंकणयाच ेकाम ्हो् ना्ही. तयाप्माण ेकेवळ सिक्त 
मनषुयाला यदु्धा् िय शमळशवणयाच ेकाम ्हो् ना्ही.”

“एका गोष्ीचा ्मु्ही शवचार करावा ्ही माझी इच्छा आ्ह ेव ्ी कोण्ी म्हणाल ्र आमची 
संसथा अगदी सवावलंबी झाली पाश्हिे. ्मुचा माझा या बाब्ी् म्भदे आ्ह े्ह ेमी िाणनू आ्ह े
परं् ु्मु्ही या बाब्ी् अगदी सव्ंत्र संसथा काढ्याशिवाय साऱया िगा् िेवढ्या िाळा आ्हे्  
्ेवढ्या काढून्ही आमच ेका्हीबा्ही्ही क्याण व्हावयाच ेना्ही.”
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     (सोराबिी ििे यांना २३.१२.८५ च ेपत्र)

आणखी चार पाच शदवसांनी खदु् मझ्लबान यांना वरीलप्माण े का्ही योिना करणयास पत्री 
शवनं्ी रावसा्हबेांनी केली ्हो्ी. तयाप्माण ेशम. श्ड. कासिा यांची याच शवषयासंबंधी भिे रणेयास 
‘दाशिबांना’ (दािीसा्हबे खरे यांना) शलश्हले ्हो्े.

 धदंशेिक्षणाबद्ल िो इ्का आग््ह रावसा्हबेांनी धरला तयाच ेकारण ्हा शवचार तयांचया मना् 
बरेच शदवसांपासनू रोळ् ्हो्ा. रावसा्हबे शिक्षणखातया् अस्ानाच धदंशेिक्षणाशवषयी तयांच े
व शम. अरशसकन पेरी यांच ेसंभाषण चाले; परं् ुका्ही संसथा काढणयापयहं् मिल गेली नव्ह्ी. ्ी 
रणेयाची संधी आ्ा आली.

या िमशवले्या पैिावर मुबंईच ेप्शसद्ध ररपन िेकसिाइल सकूल, (शव्हकिोररया िशुबली िेशकनकल 
सकूलािी संग् असलेले) चालले आ्ह ेव िके्डो कलाशभज्ञ शवद्याथवी बा्हरे प्ड् आ्हे् . या िाळेस 
सरकारची मद् आ्ह.े 

सथाशनक सवराजयाची लॉ्ड्ल ररपन यांची योिना ७                                  
्ही अधंारा् रे् लेली उ्डी आ्ह ेकाय?

लॉ्ड्ल ररपन यांनी सथाशनक सवराजयाचा शवस्ार करून तयास सथैय्ल व बल आणणयाकर्ा का्ही 
ठराव केले. ्े उशच् आ्हे्  की, अनशुच् आ्हे्  याशवषयी का्ही अशधकारी चचा्ल करू लागले. 
्ेव्हा रावसा्हबेांनी एक चचा्लतमक शनबंध शलश्हला तयाचा सारांि.

मुबंई सरकारचा अिनू शवचारच चालला आ्ह ेअसे शदस्े. ्े आप्या २५ माच्ल १८८२ चया 
ठरावा् म्हणाले िः-

“सथाशनक सवराजयाचया पद्ध्ीचा अशधक शवस्ार करावा की करू नये ्हा प्श्न सो्डवण ेफार 
कठीण आ्ह.े या इलाखया् जया शि््हा लोकलफं्ड कशमि्या, ्ालकुा लोकलफं्ड कशमि्या व 
मयशुनशसपाशलि्या आ्हे् , तयांचया ्हा्ा् आधीच मोठाले फं्ड आ्हे् . व ्े फं्ड खच्ल करणयाचा 
सवेच्छानसुार अशधकार तयांना शदलेलाच आ्ह.े ्थाशप ्ह्लीची िी तया कशमि्यांची रचना आ्ह े्ी 
मना् आण्ा दसुऱया आणखी खचा्लचया बाबींचा कारभार तयांचया सवाधीन के्यापासनू फायदा 
्होईल की ना्ही ्ह ेसंिशय् आ्ह.े”

“िर वरील कशमि्यांची व मयशुनशसपालि्यांची रचना अयोगय असेल, ्र ्ी योगय री्ीने करून 
कामाला आरंभ करावा असे मला वाि्े. तयांची रचना उपयकु्त ्ऱ्हनेे कर्ा येईल काय? याला 
कोण्े उत्र मागील इश््हास दे्  आ्ह?े सव्ल आशथ्लक, सामाशिक व रािकीय वाविळीं्नू या 
दिेाचया पशश्चम भागा्ील ग्ामसंसथा शि्कया शनभावनू राश्ह्या आ्हे्  श््कया दसुऱया कोठ्या्ही 
राश्ह्या ना्ही्.” (पा्हा एश्फनसिनकृ् श्हदंसुथानाचा इश््हास, आवतृ्ी चवथी प.ृ २४६-७; अनॅ्ड 
्डफकृ् मराठ्यांचा इश््हास भाग १; दशक्षण म्हाराषट्ा्ील िमीन वश्हवािणयाचया पद्ध्ीवरील 
ले. के. साईकस यांनी रॉयल एशिअशॅिक सोसायिीच ेिन्लल भाग २ प.ृ २०५ व भाग ३ प.ृ ३५० 
मधये ्छापलेला शनबंध) “बारा अलु् ेदार, बारा बलु् ेदार, पािील, चौरलेु, चौधरी यांचयापासनू ्े 
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वेिकरी वगा्लपयहं् (रक्षकवगा्लपयहं्) सवाहंनी शमळून रचले्या आमचया ग्ामसंसथा म्हणिे आमचया 
सवदिेसंभू्  मयशुनशसपाशलि्याच ्हो्. तया अगदी आधशुनक सवरूपाचया नस्ील. पण तया येथे 
आ्हे् . कालां्राने शवचारक्रां्ी झाली आ्ह.े कायद ेबदलले आ्हे् . शिक्षणा् फरक झाला आ्ह.े 
्री तया अिनू आपले ठाण ेधरून आ्हे् . यरुोपमधील भपकेदार गोष्ींची जया माझया शमत्रां्नू 
का्हीना आव्ड असेल तयांना, एखादा पािील माझ ेझलू रा्लेले बैल शमरवणकुीचया पढेु ठेवणयाचा 
व तयांना प्थम चाल ूकरणयाचा माझा ्हकक आ्ह ेअसे सांग ूलागला, अथवा एखाद्या समारंभा् 
लोक िमले अस्ा पश्ह्याने माझया कपाळावर गंधाचा शिळा लावनू रणेयाचा वंिपरंपरा ्हकक 
एखादा म्हािन सांग ूलागला शकंवा एखादा मा्ादार १८७४ चया व्न अकॅिने तयाची सव्ल प्ाप्ी 
वस्ु् िः बंद झाली असनू्ही का्ही गांवासंबंधी कागदपत्रांवर स्ही करणयास सोतकणठ ् यार अस्ाना 
शदसला ्र ्हसचू कोसळेल! परं् ु या सव्ल ्हककांचया मळुािी मयशुनशसपाशलिीशवषयक नागररक 
भावना आ्ह.े येथे इष् ्ी सामग्ी आ्ह.े श्ला नीि शिक्षणाचया योगाने रािकीय वळण दऊेन श्चया 
रिने् सधुारणा के्यास फार श्ह् ्होणार आ्ह.े माझया म्हणणयाला आमचया परुा्न इश््हासाचा 
आधार रऊेन सांग्ो की लॉ्ड्ल ररपन ्ह ेअधंारा् उ्डी रे्  ना्ही्. तयांनी केलेले ठराव ्ह ेआिपयहं् 
श्हदंसुथान सरकार िे संग् रूपाच ेआस्े आस्े धोरण सवीकारी् आले आ्ह ेतयाच ेव गे्या पननास 
वषाहं् िे शिक्षणाच ेपररणाम र्ूडन आले आ्हे्  तयांच ेशदगदि्लन करी् आ्हे् . तया पररणामांची ्ह े
ठराव प्िस् समारकेच आ्हे् . आमचया मयशुनशसपालि्यांचया कारभाराची १८५६ पयहं्ची माश्ह्ी, 
मुबंईसरकारचया ्ुहकुमावरून १८५६ साली शम. ए्डव्ड्ल पॅि यांनी शनव्डक कागदपत्र ्छाशपले आ्हे्  
तया् आ्ह.े तयाशवषयीची सव्ल चचा्ल सर िॉि्ल आथ्लर यांनी १८४४ ्च प्थम केली ्हो्ी. नं्र पनु्हा 
लॉ्ड्ल फॉकलन्ड यांनी १८४९ साली सरुू केली ्हो्ी. ्ीवरून १८५० साली २६ नंबरचा कायदा 
करणया् आला ्ो आमचया मयशुनशसपॅशलि्यांच ेअशधष्ठान ्होय.”

नं्र थो्डकया् मुबंई मयशुनशसपाशलिीचया सधुारणचे ेवतृ्८ दऊेन रावसा्हबे म्हण्ा् िः-

“मुबंई मयशुनशसपाशलिी् लोकांचया प्श्शनधीच ेप्माण ्होशमओपॅशथक पद्ध्ीचया औषधांचया 
प्माणासारख े सकूम असनू सरकारी अगंाच े प्माण वैद्यकीय औषधांचया प्माणासारख े पररपलु्  
आ्ह.े असा िो मागेच मुबंई मयशुनशसपाशलिीचया कायद्याशवषयी तयावेळच े येथील अ्ॅडव्होकेि 
िनरल व नं्र कलकत्याच ेनयायाधीि नामदार व्हाईि यांनी म्हणनू ठेवले आ्ह,े ्े अद्यापी्ही तयास 
लाग ूआ्ह.े अिी शसथ्ी िर मुबंईची, ्र बा्हरेची किी असेल! ्ेथे का्ही अपवाद सो्ूडन आमची 
शप्ेछ्हाि ्हो् आ्ह.े मी धयाना् ठेवणयासारखी दोन उदा्हरण ेदे् ो. पणु ेि्हरा् कमीिनर ्हो्े. ्े 
सथाशनक सवराजयाचया बाब्ी् चांगली सधुारणा करी् ्हो्े. ्े सव्ंत्र बाणयाच ेव योगय असे ्हो्े. 
तयांना िाकून मौनशप्य मनषुयांची शनव्ड करणयाची प्वतृ्ी पढेु शदसनू आली.”

“दसुरे उदा्हरण म्हाबळेश्वरच े(मुबंई सरकारचया उन्हाळया््या शदवसा्ील  शनवाससथानाच)े 
घया. ्ेथील कशमिी्ील मुबंईच े सव्ंत्र बाणयाच े लोक गपुचपूपण े शनषकासन पावले. सरकाराने 
पाश्हिे ्र यादी आणवनू प्हावे. शकंशच् प्ाप्ी नस्ा कशमिी् बसनू फुकि काम करा आशण तयाच े
बक्षीस म्हणनू शनभ्लतस्लना करून घया! एवढे कोणाच ेअ्ड्े आ्ह?े पण जया शठकाणच ेअशधकारी 
अनभुविनूय अथवा ्हट्ी अथवा दोन्ही अस्ा् तया शठकाणी अिीच पररशसथ्ी उतपनन ्हो्े. या 
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दिेा् सव्:च ेअसे का्ही म् बाळगण े्ह ेपाप समिले िा्े. तयाच ेप्दि्लन करणयाच ेधयै्ल अगंी 
असण ेव तयाचया समथ्लनाथ्ल कारण ेदाखशवण े्ह े्र तया्ूहन मोठेच पाप! अिी समिू्  ्होऊ दणे े्हा 
दोष आ्ह,े मग ्ो यरुोशपयना् असो अथवा श्हदंी लोकां् असो, तयाच ेपररणाम अनथा्लव्ह आ्हे् . 
मयशुनशसपाशलिीचया कारभाराशवषयीच ेमी सव्ल ररपोि्ल वाचले आ्हे् . तयावरून लोक आपले क ््लवय 
करी् ना्ही् अिी ्क्रार केलेली आढळ् ना्ही. क्रमििः प्ग्ी ्हो् अस्याचाच तया् उ्लेख 
आढळ्ो. प्श्शनधी शनव्डणयाचा ्हकक आम्हाला द्या अिी १८७७ साली पणुकेरांनी केलेली 
मागणी मानय झा्याच ेआिशम्ीस्ही मला कळले ना्ही.”

“सथाशनक सवराजयाचा शवस्ार करण ेइष् आ्ह ेव ्से के्याने सरकारच ेव लोकांच ेश्ह् ्होईल 
अिी श्हदंसुथान सरकारची फार वषाहंपवूवी खात्री ्होऊन गेली आ्ह.े” असे सांगनू, ६२१ पषृ्ठा् 
शदले्या नामदार लेंग (गव्हन्लर िनरल यांच े फ्डणीस) यांचया भाषणाचा सारांि रावसा्हबेांनी 
शनवेदन केला व श्हदंसुथान सरकारचया २२४५ नंबरचया ३१ ऑगसि १८६४ ्ारखचेया ठरावाचा 
उ्लेख केला व नं्र, “्ही िी श्हदंसुथान सरकारची सथाशनक सवराजयाचा शवस्ार करणयाची नी्ी 
आ्ह े्ी प्िस् आ्ह.े श्ला वयाव्हाररक सवरूप दणेयास सरकारी अशधकारी व सरकारच ेकायद े्ह े
परसपर सा्हाययकारी ्हो् आ्हे् . यांचया योगाने जया सधुारणा ्होणार आ्हे् , िे श्ह् ्होणार आ्ह े
तया्ूहन अशधक दसुऱया किाने ्होणार ना्ही.”

असे म् प्दि्लन करणारा आप्या म्ास पषु्ी आणणारा बाह् परुावा म्हणनू कलकत्ा ररवह् ूनं. 
८३ प.ृ २६ मधील पढुील उ्ारा शदला आ्ह.े

“मयशुनशसपाशलि्यांनांबंधाचया सव्ल चळवळी दिेाची भरभराि ्होणयाची इच्छा बाळगणाचया 
प्तयेक मनषुयाच े ्ेव्हाच लक्ष वेधनू रे् ा् तयाची कारण े शभनन आ्हे् . तयांची पाळेमळेु खोल 
गेलेली आ्हे् . शरिशिि रािसत्ा एकीकरणाने सं्ह् करणयाकर्ा रािसत्चेी शवभागणी करावी 
लागली. राजययंत्रां्ील चक्रां्ग्ल् चके्र नीि प्सथाशप् ्होऊन सरुशळ् ग्ी तयांना प्ाप् झाली. 
राजयाचया शवस्ाराबरोबर गव्हन्लरांमागनू लेफिननि गव्हन्लर आले; प्ोकॉनसल आले; तयाप्माणचे 
सथाशनक काउनसले शनमा्लण झाली. याच ्त्वांवर लोकलफं्ड शनराले अिी शम शवभागाची वािणी 
झाली नस्ी ्र राजयाचा गा्डा चालला नस्ा. कोण्ी्ही अ्पसव्प गोष् करावयाचा झाली 
म्हणिे गव्हन्लर िनरल यांचा ्ुहकुम अगोदर रे् ला पाश्हिे, ्ही िी लॉ्ड्ल कॉन्ल वाशलस यांचया 
वेळची पद्ध्ी ्हो्ी श्चया आधारे आ्ा कोणतया्ही गव्हन्लर िनरलास चाल्ा येण ेअिकय आ्ह े
यास्व शमाची शवभागणी म्हणिे राजयाची बळकिी आ्ह ेप्ग्ीच ेशचन्ह आ्ह.े राजयक त्े आपली 
िबाबदारी ओळखनू आ्हे्  व िेव्हा इष् ्ेव्हा, अवशय ्ेव्हा, सधुारणचेया कष्मय पथाने िाणयाची 
तयांची ्यारी आ्ह;े नव्ह,े तयांना सामथय्ल आ्ह ेअसे ्ी शमशवभागणी दाखशव्े.”

पढेु रावसा्हबे म्हण्ा्, “या उ्ाऱया्् बंगा्या् पसरलेले पक्षाशभमानाच ेवारे कोठे कोठे 
शदसनू ये् अस्यामळेु या्ील सव्लच म्हणण े ग्ाह् आ्ह े असे म्हि्याशिवाय ्हा उ्ारा शदला 
आ्ह,े कारण आम्ही कवशच् गोष्ी््या शसं्हाचया िागी असनू आमच ेअगँलो इशं्डयन िीकाकार 
तया गोष्ी्ील मानव शच्ारी आ्हे् .”
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नं्र रावसा्हबेांनी तयाच माशसक पसु्का्ील १८७० सालचा उ्ारा शदला आ्ह ेतयाचा सारांििः

“आरोगयरक्षक म्ंडळया या सदराखाली येणारी मयशुनशसपल कमीिने सथापन झा्याने साव्लिशनक 
आरोगयाच ेरक्षण (शविषे्िः मोठा्या ि्हरां्) शि्के ्होऊ लागले आ्ह ेश््के कोणतया्ही इ्र 
कायद्याने प्सथाशप् झाले्या संसथांनी झाले ना्ही.”

“सथाशनक सवराजयाचा लाभ करून दणेयाचया कामी यांचा उपयोग झाला आ्ह े्ो शनराळाच. 
अस्या संसथांची प्ग्ी का्ही सभासदांनी केले्या शवरोधावर, करून शदले्या गैरसमिावर, 
मां्डले्या कल्हावर व आरंभले्या शमथया शनंदवेर अवलंबनू अस्े. कदाशच् तयांनी असे केले 
्रच बरे. सव्ल सरकारी अथवा साव्लिशनक संसथांच ेसंरक्षण काय्लशवरोधाक्ेड अस्े. मयशुनशसपल 
कमीिनांशवषयी व ््लमानपत्रां् येणारे लेख, रे् ले िाणारे आक्षेप व केली िाणारी शनंदा ्ही 
शविषे्िः नसली ्री साधारण्: प्ग्ीची लक्षणचे आ्हे् . गे्या द्हा वषाहं् इलाखया्ील 
रािधानीचया शठकाणी व जया ि्हरां् श्हदंी व यरुोशपयन अिा लोकांची वस्ी आ्ह ेतया ि्हरां् 
मयशुनशसपाशलि्याची सथापना झाली आ्ह.े तयां्ील पषुकळांच ेमळू आरोगयरक्षक म्ंडळां्च ्हो्े. 
अद्यापी या मयशुनशसपशलि्या सव्ंत्र आ्हे् , ज्ञानोद्ीपक आ्हे्  असे म्हण्ा यायच ेना्ही. काले 
करून ्से तयांना म्हण्ा येईल या् संिय ना्ही. परं् ुअद्यापी अधयक्ष नेमण ेव का्ही िादा सभासद 
नेमण े्ह ेअशधकार सरकारने आप्याक्ेड ठेशवले आ्हे्  ्ह ेअ्पकाशलकच आ्ह ेकारण श्हदंी लोक 
िसिसे मयशुनशसपालिीच ेकाम अशधकाशधक मन लावनू कर्ील ्स्से सथाशनक सवराजय तयांचया 
्हा्ा् अशधकाशधक प्ड् िाईल.”

नं्र लॉ्ड्ल मयेोचया सत्ाशवभागणीचया धोरणास पषु्ी आणणारी १८६१-६२ साली शम. लेंग 
यांनी िी नोंद केली आ्ह ेश्चा उ्लेख रावसा्हबेांनी केला आ्ह.े ्ी नोंद अिी -

“सथाशनक िमाखचा्लच े ख्डते करायला लावनू मयशुनशसपल संसथांची वदृ्धीच ्होणार आ्ह.े 
श्चया्ूहन अशधक म्हत्वाची गोष् म्हिली म्हणिे ्ही आ्ह े की लोकांना सव्:चया पायावर उभ े
रा्हणयाची व सव्िःच आपला माग्ल काढणयाची सवय सथाशनक संसथांसंबंधी लागणार आ्ह.े व या 
दोन गणुां्च राषट्ाचा मठेेपणा आ्ह.े (इशं्डया गॅझिे पषृ्ठ ४७७ ्ा. १८ माच्ल १८७१)”

नं्र नाथ्लवेसि प्ाशव्हनशससचया लेफिनंि गव्हन्लरचया गव्हन्लर िनरल यांना उद्िेनू केले्या
भाषणा्ील उ्ारा रावसा्हबेांनी शदला आ्ह े्ो िः-

“सथाशनक कायद ेकरणारे काउशनसल का नसावे? तयाला लागणारी सव्ल सामग्ी उपलबध आ्ह.े 
सरकारी अशधकारी आ्हे् . तयांना सा्हायय करणयास समथ्ल असे सव्ंत्र बाणयाच ेश्हदंी लोक आ्हे् . 
इलाखयांचया रािधानीची ि्हरे सो्डली ्र यरुोशपयन लोक काम करायला फार शमळणार ना्ही्. 
पण का्ही प्श्शनधी ्होणयास लायक असे शमळ्ील, असली काउशनसले थोर्या साम्राजयाचया 
काउशनसलापेक्षा चौकीदारी शबलासारखया सथाशनक प्श्नांची चचा्ल करणयास फारच अशधक 
उपयोगाची आ्हे् . असे सथाशनक काउशनसल असले म्हणिे वरील प्श्नांची चौकिी कशमिी् ्हो्. 
तयावर काउशनसला् वादशववाद ्हो्ो. करशवणया् येणाऱया कायद्यांचया ्हे् ूंवर चचा्ल ्हो्े. श्हदंी 
व ््लमानपत्रे ्िीच यरुोशपयन व ््लमानपत्रे ्े प्श्न ्हा्ा् रे् ा् व तयाशवषयी सव्ल लोकांना पणू्ल ज्ञान 
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्हो्े म्हणिे तया प्श्नांस ्ह्ली िे सवरूप प्ाप् झालेले ना्ही ्े साव्लिशनक सवरूप प्ाप् ्हो्े.”

“मी खाशवंदास सांग्ो की लोकांनी आपला कारभार आपला आपणच करावा अिी माझी 
उतकि इच्छा आ्ह.े तया शदिनेे माझ ेस्् प्यतन चालले आ्हे् , मी कोठे्ही दौऱयावर शनरालो 
्री मी सव्ल मयशुनशसपल कशमि्यांचया मनावर िी एक गोष् शबंबवनू दे्  अस्ो ्ी ्ही की सथाशनक 
सवराजयाची प्ाप्ी करून दणे े्हाच एक ्हे्  ूआमचा मयशुनशसपल संसथा सथापणया् आ्ह.े आम्हास 
लोकांक्ूडन स्हकारोशच् उत्र शमळ् आ्ह.े आप्या लोकांचया श्ह्ानश्ह्ासंबंधाचया प्श्नांची 
िबाबदारीने चचा्ल करणाचया शप्श्शनधींनी संयकु्त अिा काउशनसलचया सथापनेने सव्ंत्रपण ेकाय्ल 
करून दाखशवणयास लोकांना िसे व िेवढे वळण लागणार आ्ह,े ्से व ्ेवढे दसुऱया कोणतया्ही 
रािकीय उपायाने लागणार ना्ही अिी माझी खात्री आ्ह.े”

“उपयोगी असे सथाशनक कायद े करावयास लायक आणखी दसुरे कोण असणार? शववशक्ष् 
प्ां्ां्ील लोकांचया गरिा काय आ्हे् , तयांचया इच्छा काय आ्हे् , कदाशच् तयांच ेपवू्लग््ह काय 
आ्हे् , ्े तयांचयाशिवाय दसुऱया कोणाला चांगले ठाऊक असणार?”

या प्श्नांस लॉ्ड्ल मयेो यांनी िबाब शदला की -

“सरुाजयाची वदृ्धी करणाऱया जया जया बीिभू्  संसथा आ्हे्  तयांची सथापना करणया् पररशम 
रणेया्ूहन दसुरे अशधक शेयसकर काय्ल ना्ही.”

एवढे उ्ारे दऊेन रावसा्हबे म्हण्ा्. “याचयापढेु मला शलश्हणयासारख ेअगदी थो्ेड उरले आ्ह.े 
गे् या बारा वषाहंच ेलेखी इश््हास म्हणिे आमचया राजयकारभाराच ेररपोि्ल, इगंलं्डचया पाल्लमेंि सभलेा 
सादर केलेले आमचया नैश्क व भौश्क प्ग्ीच ेवाशषक्ल  ररपोि्ल, शिक्षणखातयांचया ्डायरेकिरांचया 
ररपोिा्ल् व शवश्वशवद्यालयांचया पदवीदानसमयी केले्या भाषणां् दृशय ्होणारी सव्ल इलाखयां्ील 
शिक्षणाची वदृ्धी, ्ही सव्ल असे दाखशव्ा् की शरिशिि सत्चेया सदुि्लनाने रशक्ष् ्होतसा्े िे आम्ही 
तयांची मानशसक, नैश्क व रािकीय अशभवदृ्धी अपररशम् प्माणा् स्् व अशवश्छननपण े्हो् आ्ह.े 
गे् या िानेवारी मश्हनया् कलकत्याचया काउशनसला् िेव्हा मधयप्ां्ा्ील सथाशनक सवराजयाचा 
प्श्न शनराला ्हो्ा ्ेव्हा नामदार शगबस ्ह ेसथाशनक सवराजयाचा लाभ मधयप्ां्ा्ील लोकांना करून 
दणेयाकर्ा याच मदु्यावर शचकािी धरून बसले ्हो्े. व ्हाच एक मदु्ा लॉ्ड्ल ररपन यांचया सथाशनक 
सवराजयाचया ठरावाशवषयी व ्शर्षयक तयांचया धोरणांशवषयी अथवा ि्हाणपणाशवषयी िे िकंा 
रे् ा् तयांना योगय उत्र दे्  आ्ह े व ्े ्मुचया परवानगीने सांग्ो, असे आ्ह े की लॉ्ड्ल ररपन 
यांच ेसथाशनक सवराजयाचा लाभ करून दणेारे ठराव ्ह ेअधंारा् उ्डी रणेार नसनू श्हदंसुथाना्ील 
शरिशििांचया अमंलाची िी इमार् उभारलेली आ्ह,े श्चया पायाचया कोनशिलाच आ्हे् !”

       शव. ना. म्ंडशलक

m
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संदभ्ल शिपा -

१. लॉ्ड्ल ररपन यांनी मुबंईचया शकनाऱयावर पाय ठेशवला ्ेव्हाच रावसा्हबेांची व तयांची ओळख 
करून दणेया् आली व मुबंई मयशुनशसपशलिीने लॉ्ड्ल ररपन यांना िे मानपत्र शदले ् े तयांना अप्लण 
करणयाच ेकाम रावसा्हबेांनी कॉपणोरेिनच ेअधयक्ष या नातयाने केले. तयाचया पढेु रावसा्हबेांची 
व तयांची मतै्री ि्ूडन गेली.

२. शरिशिि रािसंसथेचया या गणुाची िाणीव रावसा्हबेांना ्हो्ी. “आमची प्ग्ी मदं आ्ह.े म्हणनू 
 ्ी कमी मनासारखी आ्ह ेअसे ना्ही.” (ि. िेकब यांना पत्र. १८७५)

३. लॉ्ड्ल ररपन यांची नी्ी, १८५८ चया म्हाराणीसा्हबेांचया िा्हीरनामयाप्माण ेवागणारी श्हदंी 
लोकांना पसं् प्डली. आमचया क्याणाकरर्ा इगं्िांची आमचयाबर राजय करणयाची 
इच्छा आ्ह ेअसे श्ने पिवनू शदले. मुबंईकरांनी सभा भरवनू लॉ्ड्ल ररपन यांचया अशधकाराची 
मदु् वाढवावी असा म्हाराणीसा्हबेांक्ेड अि्ल मुबंईचया गव्हन्लर सा्हबेांमाफ्ल ् पाठशवला.

४. ्ह ेएक कलकत्याक्डील यरुोशपयन ग्ृहसथ ्हो्े. यांनी या शबलाचयाशवरुद्ध चळवळ कर्ाना 
धमकीविा भाषण केले ्हो्े.

५. लॉ्ड्ल एलनबरो यांनी अफगाशनसथानचया सवारी् गझनीचया मशिदीच ेदरवािे सोमनाथाचया 
 दवेालयाच ेसमिनू पर् आणले.

६. “समारकाचया पिैाने आमचया मलुांस धदंशेिक्षण आमचया मनाप्माण ेशमळावे म्हणनू ्ही संसथा 
 सव्ंत्र एकि्या लोकाशयावर चालशवणयाचा तयांचा प्थम बे् ्हो्ा, असे दसुऱया पत्रावरून 
 शदस्े.”

७. लॉ्ड्ल ररपन यांच ेधोरण रावसा्हबेांना पसं्  ्हो्े. ्ेव्हा तयांचया म्ाचया समथ्लनाथ्ल रावसा्हबे 
 िे लेख शलश्ह् अस् तयांपैकी ्हा एक आ्ह.े

८. पा्हा, प्करण ४१ वे.
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। सदानरुक्तप्कृश्िः प्िापालन्तपरिः । 
॥ शवनी्ातमाश्ह नपृश्भू्लयसीं शशयमभु् े ॥

(कामदंकीय नीश्सार)

्ह्लीचया इगंलं्डचया रािरराणया्ील रािांची प्िावतसल्ेबद्ल खया्ी आ्ह.े तया्नू 
म्हाराणी शव्हकिोररया यांच ेनाव िगभर प्शसद्ध असनू श्हदंसुथाना् प्तयेक ररा् सवाहंमखुी बसनू 
राश्हलेले िर एखाद ेनाव तयावेळी ्हो्े ् र ् े म्हाराणी शव्हकिोररया यांच े्हो्े. तयांचया सच्छीलाचा व 
हृदयमाद्लवाचा राजयकारभारावर इष् पररणाम र्ेड म्हणनू ‘दयाळू’ ्ह ेउपपद तयांचया नावाला िो्डले 
िाई. ्रीसदु्धा तयांचयावर एका माथेशफरूने १८८२ साली गोळी रा्ली. परं् ुईश्वरीलीला अगाध 
आ्ह.े राणीसा्हबेांना का्ही्ही इिा तयाने ्होऊ शदली ना्ही. या संकिा्नू तयांना मकु्त के्याबद्ल 
दवेळां्नू प्ाथ्लना सव्ल राषट्भर झा्या. मुबंई् ठाकूरर्ारी एकदा प्भ ू लोकांनी केली. परं् ु सव्ल 
श्हदं ूलोकांची प्ाथ्लना अिी वाळुकेश्वरी १९.३.१८८२ रोिी झाली. ्ो समारंभ र्डवनू आणणया् 
िे लोक प्मखु ्हो्े, तया् रावसा्हबे ्हो्े. शनमतं्रणपशत्रकेवर पढेु शदले्या श्हदं ूपढुाऱयांचया सह्ा 
्होतया. मगंळदास नथभुाई, नानाभाई ्हररदास, शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक, वरिीवनदास माधवदास, 
शव. ि. िकंरिठे, लखमीदास शखमिी, ररनुाथ ना. खोिे, िां्ाराम नारायण, ख्ेंडराव बेदरकर, 
नाना मोरोिी, मळुिी िेठा, शिवलाल मोश्लाल, वृंदावनदास परुुषोत्मदास, शवशाम माविी, ्डॉ. 
सखाराम अिु्लन, च्भुु्लि मरुारिी, विृभखुन आतमाराम, ्छबीलदास ललभुाई, आनंदराव भासकर, 
एलापपा बाळाराम, पे्मचदं रायचदं, नान.ू ना. कोठारे, ठाकरसी मळूिी, भाईिकंर नानाभाई, शखमिी 
िीवा, चदंारामिी, िनाद्लन परुुषोत्म इ.

शव्हकिेररया राणीसा्हबेांना १८८७ साली राजयावर बसनू ५० वषते परुी झाली, म्हणनू सव्लत्र 
जयशुबली१ म्होतसव करणया् आला. असे उतसव साव्लिाशनक री्ीने ब्ुह् शठकाणी झाले ्े 
झालेच पण शकतयेक शठकाणी खािगी वयक्तींनी्ही कोणी कोणी केले. “दीपवालीप्माण ेदोन शदवस 

म्हाराणी शव्हकिोररया

प्करण ६८
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ररी जयशुबलीप्ीतयथ्ल दीपोतसव करावा.” अिी पत्री ्ाकी् कलकत्या्ूहन रावसा्हबेांनी आप्या 
मुबंईचया बंग्यां्ील कारभाऱयास दऊेन ठेवली ्हो्ी.

मुबंईस कॉपणोरेिन काय काय ्यारी करी् आ्ह ेश्क्ेड कलकत्या्ूहन रावसा्हबेांनी लक्ष ठेवले 
्हो्े. “िाळे्ील मलुांस शवसरू नका. तयांना सिुी व शमठाई द्या. पण ओव्हलचया मदैानां् नेणयास 
तयांची वरा् काढू नका. तयांना ररीच शमत्र अस्ील तयांबरोबर खळूे द्या. िाळे्नू शनरनू रात्रीचया 
प््हरी कोठे लांब अगंावर दाशगने रालनू ्हारीने िाणयाची सचूना आली ्र मी शवरोध करीन.”

(१२.२.१८८७ च ेदाशिबा खरे यांना पत्र) 

“कापणोरेिनचा पैसा ्हा लोकांचा पैसा आ्ह े ्ेव्हा लोकांना का्ही्री दारुकामासारखी मौि 
पाश्हिे.” 

्हरशकसनदास यांना पत्र २२.१.१८८७.

मुबंई् तयाप्माण ेदीपोतसव वगैरे काय्लक्रम उत्म झाला व लोकां् फार उतसा्ह व पे्म शदसनू ये् 
्हो्े ् उशच्च ्हो्े. कारण राणीसा्हबेांच ेचररत्र रािकत्र, पतनी, मा्ा व शवधवा या कोणतया्ही 
नातयाने पाश्हले ्री वाखाणणयासारख े ्हो्े. इगंलं्डमधये जया शस्तया राजयपदारूढ झा्या तया् 
शव्हकिोररया म्हाराणीसा्हबे शेष्ठ ्होतया. तयांचया अमला् शरिशिि राषट्ाची पणू्ल भरभरािच ्हो् 
गेली. शम. गलॅ्डसिनसारख ेमशंत्रवर झाले ्री तयांचयावर यांची ्छाप बसे.

शप्नस आलबि्ल व राणीसा्हबे या उभय्ांच े पे्म वाखाणणयासारख े्हो्े. सव्: राजयपदारूढ 
असनू प्ीिी तयांच े व ््लन िीलव्ी स्ीस िोभणयासारख े ्हो्े. मा्ा या दृष्ीने पा्ह्ा तयांनी 
पषुकळ मलुांस िनम शदला आशण तयांचयाशवषयीच ेतयांनी क ््लवय उत्म री्ीने केले एवढेच ना्ही पण 
आप्या सव्ल प्िेच ेमा्पृद्ही तयांनी धारण केले ्हो्े व तयांचया पे्मास तया पात्र झा्या ्होतया.

शवधवा या नातयाने तयांचया व ््लनाच ेवण्लन करावयाच ेम्हणिे ्े आय्ल शवधवांप्माण ेसंनयस् 
सवरूपाच े्हो्े एवढे म्हिले म्हणिे परेु आ्ह.े

खदु् श्हदंसुथानाला तयांनी १८५८ चा िा्हीरनामा म्हणिे एक वरच दऊेन ठेवला आ्ह.े तयाची 
वयाव्हाररक प्ाप्ी ्हपतया ्हपतयांनी यांचया मागे यांचया पतु्राचया ्हा्नू झाली व नं्र ना्वाचया ्हा्नू 
्हो्च आ्ह ेव पणू्ल प्ाप्ी याच सदवंिि कुळा्ील रािांपासनू ्होईल अिी खात्री आ्ह ेम्हणनू या 
वंिा्ील परुुषांस आयरुारोगयप्ाप्ी व यििःप्ाप्ी ्होवो असे कृ्ज्ञपण ेिभु शचं् न करण ेश्हदंीिनांच े
क ््लवय आ्ह.े

िास्तीिनांस पदवीदान.
॥ यषुमाकं पदवीदानमसमाकं पदवध्लनम ्॥

                                    (्हरर्हरिास्ती द्रवी्ड)

म्हाराणी शव्हकिोररया यांचया जयबुशलम्होतसवप्संगी शनतय वश्हवािीचया पदवयांच ेदान व्हायच े
्से झाले. परं् ुया वषवी एक शविषे प्कार असा झाला की िास्तीपंश्ड्ांकर्ा म्हणनू एक पदवी 
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कायमची शनमा्लण करणया् आली. ्ी म्हाम्होपाधयाय ्ही ्होय. ्ही पदवी धारण करणाऱयाला शचन्ह 
म्हणनू अगंरक्षण काय द्यावे, उषणीष कसे असावे ्ह ेदिेाचार पा्ूहन ठरशवणया् आले. मद्रासेक्डील 
पंश्ड्ाचया शचन्हांचा काय प्कार असावा तयाशवषयी आर. ररनुाथराव यांनी म् शदले ्हो्े.

रावसा्हबेांनी मुबंईक्डील, ररनुाथरावांनी मद्रासेक्डील व म्हशे्चंद्र नयायरतन यांनी बंगा्याक्डील 
शवर्ान म्ंडळींची शिफारस केली ्हो्ी. रावसा्हबेांनी ७ शवर्ान पंश्ड्ांची शिफारस केली ्हो्ी असे 
म्हण्ा्. पैकी चौरांस ्ही पदवी अप्लण झा्याच ेवतृ् शमळ्े. तया् रावसा्हबे जयांना गरुू म्हणनू 
मानी् ्े गोपाळ पाधये गिु्लर ्ह े्हो्े व दसुरे रािारामिास्ती बो्डस ्ह े्हो्े. सवाहंनी रावसा्हबेांच े
अशभष्शचं् न केले तया् श्सरे ्हरर्हरिास्ती द्रशव्ड यांनी “असमाकं पदवीदानं यषुमाकं पदवध्लन” 
इतयादी संसकृ् श्ोक करून पत्र पाठावले ्हो्े.२ रावसा्हबेांचा स्हवास िास्ती लोकांिी िनमापासनू 
िवेिपयहं् ्हो्ा.

१८८८ साली वे. िा. सं. भीमाचाय्ल झळकीकर यांना म्हाम्होपाधयाय ्ही पदवी सरकारने 
शदली. तयांचा गौरव एश्फसिन कॉलेिचया िनुया नवया शवद्याथयाहंनी केला. ्ेव्हा रावसा्हबेांना व 
रािारामिास्ती बो्डस यांना उचचसथानी शवद्याथयाहंनी बसशवले ्हो्े व िनेु एश्फसिोशनयन म्हणनू 
शवद्याथया्ल्फते  िास्तीबवुांचा गौरव करणयास रावसा्हबेांना शवनशवले. ्ेव्हा समयोशच् भाषण 
कर्ाना रावसा्हबे म्हणाले, “माग्या वषवी मी कलकत्यास अस्ा लॉ्ड्ल ्डफररन यांनी मला पदवया 
दणेयास योगय िासत्यांची नावे शवचार्यावरून मी सचुशवली ्हो्ी. िास्तीम्ंडळीस पदवया वगैरे 
दऊेन संसकृ् शवद्येला उत्िेन दणेयास सरकारने प्ारंभ केला. परं् ुह्ासंबंधी खिपि आपणासच 
केली पाश्हिे. सधया उत्म िास्ती दोन-चारांवर साप्डणयाची मषुकील झाली आ्ह.े भीमाचायाहंनाारख े
अिनू िे का्ही िनेु िास्ती आ्ह् ्ो नवीन शनमा्लण करणयाची ्िवीि झाली पाश्हिे. ्मुचयापैकी 
मी एक आ्ह ेअसे समिनू या दोन गोष्ी शवसरू नये, अिी शवनं्ी करी् आ्ह.े मी कॉलेि सो्ूडन ३६ 
वषते झाली तयामळेु आचाया्लचा व माझा साक्षा् संबंध र्डला ना्ही ्री मला ्े गरुूसथानीच आ्हे् . 
म्हणनू तयांना मान शमळा्याने मला आनंद ्हो् आ्ह.े मला या कॉलेिमधील िनुा शवद्याथवी म्हणनू 
िे ्मु्ही मदु्ाम आि पदारीपण शदले् तयाबद्ल ्मुच ेआभार मान्ो. नं्र कािीनाथपं् ्लंग, 
प्ो. शिनसीवाले, म्हाम्होपाधयाय रािाराम िास्ती बो्डस यांची भाषण े झाली. म्हाम्होपाधयाय 
भीमाचायाहंनी संसकृ् शवद्येचा अभयास करणयास उपदिे केला व म्हणाले, “असे न कराल ्र उद्या 
रामो्हरीपयहं्च शिकले्या िास्तीबवुास म्हाम्होपाधयाय करणयाची पाळी येईल.”

m

संदभ्ल शिपा -

१. मुबंईचया लोकांनी मोठा फं्ड उभारून राणीसा्हबेांचया समारकाथ्ल तयांचया नावाच ेिेशकनकल 
 इशनसिि्यिू काढले आ्ह.े ्ेथनू िके्डो शवद्याथवी यंत्रकला शिकून दर वषा्लस बा्हरे प्ड् आ्हे् .

२. िास्तीम्ंडळ रावसा्हबेांना केवढा मान दईे ् े रावसा्हबेांना बनारस ग्े कॉलेिमधील भपूदवेिास्ती 
 व रािाराम िास्ती बो्डस ्ह ेगोरिाह्मण प्श्पालक असे एक शविषेण मायनयाचया अनेक 
 शविषेणां् पत्र शल्ही् अस्, तयावरून शदस् आ्ह.े

mmm
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शवर्ानसव्लत्र पजूय्े
अनेक ्ऱ्हचेी कायते रावसा्हबेांचया ्हा्ा् अस्, तयापैकी गं्थलेखन ्ह ेएक तयांच ेआव्ड्े 

काय्ल असे. तयांचया ग्ंथलेखनाच ेआद्य, मधयम व अशं्म असे ् ीन शवभाग तयांचया आयषुयाचया ् ीन 
शवभागांस अनरुूप असे करून पश्ह्या दोन शवभागां्ील ग्ंथलेखनाचा वतृ्ां् १७ व ३१ प्करणा् 
शदला आ्ह.े का्ही शवषयानसुार ३५ प्करणा् शदला आ्ह.े तया्ील का्ही ग्ंथ सारांिरूप आ्हे्  
व का्ही भाषां्ररूप१ आ्हे्  ्री तयांची ्ारीफ झालेली आ्ह.े ‘रायल एशिअशिक सोसायिीच े
दफ्र’ ्हा ग्ंथ िनेु शनबंध एकत्र करून ्छापलेला आ्ह.े ्ो संिोधनसवरूपाचा आ्ह े्री तयाची ्डॉ. 
ब्ड्लव्ुडसारखया शवर्ानांनी फार ्ारीफ केली आ्ह.े२

तयांचया एकंदर लघवाकार गं्था् म्हसैरू प्करणावरचा गं्थ प्मखु आ्ह.े तयाची झालेली प्िसंा 
३२ वया प्करणा् शदलीच आ्ह.े ्िीच प्िसंा तयांचया इ्र ्स्या प्कारचया ग्ंथांची झालेली 
आ्ह.े तयांचा वयव्हार मयखू ् र प्माणभू्  ्होऊन बसला आ्ह.े तयानं्र आयषुयाचया अशं्म भागा् 
रावसा्हबेांनी पणू्लपण ेअथवा अपणू्लपण ेकेले्या ल्हान मोठ्या ग्ंथांचा वतृ्ां् या प्करणा् शदला 
आ्ह.े

मानव धम्लिास्त
॥ सवयंभवुे नमसकृतय रिह्मणऽेशम््ेिसे ॥

॥ मनपु्णी्ान ्शवशवधान ्धमा्लन वकयाशम िाश्व्ान ्॥ १ ॥ 

नं्र १८८६ साली रावसा्हबेांनी आपला सवा्ल् म्हतवाचा ग्ंथ िो मानवधम्लिास्त ् ो मधेा्ीथी, 
सव्लज्ञनारायण, कु्लकु, रारवानंद, नंदन आशण रामचदं्र यांचया आिपयहं् ्छापनू प्शसद्ध न झाले्या 
िीकांस्ह ्छापवनू प्शसद्ध केला. तयाचया अगोदर चाल ू नयायाचया कोिा्ल् शदवाणी कायद्याचा 
१८६७ साली धम्लिास्त-प्श्पादक ब्ुह् ग्ंथांच ेसार काढून श्हदंधूम्लिास्त नावाचा एक अ्प प्बंध 

अशं्म ग्ंथलेखन

प्करण ६९
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रावसा्हबेांनी लोकोपयोगाथ्ल ्छाशपला ्हो्ा तयानं्र १४ वषाहंनी ्साच दसुरा प्बंध वयव्हारमयखु 
व याज्ञव्कय समृ् ी ्ही इगं्िी भाषां्रास्ह प्शसद्ध केली. ्थाशप सव्ल समृ् ीं् िी आद्य मलूभू्  
समृ् ी म्हणिे मनसुमृ् ी श्च ेउजिीवन अवशय करावे असे ब्ुहकाल तयांचया मना् ्हो्े. तयाचया३ 
अनरुोधाने रावसा्हबेांनी ्हा मोठा प्यतन केला. 

्हा गं्थ ्छाप्ाना मळू ग्ंथा्ील पाठ खरे कोण्े ्े शनशश्च् करणयाकर्ा प्शसद्ध शठकाणां्ूहन 
कोणतया शवर्ान लोकांचया अथवा संसथांचया संग््हा्नू तयांनी गं्थ आणावले तयांची नावशनिी िः- 
बंगाल एशियाशिक सोसायिीच ेपसु्कालय, उजिनी येथील सोरिीबवुा, उजिनी येथील नानासा्हबे 
आठ्ये, प्याग येथील मनुिी ्हनमुान प्साद, खां्डवा येथील वासदुवे ब्लाळ खरेे, शमरि येथील 
वामन भट् म्हाबल, यौ्ेश्वर येथील रामचदं्र िकंर द्रवी्ड, पणु ेयेथील बळवं्राव िोिी व दािीसा्हबे 
नगरकर, अ्हमदाबाद येथील नगरििेिी बेचरदास, शीिभंमू्हादवे क्षेत्रा्ील बळवं्राव िाव्ेडकर 
इदंापरूकर, अष् ेयेथील गोशवंदराव शलमये, लं्डन इशं्डया ऑशफस ्डॉ. रोसि, कलकत्ा येथील ्छापील 
भगृसुंश्ह्ा कुलकभट् कृ् शिकेस्ह, ब्डोद े येथील वासदुवेराव बापि, िोधपरू येथील लकमीनाथ 
िास्ती द्रवी्ड, मद्रास येथील शदवाणब्हादरू आर, ररनुाथराव४, पणु ेयेथील द्ेडगावकर भट् नारायण 
गोखले, कलकत्ा येथील नयायरतन पंश्ड् म्हिेचदं्र, त्रावणकोर म्हारािाशधराि रामवम्ल, एश्फनसिन 
कॉलेिा्ील ्डाॅकिर शपिरसन.

या्ील का्ही गं्थाचया प््ी २०० पासनू ३०० वषाहंचया िनुया ्होतया. अशखल भार्वषा्ल् 
श्हदंधूम्लशवषयक अज्ञान शदवसानशुदवस वाढ् िा् आ्ह े ्ह े पा्ूहन अं् िःकरणास फार पी्डा ्हो् 
्हो्ी. श्चा प्श्कार करणयाकरर्ा ्हा अ्प समारंभ िो रावसा्हबेांनी केला ्ो परमातमयाला 
अप्लण केला. या ग्ंथाला िवेिी मोठी शवषयानसुार शवस्ृ्  श्ोकवार अनकु्रमशणका िो्डली आ्ह.े 
याशिवाय एक पररशिष् िो्डले आ्ह े्े फार म्हत्वाच ेआ्ह.े तया् ्हमेाद्री, समृ् ीरतनाकर, परािर 
माधव, संसकारकौस्भु इतयादी अनेक धम्लग्ंथां् िी श्हदंधुम्लशवषयक  वचने उपलबध म्हणनू शदलेली 
असनू या ्छापले्या गं्था् उपलबध ना्ही् ् ी सशवस्र शदली आ्हे् , असे सांगनू वाचकांना तयांनी 
शवनं्ी केली आ्ह.े “मी सरळ भावाने केले आ्ह.े तयाची धम्लिास्तवेत्यांनी परीक्षा करून दोष मला 
दाखवनू यावे म्हणिे मला तयाच ेशनरसन करणयास बरे प्ेडल.”

िवेिी तयांनी असे म्हणनू ठेवले आ्ह ेकी आणखी मानवधम्लिास्तवयाखया आ्हे्  असे धम्लिास्त 
शनबंधांवरून समि्े. तया वयाखया शीमाधवाचाय्ल, धरणीधर, गोशवंदराि, शीधरसवामी, रुशचदत्, 
शवश्वरूप, भोिदवे व भारुची यांनी शलश्हले्या आ्हे् . तयांचा िोध तयांनी िृगंेरीक्ेड चालावला 
्हो्ा.

्हा गं्थ ्छापणयाची संशक्षप् ्हकीक् झाली. परं् ुरावसा्हबेांनी या गं्थाची ्यारी करणया् शक्ी 
वेळ, पैसा व शम भक्तीपवू्लक केले तयाचा समुार ना्ही.

िनेु ग्ंथ जयांचया िवळ ्हो्े तयांना तयांची शकंम् कळ् नव्ह्ी म्हणनू अथवा ्े शनषकाळिी 
्हो्े म्हणनू ्े ग्ंथ ब्ुहििः नष् झा्यामळेु व अशवशिष् ग्ंथ र्ीपां्राला गे्यामळेु िनुया ्हस्शलशख् 
प््ी शमळशवणयाकर्ा रावसा्हबेांना भगीरथ प्यतन करावे लागले ्े तयांनी आनंदाने केले कारण 
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उद्योग करणाऱयाला कोण्ी्ही गोष् असाधय नस्े अिी तयांची पणू्ल शद्धा ्हो्ी. िेथे िेथे िनेु 
ग्ंथ ्हो्े ्ेथनू ्ेथनू तयांची प्ाप्ी शवर्ान लोकांचया सा्हाययाने करून रऊेन रावसा्हबेांनी ्हा ग्ंथ 
्छापावयाची प्च्ंड ्यारी केली.

प्थम तयांनी लांबलांबचया शवर्ान िास्ती लोकांचया रराणयांचा िोध लावनू तया्ील समृ् ींचा 
संग््ह तयांचया जया वारसांक्ेड गेला तयांचा िोध करून ्ो शमळशवला व मालकांचया परवानगीने 
्हस्शलखी् प््ी करून रे् ्या. कारण ्े ग्ंथ पवूवी कोणी ्छापले नव्ह्े. बनारस येथे पोथया 
शमळणयासारखया ्होतया तया उ्रून रणेयास लेखकांचया अक्षरांच ेनमनेु मागशवले ्हो्े. पाच-चार 
्री ग्ंथ ्हो्ील असे गोशवंद शवनायक थत् ेयांना शलश्हले ्हो्े. (२.९.७३ च ेपत्र) परुाण,े उपपरुाण े
समृ् ी, प्ाश्िाखये, काररका ि्ििः शमळशव्या ्होतया. कलकत्या्ूहन शवश्वरूप, भारुची, िलूपाणी 
व अपराक्ल  यांचया मानवधम्लिास्तावरील वयाखया शमळशवणयाची खिपि चालशवली ्हो्ी. मुबंई्ील 
प्शसद्ध पंश्ड् शवश्वेश्वरनाथ गोसवामी व त्रावणकोरच े म्हाराि रािा रामवमा्ल यांचयाक्ेड पषुकळ 
ग्ंथांची माश्ह्ी शमळाली. शवषणपुरुाणाची एक प्् तयांनी पाठावली ्हो्ी. शवषणसुमृ् ी आबासा्हबे 
िास्ती यांचयाक्ूडन आणली ्हो्ी. नरगुंद येथील, नाना दीशक्ष् याक्ेड्ही पषुकळ ग्ंथ ्हा्े. म्हणनू 
तयांचयाक्ेड वीर शमत्रोदय, प्ायशश्चत्ाधयाय, र्ै् शनण्लय, समृ् ीशववेक, ्हरर्हर भाषय, पररशिष्प्काि, 
राजयधम्लकां्ड, समृ् ीशचं् ामणी, समृ् ीसार, समृ् ीग्ंथराि, ्त्वर्हसय, दत्कपररच्ेछद, दायर्हसय ्ह े
ग्ंथ शमळ्ील ्र प्हावे. (शत्रंबकराव दा्ार यांना २९.१.७१ च ेपत्र) शमळ्े ्र दोन ्ीन लेखक 
नेमावयाची वयवसथा केली ्हो्ी. परिरुामप््ाप ्हा ग्ंथ िर शल्ूहन रणेयास ्हा्ी येईल अथवा 
शवक् शमळेल ्र तया मालकाचया इनाम्ीच ेकाम (िे तया वेळस उपशसथ् झाले ्हो्े ्े) ्हा्ी 
रऊेन वष्लभर म्ेहन् लागेल ्ी फुकि करणयास रावसा्हबे ्यार झाले ्हो्े. ्हस्शलशख् प्् शवक् 
द्या, फुकि द्या, उ्रून घयावयास उसनी द्या पण पदरी असलेला ग्ंथ द्या अिी रावसा्हबे आि्लवाची 
मागणी करी् अस्. कलकत्यास कौशनसलचया कामावर गेले अस्ा ्ीन लेखक ग्ंथांचया प््ी 
उ्रशवणयास ठेवले ्हो्े. ्ह े ग्ंथ गोळा करी् अस्ा रावसा्हबेांनी खालील उद्ार काढले. “या 
्ह्भागयदिेा् शवद्येची नाव्ड शक्ी झाली आ्ह े्ी वण्लन करणयास लेखणी पढेु सरसाव् ना्ही.” 

(माधवराविी लरािे यांना पत्र ६.१.७३)

िास्तीरराणी शीमं्  नव्ह्ी पण तयांचा कुलक्रमाग् गं्थसंग््ह फार अमोशलक ्हो्ा. तयांचया 
वारसांचया अज्ञानाने शकंवा मखू्लपणाने शकंवा कोणाचया भलूथापीने ्े या ग्ंथसंग््हास केव्हाच मकुले 
्हो्े. पणु,े सा्ारा, बेळगाव, अष्,े को््हापरू, सांगली, शमरि, शनपाणी, संकेश्वर, यंकनमा्डवी, धारवा्ड, 
नरगुंद, नवलगुंद, ्ुहबळी इतयादी दशक्षण म्हाराषट्ा्ील शठकाणी ्ह ेग्ंथ पषुकळ ्हो्े. सा्ाऱयाच े
भाऊिास्ती दीशक्ष् व अष््यांच ेशलमये यांचा संग््ह फार मा्बर ्हो्ा. शिवाय सरकाराने का्ही म्हसैरू 
व कूग्ल प्ां्ा्ील ्हस्शलशख् ग्ंथांचया यादी करशव्या ्होतया. तयांचया प््ी िोधाथ्ल मागशव्या 
्होतया. िैनसंग््हा्सदु्धा पोथयांचा ्पास माधवराव शिरगावकर यामाफ्ल ् चालशवला ्हो्ा. “्हा ग्ंथ 
माझया तया गं्थावरील भक्तीमळेुच शलश्हला. तयाचया नादी मी आि पंचवीस वषते ्हो्ो. तया अवधी् 
शक्ी्री ्हस्शलशख् प््ी व िीका िमशव्या. अिनू आणखी शमळशवणयाचया िोधा् आ्ह.े”

      (१४.६.८७ िेकब यांना पत्र)



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 2 / 582

का्ही प््ी शमळा्या ्होतया तया ्ा्डपत्रावर शलश्हले्या ्होतया. एक िीका गोशवंदरािकृ् आ्ह े
्ी कोठे शमळेना म्हणनू शनरुपाय ्होऊन जयोश्षयास प्श्न शवचारावयाच ेरावसा्हबेांनी सोश्डले ना्ही.

“गोशवंदरािी िीका ्हा्ी ये् ना्ही म्हणिे कोठे थांग लाग् ना्ही. कोणतया शदिसे िोध करावा 
्े पत्र शलश्ह्यावेळेवरून प्हावे.” 

(वे. वामनराव िोिी यांना पत्र १७.१२.१८८५) 

का्ही्री करून तयांनी ्ी िीका िवेिी शमळशवली व िदु्धािदु्ध पा्ूहन मागा्ूहन स्हा मश्हनयांनी 
प्शसद्ध केली.

या ग्ंथाचया प््ी सव्ल दिेभर शवर्ानांक्ेड पाठशव्या. व रािे रिवा््डयांनी शवक् रे् ्या. तया् 
शनिाम सा्हबे ्हो्े. का्ही प््ी इगंलं्डमधील यशुनव्हशस्लि्यांचया ग्ंथसंग््हालयाक्ेड पाठशवणया् 
आ्या. प्ोफेसर व्हिने, प्ो. वेबर, बशल्लन, मकॅस मु् लर भट्, ्डॉ. िॉली, प्ो. शकल्हान्ल, ्डाॅ. बु् लर 
(शव्हएनना), प्ो. मॉशनअर वईु्यमस, ्डॉ. रोसि, (इशं्डया ऑशफस), रॉयल एशियाशिक सोसायिी ऑफ 
ग्ेि शरििन अनॅ्ड आयल्लन्ड, यशुनव्हशस्लिी ऑफ लं्डन (लॉ्ड्ल रे मािी लोकशप्य गव्हन्लर यांचयामाफ्ल ्) 
प्ो. मकॅस मु् लर भट् व प्ो. मॉशनअर वइु्यमस यांची उत्िेनपर पत्र ेआली ्हो्ी.

िंगब्हादरू यांची मलुगी व तया वेळच ेनेपाळच ेरािे यांची आ्े ्ही एक फार शवर्ान स्ती नेपाळा् 
्होऊन गेली श्ला एक प्् शदली श्ने असे म् शदले की, ्हा गं्थ प्तयेक नयायाचया कोिा्ल् असला 
पाश्हिे. का्ही प््ी अमरेरके्ील शवर्ानांना पाठशव्या ्होतया. शिशिर बाबूंचया माफ्ल ् बंगा्या्ील 
शवर्ान ग्ृहसथांक्ेड पाठशव्या ्होतया. गवा््हरे संसथाना्ील का्ही पेनिनर कािीवास करी् ्हो्े 
तयांना पाठाव्या ्होतया.

नं्र का्ही शदवसांनी बुंदीचया म्हारािांनी या ग्ंथाचा कसा सतकार केला तयाच े वण्लन 
२०.७.१८८८ चया अमृ् बझार पशत्रके् आले ्े, “रावसा्हबे म्ंडशलक यांचया ग्ंथाचा आदर 
बुंदीचया वयोवदृ्ध म्हारािांनी मोठा दरबार भरवनू केला. म्हारािांनी गं्थकतया्लस म्हावस्त अप्लण 
केले. जया काली ऋशषवय्ल आपले सव्ल आयषुय मनन करणया् व ईश्वराचा िोध करणया् खचवी् 
अस् व तयांच े योगक्षेम आमच े रािे करी् अस् तया काळचया परुा्न व ऐश्वय्लवान अिा 
भर्ख्ंडाची आठवण असले समारंभ करून दे् ा्. परं् ु्े शदवस आ्ा गेले ! आ्ा म्ंडशलकांचया 
नमनुयाच ेलोक भराभर ना्हीसे ्हो् आ्हे्  ्ह ेभर्ख्ंडाच ेददुदैव ्होय.”

तयाचप्माण ेखालील प्िसंा १६.७.८८ चया श्हदं ूपेशट्यिमधये आली ्हो्ी. “बुंदीचया रिपू्  
कुलोतपनन म्हारािांनी म्ंडशलककृ् सप्िीकासमवे् सतकार के्याच ेव ग्ंथकारास म्हावस्त अप्लण 
के्याच ेवतृ् एकूेन आम्हाला फार आनंद ्हो् आ्ह.े आमचया वाचकांस ठाऊकच आ्ह ेकी बुंदीच े
म्हाराि चांगले संसकृ्ज्ञ आ्हे्  व तयांचयासारखयांनी केले्या सतकाराची योगय्ा शनराळी आ्ह.े 
या समारंभावरून एवढे शदसनू ये् आ्ह ेकी अद्याशप  संसकृ्शवद्येचया अगंी मोठे सामथय्ल आ्ह ेव ्े 
्सेच रा्हील अिी आम्ही आिा कर्ो.”
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पद्मपरुाण
श्हदंधूम्लशवषयक प्च्ंड ग्ंथ ्छापनू झा्यावर रावसा्हबे पद्मपरुाणाक्ेड वळले. “मी पश्ह्या आय्ल 

लोकांचया िनुया काळाचा इश््हास िोध ूप्हा् आ्ह.े तया संबंधी असे कळ्े की परुूषशेष्ठ आप्या 
शदशक्ष् यांचा एक वंिि त्रावणकोर संसथाना् आप्या पदरी आ्ह े ्े खरे असेल ्र अठरा 
परुाणांचया िनेुपणावर ्ो का्ही प्काि पा्ूड िकेल की ना्ही यासंबंधी का्ही माश्ह्ी लागली ्र 
परवानगीने शवचारी् आ्ह.े पद्मपरुाणावर एक िीकातमक लेख तयांचया प्शसद्ध पवू्लिाने शलश्हलेला 
आ्ह े व ्सा माझा समि करून शदलेला आ्ह.े या भागा्ील संसकृ् ग्ंथांची याद शमळेल ्र 
आभारी ्होईन.”

(त्रावणकोरच ेम्हारािे रामवम्ल यांना पत्र. १५.१.७४)

“मी माझया परुाणांचा संच परुा करणार आ्ह.े िर व्हान ््डर बग्ल यांची इच्छा असेल ्र बळी 
्हस्लेखांच ेसमग् भाषां्र करावयास मी तयांना थो्डीिी आगाऊ रककम दईेन. मला कावी शलपी 
ये् ना्ही व ज्ञानाि्लनाचया मागे लागनू एवढा िलप्वास करणयास कोणी आपण ्होऊन पढेु येईल 
एवढा धा्डिी मनषुय मला माश्ह् ना्ही.”

(ि. िेकब यांना पत्र)

का्ही परुाण ेवेदांपेक्षा िनुी आ्हे् . ्ैत्रीय रिाह्मणा् तयांचा उ्लेख इश््हास परुाण ेअसाच 
आ्ह.े सायणणाचाय्ल म्हण्ा् ‘इश््हासिः भार्ाशदिः, परुाण रिह्माशद.’ ्ह्लीच े पषुकळ आचार 
व संसकार परुाणोक्त आ्हे् . व समृ् ींचा व परुाणांचा शवरोध झा्यास ने्हमीच समृ् ीस प्माण न 
धर्ा परुाणासच शकतयेकवेळा प्माण धर्ा्. म्हणनू सव्ल परुाणांच ेसंिोधन केले अस्ा कोठली 
समृ् ी्ूहन िनुी ्े समिेल व शिवाय ्ह्लीच े पषुकळ आचार, शविषे्िः पिूाशवषयक, परुाणोक्त 
आ्हे् . धम्लिास्त समिणयाकर्ा परुाणांचा अभयास करण े इष् आ्ह.े तयांचया ्हस्शलशख् प््ी 
शमळाशवणयाला आरंभ रावसा्हबेांनी आधीच करून ठेशवला ्हो्ा. “आपण शलश्हलेले पद्मपरुाणाच े
पसु्क मला प्हाणयास पाठवनू द्यावे. १० रुपयांची मनीआ्ड्लर पाठशवली आ्ह.े दसुरे आपण श्क्ेड 
रा्हणार की इक्ेड यावयाच ेआ्ह ेतयाबद्ल सव्ल शवचार शल्हावा म्हणिे तयाप्माण ेस्हा मश्हने पावे्ो 
माझया मना्नू आपणास का्ही उद्योग द्यावयाचा आ्ह.े” (्हररकृषण वयंकिराम यांना ८.६.८३ च े
पत्र) नं्र या कामावर रावसा्हबेांनी शीकृषणिास्ती आठ्ये यांना ठेशवले ्हो्े. तयांचया मद्ीस 
का्ही लेखक ठेशवले ्हो्े व वेळ साप्ेडल ्ेव्हा सव्: एक प्् आपण ्हा्ा् रऊेन दसुऱया ्ीन-
चार माणसांचया ्हा्ी दसुऱया प््ी दऊेन पाठभदे एकदम नोंदनू ठेवी् व मग सावकाि चचा्ल करून 
तया्ील कोठला ग्ाह् ्े ठरवी्. अिारी्ीने तयांनी एक शनशश्च् पाठांची प्् ्छापणयाकर्ा ्यार 
करून ठेवली ्हो्ी. परं् ुतयांचया ्हा्नू ्ी ्छापनू शनरावी अिी परमशे्वराची इच्छा नव्ह्ी. नं्र 
्े काम तयांच े वयवसायबंध ूम्हादवे शचमणािी आपिे यांनी आप्या आनंदाशम संसथे् ्छापनू 
िाशकले व १८ परुाण ेम्हणिे आप्या पवू्लिांचया ज्ञानकोिाच ेिे १८ भाग आ्हे्  तया्ील एक भाग 
्छापणयाच ेशये रे् ले.
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जयोश्षिास्त
जयोश्षिास्ताचा नाद रावसा्हबेांना फार ्हो्ा. जयोश्षावर५ यांचया मना्नू एक शनबंध 

शल्हावयाचा ्हो्ा. तया कर्ा आय्ल शसद्धां्, रमशणक शसद्धां्, रिह्मशसद्धां् इतयादी ग्ंथ शमळशवले 
्हो्े. आणखी का्ही गं्थ उपलबध झाले ्र प्हा् ्हो्े. वेदांग जयोश्षाच ेभाषां्र्ही करून ठेशवले 
्हो्े. “वेदांग जयोश्षाच ेभाषां्र ््डीस नेणयाच ेयि नकु्ेच प्ाप् झाले आ्ह.े परं् ुभाषां्र प्शसद्ध 
करणयापवूवी गगा्लच ेग्ंथ ् ा्ूडन प्हावे अिी फार इच्छा आ्ह.े कलकत्यास अस्ा ् मुचया सोसायिीचया 
लोकांनी सांशग्ले की तयाची ्हस्शलशख् प्् वाचायला शदलेली आ्ह.े का्ही आठव्ेडपयहं् ्ी 
शमळेल ्र म्ेहरबानी ्होईल.” (्डॉकिर रािेंद्रलाल शमत्र यांना २.६.८२ च ेपत्र) “मरेमाला शकंवा 
मरेमाशलनी असा गिुरा् दिेी एक जयोश्षाचा ग्ंथ असनू तया् शनरशनराळे ग््ह कोठे आ्हे् , 
किाच ेबनले आ्हे् , तयांपासनू गणुदोष कसे ्हो्ा्, यावर शवचार आ्ह,े असे मला समिले आ्ह.े 
चौकिीअ्ी ्ो िर प्हावयास शमळेल ्र उपयोग आ्ह.े” (१९.७.८० च ेबाबासा्हबे बक्षी यांना 
पत्र) “्मुचया कॉलेिा्ील गग्ल संश्ह्ा व शसद्धां् यांचया ्हस्शलशख् प््ी पाश्हिे आ्हे् . ्मुची 
अथव्ल जयोश्षाची प्् का्ही शदवस पाश्हिे आ्ह.े बनारस्ूहन ्ी पर् आली असेल.” (२०.७.८० 
च े्डॉ. शकल्हाने यांना पत्र) ब्ृहदारोगय संश्ह्ा वरील ्डॉकिर सा्हबेांक्ूडन आणशवली ्हो्ी. वेदांग 
जयोश्षभाषयाचा व रोश्हणीिकिभदेाचा िोध रावसा्हबेांनी चालशवला ्हो्ा.

रोश्हणीिकिभदे
“आपले शिषय रामशे्वर दत् िास्तीबवुा यात्रेकरर्ा येऊन गेले. ्े नागपरुापयहं् पो्हच्याच े

परभारे श्क्डील सने्ही यांनी व ््लमान कळशवले. पढेु क्षेत्री पोच्याच ेअद्याशप समिले ना्ही. दसुरे 
रोश्हणीिकिभदेाबद्लिः (रोश्हणीचा) िोध लाग्यासारखा आ्ह.े ्री ्े िशनस्ोत्र परुाण आ्ह े
असे शसद्ध झा्यास तयाशवषयी उपयोग ्होऊन आमच ेग्ंथ फार िनुाि आ्हे्  असे शसद्ध ्होईल, 
असे आपले आश्वासन. तयाशवषयी एक गशण् मला समिणयािोगे तयाचयाबरोबर िो्ूडन प्शसद्ध 
करणयापवूवी सव्ल प्फेू श्क्ेड िाऊन मग बा्हरे प्ड्ील असे मना् आ्ह.े अशभमान किाचीच ना्ही. 
ईिसत्ा अस्े ्से ्हो्च आ्ह.े परं् ुआम्ही ्ू् ्ल अिगरवतृ्ी ना्ही. ्े िे वास्शवक िनेु ्े काल 
झाले, असा प्माद िर दृगगोचर ्हो् आ्ह े् र ् ो नीि करणयाचा प्योग करावा, ्हा ्हे् ;ू ् ो सफल ्होण े
आपले साह्ानेच आ्ह.े कृपा सायंकाळचया वकृ्ष्छायेव् असावी.” (बापदूवे िास्ती बवुा परांिपे 
वाराणसी यांना ८.९.८३ च ेपत्र जयेष्ठ ि.ु १८०५) या पत्रा् शवर्ान लोकांशवषयी पषुकळ पजूय बदु्धी 
वयक्त केलेली आ्ह;े इष् ्ज्ञान िे का्ही बधुिनसकािा् ्लबध झाले तयाशवषयी पणू्ल शनरशभमान 
सपष् शनशद्लष् केला आ्ह,े िनुया ग्ंथांशवषयी आदर दाखशवला आ्ह ेव तया शवषयी उदासीन्ा िाकून 
का्ही सेवा करणयाची खरी आसथा वयक्त केली आ्ह े्े सव्ल वाचकांचया धयाना् येईलच.

वरील शवर्ान िास्तीबवुांिवळ भार्ीय यदु्धाचया काळासंबंधी व यादवांचया नािासंबंधी 
रावसा्हबेांचा पत्रवयव्हार चाल ू्हो्ा. मोसल पवा्ल्ील. अ. १४७ वे भीषमपवा्ल्ील अधयाय ६ 
या्ील श्ोकांवर भर ्हो्ी.

m
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संदभ्ल शिपा -

१. रावसा्हबेांनी एशकनसिनकृ् इश््हासाच ेभाषां्र केले तयाची प्िसंा शम. कॅन्डी यांनी   
 अिी केली आ्हिेः “सव्ल कामधदंा िाकून फक्त भाषां्रच करावयाच ेया ्हे् नेू िर ्हा ग्ंथ 
 भाषां्रकाराने ्यार केला अस्ा ्रीसदु्धा ्हा ग्ंथ तयाचा गौरव करणयास ्हे्  ूझाला अस्ा. 
 परं् ु्हा ग्ंथ नोकरी् अस्ा फाव्या वेळा् केलेला आ्ह े्ह ेपाश्हले म्हणिे ्र ्हा ग्ंथ 
 तयाचया कतया्लस फारच भषूणाव्ह आ्ह.े”

(कॅन्डी, ्डायरेकिर आफ पशबलक इनसट्किन)

२. “मी अधािाप्माण ेचांग्या पसु्कांचया िोधा् आ्ह.े मुबंई्ूहन ररी आ्यावर माझया 
 संग््हां् ३००० पसु्के िमली आ्हे् . का्ही शवक् रे् ली आ्हे् ; का्ही पररक्षणाथ्ल आली 
 आ्हे्  व का्ही सरकारने आशय शदले्यापैकी बक्षीस म्हणनू आली आ्हे् . पण तया् ्मु्ही 
 पाठवले्या शलिररी सोसायिीचया संग््हा्ील शनबंधांचया पसु्काचया ् ो्डीच ेपसु्क एकसदु्धा 
 ना्ही. खरोखर मला असले पसु्क शवक् रऊेन शकंवा भीक मागनू शकंवा चोरून्ही येथे 
 शमळाले नस्े.”

(११.५.७७ च े्डॉ. ब्ड्लव्ुड यांच ेपत्र)

३. आय्ल संसकृ्ीच ेिे वेदांसारख,े भगवद्ी्ेसारख,े िांकरभाषयासारख ेिनेु िगनमानय गं्थ आ्हे् , 
 तयांची भाषां्रे, तया गं्थांच ेअवलोकन करणाऱया अशगलभाषाप्वीण शिज्ञासूंचया उपयोगाकर्ा 
 अनेक शवर्ानांक्ूडन करवनू तयांची एक माला प्ोफेसर मोक्ष मलुर भट् यांनी गुंफली आ्ह.े 
 तया माले् ्ह ेएक पषुप रावसा्हबेांचया ्हा्च ेगुंफले िाणयाचा योग ये् ्हो्ा, असे उभय्ांमधये 
 झाले्या पत्रवयव्हारावरून शदसनू ये्े. समृ् ींची भाषां्रे रावसा्हबेांनी करावी अिी मोक्ष 
 मु् लर भट् यांची इच्छा ्हो्ी. “माझी याज्ञव्कयसम्ी ्यार आ्ह.े परं् ुपश्ह्या प््ीची सव्ल 
 पसु्के संप्याशिवाय दसुरी ्हा्ा् केव्हा रे् ा येईल ्े सांग्ा ये् ना्ही. व दसुरी प्् 
 ्छापणयाशवषयी सचूना्ही कर्ा येणार ना्ही, मी याज्ञव्कयशवषयक पषुकळ माश्ह्ी गोळा 
 केली आ्ह.े श्चा उपयोग दसुऱया आवतृ्ीचया वेळी ्होईल. माझा श्हदंधूम्लिास्तांवरील 
 ग्ंथ चालचू आ्ह.े वषा्लअखरे िर ५-६ समृ् ींच ेभाषां्र करू िकेन ् र ् मु्हाला शल्हीन. माझया 
 धदं्याची काम ेफारच ि्ड ि्ड ये् आ्हे् . व इ्र काम्ेही पषुकळ प्ड् आ्हे् . म्हणनू 
 माझया मळू संसकृ्ाचया भाषां्राची लेखी प्् ्यार ्होई्ो का्ही वचन दे् ा येणार ना्ही. नश्ह 
 सतयातपरोधम्लिः नानृ् ा् ्पा्कं परम.् िौनक ्हा्ी आ्ह.े”
 मोक्ष मु् लर भट् यांनी जया िथवीवर रावसा्हबेांनी भाषां्रे करावी असा तयांचा मानस ्हो्ा 
 तयाशवषयी ठराव पत्रे पाठशवली ्हो्ी. “्मुची ठरावपत्रे पावली. दसुरे पत्र सोब् नस्यामळेु 
 आपण केलेली मागणी नाकार्ा अथवा सवीकार्ा ये् ना्ही.”
 पढेु प्ोफेसर सा्हबेांनी पढुील पत्र रावसा्हबेांना शलश्हले: िीकाशवषयक ्हस्शलशख् प््ी 
 शमळशवणयाचया कामा् अ्डचणी फारच ये्ील व पसु्क प्कािनाची मदु् थो्डी आ्ह ेम्हणनू 
 ्मु्ही माझ ेशमशवभागी व्हाल अिी आिा दिुःखाने सो्ूडन दे् ो. ९.१२.१८८०
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 झाले ्ह ेठीकच झाले. रावसा्हबेांना वािेल ्से पैसे ग्ंथप्कािनाथ्ल खच्ल करणयाच ेसामथय्ल  
 ्हो्े व तया्ूहन मोठी इच्छा व अशधक ्हौस ्हो्ी. शिवाय दसुऱयाचया नादी लाग्यावर   
 पषृ्ठसंखया अमकु एक शवशवशक्ष् संखये्ूहन अशधक अस ूनये इतयादी सवा्ंत्य्हरण करणाचया 
 अिी रावसा्हबेांना केव्हा्ही पसं् ्होणाऱया नव्हतया. नसु्ी शवर्त्ा अगंी आ्ह ेपण श्चया 
 प्कािनाथ्ल लागणारी िी साधने अस्ा् तयांची पणू्ल अभाव जया शवर्िनांचया ठायी अस्ो 
 तयांना प्ोफेसर मोक्ष मु् लर यांनी काल शवलली माला फार उपयोगी प्डली.

४. रावसा्हबेांचया माफ्ल ् िी प्् िम्लनीस िावयाची ्हो्ी ्ी शदवाण ब्हादरुांचया परवानगीने 
 श्ची ्हस्शलशख् नककल करून रणेयास का्ही शदवस तयांनी ठेवली ्हो्ी.

५. “मी एक जयोश्षिास्तशवषयक शनबंध शलश्हणयाकर्ा माश्ह्ी गोळा करी् आ्ह.े ्हा शनबंध मी 
 िर रायल शिऑग्ाशफकल सोसायिीचा सभासद अस्ो ्र इगंलं्डमधये प्शसद्ध केला अस्ा. 
 ्ेथे तयाचा शवचार ्होणयाचा िेवढा संभव आ्ह ेश््का येथे ्होणयाचा संभव ना्ही.” 

(िनरल िेकब यांना पत्र)

mmm
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॥ शशु्िः समशृ्िः सदाचारिः सवसय च शप्यमातमनिः॥
॥ ए्चच्शुव्लध ंप्ा्ुहिः साक्षीद्धम्लसय लक्षणम ्॥ १॥

मागे २६ वया प्करणामधये सामाशिक सधुारणचेा शवषय इगं्िी शिकले्या लोकांनी ्हा्ी कसा 
रे् ला व समाि सधुारणयाच ेकाय उपाय योिणया् आले व तयांना शक्प् यि अथवा अपयि 
आले ्े सांशग्ले आ्ह.े तया कालानं्र बरीच वषते सांगणयासारख ेअसे काय्ल झाले ना्ही.

प्थम प्थम िे इगं्िी शिकले ्े सरकारी नोकरी् शिरले. तयांचया ्डोकया् नवे रािकीय व 
सामाशिक सधुारणचे ेशवचार शिरले; परं् ुपश्ह्या शवषया् तयांना प्ड्ा ये् नसे. ् थाशप नवे शवचार 
्डोकया् शिर्याने सवसथ्ही बसव् नसे. एवढ्याकर्ाच तयांना सामाशिक सधुारणा ्हा शवषय 
बोल्ाना व शलश्ह्ाना घयावा लागला. याचया योगाने बराचसा बोलकया सधुारकांचा वग्ल शनमा्लण 
झाला. का्हीचा सधुारक म्हणवनू रणेया् सवाथ्ल साधणयाचा म्लब असे कारण अिा लोकांना 
ज्ञानोद्ीशप् समिले िाई. अिांची संखया थो्डी खरी पण सधुारकांचया संखये् भर प्डणयास 
कारण झाली. का्हीिी सधुारणा कविाळावी लागली. शमळून समािा् िरूरीचया बा्हरे बोलकया 
सधुारकांची संखया वाढली.

्ो काळच मळुी ब्डब्ड करणयाचा ्हो्ा व प्तयक्ष शक्रया ्हा्नू ्होणयापवूवी अिी ब्डब्ड 
करावीच लाग्े ्ह ेखरे आ्ह;े परं् ुया नसुतया ब्डब्डीचा पररणाम इगं्िी न शिकले्या ब्ुहिन 
समािावर का्हीच झाला ना्ही असे ना्ही. झाला पण ्ो उलि झाला. ब्ुहिन समािा्ील लोक 
नसु्े बोलकया सधुारकांचा शवसंग्पणा दाखवनू सवसथ बस्. का्ही सधुारक मात्र इ्रांिी ्ेढीने 
वाग ूलागले व समािापासनू दरू रा्ूह लागले. याच ेकारण एवढेच की सधुारणा ्ह ेएकच धयेय ठेवनू 
वािेल ्ी अ्डचण काढून, प्ेडल ्ो त्रास सोसनू आपले आयषुय सधुारणचेया काया्लस वा्हणारी 
सधुारक शनमा्लण झाला ना्ही. झाला अस्यास अगदी अपवादातमकच ्हो्ा.

समािसधुारणाशवरुद्ध कायद्याची मधयसथी

प्करण ७०
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केवळ ् त्वाकर्ा भां्डणारा सधुारक शनराला अस्ा ् र जया अज्ञ समािाच ेक्याण करावयाच े
आ्ह.े तयाचयािी यशुक्तवाद करून तयाचया िकंांची समळू शनवतृ्ी करून बंधपेू्माने तयाचयािी वागनू 
सधुारणपेासनू काय फायद ेआ्हे्  ्े दाखवनू दऊेन, श्हदंधूमा्लशधकाऱयांना भिूेन, तयांचा मान ठेऊन 
आपले काय म्हणण ेअसेल ्े तयांना सपष् समिनू सांगनू, आप्या प्यतनांना सा्हायय करणयाकर्ा 
तयांच ेमन वळवनू, सधुारणचे ेकाय्ल तयांचया माफ्ल ् करून घयावयास ्ो शसद्ध झाला अस्ा शकंवा 
एवढे्ही करून यि शमळ् ना्ही असे समि्ाच खरे नीश्धयै्ल दाखवनू ऐश्हक सखुावर श्लांिली 
दऊेन ्छळ सोसणयास शसद्ध झाला अस्ा. या दो्हो्नू एक्ही कोणी पतकारले ना्ही.

समािा् नवे व िनेु असे पक्ष प्डले व द्ुही मािली. दोर्ेही आपआप्या िागी कधी सवसथ 
बसनू पण ब्ुहििः का्ही शवचारी लोक सो्ूडन एकमकेांस नावे दे्  राश्हले. परं् ुयाचयापशलक्ेड कोणी 
का्ही नवी िककल बरेच शदवस काढली ना्ही. पण १८८४ साली शम. मलबारी ्ह ेलोकश्ह्क त्े 
पािवी ग्ृहसथ पढेु आले व शवधवाशववा्हशनषधे व बालशववा्ह या शवषयांवर तयांनी लेख शलश्हले. 
वास्शवक शवधवा कोणाचया व बाळे कोणाची? व तया शवषयीची कळकळ कोणाला? परं् ु शम. 
मलबारी ्ह ेएकंदर मनषुय िा्ीचया दिुःखाने दिुःशख् ्होणाऱयापैकी एक अस्यामळेु तयांनी ्ह ेशवषय 
्हा्ी रे् ले. ्ह ेचांगले कवी ्हो्े ्ेव्हा यांचया भावना लवकर प्दीप् झा्या व ्ह ेउत्म लेखक१ 
अस्यामळेु यांनी परधमवी असनू श्हदंसूमािा् फार क्षोभ उतपनन केला 

तयांनी आप्या लेखां् बालशववा्ह व शवधवाशववा्हशनषेध या दोन श्हदं ूसमािा्ील चालींचया 
दषुपररणामांच े शचत्र चांगले रंगशवले व ्े सरकारक्ेड पाठवनू ्े दषुपररणाम ना्हीसे अथवा कमी 
करणयास का्ही उपाय योिावे अिी श्हदंसुथान सरकारास शवनं्ी केली. शम. मलबारींनी आप्या 
म्े कोण्े उपाय इष् आ्हे्  तयांची्ही शदिा दाखवनू शदली. उदा्हरणाथ्ल, िाळाखातयां्ील 
अशधकाऱयांनी कोणतया्ही बालशववाश्ह्ास यशुनव्हस्लिीचया पररक्षेस बस ूदऊे नये. अशववाश्ह्ास 
सरकारी नोकरी शववाश्ह्ांचया अगोदर द्यावी. ्ह ेउपाय बालशववा्हाचया बाब्ी् सचुशवले.

१. शिचा पा्ी अथवा जयाचयािी शववा्ह ठरला आ्ह े्ो मृ्  झाला अस्ा ्ी ग्भ्ृ्लका श्हदं ूस्ती 
 अज्ञान असेल ्र श्ची इच्छा नस्ा िनमभर वैधवयदिे्  रा्हणयास श्ला कोणी भाग पा्ड्ा 
 कामा नये.

२. शवधवेने समािसंसगा्लचा तयाग केला आ्ह ेअसा संिय आला ्र ्ो िलुमाने केला आ्ह ेकी 
 सवेच्ेछने केला आ्ह े्े िोधनू काढणयाची वयवसथा करावी.

३. िाश्बश्हषकाराशिवाय सामाशिक िाच झाला अस्यास सरकारी अशधकाऱयांक्ेड दाद 
 मागणयाचा कोणतया्ही वयाचया शवधवेला ्हकक असलाच पाश्हिे व ्ह े्हकक बिावणयाच ेकाम 
 सलुभ ्होणयाकर्ा श्ला योगय ्े सा्हायय म्हणिे वशकलाची नेमणकू, कोिा्ल् ्हशिरी, सिॅपची 
 माफी इ. शमळाले पाश्हिे.

४. पनुशव्लवा्हाचया कामा् अग्ेसर असले्या लोकांना अथवा पनुशव्लवाश्ह्ांचया आप्संबंधिनांना 
 धमा्लशधकाऱयाने बश्हषकार रा््यास ्ो कायदिेीर ्होऊ नये.
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शवधवाशववा्हशनषेध ्हा सबंध श्हदंसूमािास लाग ूनव्ह्ा व ना्ही. बालशववा्ह्ही पश्ह्या इ्का 
प्चारा् नव्ह्ा इ्की अयथाथ्ल्ा ्ह े परकी अस्यामळेु तयांचया लेखां् शिरली ्हो्ी. ्थाशप 
श्हदंसूमाि ्त्वज्ञानी अस्यामळेु पषुकळ स्हनिील आ्ह;े म्हणनू का्ही बोल्याशिवाय गपप 
बसला.

्से आमच ेसधुारक सवसथ बसले ना्ही्. ब्ुडतयास का्डीची ्िी यांना शम. मलबारी यांचया 
भककम लेखांची आिा स्हिच वािली व तयांना तयांनी मोठ्या धोरणाने ्हा्ािी धररले. शम. मलबारी 
यांची पत्रे श्हदंसुथान सरकारने सथाशनक सरकाराक्ेड पाठशवली व तयांनी सरकारी, शबनसरकारी अिा 
शवचारी लोकांक्ेड पाठवनू म्े मागशवली तयाबरोबर या पत्रास रािकीय म्हत्व प्ाप् झाले.

आ्ा यापढेु सधुारणा समािाने अं् :पे्रणनेे करावी शकंवा कायद्याचया मधयसथीने करावी ्हा 
प्श्न िोराने उद्भवला व सव्ल श्हदंसूमाि िागृ्  झाला. सरकारां्नू रावसा्हबेांक्ेड अशभप्ायाथ्ल ्ही पत्रे 
आली ्हो्ी तयावर तयांनी अशभप्ाय शदला तयाचा सारांि िः-

“सकृद्ि्लनी एवढे सांगनू ठेव्ो की श्हदंलूोकां् असंम् वैधवय सांप््काली कोठे्ही चाल ूना्ही. 
्सेच सरकारी कायद्याने बंद कर्ा येईल अिी बालाशववा्हाची चाल श्हदंूमंधये प्चारा् ना्ही; 
म्हणनू सरकार या् ्हा् न रालील ्र बरे ्होईल. प्ग्ीपर यरुोशपयनांचया दृष्ीने पाश्हले ्री या 
श्हदंधूमा्लशवषयक बाब्ी् ्हा् रालण ेसरकारचया क ््लवयाबा्हरे आ्ह.े जयांची वयवसथा श्हदं ूधाशम्लक 
संसथांक्ेड आ्ह,े तया् सरकारने ्हा् रा््यास, शविषे्िः शदले्या अशभवचनांचा भगं करून ्हा् 
रा््यास, समग् श्हदं ूसमािास आप्यावर मोठे संकिच आले आ्ह ेअसे वािेल.”

“या पत्राच े लेखक शम. मलबारी ्ह े श्हदं ू ना्ही्. श्हदंधूम्ल सव्लसंग््ह सवरूपाचा अस्यामळेु 
तया धमा्लचया का्ही परुा्न ग्ंथांमधये िबरांसारखया वनय लोकांचा्ही समावेि श्हदंधूमा्ल् केलेला 
आढळ्ो. तयाचया अगंी सश्हषणू् ेचा प्कार इ्का आ्ह ेकी आपआप्या समिु् ीप्माण े्हवया 
तया दवे्ांची पिूा शनरशनराळया िा्ींना करणयाची मोकळीक ठेवलेली आ्ह.े म्हणनू सरकारापढेु 
आणले्या या शवषयांवर चचा्ल करणयापरु्े श्हदंिूास्ताच ेव ्दकु्त आचाराच ेयथाथ्ल ज्ञान प्तयक्ष 
श्हदंशूिवाय दसुऱया कोणास असण ेिकय ना्ही. श्हदंूचंया चालीरी्ीच ेज्ञान जयाला ना्ही व ्होण ेिकय 
ना्ही, असे जयाचया शनबंधावरून शदस्े, तया ग्ृहसथास एकंदर श्हदंसूमािाचया चाशलरी्ीशवरुद्ध 
इनसाफ दणेयाचा अशधकार खशच् ना्ही. िबदांच ेअव्ंडबर व श्हदंलूोकांवर सव्ल प्कारचया पापांचा 
व मखू्लपणाचा आरोप करण ेया शिवाय तयाचया शवधानास दसुरे आधार ना्ही्. सरकारच ेलक्ष वेधनू 
थारा शमळणयासारखी तयाचया शनबंधाची योगय्ा ना्ही. तया् परसपर शवरोधी वाक्छल आ्ह.े”

“शम. मलबारी यांचया दसुऱया म्हणिे असंम् वैधवयशवषयक लेखावर आपले म् प्थम दे् ो. 
शवधवा ्होण े ्ह े ददुदैव आ्ह.े शवधवेचया आतमयास प्डलेली िखम भरून काढणयास समथ्ल असे 
दिुःखोपिमक औषध एकच आ्ह.े ्े कोण्े? ्र इशंद्रयदमन करून, क ््लवयशनष्ठा वाढवनू, शवरक्त 
वतृ्ी धारण करून परलोक साधनाथ्ल इ्हलोकी िरीर व मन यांची ्यारी करण े्ह े्होय. या मागा्लस 
समािाची संम्ी आ्ह,े िास्ताची अनजु्ञा आ्ह.े शषे्ठांनी आचरलेला ्हाच धम्ल आ्ह.े विपौशण्लमचेा 
शदवस ्हा सव्ल श्हदं ूशस्तया परम पशवत्र असा मान्ा् व साशवत्रीची पिूा ररोरर कर्ा्. ्हा सव्ल प्कार 
असे शनदि्लनास आण्ो की श्हदंमूनाची मलू प्वतृ्ी पनुशव्लवा्हाक्ेड ना्ही.”
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“आ्ा दसुऱया दृष्ीने प्हा्ा सरकारने शवधवाशववा्हाचा कायदा १८५६ साली केला आ्ह.े 
व सरकारला िेवढे कर्ा येणयासारख े आ्ह े ्ेवढे तयाने मागेच करून ठेवले आ्ह.े ्ेव्हापासनू 
कोणतया्ही श्हदं ूशवधवेला श्ला वािेल ्र पनुशव्लवा्ह करणयाची कायद्याने मोकळीक आ्ह,े व श्ची 
सं् ्ी इ्र श्हदंूचंया सं््ीप्माण ेकायदिेीर वारस ्हो्े. वयशक्तशवषयक सवा्ंत्याला िो अ्डथळा 
्हो्ा ्ो काढून रे् ्यावर आ्ा असंम् वैधवय अशस्तवा् आ्ह,े असे म्हणण ेपोकळ आ्ह.े िो 
कागदपत्र सरकारी दफ्रा् रा्हावयाचा आ्ह ेतया् वरील िबदसमचुचयाला िागा शमळ्ा कामा 
नये. ”

“शकतयेक वषाहंपवूवी एका श्हदं ूग्ृहसथाने आप्या ज्ञा्ी्ील प्श्शष्ठ्, धयै्लगणुसंपनन व अस्या 
अनेक गणुांनी मशं्ड् अिा १०० ग्ृहसथांस एक पत्र शलश्हले व मी आप्या ज्ञा्ी्ील शवधवेिी 
पनुशव्लवा्ह करणार आ्ह े्ेव्हा माझयािी ्मु्ही अननोदक वयव्हार करावा अिी शवनं्ी केली. या 
शवनं्ीपत्राची वयवसथा तयाचया योगय्ेप्माण ेझाली. कारण या िपाकुसमुसंरा्ांनी व िवें् ीचया 
रािींनी आकीण्ल अिा सधुारणापथाने िाणाऱया ्यथूरास कोणी साथीदार शमळा्याच ेप्शसद्ध झाले 
ना्ही. या चळवळीचा उगमािीच नाि झाला.”

“श्हदंूनंा िरा चढवनू िरा शच्डवनू तयांचया जया धम्लसमिु् ी आ्हे् , तयांना गुं्डाळून ठेवावयास 
लावनू तयांचया उलि व ््लन करावयास लावणारी अपरुी माश्ह्ी असले्या का्पशनक सषृ्ी् 
संचरणाऱया लोकांनी पढेु आणलेली ्ह्लीची योिना, ्र अशधक खो्डसाळ व अशधक धाष्या्लची 
आ्ह.े कारण सरकारी अशधकाऱयांचा या योिनेला पाशठंबा शमळावयाचा आ्ह.े वास्शवक अथवा 
अवास्शवक अिा प्तयेक सामाशिक दोषाचा प्श्कार करणयाकर्ा सरकाराक्ेड धाव मारी् 
िाणाऱयांचया नैश्क दबु्लल्ेशवषयी वािणारा श्रसकार लपशवण े कोणाला साधावयाच े ना्ही. 
श्हदंूचंया माथी इ्के शक्रयािनूयतव मारून परुा्न व ्ह्लीचया इश््हासाचया ज्ञानाभावे िी या 
लेखकाने तयांची ्ारीफ केली आ्ह े्ी शनमिूपण ेमला स्हन करव् ना्ही. म्हणनू वाईि वाि्े. 
शकतयेक संवतसरमाला पनु्हा पनु्हा उलग्ड्या, असंखय उतक्रांतया झा्या ्री श्हदंूचं ेमळू श्हदंतूव 
नष् झालेले ना्ही. इगं्िी शवद्येचया अभयासाने िकेसशपयर, शम्िन, वसवथ्ल, िेशनसन, गो््डसिककर 
व मु् लर व तयांच ेमाना्ह्ल समकालीन ग्ंथकार यांच ेग्ंथ वाचनू आमचया भीषम, बाल, वशसष्ठ व 
िनक इतयादी की्वीमान पवू्लिांची समृ् ी नष् झाली ना्ही व ्ीबरोबर सवाशभमान्ही नष् झाला ना्ही. 
शवधवाशववा्हाचा कायदा १८५६ साली झा्यापासनू शवधवाशववा्हांचा ध्डाका सरुू झाला ना्ही. 
कारण श्हदंूचं ेब्ुहम् या कायद्याचया शवरुद्ध ्हो्े. चारी इलाखयांची सदर अदाल् कोितेे शवरुद्ध ्हो्ी. 
जया िा्ी् पनुशव्लवा्ह रूढ आ्ह,े तया्सदु्धा पनुशव्लवा्ह प्तयेक शवधवेचा शनयमाने ्हो्ो असे ना्ही. 
िाश्बश्हषकृ्ांनासदु्धा याची आव्ड ना्ही. यावरून ्ो कायदा लोकांचया मनाची ्यारी झा्या 
पवूवीच करणया् आला आ्ह े्ह ेउर्ड आ्ह.े पढेु असे धवशन् केलेले आ्ह ेकी, पनुशव्लवा्ह करणयाची 
प्वतृ्ी सव्ल श्हदंू्  आ्ह ेपरं् ुसामाशिक ्छळ व िाश्बश्हषकार या दोरांचया भी्ीने ्ी दबनू राश्हली 
आ्ह.े”
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“असे म्हणणयाने का्ही लोकांना इ्रांचया धम्लसमिु् ीमळेु ्छळ सोसावा लागनू ् े तया समिु् ीस 
बळी प्ड् आ्हे्  असे ठरवनू सरकारास आप्या पक्षाक्ेड ओढून रणेयाचा बे् लेखकाचा शदस्ो. 
्ही शसथ्ी श्चा अवलंब करणाऱयांना अवन्ीचया मागा्लस लावणारी आ्ह ेव समािास शवरा्क 
आ्ह.े मी म्हण्ो की िो प्ाणी बोलनू चालनू िा्ीच ेशनयम मो्डील तयास िा्ीने बश्हषकृ् के्यास 
तयास कुरकूर करणयाचा अशधकार ना्ही. आमचया सामाशिक व धाशम्लक शनयमा् व आचारा् 
कोणी त्रयसथाने ्हा् राल ूनये, एवढेच आमच ेश्हदंूचं ेमागण ेआ्ह.े सधुारकास िर सव्ंत्र री्ीने 
वागावयास पाश्हिे आ्ह े ्र ज्ञाश्समािास्ही तयाच नयायाने सव्ंत्र री्ीने वाग ू शदले पाश्हिे. 
सधुारकास एक शवकावयास व एक शवक् रणेयास अिी शनरशनराळी दोन मापे ठेव्ा येणार ना्ही्. 
अिी पररशसथ्ी अस्ा सरकारला मधये ्हा् राल्ा येणार ना्ही.”

नं्र मलबारी यांनी का्ही सचूना के्या ्होतया श्क्ेड रावसा्हबे वळले.

“शम. मलबारी यांचया दसुऱया सचूनेचा नामशनदतेि केला म्हणिे आपोआप श्चा भ्ामकपणा 
शदसनू येईल.”

“एखाद्या शवधवेने िलुमाने एकां्वास पतकरला आ्ह ेकी ना्ही ्ह ेसरकारास कसे ओळखले? 
सरकार काय मशॅिसटे्िस श्हदंचूया पशवत्र दवेररा् दव्ूडन असा प्कार ्हो् आ्ह ेकी ना्ही ्ह ेिोधनू 
काढणार? श्हदं ूलोक आप्या ररगु् ी गोष्ींची िाश्हरा् दऊेन चवाठ्यावर चचा्ल करी् बसणार 
ना्ही्. तयांना ्िी सवय ना्ही. काय चचा्ल करण े्ी ्े आपसा्च कर्ा्. याचा सरकारने शवचार 
करावा?”

“एका शठकाणी शम. मलबारी म्हण्ा् का्ही शवधवांची ्र इ्की प्ग्ी झाली आ्ह ेकी तया 
आप्या दिुःखावर गद्यातमक व पद्यातमक लेख शलश्ह्ा् व कलेकिरक्ेड नव्ह ेम्हाराणी सा्हबेांक्ेड 
अि्ल कर्ा्. वािः! एवढी िर एखाद्या स्तीची प्ग्ी झाली असेल ् र श्ला आपला द्ेह वािेल तयास 
अप्लण कर्ाना कोण्ा कायदा श्चा ्हा् धरील ्े मला मा्ही् ना्ही. कोणी प्श्कार करील ्र 
्ो ्ह्लीचया कायद्याप्माण ेद्ंडा्ह्ल आ्ह.े पनुशव्लवा्ह ्हा आप्या व आप्या प्ीचया पारमाशथ्लक 
सखुाचया आ्ड येईल, ्ही समिू्  कायद्याने किी नष् ्होईल?”

“समािाच ेअगंी का्ही दोष अस्ील परं् ुयांच ेदोष उर्डकीस पढेु येणयाची भी्ी बाळगावयास 
नको. ग्कालाची समृ् ी आम्ही रोिचया आचरणावरून ठेशव्ो असे शदसनू ये् आ्ह.े ्े सो्ूडन 
द्या, पण ्ह्लीचया काळी िर इदंरूची अश्ह्याबाई प्डद्या् रा्ूहन धम्लरािाप्माण े नयायाच ेकाय्ल 
करू िक्े, नसु्ी साधी पत्रे पाठवनू ििेारचया रािाचया उरा् ध्डकी भरशव्े व लोक आपली 
दवेळे बांधनू पिूा करी् रा्ह्ील इ्के पशवत्र आचरण राख ूिक्े ्र श्हदं ूशवधवास चांगली संग्ी 
लागलेली अस्े. तयांना शम. मलबारी सारखयांचया उपदिेाची िरूर ना्ही असे शसद्ध ्हो् आ्ह.े”

या पढेु रावसा्हबे शम. मलबारी यांचया बालशववा्हशवषयक दसुऱया पत्राक्ेड वळले.

“्हा शवषयसदु्धा श््काच नािकू आ्ह.े येथेसदु्धा शम. मलबारी यांनी आप्या क्पनािक्तीवरच 
शभस् ठेवली आ्ह.े तयामळेु व ्े सव्: श्हदं ूनस्यामळेु ्े िे एकदा का्पशनक वय्ूहा् िाऊन 
प्डले आ्हे्  तया्नू मकु्त ्होणयाची तयांना आिा थो्डी शदस् आ्ह.े”
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“शम. मलबारी म्हण्ा् िा्ीशनबहंधामळेु नवरा िोधणयाच े क्षेत्र संकोच पाव्े म्हणनू श्हदं ू
आईबापास ्हाबसन ििी शनव्ड करी ्िी करावी लाग्े. म्हणिे जया मलुाच े अथवा मलुीच े
पश्ह्याने दि्लन ्होईल तयाची शकंवा श्ची अथवा सवस् प्ेडल ्िी, शनव्ड करून िाकावी लाग्े. 
्ह ेश्हदं ूशसथ्ीच ेखरे वण्लन नव्ह.े मलुीच ेपैसे रणे े्ह ेपाप समि्ा्. येणपे्माण ेतयांचया लेखा्ील 
पश्ह्या वाकयखं्ंडां्ील मिकुरािी माझा म्भदे आ्ह.े योगय मलुीची शनव्ड कर्ा येईल एवढा 
प्तयेक समाि मोठा आ्ह.े बरे ना्ही असे समिा; ् र लगन करणयाच ेपढेु ढकल्याने ्ही गैरसोय किी 
ना्हीिी ्हो्े? िाश्भदेाची मलबारीनी केलेली शनंदा राग येणयासारखी आ्ह.े परं् ुअपायकारक 
ना्ही. जयांना िा् मो्डावयाची असेल तयांना ्से करणयाची मभुा आ्ह.े परं् ुप्तयेकाला वािेल 
्ेव्हा िा्ी् येण ेव वािेल ्ेव्हा िा्ीचया बा्हरे िाण े्ह ेिकय ना्ही.”

“बालपणी शववा्ह करून जयांची िरीरे सदृढ राश्हली आ्हे् , मनाची िक्ती नीि राश्हली आ्ह े
अिांची उदा्हरण ेिर चांगला परुावा ठर् असेल ् र मी जया् पननासावया, साठावया अगर तया्ूहन्ही 
अशधक वयाचया अवसथे् िरीराने बळकि असनू काम करणयास लायक माणसे जया् आ्हे्  ्िी 
कुिंुबे मागील ्ीन शपढ्यां् कोि्यवारी दाखवनू दे् ो.”

“अमरेरके्ील यनुायिे्ड सिेिससारखया सधुारले्या दिेामधये संम्ीच ेवय मलुाच े चौदा व 
मलुींच ेबारा आ्ह.े नययूॉक्ल मधये ्े अनकु्रम े१७ व १४ करणयाचा प्यतन झाला; परं् ुपनुिः १८३० 
मधये तयांची तयांनाच शकळस येऊन लोकांनी ्े मान पवू्लव् १४ व १२ केले.”

“श्हदंूचंया िनुया चालीप्माण े मलुीचया लगनाच े वय १२ असे; परं् ु शवद्याथवीदिचेा संकोच 
झा्याने व चाली् फरक ्हो् गे्याने मलुांच ेवय ्हळू्हळू कमी ्हो् गेले. शिवाय श्हदंूचंा लगनसंबंध 
म्हणिे एक राऊक कंत्राि नव्ह.े ्ो एक धमा्लचा पशवत्र शनबहंध आ्ह.े श्हदंसूमाि रचनेची ्ी एक 
अमाशलक कोनशिला आ्ह.े एखाद दसुऱया उदा्हरणांवरून सबंध लगनवयवसथाच वाईि असे ्हो् 
ना्ही.”

“बालशववा्हापासनू फािील प्िोतपत्ी ्हो्े असा एक बालशववा्हाचा दोष दाखशवला िा्ो. 
परं् ु्ह ेशवधान बालशववा्हाने िारीररक अवन्ी ्हो्े असे िे दसुरे शवधान आ्ह ेतयाचयािी शवसंग् 
आ्ह.े कारण फािील प्िोतपात् ्हा िारीररक अवन्ीचा पररणाम अस ूिकणार ना्ही.”

“शम. मलबारी यांचा शिक्षणावर भरवसा नसेल पण माझा आ्ह.े ् थाशप भारले्या ् ाय्श् अगर 
यक्षणीचया कां्डी् क्षणा् चमतकार करून दाखशवणयाची िी िक्ती आ्ह े्ी िक्ती अ्पकालक 
शिक्षणा् ना्ही. संसथांची वाढ दीर्लकाशलक अस्े. ्िी सवयीची अस्े. तयांची वाढ कोणाचया 
्ुहकमाने ्होणार ना्ही व आपला काय्लशनवा्ल्ह करणयाच ेश्हदंूनंा साधणार ना्ही. श्हदंूनंा शमळाले्या 
शिक्षणास व तयांचया नी्ी धयैा्लस असे ्होण ेप्श्कूल आ्ह.े”

“शम. मलबारी यांचया या िवेि्या भागा्ील शवधानास मी ्हरक् रे् ो. मला श्हदंसुथान ा्ील 
सव्ल इलाखयांचा अनभुव आ्ह ेव ्ो ्ीस वषाहंचा आ्ह.े ्ेवढ्यामधये शम. मलबारी म्हण्ा् ्सली 
उदा्हरण ेिास्ताने संम्ी शदलेली, पशश्चम श्हदंसुथाना् अथवा इ्रत्र आढळली ना्ही्.”
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“वयाने आिी ना्ही पण आई िोभले अिा स्तीिी परुुषांनी शववा्ह के्याची उदा्हरण े
सधुारले्या दिेां्नू काढून मला सांग्ा ये्ील. पण ् से करावयास मला कोणी आव्हान केले ना्ही; 
परं् ुश्हदंधूमा्लची अिी आज्ञा आ्ह ेव रूढी आ्ह ेकी पतनी प्ीपके्षा वयाने ल्हान असली पाश्हिे. ्हा 
शनयम मो्ड्यास तयास शिक्षा करणयाची िक्ती समािाचया अगंा् आ्ह.े असले संक्षोभकारक लेख 
शलश्हणयापासनू फायदा कोणाचाच ना्ही. साधया, धम्लभोळया श्हदंूनंा शभवशवणयाचा प्यतन असेल ् र 
्ो काळ आ्ा गेला. मशॅिसटे्िाचया धाकाने बालशववा्हास प्श्बंध ्होणार ना्ही व शवधवाशववा्हास 
उत्िेन शमळणार ना्ही.”

वर शनशद्लष् केले्या ्त्वावर शम. मलबारी यांचया सचूनांना उत्र दऊेन रावसा्हबेांनी समारोप 
केला ्ोिः-

“शवषयाच ेशववेचन वाढले म्हणनू मी नामदार गव्हन्लर सा्हबेांची क्षम माग्ो. या लेखास संक्षेप 
दे् ा आला अस्ा ्र ्से आनंदाने केले अस्े. पषुकळांनी प्श्नाच ेउत्र शलश्हणयाचा मला आग््ह 
केला पण मी ्से केले ना्ही. अगदी रि काढ्याशिवाय गे्या िलैु मश्हनयापासनू मी सवसथ बसनू 
्हो्ो. कारण तयाचा का्ही उपयोग ्होणार ना्ही असे मला वािले. सरकारापढेु शम. मलबारी यांनी 
आणले्या शवषयाचा संबंध श्हदंूचंया धाशम्लक आचारांिी ये्ो. तया् दसुऱयाने ्हा् रा््यापासनू 
नैश्क अवन्ी ्होऊन असं्ोष वाढेल. शम. मलबारी यांचयािी पत्रवयव्हार करणया््ही मला का्ही 
फायदा ्होईल असे शदसले ना्ही. श्हदंसूमािा् का्ही दोष अस्यास ्े काढून िाकणयाइ्की 
सिीव्ा तया समािा् आ्ह.े श्हदं ूसमािाला अगदी शस्मी््ा प्ाप् झाली ना्ही.”

“एक ल्हानसे पसु्क माझया ्हा्ा् प्डले आ्ह ेतयावरून असे शदस्े की का्ही थो्ेड श्हदं ूलोक, 
जया बाब्ी् सरकारने त्रयसथ रा्हावे तया बाब्ी् सरकारने ्हा् रालावा अिी शवनं्ी सरकारास 
करणार आ्हे् .”

“आ्ा रिाकाभर असे समिा की का्हीचया ्हा्नू अशनष् प्कार र्ड् आ्हे्  ्र तयाशवरुद्ध 
्क्रार करणारे ्ह ेलोक असले दषु् प्कार करणाऱया राक्षसांनाच का शिक्षा करणयास उद्यकु्त ्हो् 
ना्ही्?”

“पशश्चम श्हदंसुथाना्ील आमच े सामाशिक व नैश्क श्ह्क त्े ज्ञानदवे, ्कुाराम, मकु्ताबाई, 
एकनाथ, रामदास व दसुरे साधसूं् यांचयामागते दसुरी मानवी यंत्रे म्हणिे सेना, मशंत्रम्ंडळे व सरकारे 
उभी नव्ह्ी! आम्ही वरील सं्ांची पिूा कर्ो, दवेळे बांध्ो, कारण तयांची समृ् ी व लेख यांचया 
अगंी मोठी िक्ती आ्ह.े ्ही प्ाप् करून रणेयास मी नम्रपण ेम्हण्ो रािपथसलुभ माग्ल ना्ही. लोकांनी 
बोलावे ्से चालणयास शसद्ध झाले पाश्हिे. प्ग्ी ्हळू्हळू ्होईल. कष्ाने ्होईल. शिक्षण प्ाप् 
झालेले लोक िर अिा सवाथ्लतयागास सजि ्होणार ना्ही् ्र तयांचया शिक्षणाचा उपयोग काय?”

“केवळ उपयकु्त्ेचया दृष्ीने पाश्हले ्र या बाबी सरकारने अवशय अथवा खषुी वाि्यास 
्हा् रालणयासारखया ना्ही्. अथवा सरकार िर ्हा् रालील ्र लोकांचया मागे एक कृशत्रम 
नैश्क पोशलसच शनमा्लण ्होईल. राषट्ा्ील लोकांचया बशुद्धची वाढ खुिेंल. श्ह् करणयाचया शमषाने 
श्हदंूचंया ग्ृहशसथ्ी्, अतयं् शप्य धाशम्लक आचारा् ्हा् रालणयाची पद्ध्ी चाल ू्होईल. लोकां् 
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सवा्ंत्याचा नाि ्होईल. िवेिी आयषुया्ील उचच्म क ््लवये करणयास ्े नालायक ्हो्ील. 
्हा पररणाम श्हदंसुथान सरकार केव्हा्ही र्डवनू आणणार ना्ही अिी आिा आ्ह ेव श्नेच लोक 
सं्षु् रा्ह् आ्हे्  व ्ी्च राजयाची सरुशक्ष््ा आ्ह.े” या लेखां् रावसा्हबेांच ेलेखनकौि्य, 
बशुद्धसामथय्ल, अससल कोिीक्रम व ओिशसव्ा शदसनू ये् आ्ह.े ्हा लेख सधुारकांना आव्डला 
नसेल व ्हा प्श्कारसवरूपाचा आ्ह े असे्ही तयांना वािले असेल व इ्के शदवस सधुारकांनी 
संखयेचया मानाने पषुकळ चांगली ओर्ड स्् चाल ूठेवली ्हो्ी. श्ने रावसा्हबेांच ेलक्ष फारसे 
आप्याक्ेड वेधनू रे् ले नव्ह्े. रे् ले अस्यास तयांनी तयांची ओर्ड मनावर रे् ली नव्ह्ी. 
पण आ्ाच यांनी पढेु सरसावनू एवढा क्डक लेख का शलश्हला तयाच ेकारण तयांचया २८.२.२५ 
चया शम. शफि ्झ पॅशट्क यांना शलश्हले्या पढुील पत्रावरून शदसनू ये्े. “्मु्हास सोब्चा लेख 
वाचायला पाठशवला आ्ह.े ...आ् शलश्हले्या गोष्ीचया खरेपणाशवषयी मी िबाबदार आ्ह.े या 
लेखा्ील माझी भाषा मला अवशय ्ेथे क्डक असायला पाश्हिे व ्ी मी बदुध्या रा्ली आ्ह.े 
जया लोकांचया चालीरर्ीवर शम. मलबारी यांनी म् शदले आ्ह,े तयांचया अं् :चालीरर्ींच ेतयांना 
मळुीच ज्ञान ना्ही. दसुऱयाने िसे मला वागवावे असे वाि्े ्से मी तयास वागशवणयास ्यार आ्ह.े 
पण धाशम्लक, नैश्क व सामाशिक बाब्ी् आमचया समािावर कोणी प्योग करून प्हायला शनरले 
्र तयाला मी ्हरक् रईेन.”

याशिवाय दसुरे एक कारण, वरील लेख आपले शमत्र बॅरो (मयशुनशसपल सेके्रिरी) यांना वाचायला 
पाठशवला ्हो्ा. ्ेव्हा शलश्हले्या पढुील पत्रा् शदलेले आढळ्े ्े : “माझया म्ाप्माण ेआमचया 
समािाची शम. मलबारी यांनी फार ओगंळ रर्ीने बेअरि ूकेली आ्ह.े” (३.२.८५)

रावसा्हबेांचा लेख वाचनू पयारी मो्हन मकुरिी यांनी तयांना २०.४.८५ च ेपत्र शलश्हले: “शम. 
मलबारी यांनी केले्या असंभवनीय व िििृगं िोधणयाचया योिनेवर िो ्मु्ही वाकप््हार केला 
आ्ह े तया्ूहन अशधक िोराने व यथायोगय री्ीने प््हार करण ेिकय ना्ही. याचप्माण ेचो्होंक्ूडन 
मलबारींचया योिनेशवरुद्ध लोकम्ाच ेशदगदि्लन झाले अस्ा मला वाि्े सरकार आ्ा या शवषयाचा 
नाद सो्ूडन दईेल. ्थाशप मलबारींचया चळवळीने एक श्ह् असे झाले आ्ह ेकी का्ही बाब्ी् िरी 
वैधाशम्लक प्वतृ्ी शदसनू ये् आ्ह े् री आप्या राषट्ीय संसथांवरील ज्ञानी श्हदंूचं ेपे्म गाढ ्हो् आ्ह.े”

याचप्माण े्हा लेख वाचनू श्हदं ूपेशट्यि पत्राने अगाध शवर्त्ा, दिेाशभमान, शेष्ठ आचरण व िे िे 
गणु शिवािी म्हारािांचया वेळेस म्हाराषट्ीया् गाि् ्हो्े तया तया गणुांच ेवास्वय रावसा्हबेांचया 
अगंी आ्ह ेअसे सांगनू संसकृ् व इगं्िी शवद्यांच ेज्ञान व नयायीपणा या गणुांबद्ल रावसा्हबेांची 
्ारीफ केली व ्ह ेशरििीि सरकारचया मशंत्रम्ंडळा् म्हाराषट्ाच ेप्श्शनधी म्हणनू बसणयास लायक 
आ्हे्  असे सांशग्ले. रावसा्हबेांना दांशभकपणा व वाचाळ्ा ्ह ेगणु आव्ड् नस्यामळेु तयांचया 
सामाशिक सधुारणशेवषयीचया म्ास मान शदला पाश्हिे असा उपदिे केला व ्ह ेलेख िरी क्डक 
शदसले ्री कळकळीने शलश्हले अस्यामळेु आदरणीय आ्हे्  असे म्हिले.

याप्माण ेरावसा्हबेांचया पक्षास ब्ुह्ेक सशुिशक्ष् लोक येऊन शमळाले.
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पां्ुडरंग बशळभद्र यांनी कायद्याचया शवरुद्ध म् शदले. श्हदंूचंा लगन ्हा संसकार म्हणिे यरुोशपयन 
संसकारासारखा ना्ही. गभा्लधान ्हा संसकार बाळपणी ्हो् ना्ही असे सपष् केले. यशुनव्हशस्लिीच ेकाम 
परीक्षा रऊेन श्डग्ी दणेयाच ेआ्ह.े श्हदं ूशवधवेला, लगनसंबंध अशवयोजय आ्ह ेअसे समिनू शवद्ेही 
बनणारीला, सी्ा साशवत्रीचया पिूकेला, ्कुाराम रामदास यांचया भशक्तर्हसयाला हृदयी धारण 
करणारीला, पनुशव्लवा्ह करावयास लावणयाला कायदा समथ्ल ्होणार ना्ही, असे सांगनू सधुारणचेी 
शभस् शिक्षणावर िाकली.

कािीनाथपं् ्ेलंगानी असाच फरक करून दाखशवला व खरे बालशववा्ह थो्ेड आ्हे्  असे 
दाखशवले. बालपणी शववा्ह झाले्यास परीक्षेला न बस ूदणे ेम्हणिे आईबापांचया पापाच ेप्ायशश्चत् 
मलुांस दणेयासारख ेआ्ह ेअसे ्े म्हणाले परं् ुअिांना बशक्षसे न दणेयाची तयांनी ्यारी दाखवली.

रािेंद्रलाल२ शमत्रांनी म् शदले की - बालशववा्हाच ेवाईि पररणाम ्हो्ा् ्ह ेसवाहंस माश्ह् आ्ह े
पण प्ौढपणी शववा्ह झा्यापासनू सव्लथैव नफा ना्ही. िसे बालशववा्हा् ्ोिे ्से प्ौढ शववा्हा््ही 
आ्हे् . बालशववा्ह अस्यामळेु व पनुशव्लशववा्ह नस्यामळेु आमचया बायकां् शि्का वयशभचार 
आ्ह े तया्ूहन कमी वयशभचार जया दिेां् बालशववा्ह ना्ही् व पनुशव्लवा्हास प्तयवाय ना्ही तया 
दिेां् ना्ही. बाब ूप््ापचदं्र राय यांनी फ्ामिी कावसिी ्हॉलमधये एका वयाखयाना् सांशग्ले 
की िो आमचया श्हदं ूशवधवांचया नैश्क आचरणावर शिं् ो्ेड उ्डवील ्ो सधुारक नसनू कुधारक 
समिावा.

अिी म्े कायद्याचया शवरुद्ध प्ड् गेली ्री शम. मलबारी ्डगमगले ना्ही्, तयांनी लेखांचा 
उद्योग चाल ू ठेवला. श््कया्, “श्हदं ू ले्डी या नावाखाली इगं्िी दशैनकां् पत्रे येऊ लागली. 
बाळपणी लगन झा्यामळेु मी अभयासाला अं् रले, माझ े आयषुय फुकि गेले, मी दिुःखी झाले 
असे सांगनू सरकारला मधये प्डणयाशवषयी शवनं्ी करू लागली. फक्त का्ही िा्ी् पनुशव्लवा्हाला 
शनषधे आ्ह े्ह ेपरकी मलबारीििेिींस मा्ही् नसेल पण श्हदं ूले्डीला का मा्ही् नसावे ्ह ेलोकांना 
गढू वािले. शम. मलबारी व श्हदं ू ले्डी यांचा सरू एकच ्हो्ा; मात्र श्हदं ू ले्डीला स्तीिा्ीस्हि 
थो््डया वा्ोनमादाची लक्षण ेझाली ्हो्ी असे श्चया लेखांवरून शदसनू आले. पढेु पढेु या बाईचया 
शकंकाळीचा प्श्धवनी इगंल्डमधये िाइमसचया लेखां् उतपनन झाला. परं् ुउपायांचया योिने् ् ू
पनुशव्लवा्ह का करू नयेस असे श्हदं ूशवधवेला नोिीस काढलेली तया वतृ्पत्रां् शदसली.”

का्ही असो पण आ्ा एकिण चळवळ करी् ्हो्ा ्ेथे दोरिेण करी् आ्हे्  असे या श्हदं ू
ले्डीचया पत्राने झाले व ्हा दसुरा चळवळया स्तीतवावगुंशठ् अस्यामळेु यरुोशपयनांचया दाशक्षणयास 
भर्ी आली. ्डॉकिर की्वीकर यांनी शवरुद्ध पत्र शलश्ह्ाच अरे काय ्मुचयां् अगदी स्तीदाशक्षणय 
ना्ही असे म्हणनू गपप बसवावयाचा प्यतन झाला व आम्ही कायदा करून रणेार असे सधुारक 
फुिारकी मारू लागले.

नं्र १८८५ चया श्डसेंबरमधये िास्त व रूढी यां्नू बलवत्र कोण यावर नामदार ्ेलंग यांच े
वयाखयान झाले. तया् तयांनी अशभप्ाय शदला की कालदिे व ््लमानानसुार िास्तामधये व रुढीमधये 
फरक करण ेझा्यास िास्ताचा मळपाया कायम ठेऊन व शु् ी, समृ् ी, सदाचार, सवसयच शप्यमातमनिः 
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या धाशम्लक मलू्त्वाचया वाकयास अनसुरून ्े करावे् म्हणिे िास्त मो्ड्याचा आरोप आमचवेर 
येणार ना्ही. 

प्ोफेसर व्ड्लसवथ्ल यांनी शम. मलबारी यांना पत्र शलश्हले व आपलेशवरुद्ध म् प्दशि््ल  केले. ्ेव्हा 
आिपयहं् का्ही लोक िे सधुारणशेवषयी सािकं ्हो्े, िे समलू सामाशिक सधुारणावाद व परुा्न 
म्ाशभमान यांचयामधये लोंब् ्हो्े, जयांनी सधुारकांची ्का्लच ेपायावर रचलेली परं् ुशक्रयाशसद्ध 
नसलेली सधुारणा अयिसवी झालेली पाश्हली ्हो्ी, ्े मात्र आ्ा सधुारणचेया ्फते ची म्े बािलूा 
सारून परुा्न म्वा्यांचया म्होरा् सामील झाले.

अिा री्ीने सामाशिक सधुारणचेया चळवळीस फार ऊ् आला. व ््लमानपत्रास दसुरा शवषय 
उरला नव्ह्ा. सभांना दसुरे काय्ल सचू् नव्ह्े. व वकतयांना दसुरा धदंा ना्हीसा झाला ्हो्ा. शम. 
मलबारींनी शवशां्ी रे् ली ना्ही. िवेिी सरकारास्ही शवचार प्डला व िर लोक कायदा मागनू 
रणेयास रािी अस्ील ्र कायदा करणयाची तयांची ्यारी आ्ह ेअसे लोकांना वािले व कायद्याच े
मसदु्ेही ्यार झाले अिी बा्मी बा्हरे पसरली, ्रीसदु्धा श्हदं ूलोक कायद्याचया शवरुद्ध ना्ही् असे 
भासावणयाचा प्यतन झाला. ्ेव्हा आ्ा सवसथ बसनू उपयोग ्होणार ना्ही. इ्का वेळ धरलेले 
मौन म्हणिे कबलुीच समिली िाईल. आपली िां्, शसथर व गंभीर वतृ्ी श्हदं ूसमािास सो्ूडन 
द्यावी लागली. यास्व प्थम माधवबागे् श्हदंचूया पढुाऱयांची प्ास्ाशवक सभा भरली ्हो्ी. श्च े
आमतं्रण काशिनाथपं् ्ेलंग यांना ्हो्े पण काय्लबा्ुह्यामळेु ्े आले ना्ही्. ्ी् मोठी सभा 
भरशवणयाची वयवसथा झाली. व रावसा्हबेांना अधयक्षसथान दणेयाच ेठरशवणया् आले. श्हदंसुथान  
सरकारक्ेड पाठशवणयाचया अिा्लचया मसदु्याच े काम रावसा्हबे, मानकर, आठ्ये, नगीनदास व 
शखमिी िीवा याक्ेड सोपवनू सव्ल श्हदं ूलोकांना सभसे आमतं्रण दणेयाच ेठरले. तयाप्माण े्ारीख ५ 
सपिेंबर १८८६ रोिी सभा भरली.

m

संदभ्ल शिपा -

१. इशं्डयन सपेकिेिर व व्हॉइस ऑफ इशं्डया पत्राच ेचालकतव यांचयाक्ेड ्हो्े. यांची परोपकाराची 
 इच्छा प्बळ असे. धरमपरू येथे यांनी क्षयरोगयांकर्ा सथापलेले रुगणालय यांच ेसमारकच आ्ह.े 

२. यांनी आप्या म्ाची एक प्् रावसा्हबेांक्ेड पाठशवली ्हो्ी.

mmm
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। मा्ंगािः शकम ुव्गीग्ैिः शकमफलैरा्ंडबरैि्लमबकुािः। 
॥ सारंगा मश्हषा मद ंव्रि् शकं िनूयेष ुिरूा न के॥

कोपािोपसमदु्भिोतकिेसिाकोिेररभारेिः परुिः॥
॥ शसंधधुवाशनशन ्ुहकृं्े सफुरश् यत्द गशि्ल्ं गशि्ल्ं॥ १॥

माधवबागे् श्हदं ूलोकांची सभा भरली ्हो्ी. श्चा शवस्ार फार मोठा ्हो्ा. आठपासनू द्हा 
्हिार लेाक िमले ्हो्े. श्हदं ूलोकांचा समाि केवढा मोठा आ्ह.े तया्ील चाली शक्ी ि्के 
चाल् आ्या आ्हे्  व तया सधुारणा झा्यास किा बे्ाबा्ाने सधुार्या पाश्हिे् वगैरे गोष्ींचा 
शबलकूल शवचार आमचया सधुारकांनी केला ना्ही. जया शवस्ीण्ल समािाबद्ल आपण बोल्ो तयाच े
म्हणण ेकाय आ्ह े्ह ेयापैकी कोणीच पाश्हले ना्ही. श्हदं ूसमािास कायदा ्होण ेइष् ना्ही ्ह ेपकके 
ठाऊक अस्ा कायद्यास आव्हान शद्याने सधुारकांनी श्हदं ूसमािाचया नाका् का््डया रालनू 
तयास िागृ्  करणयाच ेसा्हस केले.

अधयक्षसथान रावसा्हबेांनी पतकरले ्हो्े. तयाच शदविी सकाळचया एका गिुरा्ी पत्रा् 
एक कुशतस् लेख प्शसद्ध झाला ्हो्ा. तयामळेु म्ंडळी् फार क्षोभ झाला ्हो्ा. माधवबाग ३ 
वािणयापवूवीच भरून गेली व सव्ल िा्ीचया श्हदंूचंया झु्ंडीचया झु्ंडी सव्लत्र पसर्या. गदवीमळे लोक 
गदुमरू लागले. वेळ ्हो्ाच रावसा्हबे सभासथानी दाखल झाले. लोकांच ेम् रे् ा रावसा्हबेांनी 
गिुरा्ी् शकंवा मराठी् बोलावे असे ठरले. गिुरा्ी समाि िास् अस्यामळेु रावसा्हबेांनी 
गिुरा्ी्च बोलणयास सरुवा् केली.१ प्ास्ाशवक भाषण झा्यावर पणुया्ील लोकांच ेया सभसे 
पषु्ी दणेारे स्हीसदू पत्र वाचनू दाखशवणया् आले, तयाचयावर पषुकळ शवर्ान िास्ती, सरदार व 
ग्ृहसथ यांचया सह्ा ्होतया. तयापैकी का्ही शद्या आ्हे् िः

सरदार सदाशिवराव माधव परंुदरे, 

गणप्राव शवनायक सांगलीकर,

माधव बागे्ील सभा

प्करण ७१ 
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ररनुाथराव शवठ्ठल शवंचरूकर,

िकंर शवश्वनाथ केळकर,

नारायण शचं् ामण फ्ड्रे, 

म्हादवे ब्लाळ नामिोिी, 

म्हादवे मोरेश्वर कंुिे,

प्ो. केळकर, गोळे, धारप, पािणकर, 

माधवराव यिवं्राव रास्े,

व आपिे,

शस्ाराम ्हरर शचपळूणकर,

राम शदशक्ष् आपिे, 

बळवं्राव शवनायक िास्ती पिवध्लन, 

कृषणािी ररनुाथ केळकर,

सरदारिः-फ्डणीस, मेंदळे, चदं्रच्ूड, 

कृषणिास्ती रािवा्ेड,

शवठ्ठलराव ना् ूव दसुरे ना्,ू 

नारायणिास्ती ग्डबोले,

बाळ गंगाधर शिळक,

म्हादवेिास्ती भोप्डवीकर, 

नारायणराव मिुमुदार,

आनंदराव ख्ेंडराव रास्े,

वासदुवेिास्ती काशनिकर, 

राविी शीधर गोंधळेकर,

कृषणिास्ती भािव्ेडकर, 

शिवराम ्हरर साठे,

रामचदं्र सखाराम गपु्े,

सरदार ढमढेरे इतयादी.

नं्र संम्ीसचूक ्ार वेदोत्िेक सभनेे पणुया्ूहन पाठशवली ्ी वाचनू दाखशवणया् आली. 
िव्हरेी लाल याशज्ञक यांचया स्हानभुू् ीच े पत्र वाचनू दाखशवणया् आले. नं्र रावसा्हबे कृषण 
मखुराम म्ेह्ा (्ेडपयिुी रशिसट्ार ्हायकोि्ल) यांनी अिा्लचा मसदुा वाचनू दाखशवला तयास दािीसा्हबे 
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खरे यांनी अनमुोदन शदले. लोकांमधये इ्के शदवस चाललेली चचा्ल व ्ेणकेरून पषुकळांचा झालेला 
शचत्क्षोभ लक्षा् रे् ा ्ही प्च्ंड सभा शनशव्लघनपण ेकिी पार प्ड्े अिी पषुकळांना काळिी वाि् 
्हो्ी.

परं् ुअिा सभा किा चालवावया ्ह े रावसा्हबेांना शिकवावयास नको ्हो्े. तयांनी प्थमच 
सांशग्ले की ्ही सभा सधुारणा नको असे म्हणणयाकरर्ा भरली ना्ही. काय सधुारणा करावयाचया 
्ह ेसचुशवणयासाठी पाश्हिे ्र दसुरी सभा मदु्ाम भरव्ा येईल; म्हणनू आिचया सभे्  वाद शववाद 
करावयाचा ्ो सधुारणा करणया् कायद्याची अवशयक्ा आ्ह े की ना्ही एवढ्याच मदु्यावर 
करावा अिी िमले्या लोकांना तयांनी शवनं्ी केली. वादशववादाच ेक्षेत्र अगदी शनयशम् झाले व 
पा््हाळास सथळ उरले ना्ही.

नं्र ईश्वरलाल दवे यांनी उलि बोलावयास आरंभ केला. मागनू नामदार ्ेलंग बोलावयास 
उठले. तयांनी प्थम आप्या गो्ड वाणी् कायद्याची िरूरी ना्ही असे सपष् म् शदले. व म्हणाले, 
“अिा्ल् िवेिी शलश्हलेले आ्ह ेकी, लगनसंबंधाचया चाली् फेरफार ्होण े्े सामाशिक इच्ेछने व 
सामाशिक यतनानेच झाला पाश्हिे. या् एक िोध पाश्हिे. बालशववा्ह व असंम् वैधवय यापासनू 
्होणारे दषुपररणाम आम्ही िाण्ो ्े आमच े आम्हीच सधुारले पाश्हिे्. सरकारने तया् ्हा् 
रा््याने नकुसान ्होईल असा अिा्ल् उ्लेख करावा.” या सचुनेस शम. पारख यांनी अनमुोदन 
शदले. ्डॉ. की्वीकर यांनी ्ेलंगांचया सचूनेशवरूद्ध भाषण केले. नं्र शम. पारख यांनी ्ेलंगांचया 
सचूनेला पषु्ी शदली. पण भाषण केले ना्ही; परं् ुआपण भाषण केले अस्े ्र बरे झाले अस्े असे 
वािून अधयक्षांची मदु्ाम परवानगी रऊेन ्ेलंगांचया सचूनेचया ्फते  भाषण केले. नं्र ्ही सचूना बरी 
आ्ह,े वाईि आ्ह ेअिी चचा्ल शोतया् सरुू ्हो्े न ्हो्े ्ो राश्हले्या वेळाक्ेड दृष्ी दऊेन ्िीच 
कुिबिु रावसा्हबेांनी पढेु चाल ूशदली ना्ही.

जयांना ्ही सचूना पसं् असेल तयांनी पढेु यावे असे सांशग्ले ्ेव्हा ्ेलंग, गोकुळदास, 
चदंावरकर, गोपाळराव ्हरी दिेमखु, िां्ाराम नारायण, रनशयामपं् ना्डकणवी, िामराव शवठ्ठल, 
वामनराव मो्डक, खोिे, दवे व नगरकर इतयादी ग्ृहसथ पढेु आले. ्े रावसा्हबेांनी मोि्ाच ४७ 
भरले. ्ेलंगांची सचूना अथा्ल् नापास झाली, व अिा्लचा मसदुा ्हिारो लोकांचया अनमु्ाने पास 
झाला.

सधुारक मठूभर असनू एवढ्या मोठ्या शवरुद्ध बािचूया प्च्ंड सम्ूहा् ्हिर राश्हले याच ेकारण 
एकच ्हो्े ्े ्ह े की, रावसा्हबेांची शिस् क्डक ्हो्ी. तयांचया ने्तृवाखालचया सभे्  का्ही 
रोिाळा ्होणार ना्ही अिी सधुारकांची खात्री ्हो्ी.

माधवबागे्ील सभा झा्याबरोबर दरभगंयाच े म्हाराि यांनी सभनेे पाठशवले्या अिा्लची 
नककल रावसो्हबांक्ूडन ्ारेने मागशवली. दो्होंक्ेड काय चळवळ चालली आ्ह,े तयाची चौकिी 
दा्होंक्डील पढुारी करी् अस्. “सोब्ची प्् आि प्शवष् झाले्या ्मुचया शनरोपाच ेिे उत्र 
्ारने ् मु्हाला पाठावले तयाची आ्ह.े गे्या रशववारी भरले्या आमचया सभनेे िो अि्ल सरकाराक्ेड 
पाठशवला तयाची्ही एक प्् सोब् पाठशवली आ्ह.े याप्कारचा एक अथवा अशधक अि्ल िर 
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कािीक्षेत्रा्नू पाठशवणया् ये्ील ्र मोठीच मद् ्होईल. माझ ेशमत्र बापदूवे िास्ती व कदाशच् 
तयांच ेस्हकारी शमत्र एकििुीने ्मु्हाला साह् कर्ील अिी माझी खात्री आ्ह.े ्मुचयाक्ेड काय 
करणया् ये् आ्ह े्े ्ारेने कळवा. मी इक्डील वतृ् कळवी् िाईन.” (११.९.८६ च ेदरभगंयाच े
म्हारािांना पत्र)

एवढे िोरदार ब्ुहिन समािाच ेम् कायद्याचया शवरुद्ध आ्ह ेव तयाला रावसा्हबेासारखयांचा 
पाशठंबा आ्ह े असे सरकारास कळ्ाच सरकाराने फार शदवस लोकांना संिया् ठेवले ना्ही. 
लवकरच लॉ्ड्ल रे मुबंईच े गव्हन्लर, यांनी पणुयास मलुींचया िाळे्ील बक्षीस समारंभा् सरकार 
कायदा करणयास ्यार ना्ही असे आप्या भाषणा् सचूशवले. व पढेु श्हदंसुथान  सरकारने उर्डपण े
सरकारी ठराव काढून कायदा करणयाचा आपला शवचार ना्ही असे िा्हीर केले. ्ेव्हा बापसूा्हबे 
आठ्ये, यांनी केवढा माधवबागचया सभचेा ्हा शविय!’ असे उद्ार रावसा्हबेांना शलश्हले्या एका 
पत्रा् काढले.

रावसा्हबेांचया माधवबागे्ील सभचेा शविय म्हणिे श्हदंूचंया सामाशिक सधुारणचेया इश््हासा् 
एक म्हत्वाची बाब नमदू करून ठेवणयासारखी झाली. ्ी एक सधुारणापथाची सीमाशचन्हच ्होऊन 
बसली आ्ह.े ्े कसे ्े पा्हा. कायद,े रािा व प्िा (समाि) या भदेाने दोन प्कारच ेआ्हे् . १. 
रािकृ् व २. समािकृ्. रािकृ् कायद े रािाचया आजे्ञने अशस्तवा् ये्ा्. तयांचा भगं 
करणाऱयाची चौकिी रािाने नेमलेले नयायपरुूष कर्ा् व अपराधयास िासन कर्ा्. तयांची 
अमंलबिावणी रािदू्  कर्ा्. रािकृ् कायद्यांचा भगं न करणयाची खबरदारी मनषुय रे् ो ्ी या 
राििासनाचया भी्ीनं रे् ो. िीशव्ाची व मालमत्चेी सरुशक्ष््ा प्ाप् व्हावी व राजयाची वयवसथा 
सरुशळ् चालावी असे या कायद्यांच े्हे्  ूआ्हे् .

समािकृ् कायद ेसमािाचया ब्ुहम्ाचया मिंरुीने अशस्तवा् ये्ा्. तयांचा भगं करणाऱयाची 
चौकिी गावकी अथवा समािाने नेमलेले पंच कर्ा्. व झाले्या िासनाची अमंलबिावणी 
समािच कर्ो. या कायद्यांचा भगं न ्होऊ दणेयाची खबरदारी मनषुय रे् ो ्ी िनापवादाचया भी्ीने 
रे् ो. याच िनापवादाचया भी्ीने शीरामचदं्राने िानकीचा तयाग केला. इ्का मान सामाशिक 
कायद्यांना या दिेां् पवूा्लपार आ्ह.े

समािकृ् कायद ेसमािाचया अं् वय्लवसथेकर्ा केलेले अस्ा्. तयांचयावर समािाच ेअशस्तव 
अवलंबनू अस्े. शनरशनराळया समािा्ील वयक्तींचा परसपरसंबंध कसा असावा तयासंबंधीच ेकायद े
समाि ्हा सव्ंत्र सत्नेे कर्ो.

सवुयवसथा ्ह ेदोन्ही कायद्यांच ेकाय्ल आ्ह.े पण दोन्ही कायद्यांची काय्लक्षेत्रे शनराळी आ्हे् .

पानसवा्ंत्य वयक्तीस पाश्हिे; म्हणनू मशदरापान करणारा दसुऱयास इिा करीपयहं् तयाच ेिासन 
रािकृ् कायदा करू िक् ना्ही. पण जया समािा् अपेयपान करण ेशनशषद्ध आ्ह े्ो समाि अपेय 
पान करणाऱयांना बश्हषकाराच ेिासन करू िक्ो. कारण िकु्राचाया्लचा शाप अद्याप िागृ्  आ्ह.े 
अिी दो्होंची काय्लक्षेत्रे शभनन असनू्ही कधी कधी ििेारी ििेारी असले्या िशमनीचया मालकांचया 
सांधीशवषयी जयाप्माण े्ंिे उपशसथ् ्हो्ा् तयाप्माण ेसामाशिक कायद ेव रािकृ् कायद ेयांचया 
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्हद्ीवरून ्ंिे उपशसथ् ्हो्ा्. मागे अिाच एका ्ंि्याचया प्संगी समािकृ् कायद्याला संम् 
असलेली स्ीची चाल, रािकृ् कायद्याने आप्या सत्नेे बंद केली व समािकृ् कायद्यावर िय 
शमळशवला.

तयाप्माण े आ्ा रािकृ् व समािकृ् कायद े यांचयामधये संधीचा प्श्न उद्भवला. श्हदं ू
समािाची िी सधुारणा शम. मलबारी व तयांचया कच्छपी लागले्या सधुारकांनी सचुशवली ्ी 
र्डवनू आणणयाचा अशधकार रािकृ् कायद्यांचा आ्ह ेकी समािकृ् कायद्यांचा आ्ह,े ्हा प्श्न 
उद्भवला. पण तयाचा शनकाल समािकृ् कायद्यांचया ् फते  झाला. तयालाच बापसूा्हबे आठ्ये यांनी 
माधवबागेचया सभचेा मोठा शविय झाला असे मानले.

असे म् मुबंई इलाखयाचया बा्हरेचया लोकांच्ेही झाले, असे दरभगंयाच ेम्हाराि लकमशे्वरशसंग 
यांचया खाली शिपणी् शदले्या पत्रावरून२ शदसेल.

m

संदभ्ल शिपा -

१. प्ारंभापासनू िवेिपयहं् कोणतया्ही वकतयाचया ्ों्ूडन इगं्िीचा िबद शनराला ना्ही.
२. “ररपोि्ल शलश्हणयाशिवाय पशबलक सशव्लस कमीिनच ेकाम आणखी शि्लक राश्हले ना्ही. 
 प्तयेक भावी शसव्हीशलयनाने इगंलं्डला ्ह ेिाऊन आलेच पाश्हिे अिा ्ातपया्लच ेब्ुह्ेक श्हदं ू
 साक्षीदारांनी आपले म् कसे शदले आ्ह े्ह े्मु्हाला शवशद् आ्हचे. तयाचप्माण े ्ह ेद्राक्षाक्ल  
 मध ूशपणारे, गोमांस भक्षण करणारे गावठी सा्हबे, ्हा्ी सत्ा आ्यावर सामाशिक सधुारणचेा 
 आव रालनू मोठ्या दांशभकपणाने ओर्ड करून आमचया धमा्लची केवढी ्हानी कर्ील ्ह्ेही 
 ्मु्हाला पकके मा्ही् आ्हचे. बालशववा्ह व शवधवापनुाशव्लवा्ह या दोन प्श्नांसंबंधी चळवळ 
 करून या लोकांनी आमची क्ेडलोि करणयाची वेळ किी आणली ्हो्ी ्ह्ेही ्मु्हाला ठाऊक 
 आ्हचे. वरील प्श्न ्हा्ी रऊेन िसा तया लोकांिी शवरोध केला् ्सा केला नस्ा् ्र 
 सरकारने का्ही्री कायदा करणयाच ेमना् आणले अस्े अिी माझी खात्री आ्ह.े”
 “सव्ल धमा्लशममानी श्हदंनूी ्मुचया एकंदर कामशगरीबद्ल ्मुच ेआभारी असले पाश्हिे, व 
 ्मु्ही पनु्हा श्हदंधूमा्लप्ीतयथ्ल उठून ्सा उद्योग करावा अिी ्मु्हाला माझी शवनं्ी आ्ह.े 
 कमीिनने आपले शवचार पांढऱयावर काळे केले ना्ही् ्ोच आपले म् काय आ्ह े्े प्कि 
 करण े्ह ेआम्हा धमा्लशभमानी श्हदंूचं ेम्हत्वाच ेक ््लवय आ्ह.े सभा भरवावया ्ह ेबरे की सह्ा 
 शमळवनू नसु्ी म्पत्रे पाठवावी ्ह ेबरे? सभा भरवनू अशखल धमा्लशभमानी श्हदंसुथान  म्पत्रे 
 पाठवील ्र फार बरे. ्मु्हाला कसे काय वाि्े? ्मुच ेम् माझयािी िळु् असेल ्र ्होईल 
 श््कया लवकर कळवा. मी सोतसा्ह काम करावयास लाग्ो. प्याग, कािी व तयांचया 
 आसमं् ा् सभा भरव्ो.” (१२.३.१८८७)
 ्ह ेपत्र शलश्हणयास कारण असे झाले की १८८६ साल पशबलक सशव्लस कमीिन बसले ्हो्े  
 तयापढेु जयांचया साक्षी झा्या तया सवाहंनी सांशग्ले की श्हदसुथाना् िरी शसशव्हल सशव्लसची  
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 परीक्षा रे् ली ्री ्ी् उत्ीण्ल झाले्या उमदेवारांनी आपले शिक्षण परेु करून रणेयास खदु्  
 इगंलं्डला गेलेच पाश्हिे. ्े म्हारािांना आव्डले ना्ही.

mmm
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॥ भ्ु्लशव्लप्कृ्ाऽशप रोषण्या मा सम प््ीपं गमिः ॥
कणव म्हामनुींचा िकुन्लेस सासरी िा्ाना उपदिे.

(काशलदास)

पश्कोपी नम्र असावे॥
(शकलणोसकर)

माधवबागे्ील सभा ्होऊन श्चया्फते  सरकारचा ठरावसदु्धा शनराला. तयानं्र का्ही वेळ श्हदं ू
समािास सवसथ्ा शमळेल असे वािले ्हो्े. पण लवकरच मुबंई ्हायकोिा्ल् चाल ूअसलेला वरील 
कजिा रंगास आला.

वादी दादािी शभकािी यांच ेलगन २० वया वषवी प्श्वादी रखमाबाई१ यांचयािी, ्ी १२-१३ 
वषाहंची अस्ाना पालकांचया संम्ीने श्हदं ूधम्लिास्ताप्माण ेझाले. लगनानं्र समुारे १० वषतेपयहं् 
आप्या आईिवळ प्श्वादी रा्ह् असे. वादी ्ेथे िा् ये् असे. पण गभा्लधानशवधी झाला 
नव्ह्ा. नं्र वादीने श्ला योगय काळी ररी नांदणयाकर्ा बोलावले. आप् इष्ांची मधयसथी शवफल 
झाली, म्हणनू वैवाश्हक ्हककाची बिावणी करणयाकर्ा वादीने शफया्लद (१८८४ ची १३९ वी) मुबंई 
्हायकोिा्ल् आशणली. प्श्वादीने ्क्रार केली की १. वादी ्हा र्हायला नीि िागा रऊेन सव्:च े
व आप्या पतनीच ेपोषण करायला अगदी असमथ्ल आ्ह,े २. वादी यास दमयाची वयथा असनू 
क्षयाची लक्षण ेझाली आ्हे्  म्हणनू प्कृ्ीने ठीक ना्ही, ३. वादी जया ररी रा्हा् आ्ह ेव जयाचया 
आशयास आ्ह ेतया ररी व तयाचया स्हवासा् रा्हण ेअशनष् आ्ह.े नयायमू् वी शपन्ह ेयांच ेम् झाले 
की वादीची गरीबी तयािवळ रा्हावयास न िाणयाला योगय कारण ना्ही; ्री प्श्वादी ्ही अ्पवयी 
अस्ा पालकाने िो करार केला ्ो आ्ा ्ी वया् आ्यावर परुा करून दणेयास ्हरक् रे्  आ्ह.े 
अिा पररशसथ्ी् एखाद्या ्रुणीस िो परुूष श्ला आव्ड् ना्ही तयाने श्चा स्तीतवाने उपभोग 
घयावा म्हणनू तया परुुषाक्ेड िावयास भाग पा्डण े्ह ेअगदी रानिी, कू्रर व शकळसवाण ेकृतय आ्ह.े 

दादािी शवरुद्ध रखमाबाई

प्करण ७२
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म्हणनू अिी शफया्लद आण्ा ये् ना्ही अिा सबबीवर तयांनी वादीची शफया्लद काढून िाकली व 
प्श्वादीचा खच्ल्ही तयाक्ूडन शदला. वादीच े् फते  प्शसद्ध बॅररसिर मकॅफस्लन, शवकािी व मानकर ्हो्े. 
प्श्वादीच े्फते  शम. लॅथम व ्ेलंग ्हो्े.

नामदार शपन्ह ेयांनी शफया्लद काढून िाक्ाच सधुारक आनंद पावले. स्ती िा्ीचया उनन्ीस 
आरंभ झाला, स्तीदासयशवमोचनाचा धवि च्ूहकं्ेड फ्डकू लागला व बालशववा्हाची रानिी चाल बंद 
झाली असे तयास वािू लागले.

असले कजिे या दिेां् शभनन शठकाणी शकश्एक ्होऊन गेले अस्ील. परं् ु्हा कजिा मुबंई् 
चालला व ्डॉ. सखाराम अिु्लन फार प्शसद्ध अस्यामळेु या कजिास प्थम प्शसद्धी येणयास कारण 
झाले. सधुारणचेा ्वा अगोदरच ्ापला ्हो्ा तयाचा फायदा रऊेन तयावर पोळी भािनू रणेयाचा 
सधुारकांचा शनश्चय झाला. तयांनी रखमाबाईस शवर्त्चे े आगर ठरवनू दादािीस अज्ञानपणाच े
मळूरर ठरशवले. वास्शवक ्हा खिला श्हदंधूम्ल िास्तशवषयक असनू या खि्याचया कैफय्ी् 
इगं्िी कायद्याप्माण ेमदु् ेकाढणया् आले. तयामळेु दादािीशवरुद्ध रखमाबाई असे िे तया कजिाच े
मळू सवरूप ्हो्े ्े िाऊन तयास श्हदंधूम्लिास्त शव. इगं्िी कायदा, अथवा श्हदंूचंा धम्लसंसकार शव. 
ठरावाचा कायदा, असे सवरूप प्ाप् झाले. शफया्लद प्डली मुबंईचया ्हायकोिा्ल् मळूिाखके्ेड! 
्ेथे सॉशलशसिर व बॅररसिर यांशिवाय काम उठ्च ना्ही व तयांची खचा्लची यादी क्रौंच पकयाचया 
चोचीप्माण ेदीर्ल असावयाची. आधीच शफया्लदीचया खचा्लने मि्ेयास आलेले दादािी पढेु अपील 
कसच ेकर्ा्! िनुया म्ाच ेलोक सवसथ बसले ना्ही्. तयांनी दादािींस२ अपील चालवायला 
वग्लणी करून चांगलीच मद् केली. तया् रावसा्हबे प्मखु ्हो्े. तयांनी दादािींिवळून एक का्ही 
ओळीच ेशवनं्ीपत्र रऊेन आप्या सने्ही म्ंडळी् शफरशवले व पैसे िमवनू ्े अपील चालशवणयास 
दादािी यांना शदले.

वादीने अपील केले ्े नयायमू् वी नामदार साि्लि मखुय नयायाधीि व नामदार बेली यांचयापढेु 
शनराले. नयायमशू ््लर्यांच ेम् उलि प्डले. तयांनी ठरशवले की अिी शफया्लद आण्ा ये्े. व तया 
शफया्लदी् केले्या ्ुहकूमाची बिावणी शदवाणी कायद्याचया ३४२ कलमाप्माण े६ मश्हनयाची कैद 
भोगावयास लावनू कर्ा ये्े. श्हदंधूम्लिास्ताप्माण ेअ्पवयीन मलुींची लगने करण े्ह ेपालकांच े
क ््लवय मानले िा्े.

प्श्वादी अ्पवयी श्ला म्च नव्ह्े व वया् आ्यावर पालकाने शदले्या संम्ीला 
श्ने मानय्ा शदली ना्ही. म्हणनू श्चया्फते  नयाय शमळावा अिी शवनं्ी करणया् आली आ्ह े
म्हणिे शनतय वयव्हारा््या वयापारी सौद्यां् जयाप्माण े उभय्ां बािचूया लोकांची संम्ी 
लाग्े तयाप्माणचे लगनं आ्हे्  म्हणनू उभय्ां नवरा बायकोची संम्ी पाश्हिे या इगं्िी दृष्ीने 
श्हदंधूम्लिास्ताचया वचनांक्ेड पा्हवयास कोिा्लस सांगणयां् ये् आ्ह.े नयायमू् वीनंी पश्ह्या कोिा्लचा 
्ुहकूमनामा शफरवनू कजिा पर् सनुावणीस पाठशवला. ्ेव्हा नयायमू् वी फॅरन यांनी १८८७ चया माच्ल 
मश्हनया् भतयाहंचया ररी िायचा रखमाबाईस ्ुहकूम केला, व न गे्यास कैदचेी शिक्षा ्होईल असे 
बिाशवले. येथे श्हदंधूम्लिास्त व संसकार यांचा शविय झाला. ्हा असा शनकाल झा्यावर सधुारकास 
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पश्ह्याने िेवढे सखु झाले ्ेवढे आ्ा दिुःख झाले. सधुारणचेा माग्ल खलुा झाला ्हो्ा तयावर 
अपील कोिा्लने कािे पसरशवले असे वािले. पण ्ह्ाि ्होऊन सधुारक सवसथ बसले ना्ही्. या 
कजिाची ओर्ड शवलाय्पयहं् गेली ्हो्ी. का्ही इगं्ि ग्ृहसथ व बरेच श्हदंी ग्ृहसथ वयाखयाने 
दे्  ्हो्े, लेख शल्ही् ्हो्े तयामळेु अगोदरच ्हलक्लोळ उ्डाला ्हो्ा, रखमाबाईच ेश्ह्ाश्ह् 
पा्हणयास एक संरक्षक म्ंडळी सथापन झाली ्हो्ी. ्ी, रखमाबाईला (म्हणिे रखमाबाईची शसथ्ी 
शिला ददुदैवाने प्ाप् झाली आ्ह ेअथवा ्होईल श्ला) कोिा्लने शदले्या शनकालाची अमंलबिावणी 
करणयाकर्ा ्रंुुगा् िाण ेभाग प्ूड नये एवढ्याकर्ा अपीलमागा्लने पायरी पायरीने शवलाय्ेपयहं् 
िावे की ना्ही, गे् यास अपील कोणतया मदु्यावर करावे व कायदा कसा बदलनू घयावा या शवचारास 
लागली, व असे झाले अस्ा तयास िकय ्ेवढा शवरोध करणयाकर्ा परुा्न म्वा्यांनी 
वरिीवनदास माधवदास (माधवबागवाले) यांचया पढुारीपणाने एक म्ंडळ सथापावयाच ेठरले. व 
एक प्ास्ाशवक सभा झाली. तया समुारास (१८८७ मधये) काशिनाथपं् ्ेलंग यांनी सवम्प्दि्लक 
एक पत्रक प्शसद्ध केले. तया् तयांनी संरक्षक कशमिीबद्ल स्हानभुू् ी प्दशि््ल  केली. परं् ुआमचया 
लगनाचया चालीरी्ी् कायद्याने ्हा् रालावा ्ही क्पना िोचय आ्ह ेअसे म्हिले आशण अपीला् 
मदु् ेकोणतया सवरूपाच ेयेऊ नये् ्े दाखशव्ाना म्हणाले -

“्ह े लगन झाले ्ेव्हा वर व वध ू अ्पवयी अगदी अभ्लके ्हो्ी अथवा िरा वाढलेली मलेु 
्हो्ी असे सधुारकाचया म्ंडळाने म्हण्ा कामा नये. लगन झाले ्ेव्हा वर शकंवा वध ूयांनी सव्: 
संम्ी शदली नव्ह्ी असे म्ंडळाने म्हण्ा कामा नये व लगन झा्यावर दोर्ेही का्ही शदवस एकत्र 
रा्ह् नव्ह्ी अस्ेही म्हण्ा कामा नये. या मदु्यां्ील एका्ही मदु्याच ेम्ंडळाने अवलंबन केले ्र 
तयाचयािी स्हकार करणयाच ेमला अिकय ्होईल एवढेच ना्ही, ्र तयाचयािी शवरोध करण े्ह ेमाझ े
क ््लवय आ्ह ेअसे मी समिेन. मग वरील म्ंडळाने काय म्हणावे ्े मी सांग्ो.” व पढेु म्हणाले, 
“आमचया शववा्हपद्ध्ी् दोष आ्हे्  असे मी मान्ो व ्े दोष सव्ल लोकांचया पढेु उभा रा्ूहन 
उचच रोष करून सपष्पण े सांगायला माझी मळुीच अशनच्छा ना्ही. ्री सदु्धाआमचया श्हदंूचंी 
ग्ृहशसथ्ी शरिस्ी लोकांचया व तयांचयासारख ेिे इ्र लोक आ्हे्  म्हणिे जयांमधये ्े दोष ना्ही् 
तयांचया ग्ृहशसथ्ी इ्की सौखयाव्ह आ्ह.े प्हाना, आमचयामधये मलुगा आपणच बायको िोधनू 
आणी् ना्ही शकंवा मलुगी्ही आपणच नवरा िोधनू आणी् ना्ही व एकमकेांचया संम्ीनेच लगने 
करी् ना्ही्. ्रीसदु्धा जया इ्र समािा् वर व वध ूसव्: वध ूव वर अनकु्रम ेपसं् कर्ा् व 
उभय्ांचया संम्ीनेच लगने ्हो्ा् तया समािा्ील नवरा व बायकोचा संसार शि्का सरुळी् 
चाल्ो, शि्के नवरा व बायको यांच ेपरसपरांवर पे्म अस्े श््का सरुळी् श्हदं ूनवरा व बायको 
यांचा संसार चाल् ना्ही व श््के श्हदं ूनवरा व बायको यांच ेपरसपर पे्म नस्े असे मानावयास 
यशतकंशच् कारण ना्ही.”

“वैवाश्हक ्हककांचया बिावणी् कायद्याने मळुीच कैदचेी शिक्षा दे् ाच येऊ नये असे ना्ही. 
कायद्याप्माण ेकैदचेी शिक्षा दे् ा यावी; पण केव्हा? एकंदर ‘पररशसथ्ीचा शवचार कर्ाना कोिा्लला 
िर आढळेल की कैदचेया शिक्षेशिवाय आ्ा दसुरा इलाि ना्ही, ्र! या ध्वीवर कायदा झा्यास 
सव्ल पक्षाला वयव्हारोशच् वािून मानय ्होईल असे वाि्े.”

BxÉ 4011--16
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“आमचा मळू ्हे्  ू (बालशववा्हाची चाल नष् करणयाचा) साधय ्होणयाकर्ा व अशखल 
श्हदं ू समािाच े म् आप्या पकयाक्ेड समिू्  करून वळवनू आणणयाकर्ा मी का्ही ब्ुहिन 
समािाचया म्हणणयाप्माण ेआणखी वागणयाला (िरी ्से करण ेफार संयशुक्तक ्होणार ना्ही ्री) 
्यार ्होईन. परं् ुजया उपायाने आम्हाला परदिेी शवलाय्े्ील लोकांचया म्ाची पषु्ी शमळेल पण 
येथे सवदिेी आमचया शवषयी लोकां् फार शव्षु् मािेल ् ो उपाय करणयाच ेसो्ूडन दणेयास मी ् यार 
्होईन.” असे सांगनू रखमाबाई संरक्षक म्ंडळीला अनतुसा्ह भरणारे म् शदले.

सर िी. माधवराव व रावसा्हबे
सर िी. माधवराव या रािकारण शनषणा् नेमस् व समािसधुारकाचा व रावसा्हबेांचा 

थो्डा बालशववा्हाशवषयी पत्रवयव्हार झाला तयाचा सारांि. ्मुचयाशवषयी माझया हृदया् सदवै 
पजूय बदु्धी वस् आ्ह ेअसे सांगनू िी. माधवराव म्हणालेिः आमचया समृ् ीवचनांचा साधा अथ्ल 
कर्ाना ्मुचा व माझा म्भे्  व्हावा ्ह ेआमचया आनवुंशिक आया्लचया बदु्धीला शवसंग् आ्ह.े 
बालशववा्हाचया दषुपररणामापासनू जयांचया िीवाला खदे ्हो् आ्ह े तयांपैकी मी एक असनू ह्ा 
अश्ह्कर चालीला आळा बसणयाकर्ा का्ही ्री के्याशिवाय आमची शपढी समृ् ीग् ्होऊ नये 
म्हणनू श्हदं ूसमािा्ील सशुिशक्ष् पढुाऱयांनी तवरर् एखाद्या उपायाची योिना केली पाश्हिे.

१. अ्ी उंच उ्डी मारावयाचा यतन सोश्डला पाश्हिे.

२. आमचया समािाचया प्स्ु्  अवसथेला अ्पा् अ्प धकका दऊेन िेवढी सधुारणा कर्ा 
 येईल ्ेवढी परेु.

३. मलुींची लगने अगदी बाळपणी म्हणिे (२, ३) अथवा चार वषते वयाला लोि्यावर ्हो्ा्! 

४. श्हदं ूसमािा्ील फार शवचारी व सजू्ञ पढुारी अस्ील तयांनी बसनू आपाप्या िा्ी्ील 
मलुींचया लगनाची यत्ा ठरवावी व तया वयापयहं् मलुींची वाढ करणयास आईबापांची मने 

 पढुाऱयांनी सवोदा्हरणाने वळवावी शकंवा तयास भाग पा्डावे. 

५. असे केले अस्ा मलुीचया लगनाचया वयाची सरासरी वाढेल व बाळपणी वैधवय येणयाचा 
संभव्ही दरू िाईल.

६. अ्पसा द्ंड शनयमभगन करणाऱयास ज्ञा्ीचया पंचांनी करावा.

७. येथे सरकारने पढेु येऊन ज्ञा्ीचया पंचांस ्हा द्ंड वसलू करणयाचा अशधकार दणेारा एक कायदा 
करावा म्हणिे झाले. अिी का्ही योिना के्यास ्ी ्मु्हाला व ्मुचया शमत्रांना पसं् प्ेडल. 

िी. माधवराव यांना रावसा्हबेांनी उत्र शदले आ्ह ेतयाचा सारांििः

“पश्ह्या प्थमच जयामळेु या वादा् थो्डा रोिाळा उतपनन झाला आ्ह ेतया का्ही मदु्यासंबंधी 
म्भदे ्हो् आ्ह ेम्हणनू वाईि वाि्े. उदा्हरणाथ्ल बालशववा्ह म्हणिे काय याचीच वयाखया ठरशवली 
पाश्हिे. ्मु्ही जयाला बालशववा्ह म्हण्ा म्हणिे २ अथवा ३, अथवा ४ वषाहंचया मलुींचा शववा्ह 
असे समि्ा ्ी गोष् येथे ऐशकवा् ना्ही. बालशववा्ह म्हणिे आमचया या मुबंईचया बािचूया 
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मलुींचया लगनाचया वयाची यत्ा ८ ्े १२ वर येऊन बसली आ्ह.े शकतयेक िा्ी् ्ी फारच वर 
िाऊन बसली आ्ह.े”

“कायद्याचा, समािाचया अं् वय्लवसथेिी संबंध काय? का्ही ना्ही ्ह े सरकार्ही नीि िाणनू 
आ्ह.े लगनाची मया्लदा शभनन प्ां्ां् शभनन शदस् आ्ह,े म्हणनू ्ी मया्लदा ्ह ेम्भदेाच ेमोठे कारण 
ना्ही. माझया मराठी धम्लिास्ताची मी एक प्् ्मु्हाला पाठशवली आ्ह.े तया् समृ् ीवचनांचया 
केले्या अथा्लवरून या इलाखया् प्ग्ीची शदिा कळून येईल. शिवाय रा. रा. यिवं्राव आठ्ये३ 
यांना तयांचया वागदानावरील शनबंधाची नककल ्मु्हाक्ेड पाठशवणयास सांशग्ली आ्ह.े जयांना श्हदं ू
म्हणवनू रणेया् लाि वाि्े व िे श्हदंधूमा्लची उर्डपण ेशव्ंडबना कर्ा् व िे आमच ेवेद व िास्ते 
समदु्राचया अगदी ब्ुडापयहं् खोल ब्ुडव ूप्हा् आ्हे्  तयांचयािी ्मु्ही स्हकार कसा कर्ा याच े
मला फार आश्चय्ल वाि्े व असे म्हि्याबद्ल मला ्मु्ही क्षमा कराल अिी आिा आ्ह.े”

फार उंच उ्डी सधुारणापथाने रऊे नये असे प्श्पादन के्याबद्ल ्ारीफ करून रावसा्हबेांनी 
पढेु शलश्हलेिः “आमचया श्ह्ाच ेकाय ् े आम्हीच ठरशवले पाश्हिे. ् ेथे परकया लोकांचया म्ांच ेप्सथ 
मािवावयाला नको. कारण तयांचा आमचा परुावतृ्शवषयक संबंध ना्ही. तयांचया ्हा्ा् आमचया 
समािनौकेच े सकुाण ू शद्यास आम्हास अशनष् अिा प्दिेा् िाऊन उ्रणयाचा प्संग येईल. 
प्योिन प्ेडल तयाप्माण ेआप्या सोयीप्माण ेसमाि आपली कायते करी् अस्ो. ्ेथे दसुऱयाचया 
आव्डी नाव्डीवर अवलंबनू नस्े. एका समािा्ील चालरी् दसुऱया समािास आव्डली ना्ही 
शकंवा समिली ना्ही म्हणिे ्ो दसुरा समाि तया पश्ह्या समािाचया चालीरी्ीस रानिी म्हण्ो व 
्ी चाल याचयापढेु अशस्तवा् ठेव्ाच ये् ना्ही. ्ी उच्ेछद्य आ्ह ेअसा ठसा ्ीवर मार्ो. असा 
शनतय सगळया दशुनयेचा सवभाव आ्ह ेम्हणनू परका समाि मान ्हालवनू अथवा बोि उचलनू िी 
आज्ञा करील ्ी आम्ही मान्ा कामा नये.”

“शिक्षणाने व पढुाऱयांचया सवोदा्हरणाने आमचया समािा् असले्या सदोष चाली ना्हीिा 
्हो्ील. या बाब्ी् ्मुची माझी म्े फार शवशभनन ना्ही्. पत्रोपत्री लांब चचा्ल करी् बसणयापेक्षा 
समक्ष भिूेन एकमकेांच ेम्हणण ेकळशव्यास एकमतय ्होणयाचा संभव आ्ह.े”

अिा री्ीने श्हदं ू समािा् खळबळ उ्डाली ्हो्ी. ्ेव्हा शवर्् शिरोमाण रा. ब. म्हादवे 
गोशवंद रान्ेड यांनी वकृ्ततवोत्िेक समारंभाचा समारोप कर्ाना स्ती-परुुषांचा वैवाश्हक संबंध या 
तया समारंभां्ील शवषयावर माठे संभाषण केले. तया् नाना समृ् ीवचनांच ेआधार रऊेन असे प्थम 
प्श्पादन केले की पवूवीचया समृ् ीकारां् स्तीिा्ीचया संबंधी फार सदय्ा शदस्े. म्हणनू शनदणोष 
प्ीिवळ स्ती नांद् नसेल व श्िक्ेड अनय का्ही दोष नसेल ्र प्ीवरील श्चया पोषणाची 
िबाबदारी दरू करावी ्हचे श्ला िासन व शनदणोष स्तीस प्ी नांदवी् नसेल ्र प्ीक्ूडन अनन-वस्त 
िास्ी-कमी दवेवावे ्हचे तयाला िासन. अिा री्ीने ्ह्लीचया कायद्या् बदल व्हावा, असा 
अशभप्ाय शदला. या् वयशभचाराद ् ऋ्ौिशुद्धिः या समृ् ीवचनाचा आधार रावब्हादरूांनी रे् ला 
्हो्ा४. (म.े १८८७) रावसा्हबेांच े म् असे ्हो्े की वैवाश्हक ्हककाचया बिावणी्ील कैदचेी 
शिक्षा काढून िाक्यास एकंदर ररयास्ीच ेनकुसान ्होईल.

(भाग्लवराव गा्डगीळ यांना पत्र ३.९.८७)

BxÉ 4011--16+
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मग अिी सचूना सधुारकांनी सरकारापढेु आणली की कोिाहंनी शववाश्ह् िो्डपयास एकत्र 
रा्हणयाचा ्ुहकूमनामा केला म्हणिे तयाची बिावणी कर्ाना िी कैदचेी शिक्षा कायद्यां् सांशग्ली 
आ्ह े्ी रद् करावी. या सचूनेवर रावसा्हबेांनी म् ५ शदले ्े:

मी असले्या कायद्यां् फरक करणयाचया शवरुद्ध आ्ह ेतयाची कारणिेः-

१. असा फरक करण ेअवशय आ्ह ेअसे शसद्ध केलेले ना्ही.

२. सचूशवलेला फरक के्याने फार अपाय ्होणार आ्ह.े व लगनसंबंधी कायद्यामधये क्रां्ीच र्ूडन 
 येणार आ्ह.े

३. श्हदं ूशस्तयांचया शसथ्ी्च अपायकारक अं् र प्डणार आ्ह.े

नं्र रावसा्हबेांनी जयाबद्ल ्हा प्श्न उपशसथ् झाला आ्ह े तया दादािी शव. रखमाबाई या 
खि्याची ्हकीक् दऊेन असे सांशग्ले की ्हायकोिा्लने अववल दावयां् रखामाबाईने नवऱयाक्ेड 
नांदावयास िाऊन र्हावे असा िो ्ुहकूम केला आ्ह ेतयावर श्ने अपील केले आ्ह.े तयाचा शनकाल 
्होणयापवूवीच कायद्या् फरक करणयाचा प्यतन ्हो् आ्ह.े म्हणिे रखमाबाईने अिनू ्ुहकमाची 
अवज्ञा केली असा सरकारापढेु परुावा ना्ही व श्ला केवळ ्छळणयाकर्ा ्रंुुगा् रालावयाचा 
प्यतन झाला असा्ही ना्ही. मग पढेु अमकू ्होईल या का्पशनक कारणांवर कायद्या् फरक करावा 
असे मला वाि् ना्ही. नांदवणकुीचया शफया्लदी चालशवणयाचा ्हकक कोिा्लस ्हवा आ्ह.े परं् ुपतनीने 
प्ीक्ेड नांदावयास िावे असा कोिा्लचा नसु्ा ्ुहकूम काय करील? म्हणनू तयाची अमंलबिावणी 
करणया् पतनीला नांदावयास लावणयास भाग पा्डणयाकर्ा ्रंुुगाची शिक्षा दणेयाचा अथवा 
शिनगी िप् करणयाचा अथवा दोन्ही उपाय योिणयाचा कोिा्लस ्हकक शदलेला आ्ह े तया्ील 
्रंुुगाची शिक्षा दणेयाचा िो कोिा्लचा अशधकार आ्ह े्ो रद् करावयाची सचूना पढेु आली आ्ह े
व ्िीच एक सचूना पढेु आली आ्ह े्ी. अिी की नांदावयास िाणयाच ेनाकार्यास रिसफोि 
शमळशवणयास ् े एक कारण व्हावे. या दसुऱया सचूनेने रिसफोि ्हा एका पक्षाचया ल्हरीवर अवलंबनू 
रा्हील व श्हदंधूम्लिास्ता् क्रां्ीच र्ूडन येईल, अिी सचूना शरिशिि साम्राजयाचया आरंभापासनू 
अद्याशप आलेली ना्ही. श्हदंचूया आयषुयक्रमा् लगन ्हा संसकार फार म्हत्वाचा मानलेला आ्ह.े 
तयाचया वािोळे पाशवत्याच ेअस्रण रालनू वयशक्तसवा्ंत्यास समािसौखयाकर्ा आळा रालण े
िास्तकारांस योगय वािले आ्ह.े रूढीने जया िा्ीं् रिसफोि कर्ा ये्ो तया िा्ीं्सदु्धा उगाच 
योगय कारणाशिवाय ्से करणयास िो्डपया्ील एकाची ल्हर लागली म्हणनू परवानगी शमळ् 
ना्ही. समाि ्हा अनेक वयक्तींचा बनलेला अस्ो म्हणनू तया समािाचया क्याणाकर्ा वयक्तींवर 
का्ही ्ऱ्हचेा दाब ठेवावाच लाग्ो. एखाद्या शवपथगामी ्रूण मनषुयावर अथवा स्तीवर थो्डासा 
दाब ठेवण ेअतय् बरे परं् ुलगनबंधने ्हवी ्िी ्ो्ूड व िाकू दऊेन समाि शवसकशळ् ्होऊ दणे े
अगदी बरे ना्ही.

्ह े म् “नवया क्पनांस” रूच् ना्ही असे पत्रा् म्हिलेले आ्ह.े परं् ु माझ े म् ्ह े समग् 
श्हदंसूमािाच ेम् आ्ह ेअसे मी िाण् अस्ा माझ ेपशवत्र क ््लवय करी् अस्ा या नवया क्पनांचया 
शवरुद्ध म् दणे े मला भाग वाि् आ्ह.े माझयापढेु आधाराला ४७-४८ इगं्िी सिॅि्यिू ठेवणया् 
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ये् आ्ह.े पण ्हा सिॅि्यिू सदु्धा १८८४ मधये क्डाकयाचा वाद झा्याशिवाय करणया् आला 
ना्ही. ्ोसदु्धा इगंलं्डलाच लाग ूकरणया् आला आ्ह.े सकािलं्डला व आयलहं्डला लाग ूकरणयास 
अयोगय ठरला आ्ह.े मग जया ‘नवया क्पना’ सकॉिलं्डला व आयलहं्डला १८८४ साली लाग ूकरू 
नये् अिा ठर्या तया श्हदंसुथानाला ्री लाग ूकरणया् का राई करावी? अकाली केलेले. कायद े
िाचक ्हो्ा् व ्से कायद ेएखाद्या दिेा् नसले म्हणिे तयाला सधुारलेला दिे म्हणवनू रणेयाचा 
अशधकार ना्ही असे ्हो् ना्ही.

लॉ्ड्ल सिव्हले यांच ेशवचार श्हदंूचंया शवचारसरणीिी िळु्ा् म्हणनू पढेु शदले आ्हे् िः “एकत्र 
नांदावयाचया शवरुद्ध एकाची अथवा दोरांची नसु्ी मनिःप्वतृ्ी झाली म्हणनू शववाश्ह् स्ती-परुूषांस 
रिसफोि शमळ्ा कामा नये. मनषुयिा्ीचया वास्शवक सखुाक्ेड नयायाधीिाने दृष्ी िाकली 
पाश्हिे. एखाद्या वेळेस रिसफोि करणयास परवानगी न दणेयाने का्ही वयक्तींस त्रास ्होणयाचा 
संभव आ्ह.े ्री रिसफोिाची परवानगी न दणेया्च एकंदर समािाच ेवैवाश्हक सौखय अवलंबनू 
आ्ह.े अपवादादाखल का्ही कारणास्व रिसफोिाची परवानगी शमळेल; एरव्ही साधारण शनयम 
म्हिला म्हणिे शववाश्ह् स्ती-परुुषांनी एकत्र राश्हलेच पाश्हिे, अिी लोकांची समिू्  झाली म्हणिे 
का्ही समिू् ीचया मागा्लने लगनबंधन संभाळणयाची तयांची प्वतृ्ी ्हो्े. मग उभय्ांस भलेपणाने 
वाग्याशिवाय गतयं्र ना्ही. असे ्हो्ाच ्ी दोर े चांगले नाव शमळणयासारख े व ््लन कर्ा्. 
असले अावशयक प्संगच क ््लवय करावयास शिकव्ा्. पण िर का ्मु्ही एकवेळ लोकांची अिी 
समिू्  करून द्याल की परसपरांस नाव्ड प्ाप् झाली की आपला रिसफोि शमळ्ोच; म्हणिे आ्ा 
िी शववाश्ह् िो्डपी परसपरांचया संग्ीने सौखय पाव् आ्हे् , सं््ीची चांगली िोपासना पे्माने 
करी् आ्हे्  व समािा् नी्ीची वाढ करी् आ्हे् , ्ी आ्ा सव्ल परसपरािी पे्मरश्ह् आचरण 
कर्ील, मलुांवर पे्म करणार ना्ही् व समािा् अनीश्पणू्ल व ््लन ठेव्ील; म्हणनू ब्ुह्ांचया 
सखुाकर्ा का्हीचया मनांस आळा रा्लाच पाश्हिे.” 

असे अस्ा कैदचेया शिक्षेबद्ल एकदम वरील रिसफोिाची परवानगी दणे े्ह ेिरा चमतकाररक 
आ्ह.े किा्लचया फे्डीकर्ा पोिगीच े्ुहकूम मो्डणयाबद्ल वगैरे कैदचेी शिक्षा चाल्े पण वैवाश्हक 
्हककांचया बिावणीस चाल ूनये. प्ीला एक कायदा पतनीला एक कायदा ्ही पररशसथ्ी कायद्याचया 
उचच सम्ेला बाधक आ्ह.े कैदचेी शिक्षा श्चयाबद्ल दसुऱया योगय उपायाची योिना के्याशिवाय 
काढून रे् ्यास श्हदं ूसमािाला मोठे शवरा्क ्होईल.

ल्हानपणी लगन झा्यामळेु रिसफोि िर पतनीला द्यावा ्ह ेम् ग्ाह् झाले ्र ्िी परवानगी 
मग प्ीला्ही द्यावी लागेल. रिसफोि शद्यास रिसफोि मागणाऱयाने रिसफोि शदले्यास पोिगी 
द्यावी ्ही अि परुी करणयास परुुषास कठीण प्डणार ना्ही, पण शस्तयांना ि्ड िाईल कारण पषुकळवेळा 
तयांचयािवळ शमळक् नस्े.

श्हदंचूा लगनसंसकार तयांचया धमा्लिी इ्का शनगश्ड् आ्ह ेकी तया् शक्ी्ही अ्पप्माणा् ्हा् 
रा्ला ्री लोकां् भय उतपनन ्होईल. रखमाबाईची म्े श्चया संभाशव् दिेभशगनींस मानय ्होऊ 
लागणयास अिनू पषुकळ अवकाि आ्ह.े म्हणनू एखाद्या मधयेच उतपनन ्होणाऱया उदा्हरणावरून 
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कोणास रुचणार ना्ही असा कायदा श्हदं ूलोकांसारखया परुा्नम्ाशभमान लोकांवर लादण ेअशनष् 
आ्ह.े २०.११.८७

असा सारखा वाद मागनू राश्हला ्हो्ा. तया् ्डॉ. की्वीकर यांच्ेही सधुारकांचया शवरुद्ध वयाखयान 
झाले. तया् तयांनी सांशग्ले की सधुारकांचया उक्तींचा तयांचया कृ्ीिी मळे ना्ही. दादािीने िां् 
्डोके ठेऊन आपले्ही म्हणण ेपढेु ठेशवले. तयास रखमाबाईनी्ही प्तयतु्र शदले व या कजिासंबंधी 
िरा सधुारकां् शिशथल्ा उतपनन झाली. दादािींनी आपले व ््लन िवेिपयहं् शिष्संप्दायाला सिेल 
असे ठेवले. तयांचयाशवरुद्ध परसपर श्राई् लोक ्हवे ्े बोलले पण तयांचयाशवरुद्ध शकंवा आप्या 
स्तीशवरुद्ध बाषकळ प्लाप तयांनी केले ना्ही् व ्ुहकूमनामा बिावणयाच ेसो्ूडन शदले ्ह े दाशक्षणय 
ल्हान स्हान नव्ह.े याच अिीवर ना. फॅरन यांचया शनवा््डयावर रखमाबाईनी अपील केले ्हो्े ्े 
खचा्लबद्ल का्ही रककम दादािींस दणेयाच े ठरवनू अपील काढून रे् ले. ्हट्ास पेिून ्रंुूगवास 
रखमाबाईनंी पतकरला ना्ही ्ह ेतयांनी भषूणाव्ह कृतय केले या् संिय ना्ही.

दादािींनी दसुरे कुिंुब केले तयावेळेस इगं्िी पत्रे तयावर िीका करू लागले ् ी वाचनू रावसा्हबेांनी 
शम. मथेा (एक कलकत्केर शमत्र) यांना पढेु शद्याप्माण ेएक पत्र शलश्हले -

“िानेवारी १८८९ चया पॉलमाल बिेिचा अकं शमळेल ्र तयाच े११० वे पान म्ेहरबानी करून 
वाचा. तया् सलुभ केले्या रिसफोिाची गोष् शदलेली आ्ह.े यरुोप व अमरेरका येथील लोकांची 
मने कोणतया शदिनेे धाव रे्  आ्हे्  ्े ्ी गोष् दाखशव्े. याच गोष्ीला इक्ेड प्ग्ी म्हण्ा्.”

“सतय, शवश्वासपूणा, भक्ती व पजूय बदु्धी यासारखया िबदां् अथ्ल राश्हला ना्ही. कलकतयाक्डील 
प्ागश्क म्हि्या िाणाऱया पक्षाची शदिा कोण्ी ्े मला कळावयास पाश्हिे आ्ह.े दादािीने दसुरे 
लगन केले म्हणनू का्ही इगं्िी पत्रांनी तयांची थट्ा मां्डली आ्ह.े पढेु दादािी व रखामाबाई यांना 
परसपरांचा व समािास दोरांचा शवसर प्ूडन सवाहंस सवसथ्ा आली.”

या प्करणाच े थो्ेड लांब वण्लन करणयाच े कारण एवढेच की, माधवबागेचया सभपे्माणचे 
सामाशिक सधुारणचेया इश््हासा् ्हा कजिा दसुरे सीमाशचन्हच ्होऊन बसला आ्ह.े या् 
श्हदंधूम्लसंसकाराचा इगं्िी ठरावाचया कायद्यावर शविय झाला आ्ह.े

m

संदभ्ल शिपा -

१. रखमाबाईच ेिनक व्डील श्चया ल्हानपणी मतृयवुि झाले. तयांनी समुारे पंचवीस ्हिारांची 
 शमळक् आप्या स्तीकर्ा ठेवली ्हो्ी. रखमाबाईचया आईने िाश्रूढीप्माण े्डॉ. सखाराम 
 अिु्लन यािी पनुिः लगन लावले म्हणनू इसिेिीची वारस रखमाबाई झाली ्हो्ी.

२. दादािीचया शवरुद्ध सधुारकांनी पषुकळ कं््डया उठव्या ्होतया तया खोि्या ्होतया ्ह े
 रावसा्हबेांना कळले ्हो्े. “वैवाश्हक ्हककाचया बिावणीचया कजजया् प्शसद्धीस आलेले 
 दादािी मी प्तयक्ष पाश्हले. का्ही कामाशनशमत् माझयाक्ेड आले ्हो्े. ्ह ेग्ृहसथ शवनयसंपनन 
 असनू वयाने ्रुण आ्हे् . कामकाि नीि िाण्ा् असे शदस्े. ्ो दमकेरीच आ्ह,े कुरूप 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 611

आ्ह,े रसतया्ील ्हलेकरी शदस्ा! इतयादी शविषेणांनी तयांची शनंदा का्ही लोक का कर्ा् ्े 
समि् ना्ही.” 

(्डॉ. रािेंद्र लाल यांना पत्र)

३. या् बापसूा्हबे आठ्ये यांनी असे प्श्पादन केले ्हो्े की वागदान व शववा्ह ्ह ेदोन्ही संसकार 
चारपांच वषाहंचया अं् राने करावे, जयांना मलुाचया लगनां्ील सो्हळयांची ्हौस करून रणे े
असेल तयाने ्ी वागदानाचया वेळी करून रे् ली ्र ्हरक् नसावी. मात्र वधवूरांचा परसपर 
लगनसंबंध पणू्ल करणारे कनयादान ्होमाशदसप्पदी क्रमणान् कम्ल रिोदि्लनाचया पवूवी का्ही 

 शदवस करावे.

४. अनाय्ल लोकांना लाग ूप्डणाऱया या समृ् ीवचनाचा आधार रावब्हादरूांनी रे् ला ् े रावसा्हबेांना 
आव्डले ना्ही, असे एका पत्रावरून शदस्े. रावब्हादरूांस प्ोफेसर वामन शिवराम आपिे यांनी 
पर् उत्र म्हणनू वयाखयान शदले ्े्ही िरा रागाने शदलेले शदस्े.

५. या्ील का्ही िबदांवरून ्ह ेम् सरकाराने माशग््यावरून शदले असावे असे अनमुान 
करणयास िागा आ्ह.े

mmm
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शर्िसयाबधौ ् ुनौया्िुः िोशध्सयाशपसंग््हिः
इश् ्सयकली संसग्लशनषधेा्!्

(वयव्हार मयखू)

रावसा्हबेांचा एक सने्ही बं्डाचयावेळी इगं्िी फोिेबरोबर ्हो्ा. का्पीचा वेढा तयाने पाश्हला 
्हो्ा. शिवाय इदंरू, गवालेर येथे्ही सैनयाबरोबर िाऊन आला. तयावेळेस तयाला धम्लबाह् व ््लन 
के्याशिवाय शफर्ा आले. पढेु १८६० मधये तयास सैनयाबरोबर चीनमधये िाणयाचा प्संग आला. 
्ेव्हा तयाने रावसा्हबेांना असे पत्र पाठशवले. “ब्ुहधा चीन दिेास िाणयाचा ्ुहकूम सिुला आ्ह.े ्ह े
ऐक्ाच माझी पाचावर धारण बसली आ्ह.े पण ् ी लढाईवर िाणया् धोका आ्ह ेम्हणनू नव्ह.े मला 
पषुकळ तयाची सवय झाली आ्ह.े पर् आ्यावर ब्ूह् अ्डचणी् साप्ेडन यामळेु भयालो आ्ह.े 
पण काय्हो! रिाह्मणाला अिा री्ीने प्ी् झा्याशिवाय िा्ा येईल काय?” (४.१.१८६० इ. प)

्ही ज्ञा्ाची भी्ी दरू झाली पाश्हिे असे रावसा्हबेांच ेम् ्हो्े व ्ी दरू करणयाशवषयी तयांनी 
प्थमपासनू यतन केले ्हो्े.

करसनदास मळूिी शवलाय्े्ूहन पर् आ्यावर तयांना पाक्तपावन करून रणेयाकर्ा 
रावसा्हबेांनी पषुकळ खिपि केली. वीरचदं दीपचदं, क्हानदास म्ंछाराम, ्हररव्लवदास 
बाळगोशवंददास, शत्रभवुनदास र्ारकादास, गंगादास शकिोरदास इ. फार विनदार वाणी लोकांची 
खासगी सभा भरवनू तयांचयािी रावसा्हबेांनी पषुकळ खल केला. या सवाहंचा का्ही उपयोग झाला 
ना्ही असे ना्ही. मगंळदास नथभूाई म्हणाले, “करसनदास यांना २ वषते वाि प्हाणयास सांशग्ले ्से 
तयाने केले ना्ही. मी तयांचया पंक्तीला बसणारा ना्ही; परं् ुतयांना वाळी् िाकणयाचा प्यतन करणार 
ना्ही.”

करसनदास मळूिांवर फार क्डक बश्हषकार ्हो्ा. तयांना नोकर शमळे्ना. गोकुळदास ्ेिपाळ 
यांच ेनोकर तयांना वाढावयास िाईना. ब्ड्फ्ल  करणयाच ेभय रा््यावर ्े वाढू लागले.

समदु्रयान

प्करण ७३
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करसनदास माधवदास ्ह ेकरसनदास मळूिी यांचया पंक्तीला बसले ्हो्े. तयांचया शवरुद्ध ज्ञा्ीने 
का्ही प्करण करू नये म्हणनू रावसा्हबेांनी पषुकळ म्ेहन् रे् ली. ्ीशवषयी करसनदास माधवदास 
म्हणाले, “रावसा्हबे ्मु्ही िी मला मद् केली आ्ह े्ी मी िीवा् िीव आ्ह े्ो शवसरणार ना्ही.”

रावसा्हबे मात्र तयावर इ्केच म्हणाले, “माझ े क ््लवय केले. माझयाशवषयी चांगले म् 
बाळगणयाबद्ल ्मुच ेआभार मान्ो.” (२२.११.१८६३ रो)

परं् ु या समदु्रयानाच े बाब्ी् रावसा्हबेांना पढेु चांगले यि आले. कारण प्ायशश्चत् दऊेन 
समदु्रयान करणाऱयास पंशक्तपावन करून रे् ा ये्े असे खदु् िकंराचायाहंक्ूडन िास्ताधारयकु्त 
आज्ञापत्र तयांनी आणशवले. तयास कारण पढेु शद्याप्माण ेझाले.

राविी भवानराव पावगी ्ह े शवर्ान मराठी लेखक एका संसथाशनकाबरोबर का्ही काया्लशनशमत् 
शवलाय्ेस गेले ्हो्े, ्े योगय प्कारे सवधम्ल संरक्षनू पर् आले. ्ेव्हा तयांना प्ायशश्चत् दऊेन 
पंशक्तपावन करून रणेयाचा प्श्न शनराला.

रावसा्हबे पावगी यांनी “आपणास प्ायशश्चत् दऊेन िदु्ध करून घयावे.” अिी शवनं्ी के्यावरून 
का्ही रिाह्मण म्ंडळीने तयाना सक्षौर प्ायशश्चत् शदले. तयावेळी रावसा्हबे व तयांच ेअनयुायी यांनी 
तयांचया ररी पानसपुारी रे् ली व ्ह ेप्ायशश्चत् आम्हांस मानय आ्ह ेअसे दि्लशवले. (२५.५.१८८८ 
च ेगोपाळ पाधये यांना पत्र)

श्हदंधूम्लसभा म्हणनू पवूवी मुबंई् एक सभा ्हो्ी श्ने ठराव केला की, पावगी यांना फक्त कमा्लई 
प्ायशश्चत् दे् ा येईल. म्हणिे प्ायशश्चत् रे् ्याने पावगी ्ह ेकमा्लई ्हो्ील. सव्:ची िी सनानसंधयादी 
शनतयकमते करावयाची आ्हे्  ्ी करणयाचा अशधकार तयांना प्ाप् ्होईल. परं् ु्ेणकेरून ्े वयव्हाय्ल 
म्हणिे दसुऱयािी पंक्तीवयव्हार वगैरे करणयास अनाशधकृ्च रा्ह्ील. ्हा ठराव रावसा्हबेांना पसं् 
प्डला ना्ही. सनानसंधयादी कमते करणयास िो योगय झाला ्ो वयव्हाय्ल झाला पाश्हिे असे तयांच ेम् 
प्डले. म्हणनू या ठरावावर शीिकंराचायाहंक्ेड अपील करणयाची ्यारी रावसा्हबेांनी चाल ूकेली.

शीप् बाबािी ठाकूर शवलाय्े्ूहन आ्यावर लोकांनी तयांना प्ायशश्चत् शद्याच ेवासकुाका 
आठ्ये यांचयाक्ूडन कळले परं् ुकोणतया आधारावरून प्ायशश्चत् शदले ्े कळले ना्ही. ्ही माश्ह्ी 
रावसा्हबेांनी रतनाशगरीच ेवे. शवनायक िास्ती आगाि ेयांचयाक्ूडन मागशवली ्हो्ी. पण शनशश्च्पण े
का्ही कळले ना्ही. मागे अिा ग्ृहसथांस शी िकंराचायाहंचया आजे्ञवरून पंशक्तपावन करून 
रे् ्याचया उदा्हरणांचा आणखी िोध रावसा्हबेांनी चालशवला. ्ेव्हा तयांना असे कळले की 
िके १७९४ साली गणिे शि्ाराम िास्ती गोळवलकर ्ह ेशीमं्  ्होळकर सरकार यांचया कामाला 
शवलाय्ेस गेले ्हो्े. श्क्ूडन आ्यानं्र तयांनी शठकशठकाणी सभा भरवनू, शवर्ान लोकांच े
अशभप्ाय रऊेन िवेिी शीिगद ्गरुू मठ संकेश्वर यांचयाक्ेड िाऊन आपली ्हकीक् शींना शनवेदन 
केली. नं्र शींचया सशननध असले्या नामांशक् िास्ती म्ंडळीचया अनमु्ीने संकेश्वर मकुकामी िके 
१७९४ साली शींनी प्ायशश्चत् दऊेन तयांपस पंशक्तपावन करून रे् ले. ्ह ेउदा्हरण दऊेन रावसा्हबेांनी 
शींना संसकृ्ा् एक शवज्ञप्ी पत्र शल्ूहन आपले स्हीने पाठशवले तया् अिी शवनं्ी केली ्हो्ी की 
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रा. रा. राविी भवानराव पावगी ्ह ेशवलाय्े्ूहन सवधम्ल संरक्षनू पर् आले आ्हे् . तयांना प्ायशश्चत् 
दऊेन पंक्तीपावन करणयाची आज्ञा व्हावी.

शीक्ूडन आज्ञोत्र द्यावयास िरा शवलंब लागला. इ्कया वेळा् शींनी अनकूुल शनकाल यावा 
शकंवा शद्याच ेमना् आणले असनू्ही शवरुद्ध बािचूया पक्षाने चालशवले्या ओर्डीच ेभय उतपनन 
्होऊ नये म्हणनू इ्रत्र िास्तीम्ंडळीच ेम् अनकूुल करून रणेयाचा प्यतन रावसा्हबेांनी चालशवला. 
तयांच ेशमत्र बापसूा्हबे आठ्ये ्ह ेब्डोद्यास ्हो्े. तयांना १५.३.८८ रोिी तयांनी असे पत्र शलश्हले. 
“प्ायशश्चत्ाचया प्श्नाच े्मु्ही काय करणार आ्हा्? -मी मारार न रणेयाचा शनश्चय केला आ्ह.े”

ब्डोद्यास का्ही शदवसांनी मोठी सभा झाली. ्ीस पषुकळ िास्ती म्ंडळी व सरदार म्ंडळी ्हिर 
्हो्ी. श्ने एकम्ाने असा ठराव केला की शवलाय्ेस िाऊन येणाऱया ग्ृहसथास प्ायशश्चत् दऊेन 
पंक्तीस घयावा. या ठरावाची नककल शींक्ेड रावसा्हबेांनी पाठवनू शदली. शींनी िास्ताथ्ल पा्ूहन 
अशश्वन वद्य ८ िके १८१० रोिी ्िी आज्ञा केली श्ने आ्ा प्ायशश्चत् रे् लेला मनषुय कमा्ल्ी व 
वयव्हाय्ल म्हणिे पंक्तीपावन ्हो्ो असा शनण्लय पकका झाला आ्ह.े

आज्ञापत्रा् या प्करणाचया मथळयावरील शदले्या ‘शर्िसयाबधौ ् ुनौ या्िुः िोशध्सयाशप 
संग््हिः’ या वाकया् ‘या्िुः, या शठकाणी ्ाच्छी्याथ्लक ्नृ ्प्तयय आ्ह े्ेव्हा धदंा करणारे नावा्डी 
यांचाच संग््ह ्हो्ो. केवळ नौकागमन करणाऱयाचा ्हो् ना्ही. ्ो प्ायशश्चत् रे् ्यावर वयव्हाय्ल 
आ्ह ेअसा अथ्ल सदरील वाकयाप्माण ेशनबा्लध आ्ह ेकर्ा तयािी सवाहंनी वयव्हार करणयास ्हरक् 
ना्ही असे शींनी सपष् केले आ्ह.े

शीिकंराचायाहंमाफ्ल ् ्ही िी रावसा्हबेांनी सधुारणा र्डवनू आणली ्ी श्हदंसूमािसधुारणचेया 
पथावर आणखी एक शचन्ह ्होऊन बसली आ्ह.े िास्ताप्माण ेिदु्ध व ््लन करून समािा् आपले 
विन वाढवनू तयाचा उपयोग समािसधुारणा करून रणेयाक्ेड करावा या म्ाच ेिे समािसधुारक 
आ्हे्  तया् रावसा्हबे ये्ा्.

mmm
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समानी व आकंुश्िः समाना हृदयाशन विः
समानमस् ुवो मनो यथां विः स ुस्हासश् ॥

(ऋगवेद)

श्हदंसूमािा्ील ज्ञाश्संसथा ्ही एक शवलक्षण संसथा आ्ह.े कोणतया्ही िा्ीचा सभासद ्होण े
म्हणिे ्ी् िनमच घयावा लाग्ो. का्ही वग्लणी दऊेन सभासदांचया यादी् नावाची नोंद करून 
रे् ा ये् ना्ही. िा्ी्ील सव्ल वयक्ती एक धम्ल व आचारांनी एकत्र बद्ध झाले्या अस्ा्. िा्ीने 
केलेले शनयम श्चया्ील वयक्तीस लाग ूअस्ा्. ्ह े शनयम व तयांची अमंलबिावणी करणयाची 
सत्ा िा्ीक्ेड आ्ह.े िा्ींची सवयंसत्ा इगं्िी कायद्यांना्ही मानय झालेली आ्ह ेव िा्ीसंबंधाचा 
प्श्न शनराला अस्ा तया् ्हा् रा््याने िर या िा्ीचया सत्लेा धकका पो्हच् असेल ्र इगं्िी 
कोि्ल तया शवषयीचा शनण्लय करणयाकर्ा शफया्लद रे्  ना्ही्. 

या सवयंसत्चेया िोरावर िा्ी वयक्तींचया आचरणावर फार दाब ठेवी् आ्या. ‘मला मी 
माग्ो ्ेवढे मोठे एक उत्ोलन यंत्र द्या म्हणिे मी पथृवी उचलनू दाखशव्ो’ असे आशक्ल म्ेडीि (एक 
्त्ववेत्ा) म्हण.े तयाप्माण ेह्ा श्हदंसूमािा्ील िा्ी या उत्ोलन यंत्रे आ्हे् . तयांचयामाफ्ल ् ्हवे 
्े सामाशिक काय्ल र्डशव्ा येईल. पण क्पक ने्ा पाश्हिे. इगं्िी शिक्षण सरुू झा्यावर रिाह्मण 
ज्ञा्ी् ्ही िा्ीची बंधने शिशथल झाली. पवूवी धम्लशवषयक प्श्न िास्ती पशं्ड् इ. सो्डवी् अस् 
व िवेिला शनण्लय िकंराचाय्ल करी् अस्. ्े आ्ा बंद झाले. कालमानाप्माण ेरूढीमधये फरक 
करणयाच ेिास्ती पंश्ड्ांक्ूडन ्होईना. इगं्िी शिकलेले लोक आपणांसच पंश्ड् मान ूलागले व ्े 
िास्ती पंश्ड्ांच ेव िकंराचायाहंच्ेही ऐकेनासे झाले. दोर ेआपलाच ्हट् धरून बस ूलागले. ्ेव्हा 
इगं्िी शिकलेले व िास्त्ही शिकलेले असे लोक मधये प्ूडन इ्र िा्ींमधये िसे िाश्शनयमाप्माण े
आचरण करणयास िा्ी्ील वयक्तींस भाग पा्ड्ा ये्े ्से रिाह्मण ज्ञा्ीचया अगंा् सामथय्ल 
आणणयाकर्ा रिाह्मण ज्ञा्ीच ेसंरिन करणयाच ेरावसा्हबेांनी मना् आणले. व एक रिह्मपररषद िी् 

रिह्मपररषद

प्करण ७४ 
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िास्ती पंश्ड् वैशदक व इगं्िी शिकलेले लोक यांचा समावेि ्होईल अिी सथापनू, िाश्शवषयक 
प्श्न शनराले अस्ा श्चयामाफ्ल ् अथवा शीिकंराचायाहंचया माफ्ल ् ्े सो्डवनू घयावे असे ठरशवले. 
तयाप्माण ेतयांनी आप्या एक दोन शमत्रास पत्रे शलश्हली.

“आम्ही रिह्मपररषद सथापणयाचा प्यतन करी् आ्हो्. आम्हाला यि येईल की ना्ही ्ह े
परमशे्वरास मा्ही्. का्ही श्ह् ्होणयाचया आिनेे मी या भानग्डी् प्डलो आ्ह.े अनारंभो मनषुयाणां 
प्थम ंबदु्धीलक्षणम ्इतयाशद म्हणनू मला अिी भी्ी वाि् आ्ह ेकी माझी अगोदरच पणू्ल ढासळलेली 
िरीरप्कृ्ी अगदी शबर्ूडन िाईल. मोठे प्यतन कर्ाना आलेले अपयि की्वीकरच आ्ह.े ्ही ्डॉ. 
्हाक्ल नेस यांचया उक्तींपैकी एक आ्ह ेव श्चा आधार रऊेन ्ह ेकाम अगंावर रे् ले आ्ह.े”

“या पररषदचे ेसभासद ््हाया् असावे. आयतया वेळच ेनसावे. वग्लणी िभंर रुपये असावी. 
सभासदांच े काम म् शद्याबरोबर थांबणारे नसावे. तयांनी समािाला रऊेन सधुारणाशगरीच े
आरो्हण करणयाच ेि्ड काय्ल-उत्र व दशक्षण शदिांचा संयोग करणयाच ेि्ड काय्ल करावयाच ेआ्ह.े 
या कामा् सव्ल शमत्र अं् िःकरणपवू्लक स्हकार कर्ील अिी आिा आ्ह.े” 

(२.११.८७ च ेइदंरूच ेकृषणाव मळुये यांना पत्र)१ 

“शीिगद्रंुूचया आिीव्लचनाची प्ाप्ी करून रणेयाकर्ा शींना एक पत्र खाली शलश्ह्याप्माण े
५.१२.८७ रोिी रावसा्हबेांनी शलश्हले ्हो्े.”

शीम् परम्हसं पररव्रािकाचाय्लवय्ल शी शवद्यािकंर भार्ी सवामी मठ संकेश्वर यांच ेचरणसेवेसी. 
खाली स्ही करणार मुबंई ि्हरवासी यांची शीचरणी शवज्ञप्ी अिी आ्ह ेकी अशलक्ेड धम्लबंधन 
अनेक कारणांनी शिशथल झाले आ्ह.े तया योगाने श्हदंसूमािाच ेब्ुह् प्कारे नकुसान ्हो् आ्ह.े 
तयाचया प्श्काराथ्ल प्यतन करण ेअवशय िाणनू येथे एक रिह्मपररषद सथापन करावी असे येथील 
म्ंडळीचया मना् आ्ह.े तया पररषदचेा उद्िे व िे शनयम करावयाच ेआ्हे्  तया् प्थम आ्ह े्ो 
अलाश्हदा शींचया अवलोकनासाठी पाठशवला आ्ह े्री याशवषयी पररषदचेया सथापनेसाठी शींचया 
शवचारास कसे ये्े ्े समि्याने येथील म्ंडळीस ब्ुह् उत्िेन येणार आ्ह.े ्री उत्राची आज्ञा 
व्हावी अिी शवज्ञप्ी आ्ह.े माग्लप्श्क्षा करी् आ्हो. शविषे काय शलश्हण े सेवेसी श् ्होय. ्ह े
शवज्ञापना. शम. माग्लिीष्ल वद्य ५ इदंवुार, िके. १८०९

शीक्ूडन अनकूुल पत्र आले ्हो्े. आगंलभाषाधमा्लद्यनकुरण लोलपुे ऽशसमन ्िनपद ेशवरला एव 
यषुमादृिा सना्नधम्लपसविः शप्यािषयािः या िबदांनी रावसा्हबेांचा तया् गौरव केला ्हो्ा.

रावसा्हबे रिह्मपररषद काढी् आ्हे्  असे समि्यावर आर. ररनुाथराव यांच ेपत्र रावसा्हबेांना 
आले तयाचा सारांििः- दोन वषाहंपवूवी आमच ेपरसपरांच ेशमत्र आठ्ये यांचया माफ्ल ् शकंवा प्तयक्ष 
्मुचयािवळ अिी सभा काढावी अिी सचूना के्याच ेमला समर्े. श्चा उद्िे आमचया परुा्न 
धमा्लच े संजिीवन ्होऊन रक्षण व्हावे असा असावा. अिा सभांची सथापना सव्ल श्हदंसुथान भर 
करणयाची आवशयक्ा मला शदवसानशुदवस अशधकाशधकच भास ूलागली आ्ह.े श्हदंसुथाना्ील 
का्ही भागा् अिा का्ही सभा नसुतया सथाशप्या गे्या असावया व तया अगदीच शनरुपयोगी 
ना्ही् असा माझा अनभुव आ्ह.े अिी एक संसथा वष्लर्यापवूवी इदंरुास सथापणया् आली आ्ह.े 
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्ी अिनू चांगले काम करी् आ्ह.े इदंरूचया सना्न धम्लराक्षणी सभचेया सवरूपाचया दसुऱया सभा 
सथाप्याशिवाय ्ह्ली लोकांमधये लजिाकर प्माणा् पसर् असले्या धम्लभ्ष्पणाला आळा 
बसणार ना्ही. ्ह ेमाझ ेम् िर ्मुचयािी िळु् असेल ्र जयांना आमचया परुा्न आय्ल धमा्लचा 
समळू नाि व्हावा असे वाि् ना्ही व तया्ील का्हीचया शकंवा पषुकळांचया म्ाने िेवढे ग्ाह् 
असेल ्ेवढे 

घयावे असे वाि् असेल तया ्मुचया शमत्रांिी व ्मुचयािी या सभचेया सथापनेशवषयी चचा्ल 
करणयास माझी फार इच्छा आ्ह.े मी इदंरूास िाणयापवूवी ्मु्ही मला कळवाल ्र बरे ्होईल. ४ 
एशप्ल १८८७

आर. ररनुाथराव शदवाणब्हादरू

तयाप्माण े्ही सभा िके १८०९ (सन १८८७) साली सथापन झाली. श्चया सभासदांचया यादी् 
खालील नावे शदस्ा्. रावसा्हबे शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक, वे. गोशवंद िोिी शचपळूणकर, िनाद्लन 
दामोदर उफ्ल  आबासा्हबे कोलिकर, गोपाळ मोरेश्वर साठे, दािी आबािी खरे, वे. बाळयजे्ञश्वर 
िास्ती गिु्लर, ्डॉ. मोरेश्वर गोपाळ दिेमखु, रामचदं्र गणिे मु्ंडले (वकील), नारायण शत्रंबक वैद्य, 
्डॉ. गोशवंद बाळािी खरे, गोशवंद गंगाधर फ्डके, सखाराम धों्डदवे थोरा्, माधवराव वासदुवे 
पें्डसे (वा्डीवाले), नारायण रामचदं्र सो्हनी (िगदीश्वर ्छापखानयाच ेमालक), धों्डोिामराव गरु्ड 
(सॉशलशसिर), दामोदर कृषण करंदीकर, काशिनाथ शत्रंबक खरे, गोशवंद कृषण रान्ेड (सेके्रिरीअिं), 
गोशवंद िकंर िास्ती बापि, िास्ती एश्फनसिन) ्हायसकूल, नर्हर शवषण ूकाथविे (इशंिशनयर), पां्ुडरंग 
्हरी वैद्य (पेनिनर), म्हादवे गोपाळ िास्ती अमरापरूकर, यिवं्राव नेने, यिवं् मोरेश्वर केळकर 
(ओररएनिल चानसलेिर), रािाराम िास्ती बो्डस, शवनायक कों्डदवे ओक, शिवराम वामन साधले, 
प्ोफेसर शिनसी वाले, ्हररबवुा रामदासी इ. इ.

पश्हली सभा शीमं्  शकबे यांचया वा््डया् काश ््लक िदु्ध िशनवारी रात्री आठ वाि्ा भरली 
्हो्ी. अधयक्षसथानी रावसा्हबे ्हो्े. रावसा्हबेांनी धमा्लशवषयी भाषण केले. ्े सरुस ्हो्े व सवाहंस 
मानय झाले. पढुील सभा२ आणखी आठ शदवसांनी च्दु्लिीस व्हायची ्हो्ी पण भरली ना्ही. कारण 
तयाशदविी राविी भवानराव पावगी यांना प्ायशश्चत् द्यावयाच े्हो्े. तया समारंभास रावसा्हबे व 
का्ही रिह्मपररषदचेया पंचापैकी गेले ्हो्े. प्ायशश्चत् दऊेन पावगी यांना सपंक्त के्याबद्ल का्ही 
म्ंडळी सािकं झाली. परं् ुरावसा्हबेांनी नेि धरणयाचा शनश्चय केला ्हो्ा. लोकां् था्डी वािाराि 
्हो्े न ्हो्े ्ो शीक्ूडन पावगी यांना शदले्या प्ायशश्चत्ास िास्ती म्ंडळीचया अनमु्ाने मानय्ा 
आणवली व ्े कमा्लई व वयव्हाय्ल ्हो्ा् असा शनण्लय िके १७९४ मधये शमळाला.

शींनी शदलेला शनण्लय रावसा्हबेांनी काश ््लक वद्य च्दु्लिीस िके १८१० (सन १८८८) 
रोिी रिह्मपररषदचेया शचिणीसास कळशवला व पढेु अिी सचूना करून ठेवली की - “या पत्रा् 
शलश्ह्याप्माण ेयापढेु असे शकंवा दसुरे कोणतया्ही प्कारच ेप्करण उतपनन झाले ्र तयासंबंधी सव्ल 
्हशकक् शवनं्ी पत्राने शीपढेु ठेऊन श्क्ूडन वयवसथा लागेल तयाप्माण े्ी अमला् आणणयाची 
शिस् ठेवावी.” याप्माण ेरिाह्मणांमधये मथळयावर शदले्या शशु्वचना् सांशग््याप्माण ेसमान 
शवचार, समान उद्िे, समान सौ्हाद्ल, समान म्े करवनू रणेयाचा रावसा्हबेांनी राि रा्ला.
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या पररषदचेया सभा का्ही शदवस भर् अस्. एका सभलेा एका अपंक्त मनषुयाने िदु्ध करून 
रणेयाबद्ल अि्ल केला ्हो्ा. तयाचा शवचार करणयाकर्ा दोन िास्ती व एक ग्ृहसथ यांची कशमिी 
नेमनू तयास काय प्ायशश्चत् द्यावे ्ह ेठरशवणयाच ेकाम लेखी शवज्ञप्ीवरून सोपशवले ्हो्े. परं् ुया 
पररषदचे ेकाम पढेु चाल्याच ेशदसनू ये् ना्ही. पढेु रावसा्हबेांची प्कृ्ी नादरुुस् झा्यामळेु सव्लच 
काम े्े सो्ूडन दऊे लागले तया् ्ह्ेही सिुले; पण शदिा दाखवनू शदलेली आ्ह.े रिाह्मण ज्ञा्ी तयांच े
गणु अगंी असले्या शदवय परुुषाची वाि प्हा् बसली आ्ह!े आणखी शक्ी शदवस वाि प्हावी 
लागणार कोणास ठाऊक!

m

संदभ्ल शिपा -

१. कृषणराव मळुये यांनी या शवषयासंबंधी एका पत्री फार शनरािचे ेउद्ार काढले ्हो्ेिः- भार्ीयां्नू 
क्पना नष्प्ाय झाली आ्ह.े िो सधुारक उठला ्ो परकीयांच ेअनकुरण करी् सिुला 
आ्ह.े तयास ग्कालीन गोष्ींची लाि वािू लागली आ्ह.े भशवषयकाली तयाचया ्हा्नू का्ही 
सतकाय्लशनषपत्ीची आिा करावयास नको! पढेु दृष्ी िाकली अस्ा मन शनरानंद ्हो्े.

२. वे. बाळा पाधये गिु्लर यांना श्हदसुभचे ेकारभारी काशिनाथ रामचदं्र िोिी यांच ेपत्र.

mmm
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There is no shame in kneeling on the threshhold where the mother of Parliament sits.

(चाल्लस बँ्डलॉ यांचा श्हदंी लोकांना मुबंईचया काँगे्समधये १८८९ साली केलेला उपदिे)

। यां मा्रं लोकसभागणसय ।
॥ िानशन् ्सयाग्ृहद्ेहलीष ु॥

। शनधाय िाननूयवनौ कृ्ो यिः ॥
॥ लजिासपद ंसयातसकथं प्णामिः ॥

(वरील इगं्िी ओळीच ेभाषां्र सवकृ्) 

श्हदंसुथानाची शकंब्ुहना सव्ल शरिशिि साम्राजयाची खरी राजयसतू्रे शरिशिि पाल्लमेंि सभचेया 
्हा्ा् आ्हे् . श्च ेरिकावयव इगंलं्डच ेलोक अस्यामळेु ्ी राजयसतू्रे तया लोकांचया ्हा्ा् 
आ्हे् . श्हदंसुथान सरकारने कोण्ी्ही क्याणाची गोष् केली ्री श्ला मिंरुी दणेयाच ेइगंलं्डचया 
लोकांपािी आ्ह.े म्हणनू श्हदंसुथानचया पररसथ्ीशवषयी िर का्ही चकुीचया क्पना इगंलं्डचया 
लोकांचया मना् प्रूढ झा्या अस्ील ्र तयांच ेशनमू्ललन करून खऱया शसथ्ीच ेज्ञान तयांना करून 
शदले पाश्हिे व ्े काम श्हदंी लोकांच ेआ्ह.े परं् ुतयांचयािी आम्ही साशनकृष् संबंध ठेव्याशिवाय 
्े साधणार ना्ही, असे रावसा्हबे म्हण् अस् “ग्ेि शरििनमधील िन्ेिी आम्ही सशननकृष् संबंध 
ठेवला पाश्हिे. (शम. व्ेडरबन्ल यांना १४.८.८३च ेपत्र) परं् ुअसा संबंध ठेवणयास साधने कमी आ्हे्  
म्हणनू का्ही श्हदंी मतुसद्ी खदे करी् अस् पण शनराि नस्. आमचयाशवषयी गैरसमि ्होईल. 
असा मिकूर इगं्िी पत्रे प्शसद्ध कर्ा्. आमचया पत्रांचया र्ारे ्ो दरू करणयास आमच ेम्हणण े
तयांचया (इगंलं्डमधील लोकांचया) कानी पा्डणयाची साधने ना्ही्. ्थाशप आम्ही िग ूव आमच े
ित्र ूशिवं् अस्ा िग ूअिी आिा आ्ह.े 

(३.४.१८८५ ्डॉ. रािेंद्रलाल शमत्र यांच ेपत्र)

श्हदंसुथान शवषयक इगंलं्डमधये व येथे चळवळ

प्करण ७५

BxÉ 4011--17
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इगंल्डचया लोकांच ेमन वेधनू रणे ेव श्हदंसुथानशवषयक प्श्नांची चचा्ल तयांना करावयास लावण े
िरा कठीण काम खरे. ्ह ेशक्ी कठीण तयाच ेवण्लन पािणाच ेबॅररसिर शम. िेलर यांनी पढुील पत्रा् 
केले आ्ह.े

“श्हदंसुथाना्ील प्श्नांशवषयी इगंलं्डमधये साधारण्िः उदासीन्ा शदसनू ये्े. श्हदंसुथानाशवषयक 
म्हत्वाचया प्श्नांची चचा्ल योगय री्ीने करण ेअगदी अिकय नसले ्री फार खचा्लच ेआ्ह.े शमाच ेव 
वेळाच ेआ्ह.े व ््लमानपत्रे व माशसके यांची प्थम स्हानभुू् ी उतपनन केली पाश्हिे. तयाकामी का्ही 
लेखक जयांचया म्हणणयाक्ेड व ््लमानपत्रांच ेमालक लक्ष दे् ा् ्े - ्हा्ी धरले पाश्हिे्. कारण 
अिा ्ऱ्हनेे लोकम् िागृ्  झा्याशिवाय पाल्लमेंिच ेसभासद कोण्ा्ही प्श्न ्हा्ा् रे्  ना्ही्.”

इगंलं्डमधील लोक उदासीन अस्ील पण तयांचया उदासीन्े् श्हदंी लोकांनी आप्या 
उदासीन्ेची भर रा्ली आ्ह,े असे कोणी म्हणले ्र रावसा्हबे तयाला अपवाद ्हो्े. अगदी 
पश्ह्यापासनू ्े इगंलं्डमधील लोकांिी सशननकृष् असणयाकर्ा ्ेथील का्ही लोकांिी पत्रवयव्हार 
करी् असे पढुील शम. श्डशकनसन यांनी शलश्हले्या पत्रावरून शदस्े.

“शप्यकर म्हाराि, 

्मुच ेपत्र ्हा्ी प्ड्ाच मी ्े रिाइि याक्ेड नेले. तयांनी आ्ील शलश्हले्या मिकुराक्ेड शविषे 
लक्ष दऊेन ्े वाचले. शम. रिाइि ्ह े इ्के कामा् गढून गेले आ्हे्  की तयांना आ्ाच ्मुचया 
पत्राचा िबाब पाठवावयास वेळ ्होणार ना्ही. आपली िी का्ही म्े अस्ील ्ी प्कि करणयास 
आले्या संधीचा फायदा श्हदंी लोक रे्  ना्ही् ्ह े्मुच ेम् माझया म्ािी िळु्े. मधनू मधनू 
लं्डन येथील व ््लमानपत्रां् शविषे्िः ‘मॉशन्लग सिार’ पत्रा् एखाद ेपत्र ्छापावयास शद्यास श्ह् 
्होईल. श्हदंसुथानचया रािकीय भशव्वय्ेला नीिनेिके सवरूप दणेयाचया कामा् का्ही्री विन 
प्ेडल अिी वयवसथा करणयाकर्ा श्हदंी लोकांनी आपली म्े संधी ये्ाच सपष्पण ेशवलाय्चया 
लोकांना कळवावी म्हणनू मी पषुकळ शम केले ्े शनषफळ झाले. आम्हािी बशुद्धमान श्हदंी लोकांनी 
स्हकार के्याशिवाय येथील इगं्ि लोकांचया मनावर का्ही विन प्डणयाची मला आिा उरली 
ना्ही.” (१६.५.१८६०)

आपला शवश्वासय 
िॉन श्डशकनसन

रावसा्हबेांनी शलश्हले्या जया पत्राच े्ह ेउत्र आ्ह े्े पत्र उपलबध ना्ही.

वरील उपदिेाप्माण े रावसा्हबे उशच् प्संग पा्ूहन इगंलं्डमधील पत्रां् लेख शल्ही् अस्. 
लॉ्ड्ल ररपन१ यांचया वेळी तयांचया धोरणाशवरुद्ध इगंलं्डमधये िी चळवळ ्ेथील का्ही लोकांनी 
व ््लमानपत्रां् लेख शल्ूहन चालशवली ्हो्ी श्ला आळा बसणयाकरर्ा पालमॉल गॅझिेमधये वेळेस 
रावसा्हबेांनी ्ारेने मिकूर पाठशव्याचा व पत्र लेख शलश्ह्याचा उ्लेख साप्ड्ो.

“९ वया ्ारखचेी माझी ्ार प्शसद्ध के्याबद्ल मी आभारी आ्ह.े तया ्ारे्ील मिकूर काय 
आ्ह े ्े श्हदंसुथाना् पर् श्क्ूडन कळून ये्ाच येथील िाइमस पत्रा् एक अग्लेख फ्डकला. 
अथा्ल् ्ो तया पत्रािी संबंध असले्या वंग दिेा्ील मळेवा्यांची शचं् ा बाळगणाऱया ्तपक्षीय 
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लेखकाचया ्हा्चा आ्ह.े मी तयास उत्र म्हणनू संधयाकाळी मुबंई गॅझिेक्ेड पत्र शलश्हले आ्ह,े तयाची 
नककल प्शसद्ध करणयाकरर्ा सोब् पाठशवली आ्ह.े िे काय चालले आ्ह ेतयावरून असे वाि्े की 
लॉ्ड्ल ररपन यांचयावर शवरुद्ध पक्षाच ेलोक ्िूुन प्डले आ्हे् . कारण तयांनी िी काम े्हा्ा् रे् ली 
आ्हे्  ्ी तयांना पसं् ना्ही् व पसं् ना्ही् याच ेकारण केवळ पक्षभदे. पण पक्षभदेाला श्हदंसुथान 
शवषयक रािकारणा् थारा शमळ्ाच कामा नये. इगंलं्ड व श्हदंसुथान या दोन दिेां् िे अं् र आ्ह े्े 
फार न्ड् आ्ह े्ह ेखरे आ्ह.े ना्ही्र अस्या लेखांचा खो्डसाळपणा उर्डकीस आणनू चांगला 
समाचार लागलीच रे् ा आला अस्ा. आठव््डयाचया आठव््डयास लं्डन िाइमसला येथनू जया 
्ारा पाठशवणया् ये्ा् तया् आम्हा श्हदंी लोकांच ेिसे शचत्र रेखािले िा्े ्सेच आम्ही आ्हो् 
असे इगंलं्डमधील िन्ेच ेम् ्हो्े. प्तयेक लेखक सव्:चया क्पनाचक्राचया ग्ीस धरून भराभर 
शसद्धां् ठोकून दे्  आ्ह.े तयांचयािी मला ्ू् ्ल का्ही क ््लवय ना्ही. मी िो लेख पाठशवला आ्ह े
तया्ील प्तयेक िबदाचया सतय्ेची साक्ष पिशवणयास माझया नम्र बशुद्धसामथया्लप्माण ेप्माणांशक् 
परुावयास्ह माझी ्यारी आ्ह.े” (९.३.८२ च ेपत्र)

इगंलं्डमधील वाचकवगा्लने वाचावे म्हणनू ्ेथील व ््लमानपत्रांक्ेड श्हदंसुथाना्ील लोकांनी 
िर लेख पाठशवले ्र ्े कसे असावे याशवषयी रावसा्हबेांचया एका इगं्ि शमत्राने रावसा्हबेांना 
पढुीलप्माण ेपत्र शलश्हले ्े मनन करणयासारख ेआ्ह.े

“श्हदंसुथान शवषयक लेख इगंलं्डमधील िन्ेने वाचावे अिी इच्छा अस्यास तयांना 
समिणार ना्ही असे सव्ल िबद विू्लन ्ो शलश्हला पाश्हिे. तयाचप्माण ेतयास मा्ही् ना्ही् अिी 
अशधकाऱयांचा शकंवा सथलांचा उ्लेख तया् ये्ा कामा नये. साधारण वाचकांच ेमनोरंिन ्होईल 
असा ्ो असावा. कारण श्हदंसुथान वासी िन्ेस शि्के चीन दिेाच ेज्ञान आ्ह ेश््केच तयांना 
श्हदंसुथानाशवषयी आ्ह.े” २ (२.८.८३)

्थाशप इगंलं्डमधये लोकम् िागृ्  करणयाचा उद्योग करणारे इगं्ि लोक ्हो्े. श्हदसुथानचया 
श्ह्ाच े प्श्न पाल्लमेंि सभपेढेु साधार मां्डणयाकर्ा इशन्डयन ररफाम्ल असोशसएिन नावाची एक 
संसथा अगदी पश्ह्या पश्ह्याने अशस्तवा् ्हो्ी. श्च ेचालक शम. ऑन श्डशकनसन ्हो्े. तयांचया 
कामशगरीच ेवण्लन पढेु शलश्ह्याप्माण ेकरून रावसा्हबेांना एका इगं्ि शमत्राने पत्र पाठशवले ्े:

“मी इगंलं्डमधये अस्ाना श्चयाशवषयी चौकिी केली ्ेव्हा असे समिले की पवूवी या म्ंडळीने 
फार म्हत्वाची कामशगरी बिावली आ्ह.े ‘श्हदंसुथानशवषयक प्श्नासंबंधी मी िे का्ही काम पाल्लमेंि 
सभे्  केले ्े सारे शम. श्डशकनसनचया िोरावर! तयांचा उपदिे व माश्ह्ी ्ही फारच उपयोगी प्डली’ 
असे खदु् िॉन रिाइि यांनी मला सांशग्ले. खरोखर तयांचया ्ों्डच ेिबद सांग्ो. ‘पाल्लमेंिमधये मी 
केलेली भाषण ेम्हणिे श्डशकनसन यांची भाषण े्हो्. फरक एवढाच की ्ी माझया मखुा्नू बा्हरे 
आली.’ व तया शमत्राने पढेु सचूना केली ्ी अिी “्ह्लीचा काळ का्हीअिंी संसथा सथापणयास 
अनकूुल आ्ह े असे वाि्े. पाल्लमेंि सभे् ील अनेक प्मखु सभासद श्हदंसुथानशवषयक प्श्नांक्ेड 
पाल्लमेंिच ेलकय वेधनू रणेयाकर्ा एकििुीने खिपि करणयास रािी आ्हे् . तयांच ेपढुारी ्होणयाच े
शम. िान रिाइि ्ह ेकबलू कर्ील. शम बँकसिर, शम. िेकब, शम. नाइि, शम. सलॅग, शम. शपिर, शम. 

BxÉ 4011--17+



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 2 / 624

रायलॅन््डस असे दसुरे का्ही ह्ा कशमिीच ेसभासद ्हो्ील. इशं्डयन ररफाम्ल असोशसएिनच ेकागदपत्र 
शम. इव्हनॅस बेल यांचयािवळ आ्हे् .”

“कन्लल ऑसबोन्ल ्ह ेशचिणीस ्हो्ील. ्ह ेउतसा्ही आ्हे् . यांची म्े पककी आ्हे्  व इष्कामाची 
माश्ह्ी यांना शविषे आ्ह.े”

पाल्लमेंि सभे्  कशमिी का नेशमली पाश्हिे ् े सपष् करून सांगणारी कारण ेतया पत्रा्च शलश्हलेली 
्हो्ी ्ी येणपे्माण:े

“पाल्लमेंि सभपेढेु श्हदंसुथानशवषयक येणारे प्श्न दोन प्कारच ेअस्ा्. १. दिेाची भरभराि ्होऊन 
तयाच ेश्ह् र्डवनू आणणारे व २. दरुुस्ीकरर्ा आलेली वयशक्तििः अनयाय झा्याची उदा्हरण.े 
पश्ह्या प्कारच ेप्श्न सव्ंत्रपण ेआणनू साधक बाधक प्माण ेदऊेन प््याला पोचशवणयाच ेकाम 
सभासदां्ील एका वयक्तीस झपे् ना्ही. या् शभनन शभनन शवषयांच ेशविषे प्कारच ेज्ञान लाग्े ्े 
तयास ने्हमीच कोठे अस्े? ्े शमळशवणयास एकि्यास शक्ी बरे शम प्ड्ा्! व एकि्यावरच 
िबाबदारी केवढी येऊन प्ड्े! प्चशल् असले्या रािधोरणाचया शवरुद्ध तयाच ेम् असले म्हणिे 
पा्हवयासच नको! अशधकारापनन लोकांचया म्ांचया अग्डबंब विनाखाली चरु्ूडनच िा्ो 
शबचारा! श्हदंसुथानाची सांपशत्क शसथ्ी ऋणक्षम्ा येणयासारखी चांगली ्होणयाकरर्ा व तयाची 
सरुशक्ष््ा वाढशवणयाकरर्ा मोठमोठ्या प्श्नांवर िी चचा्ल करावी लागली ्ी करणयाच ेकाम फक्त 
िॉन रिाइि व फासेि ्हचे करू िाणो्! परं् ुिे वयशक्तििः साधय नस्े ्े संरिक्तीने साधय ्हो्े. 
िबाबदारी अनेकांनी अगंावर रे् ्याने अफाि शम कर्ा ये्ा्. जया प्श्नांची चचा्ल श्हदंी पत्रे स्् 
कर्ा् व िे प्श्न श्हदंी संसथा अि्लर्ारा पाल्लमेंि सभके्ेड लावनू दे् ा् तयांची दाद लावनू रणेयाकरर्ा 
्ह्ली ्होणाऱया शकरकोळ वयशक्तििः प्यतनांना िोर आणावयाचा ्हा या संसथेचा (नवीन सथापन करू 
रा्ले्या शरिशिि इशं्डया कशमिीचा) ्हे्  ूआ्ह.े दसुऱया प्कारचया प्श्नांसंबंधी म्हणिे वयशक्तििः 
झाले्या अनयायाची उदा्हरण ेकोणी एखाद्याने ्हा्ा् रे् ली असे िर र्ूडन आले ्र ्े चकूुनच 
र्ूडन आले असे समिावे. म्हणनू अस्या शफया्लदींची दाद मागनू रणेयाची का्ही वयवसथा झाली 
पाश्हिे. म्हणिे उगाच का्ही्री गाऱ्हाण ेगाऊन पाल्लमेंि सभचेा वेळ फुकि िाणार ना्ही व खरोखर 
अनयाय झाला असला ्र पक्षकाराला नयाय शमळेल. शनदान तयाच ेम्हणण ेपाल्लमेंिने नीि ऐकून ्री 
रे् ले एवढे ्री समाधान तयास प्ाप् ्होईल. म्हणनू पाच-स्हा पाल्लमेंिचया सभासदांची एकििुीने 
कामकरणयाकरर्ा एक कशमिी नेमणया् यावी. श्चा एक पगारी शचिणीस असावा. शचिणीसांनी 
अि्ल घयावे व काम ्यार करून ठेवावे. कचरेीची िागा सव्ंत्र असावी. एकंदर खच्ल २०० पाउं्ड 
करावा. या्ील शनममा श्हदंसुथान ा्ील लोकांनी सोसावा व शनममा इगंलं्डमधील तयांचया शमत्रांनी 
सोसावा. २६.१.८४ 

याचवेळेला दोन पाल्लमेंिच ेसभासद श्हदंसुथाना् आले ्हो्े. एक एश्डनबरोच े शम. बकूनन व 
दसुरे फाइफूच ेशम. रिसू. तयांची भिे घयावी म्हणनू तयाचवेळी वरील पत्र पाठशवणाऱया इगं्ि शमत्राने 
रावसा्हबेांना शवनं्ी केली ्हो्ी. कशमिीची सथापना झा्याबरोबर श्हदंसुथानचया राजयकारभारा् 
सधुारणा करणयाची चळवळ करावयाची ्हो्ी. व तया् शम. ऑसबोन्ल ्ह े प्मखु वकतयाच े काम 
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करणार ्हो्े. तयांना पणू्ल माश्ह्ी दणेयाकरर्ा येथनू साक्षीदार िावयाच े्हो्े. तयांच ेकाम म्हणिे 
सधुारणा काय काय इष् आ्हे्  ्े पा्ूहन तया पाल्लमेंि सभसे कबलू ्हो्ील असे सवरूप तयास 
कसे यावे याशवषयी सचूना करण े्ह े्हो्े. पाल्लमेंिमधये सचूना ये्ाक्षणीच श्चया समथ्लनाथ्ल येथनू 
शनरशनराळया संसथांक्ूडन अिा्लच ेढीगचया ढीग पाठयावयाच े्हो्े.

१८५४ ्े १८५८ सालापयहं् िे वादशववाद पाल्लमेंि सभे्  झाले व जयांच ेपय्लवसान इशं्डया 
काउशनसलाची सथापना करणया् झाले तयाचा संशक्षप् इश््हास शल्ूहन काढणयाकरर्ा रावसा्हबेांचया 
वरील इगं्ि शमत्राने रावसा्हबेांक्ूडन पाल्लमेंिच े्हनॅस्ड्लकृ् ररपोि्ल मागशवले ्हो्े.

्ही योिना रावसा्हबेांना पसं् झाली ्हो्ी. तयांनी शवलाय्ेस सव्िः साक्ष दणेयास िावे अिी 
शवनं्ी रावसा्हबेांना करणया् आली ्हो्ी. तयाच ेउत्र रावसा्हबेांनी ५.२.८४ रोिी शलश्हले, “मला 
इगंलं्डमधये िावयास सव्ड ना्ही. मी वग्लणी लागेल ्ी दईेन. व माश्ह्ी गोळा करणयाकर्ा एका 
मनषुयाची नेमणकू केली आ्ह.े”

इ्के सांगनू रावसा्हबेांनी िागोिाग आप्या शमत्रांस पत्रे शलश्हली. तया् वरील योिना सपष् 
केलेली ्हो्ी. तया् एक पत्र कन्लल ऑसबोन्ल यांना १.२.८४ च ेरावसा्हबेांनी शलश्हले ्े असे, “मी 
मद्रास, अला्हाबाद इ. शठकाणचया शमत्रांस३ ्छापील याद्या पाठवनू माश्ह्ी गोळा करशवणयाकरर्ा 
व शवलाय्ेस साक्षीदार पाठवणयाकर्ा खिपि करा म्हणनू शवनं्ी केली आ्ह.े”

या कशमिीचया सथापनेची आवशयक्ा वािणयास प्तयक्ष कारण असे झाले की लॉ्ड्ल ररपन 
आप्या नवया धोरणाने प्िानरंुिन करी् अस्ा शवलाय्ेस असले्या अगँलो इशं्डयन लोकांनी 
तयांचया धोरणाशवरूद्ध १८८३ साली िोराची चळवळ चालशवली. श्चा प्श्कार करणयाकर्ा 
व लॉ्ड्ल ररपन यांचया धोरणास पषु्ी दणेयाकरर्ा शरिशिि इशं्डया कशमिीची सथापना झाली. ्ी् 
पषुकळ पाल्लमेंिच ेशनभवी्ड व कोणाला न शभणारे सभासद ्हो्े. तयांनी िागोिाग शवलाय्े् सभा 
भरशव्या, असंखय ्हस्पत्रके वािली व लघवाकार पसु्के परुशवली. तया् “श्हदंसुथान ा्ील 
लोकांचया गरिा काय आ्हे्  श्क्ेड लक्ष द्या. तयांचयावर अमंल करणाऱयांच ेकाय म्हणण ेआ्ह े्े 
पाल्लमेंिपढेु मां्डणयास इगंलं्डमधील व ््लमानपत्रे आ्हे् , इशं्डया काउशनसलच ेइगं्ि सभासद आ्हे् ; 
पण जयांचयावर अमंल करावयाचा तया २५ कोिी मकुया श्हदंसुथान ा्ील रय्ेच ेम्हणण ेकाय आ्ह े् े 
पाल्लमेंिास कळशवणारा कोणी ना्ही. म्हणनू इगंलं्डमधील लोकांना व पाल्लमेंिास श्हदंी रय्ेची खरी 
शसथ्ी कळणयास माग्ल ना्ही ्ह ेधयाना् आणा.” अिी शवनं्ी केली ्हो्ी.

ह्ा शरिशिि कशमिीने िी कामशगरी ्हा्ा् रे् ली ्ी अिी ्हो्ी.

१. लॉ्ड्ल ररपन यांचया सजू्ञपणाचया धोरणास बळकिी आणणयाकरर्ा झिण.े

२. श्हदंसुथानचया लोकांची रािकीय व आशथ्लक प्ग्ी ्होणयाकरर्ा तयांचयािी स्हकार करण.े

३. श्हदंसुथाना्ील लोकांची खरी शसथ्ी शरििीि िन्ेस कळशवण.े

४. व ््लमानपत्रा् लेख शल्ूहन, साव्लिशनक सभा भरवनू, खासगी लोकांिी चचा्ल करून व ्हस्पत्रके 
 वािून इगंलं्डमधील ब्ुहिन समाि श्हदंी प्श्नावर म् दणेयास लायक ्होईल असे करण.े
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५. ‘अं् ी श्हदंी लोकांचचे ्हा्ा् राजयाचा कारभार िाईल अिा री्ीने आम्ही पश्ह्यापासनू  
 राजयवयवसथेच ेधोरण ठेवण े्हीच आमची श्हदंसुथाना्ील कामशगरी आ्ह’े असे िे लॉ्ड्ल   
 सॅशलसबरी यांनी २४.५.६७ रोिी म् प्काशि् करून ठेवले आ्ह,े ्े वािवी आ्ह ेअसे  
 शसद्ध करण.े

६. राजयाचया सरुशक्ष््ेस बळकिी येईल अिा वािवी री्ीने शनव्डणकुीच े्त्व अमंला्   
 आणनू सथाशनक सवराजयाच े्हकक लोकांना द्यावे व ्ेण ेकरून िवेिी कर कसे वसलू करावे  
 व तया वसलुाचा पैसा कसा खच्ल करावा ्ह ेसव्ल अशधकार श्हदंी लोकांचयाच ्हा्ा् िा्ील  
 अिी वयवसथा करावी’ असे िे सर िेव्हशलयन यांच ेम् आ्ह ेतयाप्माण ेप्ाश्शनशधक संसथा  
 शनमा्लण ्हो्ील असे करण,े कशमिीचया केले्या कामाची ्हकीक् पसु्क रूपाने ्छापण,े  
 माशसक पसु्क काढण,े माश्ह्ी शमळशवणयाकरर्ा िागोिाग िाखा सथापण ेइ. इ. या कशमिी् 
 २६ सभासद दाखल झाले ्हो्े. तया् मसेस्ल भावनगरी, इव्हनॅस बेल, श्डगबी, माशि्लन व्ुड वगैरे 
 लोकांची नावे ्हो्ी.

शम. सेमरू के यांचा व रावसा्हबेांची याशवषयी मोठा पत्रवयव्हार ्होऊन रावसा्हबेांनी तयांना 
पैसा व श्हदंसुथानासंबंधी प्चशल् शवषयांवर माश्ह्ी दणेयाच े कबलू केले. तयावर शम. सेमरू के. 
यांनी रावसा्हबेांना उत्रादाखल पत्र शलश्हले. “्मुच ेम्हणण ेबरोबर आ्ह.े पैसा व भरपरू माश्ह्ी 
्ही दोन आवशयक आ्हे् . पण याशिवाय आणखी एक गोष् आवशयक आ्ह.े इगंलं्डमधील ्मुचया 
इगं्ि शमत्रांचया वचनाला श्हदंी िन्ेक्ूडन प्श्वचन शमळाले पाश्हिे. व तया् पषुकळ आद्र््ल ा 
शदसनू आली पाश्हिे. म्हणिेच ्ेथील ब्ुहिन समािाची अिी खात्री ्होईल की आम्ही िे िे श्हदंी 
लोकांचया क्याणाकरर्ा इगंलं्डमधये करी् आ्हो् तयाची आवशयक्ा आ्ह.े एखाद्या दिेाला 
का्ही गोष्ींची उणीव भास् आ्ह.े पण भी्ीने अथवा कलेिसश्हषणु् ने तयांशवषयी आर्डाओर्ड 
करावयाच ेिो दिे नाकार्ो तया दिेाशवषयी आम्हा इगं्िांची स्हानभुू् ी केव्हा्ही शमळावयाची 
ना्ही.”

रावसा्हबेांनी एक प्थम खासगी सभा भरवली. सभलेा शम. सेमरू के. सव्:, ्ेलंग, खरे, राशणना, 
वाच्छा, मसू, मलबारी, आठ्ये, वगैरे ्हिर ्हो्े. सभचे े अधयक्ष रावसा्हबे ्हो्े. या सभपेढेु 
आिपयहं् काय कामशगरी केली तयाची ्हकीग् सांगणयास शम. के. यांना शवनं्ी करणया् आली. 
अिा री्ीने शवलाय्े्ील शरिशिि कशमिीला पाशठंबा दणेयाच ेकाम रावसा्हबेांनी चालशवले ्हो्े.

इगंल्डमधये योिणयासारखा या बरोबरच एक दसुरा उपाय ्हो्ा ्ो ्हा की पाल्लमेंिमधये 
श्हदंसुथानाक्ेड लक्ष पोचशवणाऱया इगं्ि शमत्रांचा प्वेि पाल्लमेंि सभे्  ्होणयास तयास शनव्डणकुीचया 
वेळेस साह् करण.े ्हा उपाय रावसा्हबेांना पसं् ्हो्ा.

१८७४ साली पाल्लमेंिचया सभासदांची शनव्डणकू व्हावयाची ्हो्ी. ्ेव्हा एका इगं्ि शमत्रास 
शनव्ूडन आणणयाकरर्ा दादाभाई पैिाची मद् करी् ्हो्े. तयांनी रावसा्हबेांचया नावाने वग्लणी 
भरून शबल तयांचयाक्ेड पाठशवले ्े दे् ाना रावसा्हबेांनी पत्र शलश्हले की मला ्ह ेपैसे दे् ाना फार 
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आनंद ्हो् आ्ह.े माझया व्ीने ्मु्ही अगोदर आमचया शमत्राचया शनव्डणकुीस साह् करून माझा 
सनमानच केला् असे समि्ो.

      (दादाभाईस २९.५.८४ च ेपत्र)

याचया पढुची पायरी म्हणिे येथनू श्हदंी प्श्शनधी पाठशवण ेव शनव्डणकुीचया वेळी पाल्लमेंिमधये 
प्वेि करून रणे.े

१८८३ साली रावसा्हबे कलकत्यास िे् कऱयांचया पेढ्यांचया कामाशनशमत् गेले ्हो्े तया 
वेळेस मनमो्हन रोष, शखस्ोदास पॉल, रािेंद्रलाल शमत्र यांचया प्तयक्ष भिेीचा लाभ झाला. ्ेव्हा 
लालमो्हन रोष यांची योगय्ा तयांना कळून आली व रोष बंधूचंा सने्ह ि्डला. तयाचा पढेु चांगलाच 
उपयोग झाला.

१८८४ साली पाल्लमेंि सभा मो्ूडन पनु्हा शनव्डणकू ्होणयाची सपष् शचन्ह े शदस् ्हो्ी म्हणनू 
पाल्लमेंि सभे्  शनव्ूडन येणयाकर्ा उमदेवार म्हणनू उभ े रा्हणयाचा शनश्चय बंगालच े उत्म वके्त 
लालमो्हन रोस यांनी केला. यांच ेबंध ूमनमो्हन यांचा रावसा्हबेांिी पत्रवयव्हार सपे्म चाल ू्हो्ा. 
का्ही पत्रां् रावसा्हबे तयांना मो्हनिी या नावाने संबोशध् अस्. रावसा्हबेांची तयांनी पैिाकर्ा 
मद् माशग्ली. ६००० पासनू १०००० मुबंईकरांनी द्यावे अिी तयांची शवनं्ी ्हो्ी. रावसा्हबेांनी 
्ेवढी रककम िमशवली व ् ी िमवणयास यशक्षणीला कां्डी शफरवावयास वेळ लाग्ो तया्ूहन्ही कमी 
वेळ लागला. का्ही शठकाणा्ूहन ्र वेळ वाचशवणयाकर्ा ्ारेने पैसे गोळा केले. एवढे केले खरे पण 
्े केवळ लालमो्हन माग्ा् म्हणनू नव्ह.े अगोदर लालमो्हन रोष यांची प्चशल् शवषयावर म्े 
काय आ्हे्  व शवलाय्ेस गे्यावर ्ह ेवागवीर काय बोलणार व पाल्लमेंि सभे्  सदुवैाने यांचा प्वेि 
झा्यावर काय करणार यांचा अदंाि रावसा्हबेांनी प्थम काढला असे पढुील पत्रांवरून शदस्े.

“मशतप्य रोस४

येथील लोकांना लालमो्हन रोष यांचा काय्लक्रम काय आ्ह े्े कळणयाची इच्छा आ्ह.े आम्ही 
िाशमनचया व धमा्लचया बाब्ी् परुा्न म्ाशभमानी आ्हो्. म्हणनू लालमो्हन यांना आमचया 
व्ीने बोलणयाचा अशधकार तयांची म्े काय आ्हे्  ्ह ेकळ्याशिवाय शदला ्र आमची फसग् 
्होईल. 'आम्ही' ्ह े पद मी येथील सव्ल लोकांना उद्िेनू योशिले आ्ह.े म्हणिे कोणाची्ही नावे 
घयावयास नको्.

बेगाल कुळवारी पद्ध्ीचा कायदा येथील लोकांना शप्य वाि् ना्ही. येथे माझ ेसव्:च ेम् 
मी दे्  ना्ही. परं् ुएवढे सांगनू ठेव्ो की यरुोशपयन कामगारांनासदु्धा ्े काय करणार आ्हे्  ्ह े
शनशश्च्पण ेठाऊक ना्ही. म्हणनू आम्हाला असे वाि् आ्ह ेकी, ्मुचया (बंगा्यां्ील) पक्षभदेाने 
आमचा प्श्शनधी म्हणनू पाठशवले्याचयाच ्हा्नू आमचा नाि ्होईल. या गोष्ीचा म्ेहरेबानी 
करून शवचार करा.” (३.८.८४)

यांचया पत्रास उत्र म्हणनू प्थम मनमो्हन यांनी शलश्हले की एकंदर श्हदंसुथानच ेिेणकेरून श्ह् 
्होईल व जया संबंधाने श्न्ही इलाखया्ील पढुाऱयांच ेएक म् असेल ्ोच प्श्न लाल मो्हन ्हा्ी 
रईेल.



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 2 / 628

वरील म्हणण ेबरोबर आ्ह.े शवचारी मनषुय शवलाय्े्ील कानसव्हतेशिव्ह शकंवा रॉ्डकल म्हणिे 
रािपक्ष शकंवा प्िापक्ष इतयादी िे पक्ष आ्हे्  तया्ील कोणतया ्री एका पक्षास शमळणयाचया 
भानग्डी् न प्ड्ा श्हदंसुथानच ेश्ह् कोणतया का पक्षाक्ूडन ्होईना ्े आपले करून घयावयाच ेअसे 
धोरण ठेवील. ्थाशप असे म्हणनू दोन्ही पक्षांपासनू अशलप् रा्ूहन कोणा्ही उमदेवाराला पाल्लमेंि 
सभे्  शनव्ूडन येण ेिकय ना्ही. शनव्डणकुीस उभा रा्हणाऱया उमदेवाराने मी अमकू पक्षाची आ्ह े
असे िा्हीर करून आपली म्े प्चशल् शवषयांवर प्दशि््ल  के्याशिवाय यिसवी ्होणयाची आिा 
बाळग ूनये. रॉ्डकल म्हणिे प्िापक्षीय लोकांक्ूडनच श्हदंी उमदेवाराला शनव्ूडन येणयाचा संभव 
िास् असणार, कारण ्हा पक्ष उदार म्वादी आ्ह.े या वेळेला उपररशनशद्लष् अ्डचण उद्भवली 
्हो्ी. कलकत्याचया कौशनसला् बंगालचया िमीनदारीसंबंधी कायदा ्होऊ रा्ला ्हो्ा. कुळांचया 
्फते  म् प्दशि््ल  करावे ्र बंगालच ेशीमं्  िमीनदार लाल मो्हन रोस यांना मद् कर्ील ्ही 
आिा बाळगणयास नकोच ्हो्ी, कारण आप्या श्ह्ाशवरुद्ध उद्ार काढणाऱयांना पाल्लमेंि सभसे 
शनव्ूडन येणयास मद् करण े म्हणिे शवषारी ्षुार मखुावािे फुतकारणयाकर्ाच सपा्लला पयिःपान 
करू दणेयासारख ेआ्ह.े ्ह ेकळणयाइ्के िमीनदार ि्हाण े्हो्े. बरे उलिपक्षी कुळांशवरुद्ध बोलावे 
्र इगंलं्डमधील लोक शविषे्िः रॅशं्डकल म्हणिे प्िापक्षीय लोक कुळांच ेवाली अस्यामळेु ्े 
नाखषू ्होणार व ्से करण ेइष् ना्ही. वास्शवक लाल मो्हन ्ह ेिमीनदारांच ेव कुळांच,े दोरांच े
श्ह् पा्हणारे त्रयसथ ग्ृहसथ ्हो्े म्हणिे ्े सव्: िमीनदार नव्ह्े व कूळ्ही नव्ह्े. रावसा्हबेांच े
समाधान करणयाकर्ा वेळोवेळी प्चशल् शवषयांवर आपली म्े लालमो्हन रोस यांनी प्शसद्ध 
केली ्हो्ी, तयांचया ्छापील प््ी तयांनी रावसा्हबेांक्ेड पाठवनू शद्या. व तयांचया म्ांचा खलुासा 
केला. तयाने रावसा्हबेांच ेसमाधान झाले. कलकत्यास रोस यांनी १०,००० रुपये िमावले ्हो्े. 
पंिाबां्नू दोन ्हिार ये्ील अिी अिकळ ्हो्ी. लालमो्हन रोस यांचया ्ारा रावसा्हबेांना 
येऊ लाग्या की पैसे पाठशवणयाची तवरा करा. पाल्लमेंि केव्हा मो्ेडल व केव्हा नवीन शनव्डणकू 
्होईल याशवषयी क्षणाचा्ही भरवसा ना्ही. तयासरिी रावसा्हबेांनी मागे सांशग््याप्माण ेपैसे गोळा 
केले आशण शि्कया तवरेने ्ह ेपैसे गोळा केले श््कयाच तवरेने लालमो्हन रोष यांचया ‘फं्डाचया 
शचिणीसांक्ूडन पैसे पो्हच्याचया पावतया आणवनू जयांचया तयांचयाक्ेड रवाना करून रावसा्हबे 
मोकळे झाले.

“मशतप्य रोस

संियभमूीची सीमा वलां्ूडन गेलो आ्ह.े लालमो्हन यांना साह् करणारी माझी नौका ए्डनचया 
बागांिी िाऊन सरुशक्ष्पण ेआ्ा ध्डकली आ्ह.े मद्रासक्ूडन ३००० रुपये पाठव ूअिी शवश्वासा्ह्ल 
वचने शमळाली आ्हे्  व ्मुच ेशल्ूहन ये्ाच ्मुचके्ेड परसपर पैसे पाठशवणयास कळशव्ो व माझया 
इक्डील वाि्याच े रोख पाठाव्ो. माझया ्हा्नू सव्ंत्रपण े िेवढे ्होऊ िकले ्ेवढे परेु आ्ह.े 
आणखी चळवळ करून मुबंईचया आसपासचया ्छावणी् कल्ह उतपनन करू इशच्छ् ना्ही. माझया 
म्े िमीनदार व कुळे या दोरांस नयाय शमळाला पाश्हिे.” (६.९.८४)
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मद्रासला पैसे िमशवणयाला वीररारवाचाय्ल व शदवाण ब्हादरू व आपपा आठ्ये यांची मद् 
झाली व मुबंईस ्ेलंग यांची झाली.

शवलाय्ेस गे्यावर शम. रोस ्ह े ईसि इशं्डया असोशसएिनच ेउमदेवार म्हणनू शनव्डणकुीला 
उभ ेराश्हले ्हो्े. एवढी खिपि करून रोस यांना यि आले ना्ही. ्थाशप तयांनी ्ेथे िाऊन ्ेथील 
लोकांपढेु भाषण ेकरण ेइतयादी श्हदंसुथान शवषयक कामशगरी चांगली केली. कारण शम. रोस ्ह ेपर् 
आ्यावर तयांना मानपत्र दणेया् आले ्हो्े. तया् बैरामिी िीिीभाई, आतमाराम पां्ुडरंग, शम. 
मथेा, शत्रभवुनदास मगंळदास, ्ेलंग व रावसा्हबे ्ह ेप्मखु ्हो्े.

पनु्हा १८८५ साली लालमो्हन रोस यांनी पनु्हा प्यतन करावा असे रावसा्हबेांचया मना् ्हो्े 
परं् ुमुबंईकरांस शनराळीच बदु्धी सचुली ्हो्ी. इगंलं्डमधील एका शनव्डणकुीमधये प्तयक्ष उमदेवार 
म्हणनू उभ े रा्ूहन अनभुव रे् ले्या मनषुयास तयांनी अशिबा् सो्डले.५ मात्र तयांचयाबद्ल उभा 
केलेला मनषुय म्हणिे दादाभाईपेक्षा दसुरा श्सरा कोणी नव्ह्ा. “लालमो्हन रोस यांच ेव माझ े
मखुय पाठीराख े यांनी तयांना सो्डले. एकमकेांची पोिे फा्डी् आ्हो् व वरून शमठ्या मारी् 
आ्हो्.” आर. ्डी. मथेा यांना २२.६.८६ च ेपत्र

राषट्ीय सभा
सामाशिक सधुारणचेा िनम िसा इगं्िी शिक्षणापासनू झाला, ् सा राषट्ीय सभचेा िनम्ही इगं्िी 

शिक्षणापासनूच झाला आ्ह ेव श्च ेभशवषय िेव्हा इगं्िी शिक्षण दणेयाच ेउदार म्ाने सरकारने 
ठरशवले ्ेव्हाच करून ठेवलेले आ्ह.े तया वेळेस मकेॉले सा्हबेांनी शवरोध करणाऱयांना शवचाररले. 
“श्हदंसुथानचया लोकांनी सदा सव्लकाळ आमच े आज्ञाकरतव पतकरून असावे या ्हे् नेू तयांना 
आम्ही अज्ञाना्च रा्ूह द्यावे काय? तयांचया हृदया् म्हत्वाकांक्षा उतपनन के्याशिवाय तयांना 
ज्ञानदान करू िकू असे आम्हास वाि् आ्ह ेकाय? अथवा म्हत्वाकांक्षा तयांचया हृदया् िागृ्  
करून तयांचा लाभ करून दणेयास कायदिेीर ्िवीि करणयाचा आमचा शवचार नसावा काय? 
xxxxx आमचयापढेु क ््लवयाचा माग्ल आखलेला आ्ह ेव ्ोच ि्हाणपणाचा माग्ल आ्ह.े तयानेच 
आमचया दिेाची भरभराि ्होणार आ्ह ेव दिेाचा मान वाढणार आ्ह.े” म्हणनू प्थम इगं्ि सरकारने 
ज्ञानामृ् ाचया पानिाला सथापन के्या. तया्नू शवर्ान यरुोशपयन प्ोफेसरांचया ्हा्नू ज्ञानामृ्  
लोकांना पयावयास शमळाले. नैश्क, बौशद्धक, धाशम्लक, सामाशिक, व रािकीय िीशव्ाला चै् नय 
प्ाप् झाले. श्हदंी िनांचया मना् आकांक्षा उतपनन झा्या. लेखनसवा्ंत्याचा उपभोग शमळाला. 
का्ही बशुद्धमान  श्हदंी लोकांनी इगंलं्डचा प्वास के्याने तयांना ्ेथील सामाशिक व रािकीय व 
औद्योशगक संसथांचा पररचय झाला व तयांचया ध्वीवर आप्या दिेा् सधुारणा करावी अिी 
इच्छा तयांना उतपनन झाला. म्हणनू सव्ल सधुारणांचया आद्य कारणाचा मान इगं्िी शिक्षणास दऊेन 
राषट्ीय सभचेया (राषट्ीय रािकीय चळवळीचया साधनाचया) उगमाचया आनषुशंगक कारणांचा िोध 
लागला ्र पा्ूह. ्हा िोध लावण ेनदीचया मळुाचा िोध लावणयासारखचे आ्ह.े

पश्ह्या प्थम औधं येथे ्ालकुदारांची सभा, लं्डनमधये ईसि इशं्डयन असोशसएिन ्हो्ी श्ची 
मुबंईस िाखा व मुबंई असोशसएिन, पणुयाची साव्लिशनक सभा इतयादी रािकीय सभा कोठे कोठे 
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सथापन झा्या. ्ेव्हा अधयक्ष उपाधयक्ष, शचिणीस, खशिनदार, -मानाच े व पगाराच-े,सभासद, 
द्रवयशनधी, इमार्, माशसक इतयादी िी सामग्ी लाग्े ् ी पढुारी शमळवी् ्हो्े. सभा किा सथापावया 
्े तयांना कळू लागले ्हो्े.

याप्माण े इलाखा सभा अथवा कवशच् प्संगी शि््हा सभा्ही सथापन झा्या ्होतया. परं् ु
तयांच े काम का्ही अपवाद सो्ूडन चालकांचया ल्हरीप्माण े ्हो् असे. उद्योगसा्तय तया् 
वाखाणणयासारख ेनव्ह्े. सथाशनक म्हत्व जया शवषयास प्ाप् ्होई तयाशवषयी चळवळ करी्. ्ी 
चळवळ दीरा्लय ूनसे. कारण दसुरी शिकार साप्डली म्हणिे िनुी िाकून नवीचया पाठीस लाग्. 
म्हणनू पकके काम एका्ही शवषयासंबंधी ्हो् नसे. शिवाय प्तयेक सभचे ेकाम शनरशनराळया शदिनेे 
चाले. एकीचा आवाि दसुरीचया आवािािी न िळु्यामळेु मोठा आवाि ्होऊन्ही बदसरू शनर.े 
इगं्िी भाषचेया र्ारे सव्ल दिेा्ील शभनन शभनन इलाखयां् शवचारशवशनमय सरुू झाला ्हो्ा. तयाला 
वयवशसथ् सवरूप शमळाले नव्ह्े. या् सधुारणा करणयाची िरूरी बरेच शदवस प्डली नव्ह्ी. 
परं् ुलॉ्ड्ल ररपन यांचया कारकीदवी् का्ही कायद ेकरणया् आले; तयांचयाशवरुद्ध शविषे्िः इलबि्ल 
शबलाचया शवरुद्ध यरुोशपयन लोकांनी ओर्ड केली. श्चया प्श्काराथ्ल सव्ल श्हदंी लोकांच ेएकम् 
झाले. म्हणिे ऐकय झाले एका ्ंत्राने वागणयाचा ध्डा लोक शिकले म्हणिे थो्डीिी राषट्ीय भावना 
उतपनन झाली. श्हदंी लोकांचया रािकीय आकांक्षांना एकसवरूप प्ाप् झाले. म्हणनू सव्ल सभांनी 
एका ठरीव शदिनेे काम केले पाश्हिे. ्से के्याने एखाद्या असोशसएिनचया म्हणणयापेक्षा सव्ल 
असोशसएिनसचया प्श्शनधींचया म्हणणयास मान िास्ी शमळेलच असे समिनू काम कोणतया 
शदिनेे करावयाच ेव ्े कसे ्े ठरावणयाकर्ा वषा्ल्नू एकदा केव्हा्री दिेा्ील सव्ल पढुाऱयांची 
सभा कोठे्री दिेाचया मधयभागी भरावी व ्ेथे शभनन शभनन व प्चशल् शवषयांवर चचा्ल व्हावी व 
्ीवरून ठराशवक सवरूपाचया री्ीने दिेभर रािकीय चळवळ सरुू ठेवावी अिी भावना लोकां् 
उतपनन झाली. लो्हमयी वारू सवाहंस वािेल ्ेथे नेणयास ्यार ्हो्ाच. फक्त इच्छा पाश्हिे ्हो्ी व 
सव्लत्र िां््ा नांद ूलाग्यामळेु या गोष्ींक्ेड पणू्ल लकय यावयास पढुाऱयांना फार सोपे गेले. इगं्ि 
सरकाराने आिपयहं् िे क्याण केले तयाबद्ल कृ्ज्ञ रा्ूहन पढेु काय पाश्हिे ्े मागनू भशवषयकाळी 
आिा बाळगनू असावयास साप्डले. तयाप्माण ेएक नॅिनल कॉनफरनस पणुयास भरवावयाच ेठरले 
्हो्े. ्ेथे का्ही म्ंडळी िमली ्हो्ी. परं् ु ्ेथे कालऱयाचा ््डाखा उ्डा्यामळेु श्ला मुबंईस 
यावे लागले. सभा गोकुळदास ्ेिपाल यांचया िाळेचया इमार्ी् भरली ्हो्ी. सभा िरा खासगी 
्ऱ्हचेी ्हो्ी. व ््लमानपत्राचया ररपोि्लरांस आ् िाणयाची मनाई ्हो्ी. आद्या शदविी यरुोशपयन 
शमत्र म्ंडळीची व प्श्शनधींची मलुाख् ्होऊन सभसे प्ारंभ दसुऱया शदविी झाला. शम. ्ूछम यांचया 
सचूनवेरून उमिेचदं्र बॅनिवी यांना अधयक्ष पद शदले ्हो्े. मुबंईच ेपढुारी शम. ्ेलंग, शम. मथेा, शम. 
दादाभाई, शम. याशज्ञक वगैरे ्हिर ्हो्े. प्ाश्शनधी ७१ ्हो्े. सभचे े्हे्  ूअधयक्षांनी सांशग््याप्माण े
गपु्पण े काम चालले असनू बा्हरे प्डले ्े-४ ्हो्े. १. श्हदंसुथान चया श्ह्शचं् कां् परसपरां् 
सने्हभाव वाढशवण,े २. ज्ञा्ी व धम्ल यांशवषयी वे््डया समिु् ींचा नाि करून लॉ्ड्ल ररपन यांचया 
कारकीदवी् एकची उतपनन झालेली क्पना वशृदं्धग् करण,े ३. श्हदंसुथान ां्ील पढुाऱयांच ेरािकीय 
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व सामाशिक शवषयांवर अशभप्ाय काय आ्हे् , तयाबद्ल वादशववाद करून ्े ठरवनू ठेवण ेव ४. 
श्हदंसुथानाचया क्याणाच ेउपाय ठरशवण.े

श्हदंसुथानाचया शसथ्ीची चौकिी करणयाकर्ा रायल कमीिन मागण,े इशं्डया कौशनसल मो्ूडन 
शनराळया प्कारे रचना करण,े सैनयाचा खच्ल कमी करण,े शसशव्हल सशव्ह्लसचया वयाची इयत्ा वाढशवण े
व रिम्हदिे खालसा न करण ेयाशवषयी शवनं्ीमलूक ठराव झाले. सथाशनक व सपु्ीम काउशनसलांची 
सधुारणा आ् लोकांच ेपषुकळ प्श्शनधी रऊेन करावी. िमा खचा्लचा ख्डा्ल काउशनसलला सादर 
करावा व राजयकारभाराशवषयी प्श्न शवचारणयाचा अशधकार व शवधायक अशधकाऱयांनी केले्या 
शनकालांवर पाल्लमनेिने नेमले्या कशमिीक्ेड अपील करणयाचा अशधकार असे लोकांना यावे 
इतयादी मागणया के्या.

येथे एवढे नमदू करून ठेवले पाश्हिे की सरंशि् रिना किी करावी याच ेवळण दाखशवणयास 
आद्या शदविीचया सभे्  का्ही यरुोशपयन शमत्र ्हिर ्हो्े, ्से दसुऱया शदविी सभचे ेकाम प्तयक्ष 
चाल ूझाले ्ेव्हा्ही ्हो्े. दसुरे असे की या गोष्ी सवसथपण ेकरावयास साप्ड्या याच ेकारण इगं्िी 
राजयाने सव्लत्र िां््ा करून ठेवली व या गोष्ी पढेु्ही सरुळी्पण ेचालावयास तया िां््ेची िरूर 
आ्ह.े म्हणिे राषट्ीय सभचे ेिीशव्च इगं्िी राजयाचया शचरसथाशयतवावर अवलंबनू आ्ह.े

राषट्ीय सभचेा िनम िरी मुबंईचया कोपऱया् १८८५ साली गपु्पण ेझाला. ् री दसुरे वष्ल लाग्ाच 
श्चया िनमाच े वतृ् लोकांना उर्डपण े िा्हीर करणयास 'पवूतेक्डील ्ारा' (या नावाच े पसु्क) 
रािकीय शक्षश्िावर प्काशि् झाले. ्े वाचनू प्ो. व्ड्लसवथ्ल यांनी आ्ील ्हरक् रणेयासारखा 
मिकूर दाखवनू शदला व श्हदंीिनांचया क्याणाथ्ल राषट्ीय सभचेया रचनेशवषयी व मागणयांशवषयी 
का्ही सचूना के्या. येथे थो्ेड शवसमयकारक अप्स्ु्  अनसुंधान करणयाची िरूर आ्ह.े मोठमोठ्या 
भशवषयकाळी र्ूडन येणाऱया गाेष्ींशवषयी का्ही लोकांचया ्डोकया् का्ही क्पना अगोदर रोळ् 
अस्ा् व तया तयांचया मखुाबा्हरे प्ूडन कानी ये्ाच संभावय वाि्यास तयांना सकूमदिवी शकंवा 
दरूदिवी असे म्हण्ा्. असंभावय वाि्यास तया वयक्तींस सवपनदिवी म्हण्ा्. अिा का्ही 
ग्ृहसथांचया ्डोकयां् राषट्ीय सभचेी क्पना १८७६ साली आली ्हो्ी व एवढे मोठे सवपन जया 
ग्ृहसथांनी पाश्हले तयांच े्डोके्ही मोठेच असले पाश्हिे. १८७६ साली साव्लिशनक सभे् ील सदाशिव 
ब्लाळ गोंव््डये व गणिे वासदुवे िोिी यांचयाक्ूडन एक ्छापील पत्र रावसा्हबेांक्ेड आले ्हो्े. 
्सली पत्रे वरील शचिणीस याने दरबारास जयांना शनमतं्रण आले ्हो्े तयांक्ेड म्हाराणी सा्हबेांना 
या आनंदोतसवप्संगी सादर करणयाकर्ा ्यार केले्या मानपत्राचया नककलेस्ह पाठशवली ्हो्ी. 
तया पत्रांचा सारांि असा ्हो्ा की - इगं्ि सरकाराने, उचच पदवीच,े थोर रराणयाच,े शीमान, शवर्ान, 
औदाय्लसंपनन, लोकश्ह्ाशवषयी उतसकु, धम्लसंबंधी म्हत्व पावलेले, फार शदवस उत्म कामशगऱया 
बिाशवलेले अिा श्हदंसुथाना्ील सव्ल भागां्ील योगय ग्ृहसथांस दरबारास आमतं्रण ेकरून मान 
शदला आ्ह ेम्हणिे सव्ल राषट्ास मान शदला आ्ह.े ्ेव्हा ्ह्ली सव्ल िा्ीचया व धमा्लचया लोकांचया 
व्ीचया मकुतयारांचा िमाव ्होणयाचा िो प्संग आला आ्ह े्ो एकंदर राषट्संबंधाचा म्हत्वाचा 
आ्ह.े आशण ्ो पढेु इश््हासा् तया सवाहंच े ऐकय ्होणयासच काय पण श्हदंसुथानचया राषट्ीय 
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पनुरुजिीवनास आरंभ झा्याचा सचूक म्हणनू मानला िाईल. असा प्संग यावा म्हणनू आम्ही 
मनापासनू परमशे्वरािवळ मागण ेमाग् ्हो्ो ्ो ्हे्  ू शवलक्षण प्कारांनी आ्ा र्ूडन ये् आ्ह.े 
आप्या दिेा् परकी लोकांचा अशधकार चाल ूझा्यापासनू असा एकत्र िमणयाचा प्संग कधी्ही 
आला नव्ह्ा ्ो आि इगं्िसरकारचया म्ेहरबानीचया योगाने प्ाप् झाला आ्ह.े या इगं्िी राषट्ाचया 
्छायेखाली असणयाने आपण आपले ल्हान स्हान शवरोध व म्भदे शवसरून सव्ल राषट् एक व्हावे 
व पवूवी आपण माठे ्हो्ो व पढेु तया्हीपेक्षा मोठे व्हावे अिी आिा वािू लागली आ्ह.े या गोष्ीच े
सव्ल शेय इगं्ि सरकारास आ्ह.े ्ह ेसव्ल मना् आणनू तया समारंभाचया वेळेस मौिेस लबुध न ्हो्ा 
तया समारंभापासनू लोकोपयोगी लोकश्ह्ाची व रािकीय संबंधाची काम े सव्: अगंावर रऊेन 
सवाहंनी शमळून एक राषट् माननू करावी अिी िी समिू्  ्होणयासारखी आ्ह े्ी मना् चांगली शबंबनू 
रा्हील असे झाले पाश्हिे. आपण या दिेा्ील थोर व प्शसद्ध परुूष आ्हो्. ्सेच श्हदंसुथान चया 
एकत्र राषट्ाच ेपाल्लमेंि आ्हो्. तयाप्माणचे श्हदंसुथाना्ील सव्ल संसथानांची व राषट्ाचया रािकीय 
संबंधाची सभाच आ्हा्. ्ेव्हा आ्ा ्हा िो िमाव िमला आ्ह े्ो पढेु श्हदंसुथानचा व इगंलं्डचा 
कधी्ही न सिुणयासारखा संबंध झा्याचया योगाने श्हदंसुथानाक्ूडन िगामधये मोठ्या गोष्ी ्होणार 
आ्हे्  तयांचा केवळ आरंभ आ्ह.े इ. आमचा ्हे्  ूशसद्धीस िाणयास अिी सचूना कर्ो की -

१. आिपयहं्च ेम्भदे, गैर समि िे नािास कारण झाले ्े सव्ल शवसरून िाऊन परसपरांस भिूेन 
सवाहंनी शमत्रभावाने व मन मोकळे करून वागावे.

२. प्स्ु् चया शसथ्ीचा व पढु्या गोष्ीचा शवचार करावा.

३. म्हाराणी सा्हबे यांच ेपदवी सवीकारणयाबद्ल आभार माननू तयांच ेप्श्शनधी ना. गव्हन्लर 
 िनरल िो िा्हीरनामा वाच्ील तयास उत्र म्हणनू सोब्च ेमानपत्र अप्लण करावे.

या लेखा्ील शवचार ग्हन आ्हे् . तयाचा यथाथ्ल सनमान झाला नसेल अथवा श्क्ेड कोणी 
लक्ष शदले नसेल. परं् ुतयावेळच े्ह ेसवपनदिवी आि सकूमदिवी ठरले आ्हे् . असाच बिू बंगा्या् 
शनराला ्हो्ा. “आम्ही सथाशनक पाल्लमेंि माग् आ्हो् तयाशवषयी स्हानभुू् ी असले्या लोकांची 
पत्रे आमचयाक्ेड पाठवा.” (१८.५.७६ च ेबाब ू शिशिर कुमार रोसच ेपत्र) यानं्र राषट्ीय सभा 
िनमास आली. मॉनिेगय ूचमेसफ्ड्ल ररफॉम्ल पास झाले व इगं्ि सरकाराचया रािभक्त प्िेस पाल्लमेंिचया 
ध्वीवर लेशिसलोिव्ह असेमबलीचा लाभ झाला व सवाशमभक्त रािे रिवा््डयास नरेंद्र म्ंडळाचा 
झाला! तयाला पननास वष्लसदु्धा लागली ना्ही्.

असाच एक ग्ृहसथ िो सवपनदिवी्ही नव्ह्ा, सकूमदिवी्ही नव्ह्ा, पण आि प्तयक्ष काय्ल 
करून दाखशवणारा ्हो्ा ्ो १८७६ चया पवूवीच ्होऊन गेला. तयाने ठाण े शि््हा सभा सथापन 
केली. तयावेळी श्ची योिना तयाने रावसा्हबेांक्ेड पाठवनू शदली ्हो्ी. ्ी् ्ो म्हण्ो, “आ्ा 
या शि्ह्ासंबंधी िाखा प्तयेक ्ालकुया् सथापणयाचा माझा शवचार आ्ह.े तया सभांस ्ालकुा 
सभा असे नाव द्यावयाच.े ्ालकुा सभे्  आप्या ्हद्ी्ला प्तयेक गावचा शनदान एक ्री सभासद 
पाठवावा. मग ्ो लंगोि्या पािील असेना! शनदान वषा्लच ेचार आण ेका दईेना! १/३ ्ालकुा सभनेे 
खचा्लस ठेऊन १/३ शि््हा सभचेया खचा्लस पाठवावे.” याप्माण ेवसई, मा्हीम, ्ारापरू व शचचंणी 
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येथे ्ीन िाखा तयाने सथाशप्या. प्थम शि््हा सभचेया सथापनेचया शदविी शि््हा िजि वगैरे 
यरुोशपयन ्हिर ्हो्े. या ग्ृहसथाचया ्डोकया् प्ाश्शनशधक पद्ध्ी ्हो्ी. पण राषट्ीय सभचेी वयापक 
क्पना नव्ह्ी. या दोन अप्स्ु्  वािणाऱया चळवळींचा उ्लेख ऐश््हाशसक म्हत्वाचा आ्ह;े 
म्हणनू केला आ्ह.े याच ेप्व ््लक गोशवंद बाबािी िोिी म्हणनू ्हो्े. इ्के सांगनू राषट्ीय सभचेया 
्हकीग्ीक्ेड वळू.

जया ि्हरा् रावसा्हबेांना खरे इगं्िी शिक्षण शमळाले, जया ि्हरा् तयांचया सामाशिक, रािकीय 
चळवळी सरुू झा्या व िवेिपयहं् चाल ूराश्ह्या तया मुबंई ि्हरा् एवढ्या म्हत्वाची सभा भरून 
श्िी रावसा्हबेांचा संबंध कसा ि्डला ना्ही ्ह ेआश्चय्ल वािणयासारख ेशदसेल. या वेळेस रावसा्हबे 
कलकत्यास ्हो्े. ्ेव्हा तयांनी बापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र शलश्हले, “कॉनफरनस पासनू फायदा 
्होईल अिी आिा कर्ो. सव्ल दिेभर बलवान पायािदु्ध आधार ना्ही.” (१.१.८६)

“मला शदखाऊ काम आव्ड् ना्ही. ्े फक्त रुगणाई् मनषुयालाच उशच् अस्े.” पढु्या वषवी
कॉनफरनस ्ह ेनाव िाऊन या सभलेा राषट्ीय सभा (नॅिनल काँग्ेस) ्ह ेनाव दणेया् आले.

कलकत्यास राषट्ीय सभचे े अशधवेिन १८८६ साली भरावयाच े ठरले ्हो्े. ना्ाळ िवळ 
आला. ्ेव्हा पे्शस्ेडनसी असोशसएिनने रावसा्हबेांना राषट्ीय सभसे ्हिर रा्हणयास लेखी आमतं्रण 
शदले. तयाला रावसा्हबेांनी उत्र शदले. तयावरून सभचेया शवरुद्ध तयांच ेम् नव्ह्े एवढेच शदसनू ये्े.

“१५ वया ्ारखचे े्छापील पत्र पावले. आ्ापयहं्चया माझया कामकािाची वयवसथा ठरशवली 
आ्ह े ्ीवरून पा्ह्ा राषट्सभचेया बैठकीचया जया ्ारखा ठरले्या आ्हे्  तयाच ्ारखांस 
कलकत्यास मला िा्ा येईल की ना्ही ्े सांग्ा ये् ना्ही. परं् ुिर मला कलकत्यास िाण ेिकय 
झाले ्र तयाचा खच्ल पे्शस्ेडनसी असोशसएिनवर प्डणार ना्ही. ्सेच उ्रणयासवरणयाची शकंवा 
दसुरी सोय्ही श्ला करावी लागणार ना्ही.”

(पे्. अ. सेके्रिरी यांना पत्र २२.११.८६)

कलकत्यास राषट्सभा भरली ्ेव्हा दादाभाई नौरोिी अधयक्षपदारूढ ्हो्े. रावसा्हबे एक 
शदवस सभलेा िाऊन ्ास दोन ्ास बसनू आले व राषट्ीय सभशेवषयी झालेले म् तयांनी एका 
पत्री बापसूा्हबे आठ्ये यांना कळशवले ्ेिः- “बरेच ब्लवाचाय्ल एकत्र झाले म्हणिे पाकशनषपत्ी 
शबर्डवनू िाक्ा् ्िी राषट्ीय सभचेया कामाची ग् ्होणयाचा संभव आ्ह.े कलकत्याचया 
मसुलमानांनी राषट्सभचेया शवरुद्ध ओर्ड चालशवली आ्ह;े व मसुलमानांचया सव्ल संसथा जया 
तयांचया म्ावरून आपले म् बनवी् अस्ा् (व जयांची संखया पननासांवर असावी) तया सव्ल 
तयांचया मागनूच सरू काढ्ील, अिी मला भी्ी वाि्े.

सभे्  िी भाषण े व्हावयाची ्ी चांगली मदु्सेदू अिी शल्ूहन आणलेली असावी्. तया्
बाषकळपणाला उत्िेन शमळ्ा कामा नये असे मला वाि्े.”

(२३.१२.८६ च ेबापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र)
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कलकत्याचया राषट्ीय सभसे रावसा्हबे ्हिर ्हो्े ्ह े ऐकून बापसूा्हबे आठ्ये यांनी तयांना 
शलश्हले की ्मु्ही सभलेा गेला ्ह ेफार चांगले केले्. ्ह्ली श्च ेचालकतव यथायोगय चालकांचया 
्हा्ा् नसेल; ्री श्चयापासनू श्ह् ्होणयाचा संभव आ्ह.े ्मुची स्हानभुू् ी राषट्ीय चळवळीला 
ना्ही असा दोष ्मु्हाला ्मुचया आिपयहं्चया आयषुयक्रमावरून पा्ह्ा कोणी दे् ा कामा नये 
(८.१.८७)

स. १८८७ साली श्सरी राषट्ीय सभा मद्रासेस भरली ्हो्ी ् री श्िीं रावसा्हबेांचा संबंध िळूुन 
आला ना्ही. पढेु १८८८ साल उिा्डले.

अिा री्ीने राषट्ीय सभलेा चवथे वष्ल लागले. श्चया संवध्लनाच ेकाम अशधकाशधक खचा्लच े
्होऊ लागले. ्ह ेकाम वागदवेी प्सनन असले्या पण कुबेराचया रोषास. पात्र झाले्याच ेनव्ह्े. 
्ह ेकाम कुबेरास शप्य झाले्या पण दृढमषु्ीच ेनव्ह्े. ्ह ेकाम उदार धशनकांच ेअथवा जयांच ेविन 
उदार धशनकांवर आ्ह े अिा लोकांच े ्हो्े. तयांच े पे्म या सभवेर बस्याशिवाय सभचेा खच्ल 
झपेणयासारखा नव्ह्ा.

तयावेळेस िन्ेच्ेही लक्ष या सभके्ेड फार लागले नव्ह्े. म्हणनू थेंबे थेंबे ्ळे साच े या 
नयायाने मोठा द्रवयाशनधी ्हवा ्सा उ्डवावयास िमणयाचा संभव नव्ह्ा. मुबंईच े धशनक लोक 
रावसा्हबेांचया फार कह्ां् ्हो्े. रावसा्हबे जया् आ्हे्  तया् आपण प्डावयाच ेव ् े सांग्ील तया 
कामा् माग्ील ्े पैसा द्यावयाची अिी बऱयाच धशनकांची मनिः प्वतृ्ी ्हो्ी. अिी शसथ्ी अस्ा 
रावसा्हबेांना राषट्ीय सभचेया गोिा् आणण े केव्हा्ही फायदिेीर ्हो्े. शिवाय रावसा्हबे प्डले 
ज्ञानवदृ्ध, वयोवदृ्ध, व ्पोवदृ्ध ्े या सभे्  अस्याशिवाय श्ला पणू्ल म्हत्व ना्ही. ह्ा गोष्ी खदु् 
शम. ह्मू (जयांना राषट्ीय सभचे ेिनक म्हण्ा् ्े) िाण् ्हो्े. म्हणनू ्े रावसा्हबेांना काँगे्सचया 
पक्षा् ओढून आणावयास प्हा् ्हो्े. रावसा्हबे कलकत्यास अस्ा शम. झमू यांना भिेावयास 
प्थम गेले ्ेव्हा ्े ररी नस्यामळेु प्थम भिे झाली ना्ही म्हणनू वेळ ठरवनू रऊेन १८८८ चया 
माच्लमधये िाऊन भिेले. अधा्ल्ासपयहं् भाषणप्संग वाढवनू्ही राषट्सभचेया अशधकाराशवषयी एक 
अक्षर्ही काढू िकले ना्ही्. रावसा्हबेांचा च्ेहरा फार गंभीर ्हो्ा. तयांचया ्डोळयां् इ्के ्ेि 
्हो्े की तयांची दृष्ी तयांचयाक्ेड पा्हणाऱयाचया दृष्ीवर प्डली की पा्हणाऱयाच े्डोळे शदपवनू िा् 
व ्ो सिकन आपली दृष्ी अनयत्र शफरवी. कैकवेळा असे ्हो् असे की का्ही कामाशनशमत् तयांना 
भिेावयास आलेले ग्ृहसथ वर सांशग््याप्माण े तयांचयापढेु शदपवनू िाऊन मखुय कामाशवषयी 
एक अक्षर काढ्याशिवाय आले ्से पर् िा्. ्सलाच प्संग आि शम. ह्मू यांवर आला. 
्े ्सेच शनरनू गेले. रावसा्हबेांना भी्ड रालणयाच ेकाम तयांच े शमत्र बापसूा्हबे आठ्ये याक्ेड 
मुबंईस आ्यावर तयांना भिूेन सोपशवले. व तयांनी ५.४.८८ रोिी रावसा्हबेांना पढेु शद्याप्माण ेपत्र 
शलश्हले. “शम. ह्मू ्ह्ली येथे आले आ्हे्  तयांनी माझी मदु्ाम भिे रऊेन शवनं्ी केली ‘मुबंईचया 
राषट्सभचेया सथाशयक कशमिीच े अधयक्षपद ्मु्ही सवीकारा’ अिी शवनं्ी रावसा्हबेांना करा. 
कलकत्यास िसा उमिेचदं्र बानिवी यांना व मद्रासेस शद. बा. माधवराव यांना ्हा मान शमळाला 
्सा ्मु्हाला ्हा मुबंईचा द्यावयास पाश्हिे. ्मुचयावर सभांची कामशगरी वषा्ल्नू एक दोन वेळाच 
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प्ेडल. ्मुचयािी का्ही मुबंईकरांनी वैषमय बाळगले आ्ह े्े शम. ह्मू यांना पसं् ना्ही. शम. ह्मू 
सा्हबेांच ेदखे् शम. बददु्ीन यांनी अिा म्ंडळीस दोष शदला आ्ह.े व खदु् वैषमय बाळगणाऱयांनी्ही 
कबलू केले आ्ह ेकी रावसा्हबे अधयक्षपदाचया मानाला योगय असनू ्े अधयक्ष झा्याने राषट्सभचे े
म्हत्व वाढणारच आ्ह.े खदु् राषट्सभचे ेअधयक्ष ्मु्हाला नेमावे अिी सचूना शम. ्ूहम सव्: करणार 
आ्हे् . ्ह ेयेतया वषवीच िकय ना्ही कारण चार वषाहं् मुबंईकरास ्हा मान दोन वेळा शमळाला आ्ह.े 
रशववारचया आ् ्मुची शवनं्ी मानय करणयाची खषुी असेल ्र उत्राची अपके्षा आ्ह.े”

“्मु्हाला असे गळ रालणयाच ेकाम शमत्राच ेमाफ्ल ् करावे असे शम. ह्मू यांना उशच् वािले व 
पषुकळांनी माझयाक्ेड बोि दाखशव्यामळेु तयांनी ्ह ेकाम मला सांशग्ले. माझया म्ाने राषट्सभा ्ही 
भिुाची बा्ुहली ठरणार ना्ही.” ह्मू सा्हबेांची शवनं्ी रावसा्हबेांनी मानय केली ना्ही.

“मशतप्य शम. ह्मूिः

मुबंई्ील सथाशयक म्ंडळीच ेअधयक्षपद सवीकारणयाशवषयी माझ ेशमत्र विोदरसथ य. वा. आठ्ये 
यांनी ्मुचयाव्ीने मला शवनं्ी केली आ्ह,े परं् ुशवनं्ीचा सवीकार कर्ा ये् ना्ही म्हणनू वाईि 
वाि्े. ्मु्ही ्हा मान दऊे के्याबद्ल मी ्मुच ेउत्म प्कारे आभार मान्ो. माझी काम ेफार ि्ड 
अस्ा्. व माझया प्कृ्ीकर्ा तया्ील पषुकळ मला सो्ूडन द्यावी लागली आ्हे्  व आणखी्ही 
सो्ूडन द्यावी, शनदान कोणतया्ही सबबीवर ्ू् ्ल अशधक वाढव ूनये, असा ्डॉकिरांचा स्ला शमळाला 
आ्ह.े ्ह ेब्ुहधा ्मु्हास मा्ही्च आ्ह.े

आठ्ये म्हण्ा् काम फार ्हलके आ्ह.े परं् ुिी ्छापील पसु्के माझयाक्ेड आली आ्हे्  
तयावरून तयांचा अदंाि चकुीचा आ्ह ेअिी माझी खात्री झाली आ्ह.े पनु्हा एकवार ्मु्ही मान दऊे 
केला् तयाबद्ल आभार माननू पत्र परेु कर्ो.” ७.४.८८ च ेपत्र.

्हा मान न सवीकारणयाच ेकारण प्कृ्ीच ेअसवासथयच असावे असे तयांच ेशमत्र आर. ्डी. मथेा 
यांना शलश्हले्या पढुील पत्रावरून शदस्े.

“राषट्सभचेया मुबंईचया सथाशयक म्ंडळाचया अधयक्षपदाचा सवीकार करा अिी शवनं्ी शम. ह्मू 
यांनी एका शमत्राचया माफ्ल ् मला नकु्ीच केली ्हो्ी; परं् ु्ी प्कृ्ीचया व इ्र कारणामळेु मी 
नाकारली ्ह ेसांगायला खदे ्हो्ो.” (१३.५.१८८८)

दरमयान, बदु्रद्ीन ्ययबिी वगैरे राषट्सभचेया भक्तांनी याक्ेड एक ्छापील पशत्रका पाठवनू 
राषट्सभचेया मुबंईचया सथाशनक म्ंडळाच ेसभासद ्होणयास शवनं्ी केली ्हो्ी.

प्कृ्ीचया सबबीवर दऊे केले्या मानाचा सवीकार कर्ा ये् ना्ही असे ९.४.१८८८ चया 
पत्राने रावसा्हबेांनी कळशवले.

प्कृ्ीचया असवासथयामळेु काँग्ेसचया कामा् प्ड् ना्ही ्ही आपली का्ही्री सबब नव्ह्ी. 
्ी खरी ्हो्ी. व राषट्सभचेया शवरुद्ध मी ना्ही असे आप्या शमत्रांिवळ म्हण् अस्. राषट्सभचे े
चौथे अशधवेिन मद्रासचया सभनंे्र अला्हाबादला झाले.
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“राषट्ीय सभलेा मी यावयाचा ना्ही. मी तया कामास केवळ प्श्कूल ना्ही. ्े काम मागा्लने 
चालावे असा माझा ्हे्  ूआ्ह.े पण ्े सव्लकाल ्से चाल्े असे माझयाने म्हणव् ना्ही.” 

(२.१२.८८ च ेरामचदं्र भाऊ आपिे म.ु प्याग यांना पत्र)

राषट्सभसंेबंधाने शम. श्डगबी ्ह े रावसा्हबेांना आधी वेळ ठरवनू ७.१२.१८८८ रोिी सकाळी 
भिूेन गेले. परं् ुतयांचया भिेीपासनू का्ही शनषपनन झाले ना्ही.

१८८९ साली मुबंईस सभा भरवावयाच ेठरले. ्ेव्हा्ही मुबंईकर तयांचया पाठीस पश्ह्यापासनू 
लागले ्हो्े.

“राषट्सभा कोणतया िागे् भरवावी इ. प्श्न सो्डशवणयाकर्ा िी सभा भरणार ्हो्ी श्ला 
िाणयाच ेमी नाकारले. मखुय कारण मला आ्ा दगदग ्हो् ना्ही.” 

(१३.२.८९ च ेयिवं्राव ऊफ्ल  बापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र)

“राषट्सभशेवषयी माझ ेम् अिनू पकके झाले ना्ही. शमरर पत्रामधये प्शसद्ध के्याप्माण ेपंश्ड् 
अयोधयानाथ यांनी आखनू शदले्या काय्लक्रमास शचकिून िर राषट्सभा चालेल ् र िनाश्ह् करणयाच े
सामथय्ल श्चया अगंी आ्ह.े” असे एकदा कलकत्याच ेशम. मथेा आर. ्डी. यांना रावसा्हबेांनी शलश्हले 
्हो्े. पढेु याच साली राषट्सभा मुबंईस भरावयाची ्हो्ी. ्ी भरणयापवूवीच रावसा्हबेांचा अं्  झाला.

m

संदभ्ल शिपा -

१. १८८२ साली सर ्हारकोि्ल िॉनसिन यांनी इगंलं्डमधये सपि्लिनय रोगाचया कायद्याचया 
उचचािनाशवषयी चळवळ चालशवली ्हो्ी. तयावेळेस मुबंईचया कॉरपेिनपढेु १८८० साली 
रावसा्हबेांनी िी भाषण ेकेली तयांचया ्छापील प््ी इगंलं्डमधये एका शमत्रामाफ्ल ् वािव्या.

२. मनॅचसेिरच ेवयापारी आप्या शगरणयांचया नशलकायंत्राप्माण ेलांब शचमणयां्नू इक्ेड दृष्ी 
फेकी् अस्ा् व इक्डील पररसथ्ीच ेज्ञान करून रे् ा् ्े खरे असेल काय?

३. तया् शदवाणब्हाद्र ररनुाथराव व मनुसी ्हनमुानप्साद ्ह े्हो्े.

४. मनमो्हन बोस

५. राषट्सभचेया अगोदर एक-दोन वषते कलकत्यास एक रािकीय कॉनफरनस भर् असे ्े 
बंगालपरु्े ्हो्े.

mmm
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॥ यद्यशपब्ुहगणुगमयं िीवनमे् सय कूपमखुयसय ॥
ियश््थाऽशप शववेको दानं पात्रानमुानेन ॥ १ ॥

लोकक्याणकारी मनषुयाची संभावना ने्हमी रािाक्ूडन ्हो् अस्े. श्चा प्कार दिेकाल 
व ््लमानप्माण ेबदल्ो. या दिेा्ील िनुया पद्ध्ीप्माण ेएखादी ि्हागीर अथवा िमीन इनाम करून 
दणेयाची चाल असे. ्ह्ली वयशक्तशवषयक सनमानदि्लक पदवी दे् ा्. का्ही पदवया ्ुहद्यावर अवलंबनू 
अस्ा् व का्ही लोकक्याण के्याबद्ल अस्ा् रावसा्हबेांना या दोन्ही ्ऱ्हचेया पदवयांचा 
लाभ झाला ्हो्ा. रावसा्हबे िेव्हा शव्हशििर झाले ्ेव्हा रावसा्हबे ्ही पदवी तयांना िी शमळाली ्ी 
नोकरी सो्ड्यावर ्िीच शचकिून राश्हली. पढेु १८६५ साली एक सरकारी ठराव २३ माच्ल रोिी 
शनराला. तया् असे फमा्लशवणया् आले की िाळा खातया्ील शव्हशििरांस शमळ् असलेली पदवी 
्ुहद्याची आ्ह ेम्हणनू तयावर नेमलेला इसम तया िागेवरून ्हल्यावर सेवा कर्ाना दाखवले्या 
गणुांची संभावना करणयाचया ्हे् नेू पढेु तयाचयाबरोबर ्ी नेऊ दणे े्ह ेसरकारचया मिवीवर रा्हील. 
रावसा्हबे ्हा िबदसमचुचय मळूचा पदवीवाचक असनू फार शदवसांचया उपयोगाने शवश्वनाथ नारायण 
म्ंडशलक या वयक्तीचा वाचक झाला ्हो्ा. म्हणनू वरील सरकारी ठरावाने आप्या पदवीची वाि 
काय झाली ्े समिणयाकर्ा २९.५.६५ ची एक यादी सरकारा् शलश्हली. तयाचा िबाब असा 
आला की ्मु्हाला ्ो सरकारी ठराव लाग ूना्ही.

१८६३ साली रावसा्हबेांना िे. पी. नेमणया् आले. व १४.११.१८६३ रोिी कलाक्ल  ऑफ  शद 
क्राऊन पढेु तयांनी िपथ रे् ली. एकदा रावब्हाद्र ्ही पदवी रावसा्हबेांना शमळावयाचा रंग आला. 
्ेव्हा ्ी सवीकारणयाच ेसाभार नाकार्ाना ्े म्हणाले, “दऊे केले्या पदवीचा शवचार केला. मी 
आ्ह े्साच राश्हलो ्र बरा, मला ्ह्ली िी लोकां् मानय्ा आ्ह े्ी या पदवीने वाढेल असे मला 
वाि् ना्ही.”

रावसा्हबेांचया पदवया

प्करण ७६

BxÉ 4011--18
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शद्ली दरबारला रावसा्हबेांना खास आमतं्रण आले ्हो्े. ्ेथे गे् यावर एक रौपय पदक तया 
समारंभाची तयांना आठवण रा्हणयाकर्ा अप्लण करणया् आले व सी. एस. आय.ू म्हणिे कमपशनयन 
ऑफ धी सिार१ ऑफ इशं्डया ्ही फार ब्ुहमानाची पदवी शमळाली.

्ीसंबंधी एक पदक अप्लण करणयाचा समारंभ मदु्ाम सेके्रिररएिमधये दरबार भरवनू १८७८ चया 
िानेवारी मश्हनया् नामदार शगबस यांचया ्हस्े झाला. ्ेव्हा तयांनी केले्या भाषणाचा सारांििः- 
शसंधमधये सर शफ्यर यांच े ्हा्ाखाली शवश्वासा्ह्ल काम करावे लागणाऱया िागेवर रावसा्हबेांची 
नेमणकू झाली. ्ेव्हा तयांची-माझी ओळख झाली. ्ी आि पाव ि्क चाल ूआ्ह.े यामळेु ्ह े
पदक तयांना अप्लण करणया् मला आनंद ्हो् आ्ह.े मी म्हण्ो फारच आनंद ्हो् आ्ह.े शसंध्ूहन 
शनरा्यावर शिक्षणखातया् व नयायखातया् सरकारची उत्म कामशगरी तयांनी केली. मी या 
मोठ्या ि्हरां्ील इनकम िॅकसचा कशमिनर अस्ा रावसा्हबे माझ ेखासग् मद्गार ्हो्े. तयाची 
आठवण मला झाली म्हणिे अद्याप आनंद ्हो्ो. तयावेळेस तयांनी िे आपले म्हत्वाच ेकाम केले ्े 
करणयाची तयांची री्च सवाहं्  स्तुय ्हो्ी. ्ेवढ्यावरूनच मी तयांची कामशगरी सरकारचया निरेस 
प्िसंापवू्लक आणनू शदली. नं्र रावसा्हबेांनी नोकरीचा रािीनामा शदला व ्हायकोिा्ल् अपील 
िाखे्  वशकली करी् अस्ाच नागररक या दृष्ीने साव्लिशनक श्ह्ाकर्ा स्् उद्योग करून ्े 
अगोदरच प्शसद्धीस आले आ्हे्  इ.

(१८७९ साला् ्ळुिी ्लाव उर्डणयाचा समारंभ रावसा्हबे मयशुनशसपाशलिीच े अधयक्ष 
अस्ाना मुबंईच ेगव्हन्लर सर ररच्ड्ल िेंपल यांचया ्हस्े झाला. ्ेव्हा तयांना एक रुपयाचा ्हा्ो्डा 
अप्लण करणया् आला.)

m

संदभ्ल शिपा -

१. श्हदंसुथानाची ्ारा ‘्ही ब्ुहमानवाचक’ संज्ञा समािा्ील जया उत्मोत्म शववशक्ष् वगा्लस 
लाव्ा् तयाचा स्हकारी असा या पदवीचा अथ्ल आ्ह.े

mmm
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। सिृश् ्ाविषेगणुाकरम ्। 
॥ परुूषरतनमलंकरण ंभवुिः ॥

। ्दशप ्तक्षणभङ्शग करोश् चे्  ।
॥ अ्ह्ह कष्मपशण्ड््ा शवधिेः ॥

(भ्ृ्ल्हरी)

रावसा्हबेांनी १८५७ सालीच भशवषय करून ठेवले ्हो्े. “माझ े सव्:च े चररत्र म्हणिे एक 
कादबंरीचा शवषय ्होईल.” तयाची सतय्ा वाचकांना पिलीच असेल. मरुू्ड सारखया अप्शसद्ध 
गावी झाले्या तयांचया िनमाचा वतृ्ां्, तयांची अलौशकक बदु्धी, अचाि पररशम, अनेक शवषयां् 
बशक्षसे शमळवनू प्श्सपधया्लवर शमळशवलेला शविय, द्रवयाभावे कौिंुशबक अ्डचणी् साप्ड्यामळेु 
सेवापािा् अिक, ् ी्नू अचानक री्ीने करवनू रे् लेली मकु्त्ा व नं्र इगंलं्डमधील नाइि्सप्माण े
अथवा येथील अिु्लनाप्माण ेलोकांचया (सरदारांचया, व्नदारांचया, संसथाशनकांचया व िन्ेचया) 
्हककांच ेसंरक्षण करणया् दाखशवलेले िरसंधान, सपेिल टे्न अथवा आगबोि यांनी प्वास करून 
अकश्प् री्ीने ्छापा रा््यासारख े करून वेळेवर काय्लक्षेत्री ्हिर रा्हण,े लोकम् उतपनन 
करणयाच ेस्् प्यतन, येथे उतपनन केले्या लोकम्ाचया धवनीचा प्श्धवनी पाल्लमेंि सभमेधये 
उठशवणयाच े सामथय्ल, सामाशिक सधुारणचेा गा्डा चाल ू करणयाची खिपि, परं् ु उ्रणीवरून 
रसरू लाग्ाच अथवा शवपथगामी ्हो्ाच तयास आवरून धरणयाची व योगयमागा्लला लावणयाची 
्हा्ोिी, कायदकेौशनसला्ील िनपद व नपृ्ी या दोरांच ेश्ह् करणयाच ेकौि्य, ग्ंथक्ृ्लतव, प्च्ंड 
पत्रलेखन, सथाशनक सवराजय यिसवी करून दाखशवणयाचा उद्योग इ. अनेक मागा्लने कादबंरीचा 
शवषय ्होणयास लायक असे रावसा्हबेांच ेचररत्र ्मु्हाला शनवेशद् झालेच आ्ह.े आ्ा तयाचा िवेि 
शनवेदन करावयाचा आ्ह.े ्ो अकाली आ्ह ेकारण शवधीला अिषे गणुांच ेआकर असे परुूषरतन 
शनमा्लण कर्ा ये्े. पण तयाला दीरा्लय ूकर्ा ये् ना्ही. ्छपनन वषाहं्ूहन अशधक आयषुय रावसा्हबेांना 

अं् काल

प्करण ७७ 
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दणे ेशवधीचयाने झाले ना्ही. ्ही शवधीची अपंश्ड््ा भ्ृ्ल्हरीचया कालापासनू अद्यापपयहं् िोचयच 
राश्हली आ्ह.े

रावसा्हबेांच ेद्रवयबल, बदु्धीबल व िारीररकबल ्ही वश्डलाशि्ल् ्हो्ी. पश्ह्या दोन बलांची 
वदृ्धी तयांनी स्् उद्योगाने शि्की केली श््की श्सऱया बलाची वदृ्धी केलेली शदस् ना्ही. 
अभयासाने वाद वाढ् अस्ा शवद्याथया्लस िारीररक कृष्ा ये्े या शनयमाला रावसा्हबे अपवाद 
झाले ना्ही्. ८ वया ९ वया वषवी तयांना आ्डगावी दोन वषते सवच्छ ्हवेवर सवसथ बसनू रा्हवे लागले. 
रतनाशगरीस तयांनी फार अभयास केला ना्ही म्हणनू प्कृ्ीक्ूडन ् क्रार नव्ह्ी. पढेु मुबंईस आ्यावर 
एका ्ऱ्हचेया दोशषक ्ापाने तयांची प्कृ्ी ्हरैाण झाली ्हो्ी. तयावर कराची व ठाण ेयेथे नोकरीवर 
अस्ा शफरणयाच ेशम प्ड्यामळेु व कचरेीच ेकाम संभाळून एकशनष्ठ शवद्याथया्लप्माण ेशवद्याि्लनाचा 
उद्योग चाल ूठेव्यामळेु प्कृ्ीला शवसावा शमळाला ना्ही, म्हणनू ्ी दरुूस् राश्हली ना्ही. “्मुची 
प्कृ्ी नािकु आ्ह.े” असे नलूकर १८५४ पयहं् म्हण्. रावसा्हबे वयायामाचा अनादर करी् नस्, 
“मी आिपासनू ्ालीम करावयास आरंभ केला आ्ह.े”

       (२८.६.५५ ची रो.)

्ही ् ालीम म्हणिे िो्डी शफरवी् अस्. तयांना नोकरीवर शफरावे लागे. ् ेव्हा ् े रो््डयावर बसनू 
शफर् अस्. व एरव्ही्ही रो््डयावर शकंवा पायी शफरावयास िा्. ्हा वयायाम पढेु सो्ूडन शदलेला 
शदस्ो. एकदा ्रूणपणी िरीर वयायामाने दृढावयव झा्यावर पढेु वयायामाची आवशयक्ा उर् 
ना्ही ्ह ेखरे आ्ह ेअसे तयांना वािले असेल.

मुबंईस कायमच ेरा्ूह लाग्यावर शफरणयाच ेशम वाचले व तयांचा मळूचा शपं्ड चांगला, आचार 
उत्म व व ््लन शनवय्लसनी अस्यामळेु तयांची प्कृ्ी शनरामय झाली; ्िी ्ी झाली नस्ी ्र 
ऋगणाई् स्तीची काळिी बाळगनू ३०-३५ वषते स्् लोकसेवा करणयाच े काम साधले नस्े. 
कधी कधी तयांना अषा्लचा शवकार ्हो् असे एवढेच काय ्े. अश्शमाचया कुपथयाशिवाय तयांनी 
प्कृ्ीची ्हळेसां्ड केव्हा्ही केली ना्ही. या कुपथयाबद्ल तयांना क. िेकब यांनी पश्ह्यानेच इिारा 
दऊेन ठेवला ्हो्ा. “मनषुयाचा मेंद ू्हा तयाचया इ्र कमी योगय्ेचया अवयवांप्माण ेअ्ी शमामळेु 
क्षीण झालाच पाश्हिे ्ह े्मु्ही शवसर्ा कामा नये.” श्क्ेड तयांनी ब्ुह्ेक दलु्लक्ष केलेले शदस्े. 
आपला सव्ल काल तयांनी उद्योगाला वाश्हला ्हो्ा. तया् का्ही अ्पकाळ सो्डावा लागेल; कारण 
१८५६ चया १७ सपिेंबरचया रोिशनिी् गाणयाक्ेड सकाळी अधा्ल ् ास लावलेला आढळ्ो. तयांनी 
एकदा पणुयास केरो लकमण ्छत्रे यांचया ररी पेिी वािशवली. वसईस का्ही ्ास गंिीफांचा व 
रामबाळकृषणांक्ेड बॅगॅिेलचा खळे ्े खळेले.

स्् शमाचा पररणाम तयांचयावर १८७३ सालाचया समुारास तयांना नकळ् झाला ्हो्ा. 
िेकबसा्हबेांना तयासाली आपला फोिो काढून रावसा्हबेांनी पाठशवला ्हो्ा. ् े पा्ूहन रावसा्हबेांना 
तयांनी शलश्हले की ्हा फोिो कोणाचा आ्ह े्ह ेशलश्हले नस्े ्र मला ्ो कुणाचा ्े ओळखले नस्े. 
्मु्ही आ्ा पश्ह्यासारख ेचांगले शदस् ना्ही. काळिीने शिण्यासारख ेशदस्ा असा झालेला 
फरक ने्हमी पा्ह् असणाऱया माणसास ओळख ूये् ना्ही; परं् ुफार शदवसांनी पा्हणाऱयास ् ेव्हाच 
ओळख्ो.
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शप्य्म स्तीचया रुगणावसथेचया काळिीचा पररणाम तयांचया प्कृ्ीवर झाला ्हो्ा पण पतनीचया 
्हया्ी् तयांना भासला ना्ही. ्ो तयांचया मागनू भास ूलागला. “माझ ेठीक चालले आ्ह.े िरी मी 
शभनन शभनन सवरूपाची काम े्हा्ा् रे् ली आ्हे्  ्री मी िीवरूपी रो््डयाला िक्तीचया बा्हरे 
दामिवी् ना्ही. असे खात्रीने सांग्ो. अनेक वषते रुगणाच ेअथंरुणािी श्ष्ठ् बस्यामळेु माझी शनद्रा 
कमी झाली आ्ह;े व शनद्राभगं ्हचे माझ ेमखुय दखुण ेआ्ह.े” (१२.६.८०) ्री तयांची उमदे मळुीच 
खचली ना्ही असे पढुील १६.७.८२ चया माधवराव शिरगावकर यांना शलश्हले्या पत्रावरून शदस्े.

“्मुचया िवेि्या पत्राबद्ल आभारी आ्ह.े ्े खदु् ्मुचयासारख े आ्ह-े मदा्लनी व खु् या 
शदलाच-े िनुा शमत्र म्हणनू ्मु्ही िे केले् ्े करणयाचा ्मुचा ्हककच आ्ह.े धदं्याला धरून व 
वयश्ररक्त काम इ्के करावयाच ेआ्ह ेकी दसुरे का्ही शमत्र अगंावर रऊेन का्ही चळवळ कर्ील 
्र मला आनंद ्होईल. माझा भाग मी उचलावयास ्यार आ्ह.े या खशलतयाचा१ प्तयक्ष री्ीने 
ि्हरास धकका बस् ना्ही. पण तयाचा पररणाम कॉपणोरेिनवर चांगला ्होईल. का्ही झाले ्री 
आम्ही चळवळ केली पाश्हिे व आमची असोशसएिन२ काम करणयाचया शसथ्ी् आि शम्ीस 
अस्ी- (कायदिेीर री्ीने ्ी शिवं् आ्ह)े- ्र ्से करण ेमाझयाने ्ासा् झाले अस्े. वयथ्ल खदे 
करणया् अथ्ल ना्ही. ्होणयासारख ेअसेल ्े मी करीन. मी मोठा्या प्श्नांसंबंधी काम करी् आ्ह.े 
्े प्श्न राषट्ीय म्हत्वाच ेआ्हे् . रानाच ेकायद,े कायम धाऱयाची पद्ध्, शिक्षण, सथाशनक सवराजय, 
डे्नेि, सपि्लिनयप्श्बंधक कायद्याच ेउचचािन, शिवाय माझ ंग्ंथलेखन.”

“एकंदरी् माझी प्कृ्ी फार चांगली आ्ह.े व ्मुच ेपत्र आले म्हणिे उतसा्ह उतपनन ्हो्ो. वदृ्ध 
शमत्र ब्डब्ड कर्ा तयाची माफी असावी. मी आळसा् िनम रालशव्ो असे ्मु्ही म्हिले ना्ही् 
व म्हणणार ना्ही्. पण वर शदलेली यादी दीरा्लयलूा परेुल अिी ना्ही का? ्मुचया सशदच्ेछबद्ल 
आभारी आ्ह.े मला वदृ्धपणा ये् आ्ह ेम्हणनू भी् ना्ही. की्वीमशंदरा् प्वेि करून रणेयास िेवढी 
लायकी लाग्े ्ी्ूहन अशधक लायकीची काम ेिे माझ ेसमकालीन लोक कर्ील असा भरवसा 
वाि् आ्ह,े तयांचया पढेु मी अस ूिकेन.”

१८८५ चया आरंभी सदु्धा तयांची प्कृ्ी उत्म ्हो्ी असे पढुील बापसूा्हबे आठ्ये यांना 
शलश्हले्या पत्रावरून शदस्े. कॉलेि सो्ड्यावर मी ३४ वषते काम करी् आ्ह ेव आ्ा मला 
आणखी ३० वषते काम करी् रा्हणयाइ्की ्रुण मनषुयाची िक्ती आली आ्ह.े” ्हा्ा्ील काम े
तवरर् संपशवणयास रावसा्हबे सांग् व तयाला कारण आयषुय आ्ा अ्प उरले आ्ह ेअसे म्हण्. 
तयावर कंिाळा आला की काय असे बापसूा्हबेांनी एकदा शवचारले. “आयषुय अ्प असे म्हण्ो 
म्हणिे मला कंिाळा आला आ्ह े असे समि ू नको. अद्याशप मी १५ ्ास काम करू िक्ो.” 
२०.१.८५ मी थं्ड पाणयाच ेसखु रोि अनभुव् अस्ो. (१२.५.८५ आठ्ये यांना पत्र) प्कृ्ी 
शबर्ड्याचा पश्हला उ्लेख ्िते िास्ती यांचया पत्रा् आढळ्ो.

“मला वा्ानं अशगनमांद्य ्हो्े. िर लो्ह घयावा ्र जवरांि ये्ो. सवसथ बसनू र्हावे ्ही मात्रा 
एका शसनगध शवर्ानाने सांशग्ली; ् साच वेळ आ्ह.े परं् ुमखुय वयापार मानशसक शम. चचंलं श्ह मनिः 
कृषण प्माशथ बलव् ्दृढम,् ्सेच नाश्ह कशश्च् ्क्षणमशप िा् ुश्ष्ठतयकम्लकृ्.् यास काय इलाि! 
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संशचन्ये् ्भगव्श्चरणारावनदम ््हा सदपुाय सांगणयास सलुभ असा ्ू् ्ल प्संग आ्ह.े” २६.२.२५ च े
पत्र. शकतयेकांना शचं् ा उतपनन झाली असावी. “मला िरा गळा्यासारख ेवािले परं् ुलागलीच झोप 
आली. मुबंईस व पणुयास सव्:च ेक्पनेने का्ही बा्मी उठवणारे लोक आ्हे् .” (२७.३.१८८५)

प्कृ्ी् फरक झा्याचा दसुरा उ्लेख ८.८.८५ चया रोिशनिी् आढळ्ो. “आि स्हि बाप ू
(रावसा्हबेांचा पु् णया) िेबलािवळ उभा ्हो्ा म्हणनू बोललो. मी िबद धयाना् ठेवला ना्ही- मला 
फार त्रास आला आ्ह.े ्ह ेवाढ्च चालले.

बाप-ूसो्डावे! ना्ही कोण म्हण्ो?

पढेु भाषण संपले. ्हाच गरुू- िो रोि माझया मद्ीचा उपयोग कर्ो ्ोच ्ह ेबोल्ो व ्ही खरी 
शवचाराची गोष् आ्ह.े मी इ्केच उत्र शदले- प्ारबध.”

प्कृ्ी् फरक झा्याचा श्सरा उ्लेख रावसा्हबेांचया शम. आठ्ये यांना कलकत्या्ूहन 
शलश्हले्या २४.१२.८५ चया इगं्िी पत्रा् आढळ्ो. “्डॉ. ्डी कुना व ्डॉ. दिेमखु यांना मी 
शवचारले आ्ह ेम्हणनू सांगा. तयाचप्माण े्डॉ. खरेांना्ही शवचारले आ्ह ेम्हणनू सांगणयास शवसरू 
नका. पश्ह्या िो्डी्ील दसुऱयास सांगा की ्हॉयफोफॉसफेिच े सरब् रणेयाचा क्रम ्मु्ही 
सांशग््याप्माण े सरुू आ्ह.े आ्ा मला्ही वािू लागले आ्ह े की सषृ्ीकृ् कायद्यांच े उ्लंरन 
अगदी अज्ञान्िः माझ े्हा्नू झाले आ्ह ेतयाची क्षमा मला व्हावयाची ना्ही. नसुतया िादनेू प्कृ्ी 
सधुारावयाची ना्ही. ्थाशप गे्या ्ीन आठव््डयाचया अनभुवावरून वाि्े की प्कृ्ी् अद्याशप 
बराच राम उरलेला आ्ह.े मी आ्ा का्ही धाशम्लक पद्ध्ीला, का्ही िास्तीय पद्ध्ीला अनसुरून 
प्कृ्ी सवासथयाचया लाभाकरर्ा यात्रेस शनरणार आ्ह.े याच लाभाला शचरंिीव बाळा शवत्लाभ 
म्हण् आ्ह.े ्हा यात्रेचा बे् िरा खचा्लचा ्होणार आ्ह ेव ् सा ् ो झालाच पाश्हिे. कारण योगयाप्माण े
एका वस्ताशनिी सिकन पय्लिणाथ्ल शनरणयाला मी आपणास नालायक करून ठेशवले आ्ह.े भिेीअं् ी 
आणखी कळेल. यानं्र पंचक्रोिीची यात्रा रावसा्हबेांनी गा्डीने केली. लोकांचया भिेीचा तयांना 
त्रास ्होऊ लागला ्हो्ाच.” “मी ये्ो असे ्मु्हाला कळशव्यावरसदु्धा लोकांना कळव ूनये. तयाने 
उपाधी वाढ्ा्.” (९.५.१८८५) असा कंिाळा येणयाच ेकारण प्कृ्ी् चलशबचल ्होय.

“माझी प्कृ्ी पनु्हा सधुार् आ्ह े्ह ेशलश्हणयास आनंद ्हो् आ्ह.े थं्डी प्ूड लाग्ाच मी पायी 
स्हल करी् िाणयाची लांबी वाढवली आ्ह.े तयाने मला बरे वाि् आ्ह.े ्हायपोच ेसरब् चाल ू
आ्ह.े तयाने क्षधुा प्दीप् करणयाची ्हमी रे् ्यासारखी शदस्े. ्थाशप िो मी िरीरिास्ताच ेशनयम 
इ्के शदवस मो्डी् आला, तया माझया प्कृ्ीशवषयी शनशश्च् भशवषय करण ेकठीण आ्ह.े”   
     (२६.१२.८५ च े्डॉ. श्ड. कूना यांना पत्र)

“अश्ररक्त शम करू नये. ्े के्याचा द्ंड मी आनंदाने भरी् आ्ह.े पण यापढेु मात्र मी आणखी 
भर रालणार ना्ही. प्कृ्ीक्ेड मळुीच लक्ष न दणेयापेक्षा उशिरा शदलेले बरे.”

इतयादी पत्रांवरून असे शदस्े की प्कृ्ी शबर्डणयाच ेकारण तयांना कळून आले ्हो्े. 

तयांचया प्कृ्ीच ेबरोबर शनदान तयांचया ने्हमीचया ्डॉकिरांना कळले ्हो्े. ्डॉ. शभकािी यांनी 
तयांना शवशां्ी घयावयास सांशग्ले ्हो्े.
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“्मु्ही समि्ा तया री्ीची शवशां्ी मी रे्  ना्ही. मनास त्रास करून रे्  ना्ही. यापढेु अशधक 
शम केले अस्ा, थकवा येईल असे कळ्ाच मी सवसथ बस्ो. ्डोकयाला काम पषुकळ आ्ह.े 
िरीराला्ही सोसेल ्वढे आ्ह.े मन फार वयग् झाले म्हणिे शनद्रा सवसथ लाग् ना्ही, तयाचप्माण े
िारीररक शम फार केले ्री्ही तयाचा मनावर पररणाम ्हो्ो. असा माझा द्ुहरेी अनभुव आ्ह”े. 
(१८.१.८६)

इ्के मा्ही् झाले असनू तयांची काम करणयाची वदृ्धी शकंवा ्हौस कमी झाली ना्ही. काम नसले 
्रच तयांना चनै प्ड् नसे.

“येथील (कलकत्याचया) ्हवे् आकशसमक फेरबदल ्हो्ा्. तयांचा माझया प्कृ्ीवर पररणाम 
्हो्ो ्ो समि्ो. तया्ूहन िास्, भरपरू काम नस्याने िो ्होणार ्ो समि्ो.” मग आप्या 
प्कृ्ीला रावसा्हबे िप ूलागले म्हणिे काम कमी करू लागले असे ना्ही. मात्र रात्री ्होणाऱया 
मिेवानीचया वगैरे समारंभास िाणयाच ेतयांनी सो्ूडन शदले. कलकत्यास अस्ा तयांच ेशमत्र आर. ्डी. 
मथेा यांचया बरोबर तयांचया धाकि्या बोिी् बसनू ्ुहबळी नदी् ्ासभर कधी कधी स्हल करून 
ये्. ्री ्डॉ. श्ड. कूना यांनी रावसा्हबेांची शवशां्ीशवषयी पाठ रे् ली म्हणनू तयांनी तयांना पनु्हा 
पत्र शलश्हले ्े -

“मी कधी धाकि्या बोिी् बसनू शफर्े. कधी ्हवे्ील उषण्ा मो्ूडन ्ी् थं्डपणा आला ्र 
पायी शफरावयास िा्ो. येथील माझया स्हवासी शमत्रांची संखया शनयशम् आ्ह.े शफरणयाचा वयायाम 
चाल ूठेवला आ्ह.े शवशां्ीकाल मी वाचणयाक्ेड अथवा लरपु्माणा् मनन करणयाक्ेड लाशव्ो. 
पण मळुीच आपले ‘बिाि्या’प्माण ेसवसथ बसणयानेच मला आिार येईल. लघवथ्ल म्हणिे जयाला 
सोपे वाङ ्मय म्हण्ा् तयाने माझा धीर ना्हीसा ्हो्ो. याचा अनभुव मी का्ही वषाहंपवूवी रे् ला 
आ्ह.े मी मुबंईस पर् आ्यावर गा्डी् बसनू मुबंईचया बा्हरे खु् या प्दिेा् १०-२० मलै शफरावे 
व का्ही मलै पायी्ही चालावे असे मना् आ्ह.े पण ्ह े बे् अद्याशप सवपनव् आ्हे् . ्मु्ही ्े 
्हा्नू खरोखर र्डवनू आणणयास मद् केली पाश्हिे. माझया मलुाच ेठीक चालले आ्ह.े म्ेहरबानी 
करून माझया प्कृ्ी् काय चलाबचल ्हो्े ्ी तयास कळव ूनका. तयाचया शवषयीचा माझा अदंाि 
चकुीचा नसेल ्र माझया प्कृ्ीशवषयी ्ो फारच काळिी लावनू रे् े असे मला वाि्े.” 

(८.२.८६ च ेपत्र)

पढेु मात्र सरकारी कामाखरेीि दसुरी काम ेघयावयाची रावसा्हबेांनी बंद केली; “्थाशप िनुी 
काम ेफार अस्यामळेु ्ाप ्हो्ो.” असे म्हण्.

शवकृ्ी बंद झाली असे तयांना वािले परं् ुिक्तीचा ऱ्हास वष्लभर ्हो् ्हो्ा. “क्षधुा सामानय. 
सालगदुस् थं्डी सोस् असे श््की सोस् ना्ही.”

“एकदा कािीस अस्ाना आलेला ्ाप वाईि ्हो्ा. एका अथवी ्ो आला ्े बरे झाले. 
तयाचयामळेुच प्कृ्ीच ेशनदान चांगले कर्ा आले. सव्ल प्कारे ्ी सधुारेल अिी वयवसथा करी् 
आ्ह.े ‘अनायासन मरणम’् कसे साधले एवढाच प्श्न सो्डवावयाचा आ्ह,े पण सिु् ना्ही. बनारसच े
वैद्य म्हण्ा् ‘्मु्हाला ्ारूणय प्ाप् करून दे् ो.’ ्ही तयांची क्पना मला आव्ड् ना्ही. ्थाशप 
माझा रोग ्े बरा करी् आ्हे्  ्ेव्हा सवसथपण े्े दे् ील ्े औषध रे् ले पाश्हिे.”
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या पढुील पत्रा् उदासीन्ेचा ्छिा फार येऊ लागला. “प्कृ्ी समुारवि आ्ह.े परं् ु आ्ा 
अनायासेन मरणम ्शवना दनैयन िीवनम ्याक्ेड लक्ष दणेयाचा धम्ल आ्ह.े म्हणनू पत्राचया सरणीस 
उदासीन्ेचा रंग ये्ो.” (वे. वामनराव िोिी यांना २०.१.८७ च ेपत्र) “अिा री्ीने आणखी एक 
उन्हाळा गेला. ्ेवढ्याने मी पषुकळ शिकलो. अिनू एक शिकावयाच ेआ्ह.े काम म्हणिेच मला 
शिवं्पणा वाि्ो. तयाचया उलि अरेरे! सव्लच खदेकारक! मी तयासच मतृय ूम्हण्ो!!” (्डॉ. श्ड. 
कूना यांना ३.३.८७ च ेपत्र) “वैद्य यांच ेम्हणण ेअनय मनोवयापारा् शिरावे ्ेच मला इष् आ्ह.े परं् ु
एकदम रो्ेड भरधाव चाल्ाना थांबशवणयाच ेि्ड प्ेडल. वामनराविींचया म्े मश्हनयाने प्कृ्ी 
सधुारेल. ्से ्होवो. पण आ्ा शसथतयं्र पाश्हिे.” (भासकरराव गा्डगीळ यांना पत्र २.८.१८८७) 
सव्ल पत्रे ्हा्ांनी शलश्हणयाचा क्रम असे ्ो याचयापढेु तयांनी बंद केला. 

“मी सांगनू ्ह ेपत्र दसुऱयाने शलश्हले आ्ह ेतयाची माफी असावी.”
(१३.१.८८ च ेरािेंद्रलाल शमत्र यांना पत्र)

गोवध्लनदास खिाव ्ह े शिमखाना काढी् ्हो्े तयासंबंधी काम करणयाचया आ्ड प्कृ्ीमान 
ये् आ्ह े असे रावसा्हबेांनी तयांना कळशवले. २८.१.८८. “मी शनराि झालो असे पत्रावरून 
वाि् असेल पण ्सा ना्ही. पण फार आिा्ही वाि् ना्ही. भगवद्ी्ेचा बारावा अधयाय वाचा. 
सामाशिक, नैश्क व रािकीय भमूीचा नकािा काढ्ाना आ्ा पिावर शबंद ूनवे रे् ले पाश्हिे्. 
मी प्कृ्ी राखणयाच ेकरी् आ्ह.े श्चा ऱ्हास करी् ना्ही. पररशसथ्ी बलवान आ्ह.े पण श्चयावर 
अमंल बसशवन.” 

(३०.४.८८ च ेबापसूा्हब आठ्ये यांना पत्र)

आ्ा िबर खिपिी अगदी बंद के्या ्होतया. शम. व्ुड यांनी एक शमाच े काम करणयास 
रावसा्हबेांना शवनं्ी केली ्हो्ी. तयाला उत्र असे शमळाले- माझयाने ्होणयासारख े असेल ्े 
करणयाची माझी ्यारी आ्ह.े परं् ुमाझ ेनाव ्ह्ली शकतयेक मश्हने आिारी मनषुयांचया यादी् 
आ्ह.े माझा रोग अश्शम ्हा आ्ह.े याला उपाय लो्हाशब्हा शिवाय पणू्ल शवशां्ी ्हा आ्ह.े ्हा 
िवेिला ्र मला अगदी खप् ना्ही. पण काय करू! तयाच ेपढेु ्हा् िेकले पाश्हिे्. २८.८.८८.

“बाप ू मला म्हण्ा् ्मु्ही ्ह्ली शनराि शदस्ा. असे शदसावयाला सवगवीचया गंधवाहंला्ही 
कधी कधी कारण र्ड्े. पण मी शससीफस३ प्माण ेकाम करी् आ्ह.े ्सेच चालो! उद्योग म्हणिे 
सिीव्ा व सिीव्ा म्हणिे उद्योग.” 

(४.५.८८ च ेदािीसा्हबे खरे यांना पत्र)

कृषणािीपं् नलूकर यास प्कृ्ीची सवयंकृ् उपेक्षा म्हण्. या स्् आरामशनरपेक्ष उद्यागाने 
उत्म प्कृ्ी आ्ा कायमची शविीण्ल झाली व मनाची ्यारी यापढेु झालेली शदस्ेिः- “माझया 
मलुाकर्ा आणखी का्ही वषते िगावे अिी इच्छा आ्ह ेव मला आिा वाि् आ्ह ेपरं् ुआयषुयाची 
दोरी िर ्िु्च असेल ्र माझी पणू्ल ्यारी आ्ह.े” (१६.९.८८ च ेबापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र) 
“१८८८ चया िनू मश्हनयापासनू माझी प्कृ्ी असवसथ आ्ह.े श्चा िवेि ऑकिोबर मश्हनया् 
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शदवाळीचया समुारास झाला ्हो्ा. शीरामाचया कृपेने कालचक्र शफरून आ्ा सवासथय झा्यासारख े
झाले आ्ह.े”

या साली ऑकिोबर मश्हनया् रावसा्हबे आप्या वा््डया् पणुयास रा्ह् ्हो्े. ्डॉ. शभकािी 
चोभ े औषध दे्  ्हो्े. भकू लाग ू लागली. ्ीन मलै चाल ू लागले. संसकृ्ाच े वाचन सरुू केले 
व मुबंईस िाणयाच ेमना् आणले. ्ो तयांना मचू्छा्ल आली व जवर्ही आला. ‘रिाइिस ् श्डसीझ’ 
नावाचा रोग झाला ्हो्ा. ्ेणकेरून लरवी्नू आ्बयमून म्हणनू एक पदाथ्ल िाऊ लागला. तयावर 
लो्ह व अभ्क यांनी मुबंईस आ्यावर गणु ये् ्हो्ा. १८८८ चया अखरे िनुया कामाची व सरकारी 
कामाची वयवसथा ्ी न ्हो्ील ्र करून ठेवली ्हो्ी. ्री काम अगदी िाकले नव्ह्े एवढेच 
ना्ही, पण बा्हरे दिेा् काय चालले आ्ह ेश्क्ेड्ही लक्ष दे् . शत्रशवक्रमराव आठ्ये ्ह ेरिह्मदिेा् 
िाऊन येथील लोकांस व ््लमानपत्रा् लेख शल्ूहन श्क्ेड वयापारास बोलाशव् ्हो्े तया गोष्ीक्ेड्ही 
रावसा्हबे लक्ष दे्  ्हो्े.

“्मु्ही ्हकीक् शलश्हली ्ी ऐकून आनंद झाला. इक्डील लोक ्मुचयासारख ेिाणयािोगे िे 
अस्ील ्े वयापाऱयाचया शनशमत्ाने ्ेथे गे्यास कोण्ा वयापार ्े करू िक्ील ्े शलश्हणयािोगे 
अस्यास शल्हावे.” 

(४.१.८९ च ेपत्र)

कारण तयांनी अिनू धीर सो्डला नव्ह्ा. “माझी प्कृ्ी चांगली आ्ह ेअसे म्हणव् ना्ही; परं् ु
माझा शनश्चय झाला आ्ह.े शदवसेंशदवस मी बरा ्होणार असा आग््ह धरला आ्ह.े”

्िते िास्ती यांना मुबंईला आणनू ्डॉ. रािेंद्रलाल शमत्र यांचयाकरर्ा व आपणाकरर्ा औषध े
रावसा्हबे करवी् ्हो्े. १८८९ चया फेरिवुारी् पनु्हा मचू्छा्ल आली. ्री, “माझी प्कृ्ी बरी ्होईल 
अिी वैद्यांचया ्ों्डची वा्ा्ल आ्ह,े” अिीच पत्रे िा् अस्.

 “रामाची मिवी असेल ्से ्होईल. काळ शवपरी् शदस्ो.”
   (१०.२.१८८९ वै. िोिीबवुांस पत्र)

“शम करू नये व काळिी सो्डावी. दसुरीनेच मला ््डाका शदला आ्ह.े या गोष्ीचा पढेु फायदा 
रणेयाचा शवचार आ्ह.े माझ ेदखुण ेकठीण आ्ह.े ्ही गोष् ्मु्हापासनू मला लपशव्ा ये् ना्ही.”

(नवलशब्हारी वािपेयी यांना पत्र)

आ्ा भोवळ येऊ लागली व पाठ दखु ूलागली. पढेु पढेु हृदय अिक्त झाले. रावसा्हबेांनी फोिो 
काढून दणेयाशवषयी शिशिरबाबूंची शवनं्ी मागे एकदा अमानय केली ्हो्ी. परं् ुआ्ा तयांच ेशमत्र 
्डा. की्वीकर यांनी शवनं्ी के्यावरून फोिो रऊे शदले व तयांचया का्ही प््ी्ही तया प्संगाचया 
समरणाथ्ल काढवनू आणव्या.

पनु्हा िरा बरे ्होऊन माच्ल मश्हनया् ्हायकोिा्ल् िाऊ लागले. ् ो ् ेथेच तयांना तयाच मश्हनयाचया 
२७ वया ्ारखसे म्ूछा्ल आली. बेिदु्ध अवसथे् तयांना ररी आणले. दोन मश्हनयाची रिा काढली, 
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्ेव्हा िां्ाराम नारायण यांची नेमणकू तयांचया िागेवर झाली. नया. कॅन्डी., नया. िाश्ड्लन, शम. 
फाकस. इगं्ि व श्हदंी शमत्रांची समाचाराथ्ल गदवी झाली. रसतयावरून गा््डयांचया चाकांची किकि 
्होईल म्हणनू ििेारचया रसतयांवर गव् पसरशवले ्हो्े. एशप्ल मश्हनया् िरा बरे वािले. सिु्डनि्स 
शलिररी आशण सायशनिशफक सोसायिीचया मलुींचया िाळांचया बक्षीस समारंभाचया शचठ्यासदु्धा 
रावसा्हबेांचया नावाने शनरा्या. पण ्े फुकि ्हो्े. ्डॉकिर ्होिेल, ्डॉ. दिेमखु व ्डॉ. खरे यांच े
प्यतन सव्ल फुकि गेले. िवेिी म.े मश्हनयाचया ९ ् ारखसे तयांचा अं्  झाला. अं् कालची एकच गोष् 
मोठी सांगणयासारखी व शवचार करणयासारखी आ्ह े्ी अिी.

िवेिी रावसा्हबेांना ्ाप १०८ श्डग्ी आला ्हो्ा. तया योगाने १२ ्ास बेिदु्ध शसथ्ी् ्हो्े. 
िवेि केव्हा ्होईल ्े कळणयासारख ेनव्ह्े म्हणनू िवळ एक-दोन शवश्वासाची माणसे ठेऊन ्डॉकिर 
म्ंडळी िरा गचचीवर उका्डा फार ्हो् ्हो्ा म्हणनू उर््डयावर िाऊन बसली. अं्  इ्का िवळ 
आला आ्ह ेअसा संिय्ही आला नव्ह्ा. मधयेच ऐक्ा् ्ो मोठ्यांनी उचचारलेला 'राम' िबद 
सवाहंचया कानांवर शत्रवार प्डला. चपापनू िाऊन प्हा्ा् ्ो प्ाणोतक्रमण झालेले ्हो्े. िो प्ाणी 
१२ ्ास मचू्छा्लवसथे् ्हो्ा तयाची ्ी म्ूछ्ल िाऊन ्ही प्ाणोतक्रमण वेळा आ्ह,े आ्ा परमशे्वर 
नामसमरण करणयाचा क्षण आला आ्ह ेह्ाच ेज्ञान तयास ्होऊन ् ीन वेळा रामनामाचा रोष करणयाच े
तयास सचुले! याच ंनाव पवू्ल पणुयाई! इ्हलोकीची ्पश्चया्ल! व परलोकाची आिा! भगवं्ांनी म्हिले 
आ्ह.े

अं् कालेच मामवे समरन ्मकुतवा कलेवरम ्।
। यिः प्याश् तयिनद्ेह ंस याश् परम गश्म ्॥

     (भगव्गी्ा)

आपला िवेि असा ्होणयाची तयांची इच्छा पश्ह्यापासनू ्हो्ी. १८७१ साली आपली 
कंु्डली एका शवर्ान जयोश्शव्लदास तयांनी दाखवावयास पाठशवली. ्ी बरोबर एक प्श्नांची यादी 
्हो्ी तया् अन्े नारायणसमशृ्िः असा प्संग येईल की ना्ही ्हा एक प्श्न ्हो्ा. या तयांचया िनमभर 
केले्या बलव् ्इच्ेछप्माण ेतयांना परमग्ी प्ाप् झाली असलीच पाश्हिे या् संिय ना्ही. झाले! 
रावसा्हबे आप्या पतु्रास, जयाला ्े आशमा्ील ्रुण आिा४ असे म्हण् अस्, तया आप्या 
आव्डतया पतु्रास, आप्ेष्ांचया थार पररवारास व जयांकरर्ा तयांनी आपला द्ेह िनमभर शझिशवला 
तया आप्या दिेबांधवां्, ्े माग्ल सो्ूडन गेले. तयांची स्ेि मू् वी, कंठाचा शसं्हनाद व वाराची 
चपलग्ी ्ही जयांना पररशच् ्हो्ी तया आप्ेष्ांचया पोिा् िो क्ड तयावेळी आला असेल तयाच े
वण्लन करण ेअिकय आ्ह.े 

का्ही मतृयलेुखांचा सारांि पढेु शदला आ्ह े तयावरून शभनन म्ांचया परुसकतयाहंची म्े 
रावसा्हबेांचया चाररत्रपद्ध्ीशवषयी किी ्हो्ी ्े शदसनू येईल.
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मुबंई गॅझिे
इगं्िीच ेभाषां्र

अगंची शवर्त्ा, कायदपेंश्ड्ां् उचच पदवीची प्ाप्ी, मुबंईचया व कलकत्याचया काउशनसला् 
्हा्नू र्डलेली अशर््ीय कामशगरी, यांचया योगाने प्शसद्धी पावलेला एक मुबंईचा प्मखु नागररक 
रावसा्हबेांचया मतृयनेू ना्हीसा झाला.

असा मनषुय ्हा्चा िाऊ दणेयाची आमची सोय नव्ह्ी. तयांचया पथूशुवद्यालंकृ् ्ीव्र बशुद्धला 
आपला प्भाव दाखशवणयास तयांचया वकीलीचया धदं्या् व कायद्याच ेप्माणभू्  ग्ंथ शलश्हणया् 
फार अवसर साप्डला. पश्ह्याने मुबंईचया कायद ेकाउशनसला् व नं्र वररष्ठ काउशनसला् आप्या 
उद्योगाने व अनभुवाने रावसा्हबे आप्या दिेबांधवांचा फायदा करू िकले. मुबंईचया सव्ंत्र 
मयशुनशसपल संसथेची उभारणी बळकि व सिास्त पायावर करणयास यांनी सा्हायय केले. परुा्न 
धमा्लशभमानी पक्षा्ले ्ह ेरिाह्मण असनू आप्याप्माण ेलोकश्ह् करणयाची इच्छा असणाऱया सव्ल 
मनषुयांबरोबर सौ्हादा्लने काम करू िक्. याच ेकारण तयांचया हृदया् स्हानभुू् ी वस् ्हो्ी व 
तयांची बदु्धी सव्लग््हणिक्तीसंपनन ्हो्ी. तयांच ेवाचन पषुकळ असनू तयांचा खािगी ग्ंथसंग््ह फार 
मोठा ्हो्ा. तया् पौवा्लतय शवद्याशवषयक पसु्के, कायद्याची पसु्के, पालमेंिच ेररपोि्ल व पाशश्चमातय 
दिेां्ील ्त्वज्ञानशवषयक पसु्के ्हो्ी. संग््ही् केलेली पसु्के िोभकेर्ा कपािा् लावलेली 
नव्ह्ी; पण उपयोगाकर्ा ्हो्ी. असाधारण शवर्ान इगं्ि ग्ृहसथाससदु्धा प्शसद्धीस आणील इ्के 
तयांनी िकेसशपअर, शम्िन, सपेनसर व इ्र इगं्ि कवी यांचया कशव्ांच ेज्ञान शमळशवले ्हो्े. वरील 
कवींचया कावया्ील उत्म उ्ारे ्े ्ों्डपाठ म्हण् व तयापासनू तयांचया संवादी व सोतसा्ही मनास 
तया्ील सौंदय्ल सौखयकारक ्होई. ्ह ेउदार म्ाच े्हो्े व यांचया बशुद्धला आधशुनक उपयोगी वळण 
लागले ्हो्े. िवेिी िवेिी तयांना असे वािू लागले ्हो्े की आमचया प्ग्ीचया आ्ड येऊन िे 
लोक पवू्ल संप्दाय व आचार यांचा शवचारच करी् ना्ही् ्े लोक श्ला अप्श्ष्ठा आण्ील. 
लोकांचया मनाची ्यारी झा्याचया अगोदरच िी सधुारणा लादावयास इ्र लोक पा्ह् ्हो्े ्ी 
सधुारणा करणयाच े्हळू्हळू वाढ् िाणाऱया लोकांचया म्ावरच ठेवणयाची तयांची प्वतृ्ी ्होऊन 
सव्ल चळवळीपासनू ्े सािकंपण ेअशलप् राश्हले. रावसा्हबेांच ेबशुद्धसामथय्ल अगोदरच मोठे ्हो्े. 
तयांनी मोठे शवद्याबल प्ाप् केले ्हो्े. व तया् उत्म िीलाची भर प्ड्यामळेु दसुऱयाने आरंभ 
केले्या काया्लस उचलनू धरणयापेक्षा आपणच आरंभ करणयाची तयांची इच्छा शदसे. तयांचया मदा्लनी 
सवभावामळेु यरुोपीयन समािा् तयांनी पषुकळ दृढ शमत्र संपादन केले ्हो्े. तयांचा सव्ंत्रपणाचा 
बाणा म्हणिे आप्याच म्ाप्माण ेवागणयाचा शनश्चय अथवा ्हट् आ्ह ेअसे म्हणणयाचा शकतयेक 
वेळा प्डणारा मो्ह िरी सदोशद् बािलूा सारण ेिकय नव्ह्े, ् री रावसा्हबेांचया मदा्लनी सवभावामळेु 
तयांचयावरील सव्ंत्रपणाचया बाणयास यरुोपीयन मान दे्  अस्. शीमं्  रिह्मकुळा् िनम रऊेन 
पेिवयांचया दरबारा् तयांचया पवू्लिांनी शमळवले्या उचच पदवीचा अशभमान बाळगणारे ्ह ेखरे श्हदं ू
्हो्े. अननयसाधारण बशुद्धमत्ा आणखी ज्ञानप्ाप्ी यांचया िोरावर यांनी आप्या भागयाच ेमदंीर 
सव्:च उभारले ्हो्े. सरकाराने तयांची शकंम् ओळखणया् शनमा्लतसय्ल बदु्धी दाखशवली ्हो्ी. ्ह े



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 2 / 648

आठ वषते मुबंई काउशनसलच ेसभासद ्हो्े व चार वषते वररष्ठ काउशनसलच े्हो्े. सरकारी वकीलाच े
िबाबदारीच ेकाम सरकारास समाधानकारक झाले व तयांना्ही प्श्ष्ठाकारक झाले. तयांना रावसा्हबे 
व सी. एस. आय या पदवया शद्या तया तयांचया गणुांपढेु का्हीच नव्हतया. श्हदंधूम्लिास्तावर यांनी 
शलश्हले्या ग्ंथांमळेु व ्िीच इ्र मराठी् व इगं्िी् शलश्हले्या ग्ंथामळेु वाङ्मयशवषयक की्वी 
यांना प्ाप् झाली आ्ह.े अिा मनषुयाच ेनाव ब्ुह्काळ रा्हील.

िाइमस
इगं्िीच ेभाषां्र

रावसा्हबे शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक यांचया मतृयनेू ्डॉ. बलेनी म्हणाले तयाप्माण ेएक मुबंईचया 
अशखल श्हदंसूमािाचा पढुारी ना्हीसा झाला व तयाची िागा भरून रणे ेअिकय नसले ्री कठीण 
िाईल. शदवसानशुदवस ना्हीसा ्हो् िाणाऱया वगा्ल्ील ्े एक ्हो्े. श्हदंू् ील उत्म श्हदं ूअसनू 
पाश्चातय शवद्ये् तयांनी दृढावगा्हन केले ्हो्े. श्हदंी लोकांना बशुद्धम्ेबद्ल उ्ेिन दणेयाची व बक्षीस 
दणेयाची शरििीि राजयवयवसथे् शदसनू येणारी िी शनिःपक्षपा्ी चाल आ्ह ेश्चया योगाने ्ह ेफार पढेु 
आले. ्री पिेवयांचया रराणयािी आपला संबंध ्हो्ा ्ह े्े कधी शवसरले ना्ही्. श्हदंी वकीलां् 
यांनी पश्हली पदवी शमळशवली व सरकारी वकील ्होणयापयहं् वाढ् गेले व यांना िर आणखी 
आयषुय लाभले अस्े ्र ्हायकोिा्लचया िजिाची पदवी यांना प्ाप् झाली अस्ी. कायद्याचया 
प्श्नां् यांची कुिल म्ी चांगलीच चाले.

तयांनी आपली िी रौपय ्लुा केली ्ी तयांचया पवू्लिांस अशधक िोभली अस्ी.

यांना शमळालेला फुरस्ीचा अध्लवेळ यांनी रािकीय व शिक्षणशवषयक सधुारणांचा परुसकार 
करणया् रालशवला व दसुरा अध्ल जया सामाशिक सधुारणसे दसुरे पषुकळ तयांच ेसशुिशक्ष् दिेबांधव 
अशधक मान दे् ा् ्ी करणयाचया प्यतनाचा अवमान करणया् रालशवला.

तयांचया उतकृष् गं्थसंग््हालयां् इगं्िी सारसव्ा्ील उत्म उत्म ग्ंथ भरलले आ्हे्  व 
तयांचा तयांनी बारकाईने अभयास केला ्हो्ा. ्री तयांची प्शसद्धी संसकृ् शवद्ये् उत्म प्वीण्ा 
शमळशवलेले अिीच सव्ल श्हदंसुथानभर ्हो्ी. ह्ांची बदु्धी दृढ़संक्पव्ी, इच्छािक्ती बलव्ी व 
म्ी शवशवधशवषयाकष्लक आशण शवलक्षण ्हो्ी. एलशफनसिन इशसिि्यिूमधनू िे पश्ह्याने बशुद्धमान 
शवद्याथवी ्यार ्होऊन बा्हरे प्डले तया सवाहं् यांचयाएवढा कदाशच् दसुरा ्होऊन गेला ना्ही. 
शवद्यादवेीपासनू फायदा झाला ्ह े् े कधी शवसरले ना्ही्. मुबंईचया शवश्वशवद्यालयाची भरभराि व्हावी 
म्हणनू आमरणा् तयांनी सारख ेप्यतन चालशवले ्हो्े, कॉपणोरेिनचया पवूवी िे. पी. चया सम्ूहा् व 
कॉपणोरेिनची सथापना झा्यावर कॉपणोरेिनमधये व िाउन काउशनसलमधये काम कर्ाना तयांचके्ेड 
पढुारीपण असे. X X X मुबंईचया व कलकत्याचया काउशनसला् ्े आपणास लोकांच ेप्श्शनधी 
समिनू सव्ंत्र बाणयाने काम करी्. ्त्वाकर्ा झग्डणया् ्े कधी कधी पराकाष्ठा करी्; परं् ु
आप्या स्हकारी िनांचा मान ठेवी् आशण तयांचयािी साव्लिशनक वादा् प्ड्यावर शक्ी्ही 
म्भदे झाला ्री आप्या प्श्सपधया्लिी िे तयांच ेखािगी ना्े असेल तया् ्े कधी्ही शबरा्ड 
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पा्ूड दे्  नस् आशण कदाशच् याशवषयी कालच शम. ऑशलव्हनि यांनी तयांचा फारच प्ामाशणकपण े
गौरव केला आ्ह.े शम. ऑशलव्हनि म्हणाले, “आम्हा दोरांमधये पषुकळ म्भदे ्हो् असे ्री माझया 
मुबंईकर श्हदंी शमत्रां् रावसा्हबेांचया्ूहन अशधक प्ामाशणक श्ह्ेच्ूछ झाला ना्ही. श्हदंधूम्लिास्तावर 
तयांनी शलश्हलेले ग्ंथ आधारभू्  झाले आ्हे् . शवशवध मागाहंनी प्शसद्धी शमळवणयास वशकलीचा 
धदंा संभाळून वेळ ्री कसा शमळाला याला उत्र ्डॉ. बलेनी यांनी शदले आ्ह.े” ्डॉ. बलेनी म्हणाले 
“प्हािे ४ वाि्यापासनू शनिावयाची वेळा ्होई्ोपयहं् ्े एकसारख ेकामा् वयग् अस्.” याच 
्डॉकिरांचया अशभप्ायावरून आम्ही असे म्हण्ो  की ्हचे शवशां् उद्योगसा्तय याचा मतृय ूलवकर 
ओढवणयास कारण झाले. रावसा्हबेांना भर रोसा् मरण आले. रावसा्हबेांची उत्रोत्र िी अशभवरृ्ी 
्हो् गेली ्ी असे सांग्े की बशुद्धमान श्हदंी ग्ृहसथांस शरििीि राजया् फार वर चढ्ा ये् ना्ही ्ही 
िी का्ही लोकांची समि आ्ह े्ी खोिी आ्ह.े पढेु मागे रावसा्हबेांच ेचररत्र शलश्हणयास एखादा 
तया कामाला योगय असा मनषुय शमळेल व ्े रतनाशगरीस इगं्िी िाळे् िाऊ लाग्यापासनू गव्हन्लर 
िनरलचया सभे्  तयांचा प्वेि ्होई्ो िेवढा तयांचा चररत्रभाग ्होईल ्ेवढा प्शसद्ध ्होईल अिी 
आिा आ्ह.े

इदंपु्काि
इगं्िीच ेभाषां्र

या श्हदंी समािाचया ज्ञानवदृ्ध पढुाऱयाचया मतृयचू ेवतृ् ऐकून या दिेा्ील सव्ल लोक गाढ िोका् 
शनमगन ्हो्ील. म्ंडशलकांची उदात् व की्वीमान चाररत्यपद्ध्ी, साव्लिशनक श्ह्ाला िपणयास 
रक्षापरुुषाप्माण ेतयांनी दाखशवलेली िागरूक भक्ती व सवाहं् शेष्ठ असा तयांचया सवभावा् शदसनू 
येणारा सवा्ंत्याचा बाणा या गोष्ींनी साव्लिाशनक काम ेकरणाऱया म्ंडळी् यांना अशर््ीयत्व प्ाप् 
झाले ्हो्े व शभनन शभनन लोकांचया मना् तयांना शि्की उचच पदवी प्ाप् झाली ्हो्ी, श््की 
शमळण े फारच थो््डयांचया निीबी ये्े. यांनी शवशवध मागाहंनी आप्या बशुद्धसामथया्लने व सरळ 
भावाने दिेसेवा केली व अमकू एक करण ेसव्लथा उशच् आ्ह ेअिी तयांची खात्री झाली की ्े ्े 
शनभ्लयपण ेकरून िाकणयास मोठ्या धीराने लढ् अस्. म्हाराषट् म्ंडळीच ेयांचया मतृयनेू झालले 
नकुसान बरेच शदवस भरून येणार ना्ही. म्हाराषट् म्ंडळी् यांची िागा कोण भरील याचा िोध 
करण ेवयथ्ल आ्ह.े ्ेलंग ्ह ेउदयोनमखु ्ारा आ्हे् . रावसा्हबेाची पदवी प्ाप् ्होणयास तयांना अिनू 
अवकाि आ्ह.े ्थाशप सरकारी नोकरीची िृखंला ्ेलंगांचया पदी न प्ड्यामळेु सव्ंत्रपण े व 
शनभ्लयपण ेश्हदंी लोकांचया श्ह्ाकर्ा लढणयास योगय असा एक परुूष फक्त ्ेच आ्हे् . व आम्ही 
फक्त तयांचयाक्ेडच बर् आ्हो्. गे्या ्ीन वषते सामाशिक सधुारणशेवषयी िो क्डाकयाचा वाद 
सरुू ्हो्ा तया् म्ंडशलक यांनी िो पक्ष उचलनू धरला तयाचया योगाने का्ही शठकाणी शकतयेक 
लोकांच ेमन तयांचयाशवषयी दशूष् झाले आ्ह ेव तयांनी का्ही किू िबदांचा उचचार केला ्ो ्साच 
एका पवू्ल काली अनचुचारर् ्हो्ा. आमचया म्े या पवू्लग््हपे्रर् प्काराला मळुीच कारण नव्ह्े. 
रावसा्हबेांनी सधुारणशेवषयी मनाची अशधक उदार्ा िर दाखशवली अस्ी ्र अशधक सधुारणा 
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झाली अस्ी ्थाशप अिी आिा व कुरकुर करणयास आम्हास िागा नव्ह्ी. कारण सामाशिक 
बाब्ी् तयांच ेपरुाणम्वाशदतव ज्ञानोद्ीशप् ्हो्े. एका काळी या बाब्ी् आप्या समकालीन 
शमत्रांचयापढेु यांनी आरा्डी मारली ्हो्ी पण तयास आ्ा ्ीस वषते ्होऊन गेली. स्तीशिक्षणाच े
फायद्याशवषयी व अवशयक्ेशवषयी यांची एक वेळ खात्री झा्याबरोबर ्े ने्हमीप्माण ेशनभ्लय व 
सोतसा्ह अिा शचत्ाने स्तीशिक्षणाच ेकैवारी थो्ेड अस्ा व तयांचयापढेु शवकृ् लोकम्ाचा ्डोंगर 
उभा अस्ा स्तीशिक्षणाच ेकाय्ल अगंावर रे् े झाले. व सामाशिक बाब्ी् समलू क्रांश्कारक झाले. 
का्ही शदवसांनी ज्ञानाचया प्साराने का्ही लोक स्तीशिक्षणाचया बाब्ी् तयांचयाबरोबर आले व का्ही 
तयांचया पढेु िाऊन आशधकाशधक सामाशिक सधुारणा र्डवनू आणणयाच ेप्श्पादन करू लागले. 
तयापासनू रावसा्हबे परावतृ् राश्हले. म्हणनू काळ्ही शफरला. इ्र मनषुय पढेु गेले व रावसा्हबे िेथे 
्हो्े ् ेथे राश्हले. असे पाश्हले म्हणिे सधुारणचे ेबाब्ी् एकवेळा ् े समािक्रांश्कारक कसे गशणले 
गेले व मागा्ूहन परुाणम्वादी कसे गणले गेले तयाचा उलग्डा ्हो्ो. सामाशिक सधुारणसेंबंधी 
तयांची कामशगरी सवणोत्म नसली ्री रािकीय व शिक्षणशवषयक व सथाशनक सवराजयशवषयक व 
वाङ ्मयशवषयक तयांनी िे काय्ल शवश्वशवद्यालया्, कॉपणोरेिनमधये, कायदकेान ूकरणाऱया सभमेधये 
शवलक्षण उद्योगाने, उतसा्हाने व शनभ्लयपण ेकेले, तयामळेु तयांच ेस्हकारी शमत्रसदु्धा चाक् झाले, 
असा मनषुय आमचया्नू गेला ्ही एक आमचया राषट्ावर आपत्ीच कोसळली म्हणावयाची.

सबुोध पशत्रका
इगं्िीच ेभाषां्र

िवळ िवळ ्ीस वषते रावसा्हबेांनी शवशवधरी्ीने या ि्हरां्ील, इलाखयां्ील व दिेां्ील 
लोकांचया श्ह्ाच ेशभनन प्कारे श्ह् करून लोकदृष्ी आप्याक्ेड वेधनू रे् ली. रावसा्हबेांच ेनाव 
जयाचया ् ों्डी ना्ही असा एक बशुद्धवान परुूष कोठे्ही आढळला ना्ही. इ्कया वष्ल साव्लिशनक काम े
करी् अस्ा तयांचा स्हवास असंखय िनांिी आला. शभनन शभनन म्ाचया लोकांनी तयांचयावर 
उलि सलुि िीका केली परं् ुतयांनी िे उत्म िील दाखाशवले तया बाब्ी् ित्र ूव शमत्र ्ह ेदोर्ेही 
तयांची प्िसंा कर्े झाले. सामाशिक बाब्ी् तयांनी मारलेली आरा्डी पढेु पढेु शिकली ना्ही. 
परुा्न सांप्दाय व पवू्लग््ह यांना ् े अशधक मान दऊे लागले. ् रीसदु्धा रावसा्हबेांची प्िसंा करणयास 
आमचयािवळ पषुकळ कारण ेआ्हे् . व आमचया दिेबांधवांनी तयांचा अशभमान बाळगणयाला ्ही 
कारण ेआ्हे् . तयांनी िी का्ही काम ेकेली ् ी तयांचया उद्यमसा्तयाचया, अशर््ीय संके्ानवु ््लनाचया 
व शनयशम् सवयीचया िोरावर केली. ्ह ेब्ुह्ेकांस साधले ना्ही. या श्न्ही गणुांचया अभावाशवषयी 
तयांच ेइ्र दिेबांधव (सशुिशक्ष् धरून) प्शसद्ध आ्हे् . ्ह ेश्न्ही गणु तयांनी ल्हानपणीच प्ाप् करून 
रे् ले ्हो्े. तयांचया वक्तिीरपणाची शकंम् लोकांना ओळखली ना्ही कारण तया बाब्ी् तयांची 
वागणकू फार क्डक ्हो्ी. िॉड़ कृ् शवद्याथया्लस उपदिे करणारे पसु्क रावसा्हबेांनी कॉलेिमधये 
अस्ाना वाशचले व तयाच ेतयांनी भाषां्र्ही केले; परं् ुसव्िःची सधुारणा करणयाचा तयांचा शनश्चय 
दसुऱया कोणी दाखशवला ना्ही. तयाचप्माण े आपली म्े लोकांना रुचली ना्ही् ्री धीिाईने 
व अपवू्ल सव्ंत्र बाणयाने लोकांपढेु आप्या आिपेु्रर् भाषे् मां्डावयास मागे रे् ले ना्ही. या 
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गणुाची ्ारीफ यरुोशपयन लोकांनी केली आ्ह.े कॉफ्ड्ल प्करणाचया ब्ुडािी श्हदंी अशधकाऱयांचा 
शभत्रेपणा ्हो्ा असा अशभप्ाय सर आर. वेसि यांनी शदला. ब्ुह्ेक श्हदंी लोकां् असणारा ्हा 
शभत्रेपणा रावसा्हबेां् नव्ह्ा. मनाचा शनश्चय सव्ंत्र्ेचा बाणा, शनयशम् सवयी व प्बल इच्छािक्ती 
या सवाहंची उदा्हरण े मागे राश्हले्या लोकांनी शगरवणयासारखी आ्हे् . आधी कोणी अनकुरण 
करणयासारख े्होऊन गेले ना्ही् अिी ्क्रार करणयास एिील सशुिशक्ष् लोकांना ्क्रार राश्हली 
ना्ही. जयांनी यांची मू् वी प्तयक्ष पाश्हली ्हो्ी तयांचयावर यांच ेविन प्ड्याशिवाय राश्हले ना्ही 
व ्े यांचया उदा्हरणाने पे्रर् झा्याशिवाय राश्हले ना्ही्. अिनू शकतयेक पढुील शपढी्ील 
लोकांचया मनावर म्ंडशलकांचया उदा्हरणाने िसा ठसा बसेल ्सा कोणचया्ही परकीयाचया 
उदा्हरणाने बसणार ना्ही.

मराठा
इगं्िीच ेभाषां्र

रावसा्हबे शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक यांचया मतृयचू े वतृ् ऐकून अशखल श्हदंी समािाला 
आकशसमक धकका बसेल. एक मोठा मनषुय गेला व ्सा दसुरा केव्हा शमळेल ्े कळ् ना्ही. तयांची 
नसु्ी सथाशनक कामशगरी लक्षा् रे् ली ्री फक्त श्चयामळेुच आम्ही तयांची समृ् ी सनमानपवू्लक 
िागृ्  ठेवावी एवढा श्चा आमचवेर ्हकक आ्ह.े परं् ुरावसा्हबेांच ेकाय्लक्षेत्र फार शवस्ृ्  आ्ह.े 
शभनन शभनन समािा्ील लोक, म्हणिे पारिी, मसुलमान, गिुरा्ी, दशक्षणी व यरुोशपयन ्ह ेसव्ल या 
शवर्ान रिाह्मणाचया सव्ंत्र बाणयाची प्ामाशणकपणाची व उद्योगाची ्ारीफच करी्. म्भदे -िो 
आ्ािा ददुदैवाने अशधकाशधकच उक्तरूढ ्हो् आ्ह े्ो तयांचा व इ्र कोणाचा नव्ह्ा असे ना्ही; 
पण कसे्ही असले ्री जयांचयािी तयांचा म्भदे असे तयांनी असे मोकळपण ेकबलू केले आ्ह े
की प्ामाशणकपणा व प्बल इच्छािक्ती ्ह ेया परुुषाच ेमखुय गणु ्हो्े. तयांचया लोकशप्य्ेच ेर्हसय 
या्ूहन खोल आ्ह.े परायत् अस्यामळेु दशक्षणी रिाह्मणाच ेया शदवसा् िेव्हा वयशक्ति: शनद्ललन 
्हो् आ्ह,े िेव्हा शभत्रा, अधशृ्मान, धा्डसाशिवाय लोभी व वररष्ठाच ेअनकुरण करणारा अिा 
शविषेणांनी तयाची शनंदा ्हो् आ्ह े् ेव्हा जयाचया अगंी सलशपशिअस, व्हरो आशण मसीनास या्ील 
प्तयेकाच ेसदगणु व सवाहंची की्वी अिी वस् ्हो्ी तया परुूषाक्ेड अशभमानाने वळणया् मोठे सखु 
्हो् आ्ह.े परायत््ेच ेबंधन ्ो्ूडन आप्या िीलाचया िोरावर ्े प्शसद्धीस आले. उचच कुलाचा 
अशभमानी, िसा बश्हरंगाने ्सा अं् रंगाने श्हदं,ू सवाशभमानी, दसुऱयास आज्ञा करणयास िनमलेला, 
पण कोणाची ऐकावयास न झालेला ्हा परुूष आमच े कलकत्केर समकालीन वयवसायबंध ू
म्हणाले ्सा जया िा्ीने एकदा मोगलांचया ्हा्ा्नू राजयसत्ा श्हरावनू रे् ली व अशधक प्बल 
िक्ती िर श्हदंसुथाना् मधये प्डली नस्ी ्र शिने सव्ल श्हदंसुथानच ेराजय संपादन केले अस्े तया 
िा्ीचा योगय प्श्शनधी ्हो्ा. अस्या वयक्तींनी राषट्ास सिीव्ा ये्े. राषट्ाच ेिील बन्े व राषट् 
इश््हासप्शसद्ध ्हो्े. रावसा्हबेां् दोष नव्ह्े असे म्हणणयाचा आमचा अशभप्ाय ना्ही. कोण्ा्ही 
मानव दोषरश्ह् ना्ही. पण रावसा्हबेांचया दोषांच े मळू तयांचया प्बल इच्छािक्ती् ्हो्े. शदवय 
दृष्ीचया बशुद्धमान मनषुयास िे दोष प्बल मनाचया परुुषा् आढळ्ा् ्े दोष रावसा्हबेां् ्हो्े. 
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परं् ु्ह ेदोष, ्ह्लीचया शिक्षणशवषयक व रािकीय पररशसथ्ी् आमचया अगंी मनाचया दबु्लल्च,े 
असथैया्लच ेव ने्हमीच भी्ीने ्ो्डी करी् सिुणयाचया सवयीच ेिे दोष खळे् आ्हे्  तया्ूहन बरे.

रीस आशण रय्
इगं्िीच ेभाषां्र

या दिेाचया दसुऱया बािसू म्हणिे पशश्चम इलाखया् मतृयनेू एवढी मोठी वयक्ती श्हरावनू नेली 
आ्ह ेकी अिनू दीर्ल काल तयास पनु्हा कापणी करावयास नको. आमचया्ील ज्ञानषवी  आमचया्नू 
शनरनू गेले. यांचया्ूहन एखादा वयोवदृ्ध असेल परं् ु्ो यांचया प्शसद्धीप्् पावला ना्ही. म्ंडशलक 
्ह ेपोथया रऊेन कोणा् बसणारे पंश्ड् नव्ह्े अथवा अज्ञा्वासा् रा्ूहन आप्या लोकश्ह्च्ेछच े
संगोपन करी् बसणारे लािाळू मतुसद्ी नव्ह्े, अथवा आपले वकृ्तत्व व रािकीय ज्ञान शननावी पत्रं, 
व ््लमानपत्रां्नू प्शसद्ध करी् िनम िनम रालवणारे प्कािक नव्ह्े. ्ह ेसाव्लिशनक क्याणाला 
वाश्हलेले सव्ंत्र परुूष ्हो्े. ्ह ेलोकांच ेपढुारी व प्श्शनधी म्हणनू प्शसद्ध ्हो्े व लोकांना मानय्ही 
्हो्े. ्े का्ही बोलावयास शनराले की तयांना शो्े शमळ् एवढेच ना्ही परं् ुलोक आपण ्होऊनच 
तयांना बोलायच ेआमतं्रण दे् . शरििीि अमंलाखाली श्हदंभमूीच ेपतु्र जया पदाची प्ाप्ी आपणास व्हावी 
अिी कायदिेीर इच्छा धरू िक्ील तयापदाची प्ाप्ी आपणास व्हावी अिी इच्छा तयांनी केली व 
्ी सफल झाली. केवळ श्हदंी मनषुयास मतुसद्याच ेिे सथान प्ाप् ्होण ेिकय आ्ह े्े तयांना शमळाले 
्हो्े. तयांना कोणी दाब ूिकला ना्ही शकंवा मागे लोिू िकला ना्ही. ् े सव्िः अप्शसद्ध रा्हाणारे परुूष 
नव्ह्े. शकंवा तयांना ्से ठेवण ेइ्रांना िकय नव्ह्े. तयांचया अगंी पौरुषय्हीन तवरा नव्ह्ी अथवा 
अपरशम् अ्हकंार नव्ह्ा. सव्िःची योगय्ा ्े िाण् ्हो्े. व ्ेवढी प्ाप् करून रे् ्याशिवाय 
्े सवसथ बसणारे नव्ह्े. सव्:शवषयी असले्या आप्या म्ाचा अशंगकार दसुऱयांनी करावा 
अिी ्े आिा करी्. आपले ्हकक काय आ्हे्  ्े पढेु आणणयाची संधी कधी्ही वाया िाऊ दे्  
नस्. काली-अकाली, उठ्या-बस्या उगाच आपण पढेु यावे म्हणनू सामानयिनांप्माण ेव्गना 
करी् सिुणारे ्ह ेनव्ह्े. ्ह ेवयव्हारज्ञान प्ाप् झालेले रिाह्मण ्हो्े. परकीयांचया सेवे् रा्ूहन यांना 
शिस् प्ाप् झाली ्हो्ी. श्हदं ूलाेकांच ेचा्यु्ल व सदसशननण्लयिक्ती यांचया अगंी नस्ी ्र ्ह ेएवढ्या 
पदास शरिशिि राजया् पो्हचले नस्े. शरिशििांस अना्ूह् संरष्लण आव्ड् ना्ही. ्सा प्कार या 
रिाह्मणाचया ्हा्नू एखादवेेळा र्ड्ा ्र यांचया निीबाची वाढ ्ेथेच खिुली अस्ी. यांच ेवय 
पजूयावसथेला पो्होचले ्हो्े. यांच ेिरीर भवय, वण्ल गाेरा, आकृ्ी मनो्हर व वयक्ती ऐश्वय्लयकु्त ्हो्ी. 
सारांि ्े आमचया्ील सनमानय म्हषवी ्हो्े. ्ह ेआम्हा मानवाच ेरािेच ्हो्े. यांचया दिेबांधवास 
िेवढे रािकीय म्हत्व प्ाप् झाले ्हो्े ्ेवढ्यावरून प्हा्ा शरििीि साम्राजया् सवाहं् प्शसद्ध 
असे ्ह े मुबंई इलाखया् एकच ्हो्े. शरिस्ोदास पॉल यांचयानं्र मतुसद्यांचचे ्हचे प्मखु ्हो्े. 
शकतयेक म्हत्वाचया बाब्ी् वरील बाबपूेक्षा ्ह ेवरचढ ्हो्े. यांच ेरािकारण शनषकलंक ्हो्े. यांनी 
रािकारणाचा दिा्ल वाढवला, यांनी पारावर उभ ेरा्ूहन प्ाकृ्िनांस उचच सवरा् आपले वकृ्ततव 
दाखशवले ना्ही शकंवा प्ाकृ्िनां् चळवळ केली ना्ही. ्थाशप, ्े दिेाशभमानी ्हो्े. साव्लिशनक 
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प्श्नांचा नीि शवचार करणारे ्हो्े. आपणास िे विन योगय रर्ीने प्ाप् झाले आ्ह ेतयाची िबाबदारी 
ओळखनू िे शल्हावयाच ेव बोलायच े्े ्े शल्ही् अस् व बोल् अस्.

यांना संसकृ्ाच,े गशण्ाच,े शविषे्िः श्हदंधूम्लिास्ताच ेव सामानय्िः कायद्याच ेज्ञान ्हो्े व दिेाच े
पणू्लपण ेज्ञान ्हो्े. पषुकळ खातया् शफरून व काम करून साव्लिशनक शवषयांवरील चचतेला यांनी 
म्हत्व आणले ्हो्े, असा मनषुय कोणतया्ही दिेा् शवरळा व या दिेा् ् र अशधकच शवरळा. कारण 
यथे खऱया बशुद्धमत्चेा अभावच आ्ह;े शविषे्िः परु्ेपणी शमळशवले्या माश्ह्ीचा अभाव आ्ह.े 
िसे शरिस्ोदास पॉल यांच ेचररत्र शरिशिि राजयावर िोकाव्ह िीका करी् आ्ह े्सेच यांच्ेही करी् 
रा्हील. ्ह ेआमचया्ील उत्मा्ले ्हो्े; मोठ्या बशुद्धमं् ा्ील ्हो्े व म्हाराणी सरकारचया शवस्ृ्  
साम्राजया्ील सपु्श्शष्ठ्ा्ले ्हो्े. शि्के तयांना वाढू शदले श््के ्ह ेवाढले. कारण ्ह ेलोकांना 
मानय झाले व सरकारास मानय झाले ्री यांना अगदी मोठ्या यिाची प्ाप्ी झाली म्हणिे कसली 
झाली? ्र मुबंईस सरकारी वकील- एक ल्हानसा प्ांश्क कायद्यासंबंधी अशधकारी- या नातयाने 
यांनी आपले शनषकलंक चररत्र व उजजवल नोकरी परुी केली. श्सऱया बािीरावाचया कारकीदवी् 
्ह े मखुयप्धान झाले अस्े व पौवा्लतय प्दिेा् प्सथाशप् झाले्या दसुऱया यरुोशपयन राषट्ाचया 
अमंला् यांचा प्वेि कॅशबनेिमधये झाला नस्ा ्री प्धान म्ंडळा् झाला अस्ा.

श्हदं ूपेशट्अि
इगं्िीच ेभाषां्र, कलकत्ा

शव. ना. म्ंडशलक यांचा िनम म्हाराषट्ा् एका प्ांश्क सभुदेाराचया उचच कुळा् यांच ेनाव 
सचुवी् आ्ह े तयाप्माण ेझाला. रावसा्हबेांना तयांचया िा्ी् व समािा् मोठी मानय्ा ्हो्ी. 
आप्या अगंी असले्या बशुद्धसामथया्लने व िीलाने ्े अशखल दिेबांधवांस मानय झाले ्हो्े. 
मराठ्यांच ेदाशक्षणय यांचयामधये अस्याने आप्या दिेबांधवांचया पक्षाच ेसमथ्लन तयांनी चांगले 
केले. यांचया अगंी नवया शपढीच े दोष नव्ह्े. आपणास ्े सधुारक्ही म्हणवी् नस् व मी 
दिेाशभमानी आ्ह ेअसे्ही प्कि करी् नस्. तयांचया वािोळे पसरले्या सधुारकांशवषयी तयांचया 
मना् स्हानभुू् ी नव्ह्ी. धाशम्लक सधुारणचेा उपयोग सवश्ह् साधणयाक्ेड तयांनी करून रे् ला 
ना्ही. धमा्लचा व नी्ीचा जयांनी नसु्ा वयापारच मां्डला तयांचा ्ह े र्षे करी्. तयांना प््ारणा 
शकंवा ढोंग आव्ड् नसे. परं् ु्े खरे दिेाशभमानी व खरे सधुारक ्हो्े. तयांनी सव्:ची व आप्या 
शनमा्लणकतयाहंची प््रणा केली ना्ही. या् तयांचया सव्ल गणुांच ेसार आले. तयांना गढू श्हदंधूम्लिास्त 
अवग् झाले ्हो्े. आशण तयांनी केलेले मयखूाच े इगं्िी भाषां्र तयांचया श्हदंधूम्लिास्ता्ील 
प्वीण्ेची साक्ष दे्  आ्ह.े

अमृ् बझार पशत्रका
इगं्िीच ेभाषां्र

शवश्वनाथ नारायण यांचया मतृयनेू आमचा एक खािगी शमत्र, एक दिेाशभमानी परुूष, एक 
शवर्जिन व एक मतुसद्ी असा ना्हीसा झाला. कदाशच् ्ह्लीचया काळा्ील सवाहं् मोठा श्हदं ू
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ना्हीसा झाला. शक्ी्ही गढू प्श्न शनराले म्हणनू जयांची ससुंसकृ् म्ी कंुठी् ्हो् नसे व जयांचया 
बशुद्ध् अगाध सामथय्ल असे तया ऋषींची व जयांचा वग्ल आ्ा शदवसानशुदवस ना्हीसा ्हो् आ्ह े
तया रिाह्मणांची आम्हाला ्ह ेआ्ा आठवण करून दे्  आ्हे् . एक राषट्ीय परुूष-परमाथा्लने राषट्ीय 
असणारा परुूष नाश्हसा झाला. ्ह ेखरे श्हदं ू्हो्े व यांना श्हदंूमंधये कसले परुूष शनमा्लण ्होऊ िक्ा् 
तयांचा नमनुा म्हणनू पथृवी्लावर कोठे्ही नेऊन दाखशव्ा आले अस्े. तयांचया श्हदंधूम्लिास्तावरील 
ग्ंथ तयांच ेनाव सदोशद् राखील. ्हा प्च्ंड ग्ंथ या प्च्ंड बदु्धीचया परुुषास िोभसेा आ्ह.े पषुकळ 
बाब्ी् व शदसणया्सदु्धा बाब ूभपूदवे मकुिवीिी यांच ेसामय ्हो्े. आमचया दिेाचया उद्धाराशवषयी 
आम्ही ्ासाच े्ास भाषण करणया् यांचयािी रालशवले आ्हे् . आम्हाला यांचयासारखा दसुरा 
आ्ा कसा शमळेल!

मुबंई यशुनव्हशस्लिी
दसुऱया वषवी झाले्या पदवीदानसमारंभाचया वेळी ्डॉ. मशककन यांनी व्हाइस चनॅसेलर या 

नातयाने पढेु शद्याप्माण ेभाषण केले.

रावसा्हबे शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक फार शदवसांच ेसेनेि सभचे,े श्ला भषूशवणारे अलंकारच 
्हो्े. ् े ना्हीसे झा्यामळेु सव्ल समाि दिुःखाकुल झाला आ्ह.े आमचया सभां् ्हिर रा्ूहन िे आप्या 
बशुद्धमत्नेे तया सभांची प्श्ष्ठा वाढवी् व तया्ील शवद्याशवषयक वादशववादास भारदस्पणा व 
गौरव प्ाप् करून दे्  तयांना आम्ही आ्ा अं् रलो! ्े सव्: शवर्ान ्हो्े. शवर्ानांच ेपोशिदं े्हो्े. 
केवळ संसाररक सखुाचया मागे न लाग्ा मनषुयाचया पढेु उचच्र धयेय आ्ह ेव तया धयेयाची भक्ती 
किी करावी व जया बौशद्धक दणेगया परमशे्वर मनषुयास दे् ो तयांचा उपयोग शवद्येचया अशभवधृयथ्ल 
कसा करावा ्े या शवश्वशवद्यालयां्नू बा्हरे आले्या शवद्याथयाहंना सव्:चया उदा्हरणाने तयांनी 
दाखवनू शदले आ्ह.े या उदा्हरणाला तयांचया साधया रा्हणीने व सव्ंत्र्ेचया बाणयाने फारच शकंम् 
आली आ्ह.े सरळपणा, साधपेणा, प्ामाशणकपणा, क ््लवयपरायण्ा ्ह ेतयांच ेगणु जया मनषुयांचा 
तयांचयािी मोठा म्भदे असे तयांनासदु्धा सपष्पणी शदसनू ये्. अिा का्ही तयांचया चररत्रां्ील 
मखुय मखुय सवरूप दाखशवणाऱया गणुांची आम्ही आि प्िसंा करी् आ्हो्.

मुबंई मयशुनशसपाशलिी
मयशुनशसपाशलिीचया कॉपणोरेिनच े अधयक्ष शम. शग्अरी दिुःखप्दि्लन कर्ाना म्हणालेिः–

रावसा्हबेांनी आप्या दीर्ल सनमानय ्हया्ी् या ि्हराची व या इलाखयाची वाखाणणयासारखी 
सेवा केली. वकील म्ंडळाच े्े एक पढुारी ्हो्े व कायद्याचया प्श्नां् तयांच ेम् प्माणभू्  ्हो्े. या 
इलाखयाचया कायद ेकाउशनसला् मनषुया-मनषुया्ील वयव्हारांचया ज्ञानाने व सव्:चया बशुद्धमत्नेे 
पषुकळ कामशगरी ्े करू िकले. अवयंग वयव्हारज्ञान, अशां् उद्योग, वयापक दृष्ी व प्ामाशणकपणा 
या गणुांचया योगाने तयांना मोठा मान शमळाला व लोक व सरकार या दोरांचया शवश्वासास पात्र 
झाले. ्ह ेफार शवर्ान ्हो्े. तयांचयासारख ेश्हदंधूम्लिास्ताच ेज्ञान इ्रां् वारंवार आढळ् नसे. वररष्ठ 
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कायद ेकाउशनसला् तयांची िी नेमणकू झाली ्ी या प्ां्ा्ील लोकां्नू पश्हलीच झाली. सथाशनक 
सवराजयाचया अशभवधृयथ्ल तयांनी खपू म्ेहन् रे् ली व ि्हाणपणाचया सधुारणा करणयाकर्ा 
अशवसंग् सथैय्ल दाखशवले. १८७२ साली मयशुनशसपॉशलिीचा नवा कायदा करणया् आला व 
ि्हरवासीयांच ेअशधकार वाढशवणया् आले ्ेव्हा तया कायद्याचा मसदुा ्यार के्यावर सरकाराने 
तयांच ेम् शवचारले ्हो्े, तयाचा फार उपयोग झाला. या शदवाणखानया् आप्या नगरवासी बंधसू 
आप्या अनभुवाचा व दृढ शनण्लयिक्तीचा फायदा यांनी शदला. मयशुनशसपाशलिीचा कायदा र्ड् 
गेला ्ेव्हा यांनी  आपला वेळ खचनू तयाला चांगली आकृ्ी दणेयाकर्ा तया कामा् लक्ष रालनू 
चांगला स्ला शदला. िर परमशे्वराने तयांना आणखी आयषुय शदले अस्े ् र तयांनी आमचया सभांस 
्हिर रा्ूहन आप्या स्हानभुू् ीने मोठा पाशठंबा शदला अस्ा. तयांचा मतृय ूआम्हाला दिुःखग्स् 
करी् आ्ह ेव तयांचया गणुांस मान दणेयाकर्ा ्ही कॉपणोरेिनची सभा का्ही कामकाि के्याशिवाय 
््हकूब करणया् ये् आ्ह.े

्डॉ. बलेनी यांनी या प्संगी केले्या भाषणाचा सारांि-

माझा व रावसा्हबेांचा शनदान एक पाव ि्क वषते ऋणानबुध ्हो्ा व प्थम वया् तयांनी 
दाखशवलेला उद्योग नवल वािणयासारखा मला शदसला असे मी कबलू कर्ो. यांना फारच काम े
प्ेड ्ह े आि पषुकळ शदवस लोकांचया शदसणया् आले व ििी वषते लोि् गेली ्से तयांच े ्े 
काम वाढ्च गेले व वाढ्ा वाढ्ा तया कामाखाली ्े चेंगरून गेले याशवषयी मला सिंय ना्ही. 
का्ही शदवसांपवूवी तयांच ेआरोगय राखनू आयषुयाची वदृ्धी ्होणयाकरर्ा तयांचया प्कृ्ीची काळिी 
वा्हणाऱया शमत्रांनी तयांना अगदी कळकळीने सांशग्ले की ्मु्ही साव्लिशनक चळवळी्नू आपले 
अगं काढून घया. मनास व िरीरास शवशां्ी द्या. अिी शवशां्ी अवशय आ्ह.े शमत्रांचया या सव्ल 
शवनवणया मागे सार्ाना िरी वदृ्धदिबेरोबर रांग् येणारा अिक्तपणा तयांना भास् ्हो्ा ्री 
तयांनी साव्लिशनक श्ह्ाचया कामी नागररक या दृष्ीने आपले असलेले क ््लवय िेथपयहं् ्हा्नू 
्हो् आ्ह े्ेथपयहं् स्् करी् रा्हणयाचा व ्े सो्ूडन शवशां्ी न रणेयाचा आपला शनधा्लर वयक्त 
केला. सव्ल पररशमाचा तयाग करून प्कृ्ीकर्ा शवशां्ी रणेयाच ेतयांनी नाकाररले. एवढेच ना्ही 
पण आपले पररशम इ्के सपाि्याने चाल ूठेशवले की तयास एक क्षणाची्ही फुरस् उर् नसे. मी 
माझया सव्:चया माश्ह्ीवरून असे सांग्ो की ्े प्हािे ४ वाि्यापासनू रात्री शनिे्ोपय्ल् एक 
सारख ेउद्योगां् वयग् अस्. कॉपणोरेिनमधये आणखी िाऊन काउशनसलमधये शि्कया वषते यांचा 
संबंध ्हो्ा श््कया वषते यांनी आसथेने काम केले. ्हा तयांचा गणु तयांचया इ्र कामां््ही शदसनू 
ये् असे. तयांची शनण्लयिक्ती फार शनदणोष असे. तयांचया प्ामाशणकपणाशवषयी कोणी िकंा रऊे 
िकला ना्ही. तयांचया म्ां् सव्ंत्र्ेचा बाणा फार शदस् असे. मयशुनशसपाशलिीचया अशभवधृयथ्ल 
जया लोकांनी उद्योग केला तयांच े्ह ेम्होरके ्हो्े. तयांनी या कॉपणोरेिनमधये िी िी म्े शदली िी 
िी भाषण ेकेली ्ी ्ी सव्ल मयशुनशसपल संसथांचया अशभवधृयथ्ल व सथाशनक सवराजयाचा कायदा 
यिसवी करून दाखशवणयाकरर्ाच शदली व केली. या बाब्ी् तयांचया अगंा् मला इशंगलिमनची 
श्हमं् शदसनू ये्े. आमच ेअधयक्ष म्हणाले तयाप्माण ेतयांनी आपली शवर्त्ा व वयशक्तििः आपले 
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शविषे वयव्हारज्ञान दाखशवले. तयांचया स्हानभुू् ीच ेसवरूप मग कसे ्हो्े? ्र असे म्हणा की ्े 
जया िा्ी् उतपनन झाले ्हो्े श्चचे एकिीच े्े पढुारी ्हो्े असे नव्ह े्र सबंध श्हदं ूसमािाच े
पढुारी ्हो्े.

मुबंई सरकार
म्ंडशलकांचया कुिंुबास झाले्या दिुःखाबद्ल नामदार गव्हन्लर सा्हबेांचया अन्डर सेके्रिरींक्ूडन 

एक दखुवि्याच ेपत्र नामदार गव्हन्लर सा्हबेांचया आजे्ञवरून आले ्हो्े.

्हायकोि्ल 
कोि्ल उर्ड्यावर मखुय नयायाधीि सर चाल्लस  साि्लि, वशकलांना उद्िेनू म्हणालेिः ्मुचया 

म्ंडळां्ील एकाचया- म्हणिे रावसा्हबे शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक यांचया मतृयशूवषयी दोन िबद 
बोलणयाची संधी घयावी असे मला वाि्े. नवा व िनुा काळ यांचयामधला एक दवुा तयांचया मरणाने 
ना्हीसा झाला. तयांचा उमदा सवभाव व सव्ंत्र बाणा व का्ही शवािष् शवषयां् तयांची शवर्त्ा- िी 
्ह्लीचया शिक्षण पद्ध्ीमळेु शदवसानशुदवस ्हळू ्हळू कमी कमी ्हो्-िा् आ्ह ेअिी मला भी्ी 
वाि्े ्ी शवर्त्ा- या गणुत्रयामळेु सव्लिण तयांना मोठा मान दे् . आम्ही तयांना सवणोत्म री्ीने मान 
दे्  आले व ग्ृहसथ्हो ्मु्हाला्ही तयांचा अशभमान ्हो्ा ्ह ेमी शनिःसंियपण ेसांग्ो. या शचरपररशच् 
शठकाणी तयांचया दि्लनाचया अभावामळेु आम्हाला बरेच शदवस द:ुख ्होईल.

रतनाशगरी
रतनाशगरीस दिुःखप्दि्लनाथ्ल मोठी सभा झाली ्ेव्हा ्ेथील कलेकिर ्डॉ. पोलन यांनी भाषण केले 

्े : एक खरा खरा पढुारी, आप्या अगंचया िीलाने शवशिष्पणा पावलेला, सव्लसंरक्षक वयव्हार 
ज्ञानाने संपनन असलेला, व िसे फक्त म्हातमेच आढळून ये्ा् ्सा साधया वागणकुीनेच उदात् 
शदसणारा एक मनषुय रावसा्हबे म्ंडशलक यांचया मतृयनेू ना्हीसा झाला म्हणनू सव्ल श्हदंसुथानास दिुःख 
्हो् आ्ह.े शविषे्िः रतनाशगरी आपला एक पतु्र ना्हीसा झाला म्हणनू िोकग्स् झाली आ्ह.े ्हा 
पतु्र श्ला गव्ल बाळगणयाला ्हे्  ूझाला ्हो्ा. याने शि्ह्ा्ील प्तयेक ्रुणाला अनकुरणाकर्ा 
उदा्हरण रालनू शदले आ्ह.े ल्हानपणापासनू आप्या वक्तिीरपणाने व काळाचया पद्ध्वार 
वािणीने व सव्ंत्र बाणयाने म्ंडशलक ्ह ेप्शसद्धीस आले असे जयांची जयांची तयांचयािी ओळख 
्हो्ी तयांनी तयांनी प्शथ् केले आ्ह.े या शवशिष् गणुाचा अनभुव मला सव्:ला आला ्हो्ा. 
सरकारचा अ्ंडर सकेे्रिरी अस्ा मी म्ंडशलक यांना तयांचया ररी भिेावयास गेलो. वास्शवक 
पाश्हले अस्ा दसुऱया सव्ल अ्ंडर सेके्रिरींप्माण ेमला माझया म्हत्वाची िाणीव ्हो्ी ्री्ही मला 
गे् याबरोबर तयांची वाि बर् बसावे लागले. मी ्ेथे गे्यावर चांगली पसु्के जया् संग््ही् 
केली आ्हे्  अिा तयांचया सव्:चया बसायचया िागे्  मला नेणया् आले. ्ेथे पंधरा-वीस 
शमशनिे काढ्यावर म्ंडशलक सव्: आले व थो्डकया् म्हणाले की, ्मु्हाला श्ष्ठ् बसावे लागले 
याबद्ल मला क्षमा करा. ्हा वेळ मी स्हसा पिेू् रालवी् अस्ो ्थाशप भिेीकर्ा संके् वेळ िर 
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ठरवनू रे् ली अस्ी ्र मी अगदी नेमकया वेळी आलो अस्ो. भाषणास आरंभ के्यावर पाच 
शमशनिां्च आपली बशुद्धमत्ा, दरूदिवीतव व वयव्हारनैपणुय्ही तयांनी माझया शनदि्लनास आणनू शदले. 
एशिक बशुद्धमत्ा अगंी असणयाचा िो रतनाशगरीकरांचा उपि् ्हकक आ्ह े्ो तयांचया अगंी ्हो्ा. 
एशिक बशुद्धमत्ा ्ह ेिबद मी मदु्ाम वापरले आ्हे्  कारण जयाप्माण ेयरुोपा्ील बशुद्धमत्चे ेआगर 
म्हिले म्हणिे (एशिका) ग्ीस प्दिे तयाप्माण ेश्हदंसुथाना्ील (एशिका) ग्ीस प्दिे म्हणिे रतनाशगरी 
्होय. रतनाशगरीचया रिाह्मणां् असलेली प्श्शवषद्ा व काय्लवा्हक्ा श्हदंसुथाना् इ्र कोणतया्ही 
लोकां् शदसनू ये् ना्ही. मी रावसा्हबे म्ंडशलक यांना काउशनसलचया दरबारा् व कायद ेकरणाऱया 
शनव्डक म्ंडळा् बोल्ाना पाश्हले ्ेव्हा तयांचया संयशुक्तक, सपष्ाथ्ल व वकृ्तत्वपणू्ल वादिक्तीने 
थकक झालो ्हो्ो. म्ंडशलक ्ह ेसरकारला पषुकळ कामांमधये स्ला दणेयाचया कामी ये्. शविषे्िः 
रतनाशगरीसंबंधी व तया्नू्ही खो्ीसंबंधी. म्ंडशलक यांनी ्ह ेशविषे यि शमळशवले परं् ुतयाचा लाभ 
्होणयाइ्की तयांची योगय्ाच ्हो्ी. तयांनी यिाची प्ाप्ी ्हिकून संपादन केली ्ह े खरे. पण ्ी 
कर्ाना ्े मोठा उद्योग्ही करी्. तयांचयािवळ िवळचया लोकांनासदु्धा ्े सनमानयच वािावे् 
असे का्ही तयांचयामधये शवलक्षण गणु ्हो्े. म्हण्ा् की म्हातमयास सव्लत्र मान अस्ो. नस्ो ्ो 
तयाचया दिेा् शकंवा तयाचया ररा्; परं् ुया शनयमाला रावसा्हबे अपवाद ्हो्े. ्े आप्या ररा् 
मान असलेले, आप्या गावा् मान असलेले, आप्या नगरा् मान असलेले असे म्हातमे ्हो्े. 
याला परुावा तयांचया संसमरणीय गणुांस मान दणेयाकर्ा आि िी सभा भरली आ्ह े्ी्ूहन दसुरा 
मोठा परुावा दणेयास नको.

माशि्लन व्ुड ५

श्हदंी पौरुषयेाचा दशुम्लळ नमनुाच रावसा्हबे शवश्वनाथाबरोबर ना्हीसा झाला. तयांचयामधये 
गणुदोषांच ेशवलक्षण सम्ोल आशस्तव ्हो्े. तयांचया का्ही खासगी व साव्लिशनक आयषुयक्रमाक्ेड 
पाश्हले म्हणिे शकतयेक बाब्ी् ्े एका शपढीने आमचयामागे प्डलेले शदस् व शकतयेक बाब्ी् 
एका शपढीने पढेु गेलेले वाि्. तयांचया मस्का् उतपनन ्होणाऱया शवचारांची रिना चक्रव्वी 
नपृ्ीला उशच् अिी ्हो्ी. तया् पषुकळ ि्हाणपणा व कदाशच् तया्ूहन पषुकळ मानीपणा ्हो्ा. 
्े मतुसदी नव्ह्े पण तयांना मतुसद्याचा धदंा चांगला साधला ्हो्ा. संरशि् रचना करणया् तयांचा 
्हा् धरणारा साऱया दिेा् दसुरा नव्ह्ा. तयांना ने्ा म्हणावे ्र तयांची स्हानभुू् ी सवाहंक्ेड सारखी 
नव्ह्ी. तयांचया म्ाप्माण े्े खरे दिेाशभमानी ्हो्े व तयांनी काउशनसला् व कॉपणोरेिनमधये उत्म 
कामशगरी केली. तयांच ेखासगी व ््लन अगदी शकत्ा रणेयािोगे ्हो्े असा साव्लशत्रक समि आ्ह.े 
मतसर वाढणयासारखी ना्ही्री तयांना अननयसाधारण पदवी समािा् प्ाप् झाली ्हो्ी. सवाहं् एक 
शवलक्षण गोष् ्े ्हौसेने मला सांग् ्ी अिी की तयांच ेशमत्र पारिीच अशधक आ्हे् ; परं् ुकसे्ही 
असो ्हा सदवै अशवशां् शम करणारा प्ाणी शनरनू गे्यावर तयाचयािी िनुी भां्डण ेउकरून काढून 
तयाला का त्रास द्यावा! तयाचया आतमयास िां्ी शमळो व तयाची समृ् ी सदवै रा्ूहन तयाचा सनमान 
्होवो!
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(श्हदंसुथाना्ील प्तयेक व ््लमानपत्रा् मतृयलेुख येऊन गेले. तया्ील अथ्ल वर शदले्या उ्ाऱया् 
कमी-अशधक मानाने आ्ह े्साच अस्यामळेु तयांच ेउ्ारे शदले ना्ही्.)

गोशवंद रामचदं्र गरू्ड यांचया अधयक्ष्ेखाली धळेु येथील नगरवासीिनांची सभा भरली ्हो्ी. 
श्ने रावसा्हबेांचया शचरंिीवांस दिुःखवि्याच ेपत्र पाठशवले ्हो्े. '्हो्े श्हदंू्  श्हदं'ू इतयादी िोकमय 
कशव्ा तया सभे्  प्ारंभी म्हि्या गे्या तयांची प्् सोब् ्हो्ी.

रतनाशगरी खो्ी असोशसएिन, मुबंई नेशिव्ह श्डसपेनसरी (वयवसथापक म्ंडळी), श्हदं ू बेररयल 
ग्ाउं्ड कशमिी, गोरक्षक म्ंडळी मुबंई, फ्ामिी कावसिी इशनसिि्यिू, नेशिव्ह िनरल लायरिरी, श्हदं ू
यशूनयन कलब मुबंई, सा्ारा साव्लिशनक सभा मदु्ाम खास सभा, भरवनू, पणु ेसाव्लिशनक सभा, 
शीमं्  गंगाधरराव उफ्ल  दादासा्हबे शचिणीस यांचया अधयक्ष्ेखाली भरलेली नागपरू वकृ्ततवोत्िेक 
सभा, गोपाळराव ्हरी शभ्ेड यांचया अधयक्ष्ेखाली भरलेली नागपरू येथील ि्हरवासीिनांची सभा, 
रिाह्मण सभा मुबंई, व ्हररशं्चद्र आय्ल शवद्यालय मवेा्ड (उदयपरू), दापोली ्ालकुया्ील िाळामास्र 
यांची सभा ३० संसथांनी दिुःखप्दशि््ल  ठराव करून रावसा्हबेांच े शचरंिीव बाळासा्हबे म्ंडशलक 
यांना दिुःखवि्यांची पत्रे आली.

वयशक्तििः पत्रे अनेक आली. तया् शीमं्  प्ंगि्हा िव्हार संसथानच ेरािे, यांच ेपत्र आले ्हो्े.

्हररशं्चद्र काया्ललया्ील शवनायक िास्ती यांनी संसकृ् श्ोक सभे्  रचनू म्हिले ्हो्े तयांची 
एक प्् तयांनी पाठशवली. नागपरू येथील नारायण वामन शिळक यांनी ‘गेले ्े नच पर्नू ये्ी’ या 
िबदां् िोकप्दि्लन करणाऱया कशव्ा रचनू पाठशव्या.

धारवा्डकरांची नेशिव्ह शिमखानया् सभा भरून श्ने एक दखुवि्याच ेपत्र पाठशवले ्हो्े. तया् 
भाशवकपणा फार आ्ह.े रावसा्हबे रािमानय व लोकमानय ्हो्े असे म्हणनू तयांच ेगणुवण्लन कर्ाना 
िोक अनावर झा्यावर असे म्हिले आ्ह ेकी, आमच ेआयषुय दऊेन रावसा्हबेांच ेआयषुय वाढले 
अस्े ्र आम्ही दोन दोन वषते शदली अस्ी. पढेु रावसा्हबेांचया शचरंिीवांस आग््हाची अिी 
शवनं्ी केली आ्ह ेकी, ्मु्हाला पतु्ररतन ्होईल तयाच ेनाव शवश्वनाथ ठेवा म्हणिे ्ो आिाप्माण े
पराक्रमी शनरले.

। वस् पवू्ल शदिे्  न िो गणु।। 
॥ (श्हणशव्ी शकश् पशश्चशमच ेिन!!!)॥ 

। अशवर्शम उद्यम ्ो ्झुा । 
॥ बरनु कौ्कु वाि् इगं्िा ॥ १॥ 

। कृ्शनश्चयपालनव्र्ी । 
॥ ्व्ु् या गम्े ्झुी र्ी ॥ 

। नरपुंगव ्चू बा खरा । 
॥ न नमलास िन कधीं नरा ॥ २॥
। न अशधकारबला कशध वांकले ।
॥ सविनसंकशिं आईशच िा्हलें ।।
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। हृदय आय्लिनोद्धरणा सदा ।
॥ ्वशच ्तपर नीश्शविारदा ॥ ३ ॥
॥ अशवशद्बीि न शवप््ेि झाले । 
॥ म्हणशुन ्वुां भवुनास दाखवीले । 
॥ उशच् वास ्झुाश्ह आशमां् ।

॥ शवश्ह् ्झुी गणना ऋषीश्वरां् ॥ ४ ॥

इतयादी कशव्ा प्ोफेसर दामोदर गणिे पाधये एम. ए. यांनी नेशिव्ह ओशपशनयनमधये प्शसद्ध 
के्या.

। गेला प््ाप शिशख ्हा शवझनुी ्षुारें । 
॥ या शिट्ीभ े उपशसला िलधी कसा रे ॥ 
। ्हा लोपला, नवल! सयू्लशच अ्प ्हा्े ।

॥ ्हा सागरी ढकशलला शगरी, लेि वा्े ॥ १ ॥ 

इतयादी कशव्ा प्शसद्ध कवी शवठ्ठल भगवं् लेंभ ेयांनी आप्या 'कृ्ान् कै्व' नामक कावया् 
प्शसद्ध के्या.

। गण्ी न ्होय इ्कुी अस्ा्ही पाठ पसु्कें , जयाने । 
॥ नामस्हस्र ्हरीच ेिावे रोकी् शनतय नेमाने ॥ १ ॥ 

। ्हो्ी सवकी्वी पशृथवीपय्लिना्े करूशन िरर आली ।
॥ भावे प्दशक्षणा िो वृंदृादामोदरास ्रर राली ॥ २ ॥ 

॥ नागशवली ्ही धररणी िाण् अस्ाश्ह आळसं सारी । 
॥ िो धनराशि लिुाया करुन ्लुा शभक्षकुांस पाचारी ॥ ३ ॥

। ्ो शवश्वनाथनारायणनामक गणुकरं्ड चोरून ।
॥ गेला कृ्ान््सकर रउेशनयां आमचया समोरून ॥ ४ ॥ 

इतयादी शनंदागभ्ल वयािस्ु् ीमय कशव्ा िोकरसकावयशनमा्लणशनपणु कवी गंगाधरपं् मोगरे 
यांनी प्शसद्ध के्या. 

m

संदभ्ल शिपा -

१. ्हा एक सरकारी खशल्ा असावा.

२. मुबंई असोशसएिन 

३. ्ा्रस प्ां्ां्ील या ग्ीक मनषुयास सक्त मिरुीची शिक्षा शदलेली ्हो्ी. ्ी प्माण ेतयाने एक 
 मोठ्या विनाचा दग्ड ्डोंगराचया पायथयापासनू वर शिखरापयहं् लोिा् नयावयाचा ्हो्ा व ् ो 
 पनु्हा खाली ढकलनू शद्यावर पनु्हा वर लोिी् नयावयाचा ्हो्ा; म्हणिे याचया या कष्ाव्ह 
 कामास अं्  नव्ह्ा.



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 2 / 660

४. Young hope of the Hermitage.

५. ्ह ेिाइमसच ेएश्डिर ्हो्े व रावसा्हबेांचया शमत्रांपैकी ्हो्े. तयांनी ्हा लेख इशं्डयन सपेकिेिर 
 पत्रा् ्छाशपला ्हो्ा.

mmm
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Of all arts, in which the wise excel, Nature’s chief master piece is writing well.
    (Shefield, Duke of Bukingham shire)

। प्ाज्ञािः कलास ुसकलास ुयिोऽश्ररक्तम ्।
॥ समपादयशन् स््ं शकल यास ्ास ु॥
। यो सिुुलेखनकलेश् शनरूशप्ा सा । 
॥ शषे्ठा शवशनशम्लश्र्ह भवुने शवधा्िुः ॥

     (वरील इगं्िी ओळींच ेभाषां्र- सवकृ्)

रावसा्हबेांचा पत्रवयव्हार म्हणिे एक तयांचया आयषुया्ील शचरसमरणीय म्हत्वाची बाब ्होय.

पत्रवयव्हार शनतय कमा्लपैकीच एक आ्ह ेअसे समिनू ्ो ्े फार आसथेने करी् अस्. ्े म्हण् 
पत्रवयव्हार ्हा पैिाचया वयव्हारा्ील दसुऱयाक्ूडन रे् लेले कि्लच आ्ह.े िसे पैिाच ेकि्ल ्हप्ा न 
शद्याने वाढ् िा्े ्से उत्र न शलश्ह्यामळेु पत्रवयव्हाराच ेकि्ल१  वाढ् िा्े. नोकरी् अस्ा 
सरकारी काम व इ्र वयवसाय करून्ही उत्र पाठशवणयास रावसा्हबेांना वेळ शमळे, म्हणनू भासकर 
दामोदर पाळंद ेयांनी एका १८.१.१८५६ चया पत्रा् आश्चय्ल प्दशि््ल  केले आ्ह.े तयाच ेशनराकरण 
रावसा्हबेांनी बाळकृषण िास्ती बापि यांना शलश्हले्या २.१.१८७६ चया पत्रावरून ्होईल- मी ्ह े
पत्र ३ वाि्ा प्हािेस शल्ही् आ्ह,े कारण काल रात्री मी ८ वािनू २० शमशनिांनी झोपी गेलो ्हो्ो.

रावसा्हबेांच ेमो्डी व मराठी व इगं्िी अक्षर वळणदार ्हो्े. परं् ुतयांना एका मखुय गोष्ीची 
उणीव भास् ्हो्ी ्ी ्ही की कोणतया्ही कामास तयांना परेुसा वेळ शमळ् नसे म्हणिे थो्डकया 
वेळा् पषुकळ काम करावयाची तयांना िी सवय लागली ्हो्ी व ्ी्ही ल्हानपणापासनू- ्ीमळेु 
तयांना िी तवरा करावी लागे ्ी तयांचया अक्षरा्सदु्धा शविषे्िः मो्डी अक्षरा् उ्र् असे. 
एकदा कागदावर पेन ठेशवले की ्े आ्ील िाई सरे्ो उचलायच ेना्ही. अिा बे्ामळेु व एखाद े

पत्रवयव्हार

प्करण ७८
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मराठी अक्षर अथवा िबद मो्डी पत्रा् येई, तयामळेु शकतयेकवेळा यांच े अक्षर वळणदार असनू 
अभयस्ास्ही लागावयास ि्ड िाई. २३.१२.५२ चया पत्रा् नानांनी तयांना सचूना केली ्हो्ी 
्ी अिी - “आिपयहं् ्मुची पत्रे आली ्ी ब्ुह्ेक चालीवरून लावनू वाशच्ो. ्त्राप प्श्पत्री 
का्ही मिकूर लाग् ना्ही असे ्हो्े. आशण समई कोठे कामाचा मिकूर असनू लागला ना्ही 
म्हणिे नीि ना्ही. कालच ेपत्री शवकृ्ीचा का्ही पया्लय शलश्हला असनू का्हीच चौरांस न लागला. 
तयास आमचीच परीक्षा िा्हली असे ना्ही. यास्व ्मु्ही सव्: शलश्ह्यास मिकूर थो्डा शल्हावा 
परं् ुमोठे अक्षर व वेगळे असे शल्हावे. गणोबास अक्षरि्हा सांगणयास मोकळा करावा. एरव्ही 
तयािक्ूडन शल्ूहन, परेु मात्र करी् िावे.”

पत्र शलश्ह्ाना रावसा्हबेांना तवरा िरी आवरली ना्ही ्री पत्र शलश्हण े्े ्े चांग्या कागदावर 
समां्र ओळीने व सफाईने शल्ही्. आ्ील अक्षरांची मो्डणी ढळू दे्  नस्. आ् मदु्याचा ् ेवढाच 
मिकूर शल्ही्. कधी कधी मनोभावना प्दीप् झा्यावर उचच भाषा वापरणया् येई ् री पा््हाळाला 
थारा शमळ् नसे. पत्र लांब् चालले ्र, “मी आ्ा आगवयान लावले आ्ह ेअसे ्मु्हाला वािेल 
म्हणनू आख्ड्े रे् .” असे शल्ूहन पत्र लागलेच परेु करी्. वेळ नस्यास अवशय ् ेवढ्याच िबदां् 
अवशय ्ेवढाच मिकूर शल्ूहन झा्यावर पत्र लागलच परेु करी्. “आि सपेिल कोि्ल बसावयाच े
आ्ह ेम्हणनू ्ू् ्ल नमसकार.”

अिा वयवशसथ् री्ीने चालवले्या पत्रवयव्हाराच ेसंरक्षण करणया् तयांनी अतयं् काळिी 
रे् ली ्हो्ी. १८५२ सालापासनू िवेिचया शदवसापयहं् आपण शलश्हले्या पत्रांचया सथळप््ी व 
तयांची उत्रे शनयमाने रावसा्हबे संग््ही् करून ठेवी्.२

पश्ह्याने िपाल खातयाची वयवसथा आ्ा आ्ह ेश््की उत्म नव्ह्ी. तयामळेु िपालाची एक 
पथृक व्ही रालनू ्ी् पत्रांची नोंद करून ठेवी्. ्ी् ्ारीख, वाह्नाम, पत्ा, िपाल ्हांिील इ्के 
शल्ूहन तयावर पोसिाचा ्छाप रे् . तया्ील १८५३-५४ साला्ील का्हीची नोंद मदु्ाम शदली आ्ह.े 
्ीवरून कोण ग्ृहसथ तयावेळेस पत्रवयव्हार करणारे असे तयांच ेदृढ सने्ही ्हो्े व काय ्ुहद्यावर ्हो्े 
्े शदसनू ये् आ्ह.े

वासदुवे बापिूी काशनिकर-अशससिंि सव्हतेअर, शब््डर, शगरगाव, मुबंई.

्हरी केिविी - ट्ानसलेिर, सदर शदवानी अदाल्, मुबंई.

नारायण ब्लाळ शलमये - एश्फनसिन कॉलेि, मुबंई.

गणिे वामन गान ू- लायरिरेरयन, नेशिव्ह िनरल लायरिरी एसपलने्ड, मबंई.

मकंुुदराव भासकर - इनंिर प्ीिर, समालकाि कोि्ल, कंुभार ्कु्डी ओळ, मुबंई.

भासकर दामोदर पाळंद े- रेव्हनेय ूश्डपाि्लमेंि सेके्रिररअि, खत्रआळी, मुबंई.

कृषणािीपं् नलूकर - पॉशलशिकल एिनसी, मां्डवी

म्हादिी वासदुवे बवते - एश्फनसिन कॉलेि.

म्हादािी शवषण ूपेंढारकर- एश्फनसिन कॉलेि.
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गणप्राव भासकर - एश्फनसिन कॉलेि.

्हरी िनाद्लनिी - सरकारी वकील, सदर शदवानी अदाल्.

िॉन ्हाक्ल नेस - शप्शनसपाल एश्फनसिन कॉलेि.

िेकब - पोशलशिकल एिंि, भिु. रिेवर आसटे्शलया्.

शवनायकराव भागव् - एश्फनसिन कॉलेि, मुबंई.

बाळािी बाळकृषण शलमये - शिरस्ेदार सदर अदाल्.

रामचदं्र कृषणािी बाळ - ्ह्ेड अकाउंिंि कसिम ्हाऊस मुबंई.

शीधर मोरेश्वर पंश्ड् - १४ रेिमेंि कराची.

पां्ुडरंग बाळकृषणािी - इिंीनयर ऑफीस कराची.

मनुिी नंदराम - शसंध नॉम्लल सकूल.

ललभुाई मन्छाराम - टे्झरर कलेकिर अ्हमदाबाद.

कृषणािी बापिूी बाळ - नॉम्लल सकूल कराची.

इतयादी पषुकळ.

अिा वह्ा १८५३, १८५४ व ५५ चया साला् ठेवले्या ्होतया. पढेु तयांची आवशयक्ा 
पोसिाची अशधक चांगली वयवसथा झा्यामळेु ना्हीिी झाली असावी. नं्र बरीच वषते वर ्ारीख 
मां्ूडन खाली जयास पत्र शलश्हले तयाच ेनाव व काय शलश्हले तयाची अतयं् संशक्षप् नोंद रोिशनिी् 
आरंभीचया पानावर शल्ूहन ठेवी् व िवेिी दर मश्हनयास शक्ी पत्रे शलश्हली ्ी शल्ूहन वष्लअखरेचया 
पत्रांची संखया शल्ूहन ठेवी्, एकदा का्ही कारणामळेु का्ही पत्रांची सथळप्् करायची राश्हली 
म्हणनू ्ी पत्रे जया ग्ृहसथास पाठशवली ्हो्ी तयांचयाक्ूडन प््ी काढून रणेयास रावसा्हबेांनी पर् 
मागशवली ्हो्ी. (शव. प. वैद्य यांना १६.६.७३ च ेपत्र) एक-दोन शठकाणी बारशनिी् िरेा आढळ्ो 
की या ्ारखचेया गोळे यांचया पत्रावर उत्र पाठशव्यामळेु बार ना्ही. (३०.४.१८७६)

रावसा्हबे प्वासा् असले म्हणिे तयांना मुबंई्ूहन ्ेथील कामकािासंबंधी पत्रे ये् अस् 
तयांची िी उत्रे पाठवावी लाग् तयांची नककल करून ठेवायला वेळ शमळ् नसे. म्हणनू मुबंई 
येथील कारकुनाचया मना् िे काय पत्र रावसा्हबेांना शल्हायच ेअसेल ् े कागदाची उभी र्डी रालनू 
तयाचया ्डावया बािचूया अधया्ल् एक, दोन, ्ीन असे आक्ेड शवषयक्रमाने रालनू तयांना शल्ूहन 
पाठवायला सांग् व आपण तयाच कागदावरील दसुऱया म्हणिे उिवया बािचूया अधया्ल् क्रमवार 
उत्रे शल्ूहन ्ेच पत्र मुबंईस पाठवनू दप्री राखनू ठेवी्.

शवचारले्या सव्ल प्श्नांची उत्रे शमळ्ील अिी ्िवीि करणयाकर्ा याच यकु्तीचा आदर 
करी् म्हणिे सदर्ूहप्माण ेकागदाची उभी र्डी रालनू अधया्ल् १२ असे आक्ेड रालनू ्डावया 
बािवूर प्श्न शल्ूहन पाठवी् व उिवया बािवूर तयांची उत्रे मागवी्.
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पत्रे व उत्रे आपण वेळेवर पाठशव्ो ्ी वेळेवर पो्होचली की ना्ही ्ह ेतयांचया मालकास कळावे 
म्हणनू रावसा्हबे कधी कधी पत्र शकंवा उत्र शलश्हणयाची वेळ दे्  अस्. “आ्ाच सा्ेडस्हा वािले 
आ्हे् . ्ेव्हा ्ह ेउत्र उद्याचया िपाला्नू िाईल.”

वयवशसथ्पण े पत्रे शलश्हणयाची सवय नवीन शपढीला ल्हानपणापासनू लागावी अिी 
रावसा्हबेांची इच्छा असे. “्मुच े३ ऑगसिच ेपत्र पो्हचले. ्ेच पनुिः मोठा कागद रऊेन चांग्या 
लेखणीने सावकाि, सवुाचय व वळणिदु्ध शल्हावे.” 

(ररी असले्या पु् णयास पत्र)

पत्र अगदी ल्हान मलुाच े आ्ह े शकंवा दसुऱयाचया पत्रा् तयाचा शनरोप आ्ह,े तयास उत्र 
शलश्हणयाची िरूर ना्ही, असे समिनू तयाचया पत्राची शकंवा शनरोपाची लर ुगणना रावसा्हबेांनी 
कधी केली ना्ही. “'शचरंिीव सी्ाराम'३ यांना आशिवा्लद सांगावे. अद्यापी सव्लनामाचा उपयोग 
बरोबर कर्ा ये् ना्ही व अक्षर अगदी वळणिदु्ध ना्ही. गंिीफांची पेिी पाठशव्ो पण खळेा््ही 
शनयम पाश्हिे.”

पत्राच ेउत्र शलश्ह्ाना का्ही लेखक प्श्नांची उत्रे शल्ही् ना्ही् व शनषकाळिीपणा दाखशव्ा्. 
अिा इसमास ्से न करणयाबद्ल रावसा्हबे खबुीने शल्ही्. “्मुचया शलश्हणयाचया िलैीवरून 
माझ ेपत्र अधया्ल पानावर उत्रास िागा ठेवनू असावे असे अनमुान शनर्े. ् से अस्यास, ् मु्ही उत्र 
शलश्ह्ाना माझ ेपत्र िमा धरून उत्र शल्हावे.”

(वामनराव मं्डशलक रावसा्हबेांच ेपु् णये यांना पत्र)

पत्र शलश्हणयाबरोबर रावसा्हबेांना उत्र ्हवे असे. “वारंवार शलश्हणयास आयषुय फार ना्ही.” (स. 
काण ेयांना १०.६.७३ च ेपत्र) अगदी ररकामपणच ेअसे रावसा्हबेांच ेकधी पत्र नसे. ्री एखादवेेळी 
का्ही नसु्ा शिष्ाचार म्हणनू पत्र शल्हावे लागे. तया् ्साच बे्ाचा मिकूर असे. पण ्ो्ही 
वाचकास का्ही बोधपर असे. “मे्हरेबान x x दोस्ा x x सलाम शदगर. आपणासारख ेचार दोस् 
आ्हे् , िोभा आ्ह.े पयार मो्हब् असावी ्ह ेशक्ाब्.” (८.२.८५ च ेबाबासा्हबे खो् शवंधणकेर 
यांना पत्र) या् शमत्रभावपोषक दोन खबुीच ेिबद आ्हे्  ्ह ेरशसक िाण्ीलच.

शलश्ह्ा वाच्ा येणाऱया ल्हान मलुापासनू ्ो अगदी वदृ्ध माणसापयहं्, अशिशक्ष्ापासनू 
्ो म्हाम्होपाधयाय पदवी शमळशवले्या िासत्यापयहं्, शकंवा अनेकशवद्यापारंग् प्ोफेसरापयहं्, 
अशकंचन मनषुयापासनू ्ो मोठ्या संसथाशनकापयहं्, तयांचया ररचया ग््डयापासनू ्ो अश्शषे्ठ 
अशधकाऱयापयहं् सव्ल ् ऱ्हचेया लोकांना, सवधशम्लयांना व परधशम्लयांना पत्रे शलश्हणयाचा रावसा्हबेांचा 
पररपाठ ्हो्ा; ्री िो मायना जयास शिष्ाचारप्यकु्त असेल ्ो ्े शल्ही् अस्. वश्डलांचया 
वेळेपासनू िे गावावर कारकून ्हो्े तयांना ्ीथ्लसवरूप रािमानय रािेशी असा मायना शल्ूहन 
वश्डलाशि्ल् सने्हाबद्ल पे्मयकु्त पजूय्ा दाखवी्.४ अिा व ््लनाने व्डील मनषुयाचया मना्ील 
अपतयसने्ह दृढ करून ठेवी्.

याप्माण ेपत्रा् मायने शल्हायच े्े िेथ्या ्ेथे शल्ही्. ्े आि प्चारा् ना्ही्. ्े सव्ल गोळा 
केले ्र एक मायनयांच ेपसु्क ्होईल.
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कािी्ील म्हान शवर्ान पंश्ड् बालसरसव्ी बाळिास्ती बवुा रान्ेड यांचयासारखयांना पत्र 
शलश्ह्ाना मायना ्र यथाशसथ् असेच. शिवाय आ्ील भाषा फार शवनयिील असे. बरोबरी 
करणारे पद ‘्मु्ही’ शकंवा अ्हपंणा दाखशवणारे पद ‘मी’ ्ही पत्रा् मळुीच ये् नस्. श्क्ूडन सांगण े
येईल ्सेच ्होईल.’ असले िबद योिणया् ये्. बाळिास्ती मािे, पणु,े यांना शलश्हलेले पढुील पत्र 
वाचणयासारख ेआ्ह.े “उत्र दणे े ्े माझ ेकारकून बळवं्राव िोिी यांना शदले म्हणिे ्े रवाना 
कर्ील अथवा ्े िवळ बसनू शलश्ह्ील. प्तयक्ष दि्लन नस्ा्ही पत्र शलश्ह्ो, तयाच ेकारण दरू 
ना्ही. आपले शिषय गणेि िास्ती ्िते यांचया वगा्ल्ील मी आ्ह ेम्हणनू माझा एकप्कारचा शनदान 
परोपकाराथ्ल आचायाहंक्ेड येणयापरु्ा थो्डासा ्हकक आ्ह.े इ्के कळवनू कृपा असावी ्ह ेमाग्ो 
इ.” ३०.१२.८२

इगं्िी िाणणाऱयास इगं्िी् पत्रे शल्ही्. शनववळ मराठी, गिुरा्ी अथवा श्हदंी िाणणाऱयांना 
अनकु्रम े मराठी्, गिुरा्ी् अथवा श्हदंी भाषे्  पत्र शल्ही्. म्हान पंश्ड्ांना संसकृ्मधये पत्रे 
शल्ही्. मुबंईच ेशवर्ान धम्लगरुू गट्लालिी म्हाराि, बुंदीच ेरािे जयांचया पदरी शवर्ान िास्ती अस् 
्े, व का्ही िास्ती यांना संसकृ्मधये पत्रे शल्ही्.

िनुया पद्ध्ीचया लोकांना पत्र शलश्ह्ाना पत्रावर ्ारीख न राल्ा शम्ी राली् व साधया 
वारांचया नावाबद्ल इदंवुार, भौमवार इ. संसकृ् नावे रालणयास शवसर् नस्.

पत्रलेखन ्ही कला आ्ह.े ्ी रावसा्हबेांना एखाद्या आनवुंशिक गणुाप्माण ेलभय झाली ्हो्ी 
व तयांनी ्ी शमाने पणू्लतवास नेली ्हो्ी. जयास पत्र शल्हायच ेअसेल तयाला आपला अथ्ल समिेल 
अिा तयाचया ने्हमीचया भाषे्  रावसा्हबे पत्रे शल्ही् यामळेु ्ी अगदी हृदयंगम व सखुदायक ्हो्. 
जयास पत्र शल्ही् तयाचया हृदय-्ंत्रीची लागलेली ्ार नेमकी ्हलवनू ्ी् सव्:चया भावनांिी 
संवादी भावना उतपनन करणयाची ्हा्ोिी तयांचया पत्रा् शदसनू ये्े. ्ह े तया् उत्म बशुद्धमत्चे,े 
वयव्हारज्ञानाच े व माशम्लकपणाच े लक्षण शदसनू ये् आ्ह.े एखादा ईश्वरभक्त, संसकृ्ज्ञ नस्यास 
तयाचया पत्रा् ्कुाराम, रामदास यांचया सबुोध कशव्ांचा शनदतेि असे. रामसत्ा करील ्े खरे 
इतयादी वाकये अस्. ठाकूर दवेळा्ील बवुास राम करील ्े खरे असे शल्ही्. यांच ेएक कारकून 
फारिी िास्तवचने िाणणारे नव्ह्े. तयांनी का्ही अनयायाची सचूना केली ्हो्ी म्हणनू तयांची कान 
उरा्डणी करावयाची ्हो्ी. शनतय पररचयाचया सं्ाक्ेड बोि दाखवले आ्ह े्े फार खबुीच ेआ्ह.े 
“आशण दसुऱयास ्ाप दऊेन आपण शनरपराधी म्हणशवण ेअस्या कृ्ीस िेका शदला ना्ही म्हणिे 
गावचया कुळावरील विन िाणार! याला गोरा कंुभार काय म्हणले?” (४.३.८६)

एक सने्ही संसकृ्ज्ञ नव्ह्े. परं् ुतयांची म्हाराषट् साध-ूसं्ांवर भक्ती ्हो्ी. तयांच ेशचरंिीव दधु्लर 
वयाधीने ग्स् झाले. मानवी उपाय थकले ्ेव्हा तयांना रावसा्हबेांनी धीर येणयास एत्र पत्र शलश्हले 
तया् अदृष्ाशद गढू मायावाद सांशग्ला ना्ही. फक्त एक गो्ड पद शलश्हले ्े -

्ारक ्ो िगदीश्वर । िाउशन अननय िरण रररा ॥ १ ॥
ठेउशनयां कर दोन्हीं, किीवर । भक्तांशस भिेे उभा । शवठु ्हा ॥

आस धरावी कास ्याची । दणेार ना्ही दगा ॥ २ ॥
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्ह े त्यंबक कवीच े पदच तयांचया सनेह्ास दसुऱया कोणतया्ही पांश्डतयापेक्षा मनाला सथैय्ल 
आणणयास कारण झाले असेल या् संिय ना्ही.

शमत्र बेचरदास यांची शप्य कनया शनव ््ल्यावर तयांना सांतवनपर पत्र रावसा्हबेांनी शलश्हले ्े 
असे- अिा प्संगी सव्लसत्ाधारी परमशे्वराचया इच्ेछला सशवनय प्णश्पवू्लक वि ्होण े ्हा एकच 
कालां्राचया िो्डीला उपाय कामास प्ड्ो. आपणावर आले्या या शवपत्ी धयैा्लने सोस्या 
पाश्हिे्. पां्डवांना्ही मोठमोठ्या शवपत्ी सोसावया लाग्या ्िाच रामचदं्रिीना. (१२.५.८१) 
बेचरदास ्ह ेगिुरा्ी ग्ृहसथ अस्यामळेु रामचदं्रिींना असे म्हिले आ्ह.े ्हाच ग्ृहसथ कोणी म्हमंदी 
धमा्लचा असेल व तयाचया आपत्ीबद्ल समाधान करण ेअसेल ्र असे शल्ही्िः जया गोष्ी ्होणार 
तयावर कुदर्ी अमंल इलॉ्ड्ल शिवाय कोणाचा ना्ही. ्ोच िरा कोणी शवर्ान वेदान्ी अस्यास 
तयाच ेसांतवन करणयाकरर्ा शलश्हले्या पत्रां् प्ारबधसंचय, अदृष्, प्सथानत्रयी इतयादी िबदांची 
योिना करी्. या शवर्ानांपैकी कोणी िास् पररचयाचा असेल व पत्र साध े असेल ्र पत्र परेु 
कर्ाना ‘शवशबधषे ुशवस्रेण अलं’ शकंवा नसु्े ‘इतयलम’् अिा तयाचयाच पद्ध्ीने पत्रे परुी करी्. 
एका म्हान पंश्ड्ास पत्र शलश्हले ्हो्े की “्मुची-आमची प्तयक्ष भिे सधया ्होण ेिकय शदस् 
ना्ही. शगरो ममरेु इ या नयायाने एकमकेांस पत्राने भिेणयाचा रस्ा धर्ो. बाकी अलं ्ह े शवनं्ी.” 
्ातपय्ल, जयाला पत्र शल्हावयाच ेआ्ह ेतयाला लेखकाच ेशवचार िी भाषासरणी बरोबर समिावनू 
दईेल तया भाषा सरणीचा लेखकाने अवलंब केला पाश्हिे. ्ह ेवम्ल रावसा्हबेांना चांगले समिले ्हो्े 
म्हणनू पत्री शवचार रावसा्हबेांच ेअस्, पण भाषा मात्र जयाला पत्र शलश्हणयाच ेतयाची असे.

रावसा्हबेांचया पत्रांचा ओर शसथर व गंभीर असे. तया् एखादी कधी कधी शवनोदाची ल्हर 
उतपनन ्हो् असे. आपले शमत्र कृषणािी पं् बागलू यांना रावसा्हबेांनी १.८.५६ चया पत्रा् 'पषुकळ 
नमसकार' शलश्हले ्हो्े.

“एक ग्ृहसथ कुिंुबास्ह रो््डयावर बसनू प्वासास िाणयास शनराला ्हो्ा. ्ेव्हा तयाने रो््डयाच े
्ों्ड बांधनू ठशवले ्हो्े. एकाने असे करणयाच ेकारण शवचार्यावर तयाने असे सांशग्ले की रो्ेड 
आमची ग्ृहशसथ्ी सांग्े म्हणनू तयाची बंदी केली आ्ह.े”

(्हरर्हर िास्ती द्रवी्ड यांना १०.२.८७ च ेपत्र)

“सोब्च ेपत्र ्डोके िां् ठेवनू नीि वाचावे. कोणाच े्री ्डोके शफरले आ्ह.े परं् ुमाझ ेशफरू 
दणेयाची सोय ना्ही.” 

(२२.१.८७ आठ्ये यांना पत्र)

“किा्लबद्ल ऋणकोस सांशग्लेली कैदचेी शिक्षा रद् करणारा कायदा राणीसा्हबेांचया 
जयशुबलीचया अगोदर पास करून घयावा असे एकिण समाचार पत्रा् शलश्ह्ो. यावरून ्ो ब्ुहधा 
दममणचा यात्रेकरू असावा.” 

(सर अनॅड्य ूसकोबल यांना पत्र)५
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पणुयाच ेरावसा्हबेांच ेकारभारी बळवं्राव िनाद्लन उफ्ल  बाळासा्हबे िोिी (पेठ नारायण) यांचा 
बाणा इगं्िी िबद मराठी् बोल् अस्ा अथवा शल्ही् अस्ा न वापरणयाचा असे. तयांनी चकूुन 
एक इगं्िी िबद वापरला. तयांच े कौ्कु करणयाकरर्ा रावसा्हबेांनी उत्रा् शलश्हले “पणुयास 
माझया रराचया िागेला मागणी अथवा ्मु्ही म्हण्ा तयाप्माण े ऑफर अद्याशप आला ना्ही.” 
(१९.११.८८)

“आपण शलश्हलेले रामायण पाश्हले तया् राम राक्षस की रावण राक्षस ्ह ेसमि् ना्ही.”  
(३१.७.१८८८ बाबासा्हबे कान्हरेे यांना पत्र)

“पत्री अनशुच् भाषा न वापरणयाची खबरदारी रावसा्हबे रे् . लोकां्ील माझी मानय्ा 
व सवाशभमान यांना केव्हा्ही कमीपणा ये्ा कामा नये अिी माझया पत्रवयव्हाराची भाषा 
पाश्हिे.”  

(शम. बॅरो यांना पत्र)

पत्रवयव्हाराचा मखुय उपयोग िो शवचारशवशनमय ्ो श्हदंसुथाना्ील व श्हदंसुथानाचया बा्हरेील 
शमत्रािी वेळेवर अनलसपण ेरावसा्हबेांनी शिस्वार करून रे् ला ्ह ेया ग्ंथाचया वाचकांस शदसनू 
येईलच. तया् आणखी मखुय एक शविषे ्हा सांगावयाचा आ्ह ेकी या दिेां्ील शभनन शठकाणचया 
लोकांिी ्े िनमभर पत्रवयव्हार करी् आले; पण तयांना तयांचया पैकी पषुकळाक्ूडन उत्िेन शमळ् 
नसे. उत्िेन शमळ् नसे म्हणिे उत्रच शमळ् नसे असे नव्ह े्र समप्लक उत्र शमळून तयापासनू 
का्ही ्री काय्लशनषपत्ी ्होईल अिा री्ीने उत्रे शलश्हणयाची सवय आमचया लोकांना ना्ही अिी 
्े ्क्रार करी् अस्. मद्रासेक्डील एका शमत्रास शलश्हले्या पत्रा् तयांनी शलश्हले की, “आमच े
शमत्र या दिेभर पसरलेले आ्हे्  तयांचा सवभावच असा आ्ह ेकी पत्रवयव्हाराने काय्लशनषपत्ी र्डवनू 
आणण ेतयांना साध् ना्ही. ्ह ेमाझ ेम् मी लपवनू ठेवी् ना्ही. कामकािासंबंधी का्ही शल्हा, 
्री तया् खरे औतसकुय ना्ही. ्ह े मा्ही् असनू्ही रावसा्हबे कधी शनराि झाले ना्ही्. िकय 
्ेवढा शवचारशवशनमय व साधय ्ेवढी काय्लशनषपत्ी करणयाच ेकाम तयांनी िवेिपयहं् मोठ्या उमदेीने 
चालशवले ्हो्े.”

मयशुनशसपाशलिी, कायदकेाउशनसल, शवश्वशवद्यालय व वशकली ह्ांची शनतयाची काम े करी् 
अस्ा इ्कया वयवशसथ् री्ीने पत्रवयव्हार करावयास वेळ कसा शमळे याच ेआश्चय्ल वाि्े. तयांचया 
पत्रवयव्हाराचा शवस्ार सारखा वाढ् गेला ्ो िवेिपयहं् संकोच पावला ना्ही. १८८७चया माच्ल 
मश्हनया् श्सऱया ्ारखलेा तयांनी चौदा पत्रे शलश्हली. तयांचा गोषवारा असा आ्हिेः

म्हिे बाब ू: कशवराि या संजे्ञने कलकत्याक्ेड प्शसद्ध असले्या वैद्यांचया, वैद्यिास्ता् रणेया् 
आले्या परीक्षा.

१७९३ मधये कायम धाऱयाची पद्ध्ी सरुू झाली ्ेव्हा असलेले पश्हले िमीनदार. लॉ्ड्ल कॅशनंग 
यांनी ‘फी शसंपल इसिेिीचया नमनुयाचया िशमनीसंबंधी केलेले शनयम.

शनझाम सा्हबेांच ेिाळा खातया्ील अशधकारी,
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शम. मकॅ्डोना््ड व शद. ब. आर. ररनुाथराव : प्शसद्ध झाले्या सव्ल िास्तीय व वाङ्मय शवषयक 
पसु्कांची ्होम गव्हन्लमेंिक्ेड असलेली यादी. 

शम. आर. ्डी. मथेा : पशबलक सशव्ह्लस कशमिनने शवचारले्या प्श्नांस द्यायची उत्रे आगाऊ 
्छापशवण.े

्हररभाऊ परांिपे (नेशिव्ह ओशपशनयनच े एश्डिर): शिधंी शवरुद्ध रोमन आशण दवेनगरी शवरुद्ध 
मो्डी.

टै्शफक मनेॅिर : मुबंईस पर् िा्ाना आगगा्डीचा ्डबा सव्ंत्र राखण.े वािे्ील मकुकामांचा 
काय्लक्रम.

पंश्ड् दवेनाथिास्ती : कािी व प्याग येथील काय्लक्रम.

्डॉ. श्ड. कूना : सव्:च ेप्कृ्ीमान सशवस्र.

शमत्र (काशिसथ) : कािीस िा्ा-ये्ा रिह्मपरुीमधये उ्रणयाकर्ा रर शवक् रणे.े

फ्डके (िबलपरू) : ्ेथील मकुकाम व वयवसथा.

सरेुनद्रनाथ बॅनिवी : कलकत्ा येथील शमत्रांस शनरोप; लवकरच ्होणारी ररपन कॉलेिची सथापना 
व ्ी् प्सथापक म्ंडळीस यि प्ाप् ्होणयाची इच्छा.

आलोपीदीन ्डोमई : कलकत्या्ूहन शनरणयाचा बे्.

रे्वेच ेअशधकारी : प्वासाच ेकाय्लक्रम (२)

जया जया शवषयावर ्े शल्ही् ्ो ्ो शवषय अशधकच आ््हादकारक ्होई. प्श्वाकया् तयास 
िोभाच आण ूिक्. तयांचया िवेिचया िवेिचया पत्रा् शि्का िोम भरलेला आ्ह ेश््का िोम 
्रूण लेखकांचया पश्ह्या पत्रा््ही शदसनू ये् ना्ही. एखाद्या पक्षाचया समथ्लनाथ्ल आणलेली कारण े
वाच्ाच वाचकांच ेशवचार िागृ्  ्हो्ा्. संिशय् शलश्हण ेतयांनी कधी केले ना्ही. पत्रा् केले्या 
शवधानाची सतय्ा वाचकांना तवरर् पिू लाग्े. असे तयांचया आ्ापयहं् या गं्थां् शदले्या व 
पढुील का्ही पत्रांवरून शदसनू येईल.

सवावलंबन

(शम. िाबशुदन यांना रावसा्हबेांच े१३.४.५६ च ेपत्र. भाषां्र इगं्िी्नू)
“्मु्ही सवावलंबनाचा ध्डा शिकावा व ्ो शि्कया लवकर शिकाल श््का ्मु्हाला या 

संसारा् सखुाव्ह ्होईल. मी आ्ा काय करू कसे करू याशवषयीचा उपदिे दसुऱयाला पदोपदी 
िनमभर शवचारी् रा्हणयाची िी सवय श्हदंसुथानचया लोकां् आढळून ये्े ्ी तयांचया नािास 
कारण ्हो्े. बरे जयाला शवचारायच े्ो आप्या्ूहन ि्हाणा आ्ह ेकी वे्डा आ्ह ेयाचयाक्ेड न बर्ा 
दसुऱयाचया उपदिेयष्ीचया आशयाशिवाय यांच े पाऊल उचल् ना्ही. आप्यापेक्षा िे गणुाने, 
ि्हाणपणाने व अनभुवाने शेष्ठ आ्हे्  तयांचा उपदिे रऊे नये असा अथ्ल माझया म्हणणयाचा ना्ही. 
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बेलािक अिांचा उपदिे घया, तयाचा अनकुार करा; परं् ु्ो ्री कोठपयहं्? ्मुच ेसवावलंबन 
धोकया् प्डले ना्ही ्ोपयहं्!”

्रुणांना उत्िेन
्मु्ही भलतयाच मनषुयाला आपले हृतपिल खोलनू दाखशवले ना्ही. दसुऱयाचया मनोभावनांचा 

स्हानभुू् ीपवू्लक आदर करणयाइ्की ्तपर्ा दाखशवणारी अमलान्ा माझया हृदयाचया ठायी आ्ह.े 
मोठेपणाची ्हाव राखण ेव ्ो शमळेल अिी आिा करणयाइ्का ्रुणाचा िोम माझया अगंी आ्ह,े 
्थाशप माझया वयाला ४३ वषते परुी झालेली आ्हे् . ्मुचया वयाचा अस्ाना िे मला सांगनू्ही खरे 
वािले नस्े ्े आ्ा प्तयक्ष शदस ूलागले आ्ह.े

माझया शवचाराबरोबर लेखणी धाव रे्  ना्ही म्हणनू वाईि वाि्े. xxx मला एकदम मदु्यावर 
येऊन म्हिले पाश्हिे धीरे धीरे धीरे. मालवतया शदवयाचया वा्ीप्माण े मागा्ूहन लागलेच नष् 
्होणयाकर्ा एकदम प्दीप् ्होऊन लोकांमधये प्काशि् व्हावयास ्मु्ही एकदम पढेु यावयास नको. 
दोन, ्ीन शकंवा इ्कीच का्ही कमी अशधक वषते अभयासाक्ेड लावणार असे ्मु्ही म्हण्ा. मी 
म्हण्ो की ्मु्ही िनमभर अभयास करणयाच ेबे् केले पाश्हिे् व तयाकर्ा अशां् िबरदस् शम 
केले पाश्हिे् व ्े सोस्ील श््के केले पाश्हिे्. आयषुयाच े शदवस सारे पढेुच आ्हे् . आ्ा 
कोठे प्ारंभ झाला आ्ह.े तयाचा िवेि इथेच ्हो् नस्ो. अिा िीशव्ाकर्ा आम्ही िर सपािून 
काम केले ना्ही ्र आमचयापैकी पषुकळांना कुलाबयाचया इशसप्ळा् (वे््डयांचया) कों्ूडन ठेवावे 
लागेल. पण माझ ेपरुाणा्ील प्वचन लांब् ना्ही ना चालले! मदु्यावर आले पाश्हिे. मी ्मु्हाकर्ा 
सव्ंत्र धदंा पा्हणयाचया शवचारा् आ्ह.े 

(४.२.७६ बापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र, भाषां्र इगं्िी्नू)

काशमीरचया नपृ्ीक्ूडन सनमान
३१.८.८५ रोिी काशमीरनपृ्ीने का्ही समृ् ीकर शचन्ह म्हणनू एक म्हामू् य म्हावस्त (िाल) 

रावसा्हबेांना पाठवनू श्चा सवीकार ्होईल अिी आिा पत्र प्कि केली. या भेिीचा सवीकार करावा 
की ना्ही ्हा प्श्न रावसा्हबेांचया मना् आला व श्चा सवीकार करावयाच ेका ठरशवले तयाची कारण े
म्हारािांचया खासगी कारभाऱयास पाठशवले्या उत्रा् शदसनू ये्ा्.

सदं् िःकरणपवू्लक पाठशवले्या उपायनाचा सवीकार करणया् मला फार आनंद ्हो् आ्ह.े 
म्हारािांची का्ही एक सेवा न कर्ा उपायनाचा सवीकार करण ेस्हसा उशच् ना्ही म्हणनू तयाचा 
सवीकार करणयाच े सखुव्ह क ््लवय करावे की न करावे या संिया् मन प्डले अस्ा परुा्न 
आचारांची मानय्ा असलेला प्साद म्हारािांनी शनरशभलाषवशृत्यकु्त दिेाशभमानाने पे्रर् ्होऊन 
पाठशवला आ्ह,े ्ह ेकारण तयाचा सवीकार करणयाला फार बलवत्र आ्ह.े तयाचा सवीकार न करण े
म्हणिे उलि म्हारािांचा अपमान करण े्होय. यास्व उपायनाचा सवीकार करणया् ये् आ्ह.े 
उपायनीकृ् वस् ूफार उचच परुुषाचया ्हा्नू पढेु केलेली आ्ह ेम्हणनू श्ला प्डले्या मू् या्ूहन 
श्च ेमू् य अशधक आ्ह.े आमची अिी भावना म्हारािांप्् शनवेशद् व्हावी. (भाषां्र इगं्िी्नू)

BxÉ 4011--20
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एक दवेाची चाकरी
स्हस्रावधी अ्डचणी आ्या ्री खरे सो्ूड नये. परं् ु ्ह्लीचया रा्हािीप्माण े प्थम फार 

दिुःख भोगावे लागेल ्ह ेपकके धयाना् ठेवा व एकदा पाऊल िाकले की ्े शवचार करून िाकलेले 
असावे व मारारी शफरू नये. कोणी्ही गरीबाला उपद्रव ्होऊ नये असा माझा इरादा आ्ह.े तयाकर्ा 
माझ े शक्ी्ही नकुसान झाले ्री सोसणयास ्यार आ्ह.े आम्ही सरकारची रय् आ्हो म्हणनू 
अमलंदारांनी आम्हास लागेल ्ी योगय मद् दऊेन आमच ेरक्षण केले पाश्हिे. परं् ुगरीब रय्ेस 
उपद्रव ्होईल ्र पैिाचा उपयोग काय? यास्व लागेल श््का पैसा खच्ल करून दसुऱयाच ेदिुःख 
्हरण करण े्ही एक दवेाची चाकरी आ्ह.े 

(कारकूनास पत्र, मराठी)

सष्ृ्यनकुरण
श्हदंी वयापारी म्ंडळीच े्मु्ही िर सभासद असाल ्र तया म्ंडळाला चांगले सवरूप दणेयाचा 

प्यतन कराल अिी माझी इच्छा आ्ह.े इगं्िी चेंबर ऑफ कॉमस्लचया वयापारी म्ंडळाचा दिा्ल शक्ी 
वाढला आ्ह ेपा्हा. स्् उद्योग, व फलप्ाप्ी ्होई्ोपयहं् शफरून शफरून प्यतन करण ेयांनी काय 
िकय ना्ही? सषृ्ीच ेअनकुरण करा. रवीच ेसदागश्तव, भर्ीची वाढ याक्ेड पा्हा. तयांचया सवयी 
लावनू घया. शवश्वदि्लन ्ह ेउत्म आ्ह.े तयाने शचत्िदु्धी ्हो्े, मन उदात् ्हो्े व बदु्धी संसकृ् ्हो्े. 
िास् शलश्हले ्र धाशम्लक प्वचन करी् आ्ह ेअसे वािेल. 

(१३.१.८६ च े्हरशकसनदास यांना इगं्िी् पत्र)

वयाव्हाररक भशूम्ीचा पश्हला शसद्धां्
्मु्ही मरुू्ड येथील रा्ह्े शठकाणाची कंुपण राली् आ्हा् असे समि्े. तया् उत्रेक्ेड आपिे 

यांच ेशठकाणाची वश्हवाि सखारामपं् बाप ूकाळे कर्ा्. तयांचया शलश्हणया् ्मुच े्डांभ ेबरोबर 
पि् ना्ही् व तयास ्मु्ही बळवं्राव, गणिेपं् मो्डक यांना नेऊन काळे यांचया समक्ष शि्कया 
शठकाणी संिय नसेल ्ेथे परेु ्डांभ ेरालावे, िेथे संियास िागा असेल ्ेथे श््का नकािा काढून 
मला पाठवावा व सखाराम बाप ूयांना माझ ेनमसकार सांगावे. ्ंिा वाढशवणयाचा ना्ही ्हा पश्हला 
वयाव्हाररक यशुकल्डचा शसद्धां् पोिा् ठेवावा. बाकी संसारी दक्ष राश्हले पाश्हिे, ्ह्ेही खरे आ्ह.े 
(शचं् ोपं् दामले यांना ८.८.१८८३ च ेमो्डी पत्र) शवर्ान पंश्ड्ांिी रावसा्हबे संसकृ्ा् पत्रवयव्हार 
करी् तयाचा नमनुा.

शीलकमीकेिवौ िय्िः
सवशस् शीमन ्म्हारािाशधरािगोसवाशमम्हारािशीगोवध्लनलालिीनां मुबंापरुसथरावसा्हबे््

यपुपदधाररनारायणसनूशुवश्वनाथिम्लशभिः कृ्ािः सशवनयं साष्ांगप्ण्यो शवलसन्ु् राम ् । अधनुा 
शीभगवतकृपया सव्ल्िः कुिशलनिः समिः । मानवधम्लिास्तग्ाश्हषणशुभिः शीमशद्भस्तसंग््हाथ्ल स्हस्ररूपक
मौ्यपशत्रकाऽकाधा्लशधभागेन पे्शष्ा साऽसमाशभिः सवीकृतय ्ावतकाशन पसु्काशन शीम्ां शिषयेभयो 
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दयेानीश् मनशस शनशश्चतया्िः कौियेवाससा समयगवेष्नपवू्लकं बंधनं कृतवा शीमतसशननधौ पे्शष्ाशन 
। ्तप्ापतयतु्रंशीमन्ोिापकपशत्रकां पे्षयन्ीतयािासम्ह े। अशप च ग्नथोद्धारकम्लणये्ादृिमौतसकुयं 
सवतेषामानंदकरं सया् ्शकमसमाकं सयाशदतयनेन । भयूोपयाशिषिः पशत्रकार्ारा सवोदन्ं शावशयषयन्ीश् 
शवज्ञशप्िः अलं सजू्ञानामश्लेखनेन इश् शिवम ्

अद्य शवणिदु्धिकाबदािः १८१०
्ह्लीचया म्हसैरूचया रािांच ेव्डील वया् येऊन तयांना राजयाशभषके झाला. तया समारंभास 

रावसा्हबेांना खास आमंत्रण ्हो्े. परं् ुतयांना िाणयास सव्ड नस्यामळेु आिीव्लचनपवू्लक एक 
संसकृ्ा् रावसा्हबेांनी सशवस्ृ्  पत्र शलश्हले तया्ील िवेिचा भाग.

“अ्ह ं ् ु प्भकुाय्लवयापृ् तवेन प्ाप्साव्लिशनककाया्लनरुोधने च िरीर्िः ्त्रागन्ुं असमथणोऽशप
मनसा सवा्लतमना ्त्र प्भणूामभीष् ं शचन्शय्मुाग् एवाऽसमीश् शवभावयशमतयनगु््ह एवमस् ु इश्
शवज्ञापये.” ६

सां्वनपर पत्र  

नवल शब्हारी वािपेयी यांना १३. ५. ८३ च ेपत्र. (इगं्िी्)
मशतप्य वािपेयी,

वरवर भासमान ्होणाऱया शवलंबाची क्षमा असावी. गे्या खपेेस आपण आला ्ेव्हा माझी 
प्कृ्ी ििी असावी ्िी नव्ह्ी व ना्ही.

उद्योग करून द्ेहाच े शझिण े पतकरले पण सवसथ बसनू गंिण े नलगे. अगदीच अशवचाराने 
मया्लदचेया बा्हरे वाग्ा कामा नये, म्हणिे अगदी उद्योगिनूय्ा व उद्योगाश्रेक याचा मधय काढा 
व सथलां्र व उद्योगां्र के्याने पषुकळदा शवशां्ी शमळ्े. आप्या मा्ोशींचया शनधनाने स्हिच 
वतृ्ी् उर्गे उतपनन ्होईल. गे्या गरुुवारी रुगणावसथे् असले्या मा्ोशींस भिूेन आलो. आपले 
गशण् आप्याला असे सांगेल की आरा् व प्तयारा् ्ही समसमान आ्हे्  व शवरुद्ध र्रं् ेआ्हे् . 
सखु व द:ुख यांचयािी तयांची ्लुना केली ्र समिू्  ्होईल. जयाने जयाने सखु ्हो्े तयाने तयाने 
अगदी शनयमाने दिुःख ्हो्े आशण िेव्हा आपण नीश्धयैा्लने दोरांिी सारखा सामना दे् ो म्हणिे सखु 
झाले अस्ा फुगनू िा् ना्ही व दिुःख झाले अस्ा मलान ्हो् ना्ही ्ेव्हाच आम्ही खरे शवर्ान 
झालो. असो.

मी परुाण सांगनू चऱ्हाि वळू लागलो अिी भी्ी वाि्े म्हणनू थो्डकया् सांग्ो. भगवतगी्ा 
वाचा व उपशनषद ेवाचा. आपण ्हायकोि्ल वशकलीचा अभयास कर्ा पा्ूहन आनंद ्हो् आ्ह.े मी 
सव्िः ज्ञानावलंबी आ्ह ेव आिावादी आ्ह.े नस्ो ् र शनरािचेया ् ्डाकयांनी मागेच शचर्ूडन ना्हीसा 
झालो अस्ो. ्ह्लीचा काळ आमची परीक्षा रे्  आ्ह.े तया् दसुऱयाने आम्हास िसे वागवावे 
असे वाि्े ्से िर दसुऱयास आपण वागव ूलागलो ्र तयाच ेचांगले फळ शमळेल याशवषयी मला 
िकंा मळुीच वाि् ना्ही.

BxÉ 4011--20+
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शीमं्  ्कुोिीराव म्हाराि ्होळकर यांना इगं्िी पत्र
म्हारािांचा प्साद असो. शसम्या्ूहन िाऊन येणयाचया अ्पप्यासाने प्कृ्ीसवासथयाचा पनुिः 

लाभ म्हारािांस झाला म्हणनू मन अगदी उतसाश्ह् अस्ा या ओळी म्हारािांचया ्हा्ा् प्ड्ील 
असा भरवसा आ्ह.े मला माझया इगं्ि शमत्राच ेपत्र काल रात्री आले. तयाने शलश्हलेला वतृ्ां् ऐकून 
आनंद झाला. पण संसार कर्ाना एकिा् सखु मनषुयाला शमळण ेना्ही एवढे म्हणण ेसर्े िवेिी 
भाग आ्ह.े

रािधानीला पर् आ्यावर म्हारािांना ्ो शचरपररशच् व ्हासययकु्त च्ेहरेा-िो सव्ल सखुमय 
व कष्मय पररसथ्ी् अशवकृ् असे ्ो आप्या शमत्रशषे्ठांचा वामनराव अणणा गरु्डांचा ७ च्ेहरा-
दृष्ीस प्डणार ना्ही.

्ही प्डलेली शख्ंड का्ही्री करून भरून काढणारा एक कालावधीच समथ्ल आ्ह.े व माझया 
बशुद्धवान ्रुण शमत्राच ेधयै्ल व अवशय वशृदं्धग् ्होणारे सथैय्ल आप्या चलुतयांची व वश्डलांची उचच 
पदवी सपष्पण ेराखणयास पषुकळ अिंी कारणीभू्  ्हो्ह्लल. (१९.९.८२)

दवुयांना आच
एक एक दवुा ्िूुन गेला की बाकीच ेदवुे िळुशवणयास आच यावी लाग्े. समृ् ीग् झाले्या 

शमत्रा बद्ल िे आपण शलश्हले् ्े अक्षरििः खरे आ्ह.े परं् ुमनषुय एक योिना कर्ो तयाची वाि 
परमशे्वर अनयथा लाव्ो या अनयथाक्ृ्लतविक्तीचया अनरुोधाने सव्ल रचना केली पाश्हिे. काल ्हा 
माणसे शनमा्लण कर्ो. या शवषयी मी केव्हा्ही िकंा रे् ली ना्ही व ्से शमळणयाशवषयी प्ाथ्लना करा 
व ्से शमळेल अिी आिा कर्ो. (धों्डोपं् गरू्ड यांना पत्र १९.९.८२)

िास्तज्ञानाशवषयी ्हौस
शरििीि असोशसएिनचया या वषा्लची सशवस्र ्हकीक् आपण वाचली् काय? ्ी फार उंची 

आ्ह.े िास्तीय शवषया् इ्का उतसा्ह व काय्लक्षम्ा श्हदंसुथाना् प्वदृ्ध झालेली मी प्हावयास 
िगेन काय? आमच े इशंिनीयर, ्डॉकिर, जयोश्शव्लद, प्ाशणिास्तज्ञ इतयादींचया पढेु काय्लक्षेत्र मोठे 
आ्ह.े मराठ्याचया खदंकापलीक्डील आमचया दिेबांधवांनी बंगा्या् दोन नवी माशसके इगं्िी् 
चालशवली आ्हे् . ्ी लक्षवेधी झाली ना्ही्, ्थाशप म्हतकृतयारंभां् अपयि आले ्री ्े 
यिसकरच आ्ह.े 

     (१०.११.८२ च ेप्ोफेसर ्छत्रे यांना पत्र)

सने्हिीलपणा
बरोबरीच े लोक सशृष्क्रमाप्माण े इ्हलोक सो्ूडन गेले म्हणिे रावसा्हबेांना फार वाईि वािे. 

गोशवंदपं् लेले म्हणनू एक प््ाग्डचया दवेीचया संसथानाच ेसेवक ्हो्े. प््ापग्डची दवेी रावसा्हबेांच े
कूळ ्हो्ी. श्चया भक्तीभावास्व रावसा्हबेांनी फार शम करून श्चया कजजया् यि शमळशवले. 
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तया कामा् गोशवंदपं् ्ह े रावसा्हबेांना मद् करी् अस्. ्ह े मुबंईस ये्ाना आगगा्डीखाली 
साप्ूडन अपरा्ाने मृ्  झाले. ्ेव्हा रावसा्हबेांनी एका सनेह्ास पत्र शलश्हले, “गोशवंदपंद दादा 
यांचया परलोक गमनाच ेव ््लमान, दोन शदवस झाले, समिले. शी. रामाची मिवी झाली. दवेीचया 
चाकरी् परं् ुअसा िवेि झाला. आयषुय लांबले म्हणिे दिुःख ेिास् ऐकावी व सोसावी लाग्ा् 
तयास साधूनंी उपाय सांशग्ले आ्हे् . ्री आमचा ्ो अशधकार ना्ही.” 

     (३०.१.८६ च ेवामनराव ओक यांना पत्र)

रावसा्हबेांना ररचया म्ंडळाने पाठशवलेली पत्रे कुिलपचृ्छाशवषयक व प्पंचशवषयक अस्. 
इ्र इष्शमत्रांनी पाठशवलली पत्रे फार बोधप्द व मनोरंिक आ्हे् , असे वाचकांचया निरेस आलेच 
असेल. ्ही पत्रे िे िे शवषय रावसा्हबेांचया वेळेस लोकांचया चचतेस पात्र झाले तया तया शवषयांवर 
शलश्हलेली आ्हे् . तया्ील पषुकळ पत्रे रावसा्हबेांचा काल कसा ्हो्ा ् े दाखशव्ा्. म्हणनू केवळ 
अग्स्ु्  ठरणार ना्ही्. तयांचा आदर केला पाश्हिे. ्री ग्ंथशवस्ाराचया भी्ीमळेु का्ही थो्डी 
मास्याकर्ा पढेु शदली आ्हे् .

चाकरीख्
िके १७८१ X X आम्हा दोन असामीपैकी कृषणाच ेलगनाकरर्ा मदु्ल रुपये २५ नक्त कंपणी 

रे् ले. याची चाकरी खशं्ड् वषते ६। (सववा स्हा) बारमा्ही मरुु्डास अथवा दिेी परदिेी ्मु्ही 
सांगाल ्ेथे िी प्ेडल ्ी आम्हापैकी कृषणा ्हा करील. तयाक्ूडन अं् र प्ड्यास मी गंगया सदरीच े
कराराप्माण ेकरीन. समयी वळण ेयेथे चाकरी के्यास ्ेथे अ्डसेरी ्ेथील गाव िीरसतयाप्माण े
्मु्ही यावी. मरुु्डास अगर कोठे ् मु्ही सांगाल ् ेथे चाकरीवर ्हिर असनू ् ेथे ् ीन वक्त ् मु्ही पोिास 
रालावे, ् े िीरसतयाप्माण.े चाकरी कर्ाना आम्हापासनू ् मुचया ्हर एक शिनसाची ् सनस अथवा 
दगाबािी झा्यास झाली चाकरी वयािा् िाऊन मदु्ल रुपये २५ रोख तया वक्त पर् दऊे. नकुसान 
्होईल ्े भरून दऊे.

का्ही पत्रे मनाच ेपवू्लग््ह दाखशव्ा्. का्ही् अज्ञानमलूक मनोभमूी् दृढ झाले्या लोकांचया 
समिु् ी आढळून ये्ा्.

्छापील िाई व अधम्ल
्कुारामाची गाथा रावसा्हबेांनी १८६७ साली ्छापली ्हो्ी. अभगंसंखया ४५०० ्हो्ी. ्ी 

्छापणयापवूवी पंढरपरुाक्ेड कसा काय खप ्होईल याची चौकिी आप्या सनेह्ाक्ेड तयांनी केली 
्हो्ी. “्कुारामाचया गाथांचया प््ी पषुकळ खप्ील परं् ु्छापील प््ी रणेयास लोकांचा अदंिेा 
आ्ह.े कारण िाई् का्ही वजय्ल पदाथ्ल आ्हे्  असे तयांचया मनाने रे् ले आ्ह.े अक्षर मोठे सवुाचय 
व शिळा्छाप असावे व िाईची खात्री द्यावी.” 

    (राविी सखाराम शलमये यांच े२७.३.६७ च ेपत्र)
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िकुनवन्ी
ररा्नू केळिी्ूहन कोणास न शवचार्ा शनरनू ् ेथनू पाच कोसांवर शनग्डी म्हणनू एक गाव आ्ह,े 

्ेथे आमच ेसने्ही आ्हे् . तयांच ेररी आलो. तयाच शदविी ररा्नू िोध करणयाकरर्ा ग्डी आला. 
तया ग््डयािवळ ्ीथ्लरूपांनी पत्र शदले ्हो्े. तया पत्रा् मिकूर इ्काच ्हो्ा की आि शदवस वाईि 
आ्ह े ्मु्ही ररी शनरनू यावे आशण शदवस चांगला पा्ूहन आपली मिवी जया शठकाणी उमदेवारी 
करावयाची असेल तया शठकाणी रवानगी करू. या् अं् र झा्यास शीरामाची िपथ आ्ह!े परं् ु
आम्ही शवचार केला की आि आम्ही ररा्नू शनरनू आलो काय आशण पनु्हा ररी मारारी िावे 
काय! ्ही गोष् फार वाईि शदसेल; ्ह ेएक आशण आम्ही शनग्डी येथनू िकुनवं्ीवरून प्श्न पाश्हले 
तया् असे आले की ्मु्ही ररी िाऊ नये. उद्योगास्व पढेु िावे. असे आ्यावरून ्ीथ्लरूपांस पत्र 
शल्ूहन शदले मग संम्ी शमळाली. (नारायण मोरेश्वर केळकर८ िके १८७४)

िाबरी मतं्र
िनाद्लन नावाचया एका शमत्राने १५.९.१८६२ चया पत्रा् खालील वतृ् मोठ्या शदे्धने कळशवले -
१८६० चया सपिेंबर मश्हनया् मला श्हमजवराची बाधा झाली. तयाशदविी िदु्ध नव्ह्ी. ्ीन 

मासांनी बरा झालो. आणखी ्ीन मास रिेवर िाऊन आलो. XX कामावर शचत् न लागे. काम ेन 
सचु.े त्रास येई. कचरेी् गादीवर शनिावेसे वािे. चाल्ा चाल्ा अकसमा् िक्ती न्हीिी ्होऊन 
ढोपरावर ्हा् दणे ेलागे. काम कसे ्होईल? कसे संपेल? सरकारी व खासगी काम न करवे. सनान 
संधयेचा आळस. कोण्ा्ही उद्योग सचुनेा. पनु्हा रिा रे् ली. भगवतसमरण सरुू केले. पढेु एकाने 
(जयास मी १८६० मधये स्हा रुपये द्ंड केला ्हो्ा तयाने) वैर समरून आम्हावर िाबरी मतं्रप्योग 
के्याच ेउर्डकीस आले. तयानेच येऊन सचुशव्यासारख ेकरून गणु करून शदला. आशण चाि्ल 
रणेसे सांशग्ले. गादीवर बसे्ो पवू्ल शसथ्ीच ्हो्ी. काम करू लाग्ाच िकंा शकंवा भी्ीशवरा्ह् 
पवू्लव् काम करी् आ्ह.े आिवर िाबरी मतं्र खोिे मानी् असे पण आ्ा केवळ खोिेपणा वाि् 
ना्ही.

चमतकाररक भिे
रावसा्हबेांना एका सनेह्ाने (कृ.बा. भावे यांनी९) वाराच ेका््ेड भिे म्हणनू पाठशवले. तया् 

शविषे काय ्हो्े तयाच ेवण्लन बरोबरचया १४.६.५७ चया पत्रा् आ्हिेः-शबबया िा्ीचया वाराच े
का््ेड आपले कर्ा पाठशवले आ्ह.े याच वाराने एक माणसू मारला व तया माणसाने याच 
वाराचया ्डोकयावर कुऱ्हा्ड मारली व दसुरे लोकांनी यासच सोि्यांनी मारले. या वाराच े मांस 
मोठ्या कुिल्ेने काढलेले आ्ह े्े असे की तयाला िस्ताने न फो्ड्ा सव्ल मांस व ्हा्ेड ्ो्डा्नू 
काढून रे् ली आ्हे् .

मला झबुा पाठवा; ्मुचा अभयास संपला म्हणनू ्मु्हाला शनरुपयोगी झालेली पसु्के आम्हास 
द्या. रानावना्ील चमतकाररक वस् ूपाठवा. गरुूिी िनीचया भोव्ालची वलये दाखशवणार आ्हे् , 
इतयादी मिकूर एश्फनसिन इनशसिि्यिूमधील शवद्याशथ्लदिे्  असले्या शमत्रांचया पत्रा् आढळ्ो.
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'आम्हास िागा द्या व दवेवा' अिाशवषयी चाकरीकर्ा ्यार असले्या सनेह्ांचया पत्रा् 
मिकूर आढळ्ो.

नोकरीस ्हपापलेला
आ्ािा सरकारी नोकरीचा ब्ेडिाव लोकां् फार आ्ह.े सरकारी नोकरी ना्ही म्हणनू माझ ेमन 

फार उशर्गन ्होऊन असे वाि्े की माझया पाळणयाच ेथ्ेड बन्े ्र बरे झाले अस्े.   
   (२०.८.५३ च ेशीधर रामकृषण यांच ेपत्र)

नवीन शिकलेले सरकारी नोकर                                                              
व तयांची कवशच् शठकाणी ्होणारी संभावना

येथील लोक माझया वररष्ठांची व माझी सारखीच नाव्ड कर्ा्. अद्याप तयांचया् शमसळलो 
ना्ही. शमसळणयाचा ्हळू ्हळू प्यतन करणार आ्ह.े पण बेिे ्े सव्ल एकसारखचे. आमचया इक्डील 
मनषुय पाश्हला की अरे कोकणी आला असे मना् म्हणनू ्े िकय श््के दरू रा्ूहन आमचा संपक्ल च 
्होऊन दे्  ना्ही्. एवढ्यावरून पा्ह्ा तयांचा आमचा कधी्ही सने्ह ि्ूडन येणार ना्ही ्ह ेउर्ड 
आ्ह.े    

(८.६.५६ बेळगाव)

पापभीरू कारकुनाची िबानी
मी ईश्वरसमरण करून आप्या चरणापासी ्ह ेपत्र खरेपणाने शलश्ह्ो. इगं्ि सरकारच ेवयव्हारा् 

२२ श्डसेंबर १८४७ रोिी उमदेवारीस राश्हलो ् ेव्हापासनू ् ारीख १३ माच्ल सन १८५४ पयहं् सरकारी 
नोकरीचा व उमदेवारीचा पैसा दरसाल ५०-७५ या् शमळशवला. तया् समुारे २ रुपये खराब चालीने- 
्े असे की ्झु ेकाम करून दे् ो अिा भलुथापीने बाकी सव्ल पैसा शलश्हणयाच ेम्ेहन्ीचा आ्ह.े २ 
रुपयांपरु्ा काय ्ो कमीपणा मिक्ेड आ्ह.े ्ो ्री १८५१ ्ोल आ्ह.े शिवाय शलश्ह्ो की इ्के 
मदु्ी् एक पैसा शिननस शकंवा नक्त का्ही शमळशवले ना्ही. शिवाय इ्के उभरी् दोनवेळा बैठकीस 
सन १८५४ च ेपवूवी (१) व सन १८५६ (१) असा गेलो. माझी ्ह्ली उमर २८ वषाहंची आ्ह.े इ्के 
उमरी् परस्ती ठाऊक ना्ही. सदर्ूह शलश्ह्याच ेबा्हरे माझी शसथ्ी केव्हा ्होईल? मला वाय ू्होईल 
्ेव्हा. तया शिवाय शसथ्ीचा बदल ्होईल अिी क्पना्ही करू नये. (१८६१)

“या मश्हनया् अिा नेमणकुा झा्या, बद्या झा्या, बढतया झा्या, आम्हाला रिा दवेवा” 
्हा मिकूर इ्रत्र रोिगारा् शिरले्या सनेह्ांचया पत्रा् शदसनू ये्ो.

याचा रावसा्हबेांना कंिाळा ये् नसे; कारण तयांचया ्हा्नू काम ्होईल ्ेवढे ्े करी् अस्. 
तया्नू्ही एखादा सने्ही, रावसा्हबेांना या बाब्ी् ना्ही ्र ना्हीच पण कस्या्ही बाब्ी् त्रास न 
दे् ा पत्र शलश्हणारा भिे् असे.
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केवळ ओळखी खा्र
मधनू मधनू चार ओळी शल्ूहन ्मु्हाला त्रास दऊेन ्मुचया मनाची िां्ी रालशवणयाचा माझा 

्हे्  ूमळुीच ना्ही. आ्ह ेया्ूहन िास् शकफाय्िीर िागा शमळवावयाची ना्ही; इक्ड्या श्क्ड्या 
गपपा गोष्ी कळवावयाचया ना्ही्; पण मी एक ्मुचा गरीब ओळखीचा मनषुय आ्ह ेएवढे समरण 
्मुचया सदय अं् िःकरणास व्हावे ्हाच ्हे्  ूआ्ह.े जया गोष्ींची प्ाप्ी स्हि दवैगतया शमळू िक् 
ना्ही तयांचा लोभ शचत्ा् बाळगनू ने्हमी असवसथ रा्हणाऱया म्हत्वाकांक्षी लोकांपैकी मी एक 
ना्ही. शनढळाचया रामाने मी िे शमळव ूिकेन व िे सव्लिक्तीमान प्भ ूदईेल तया्च समाधान माननू 
रा्हणाऱयांपैकी मी एक आ्ह.े माझ ेकसे चालले आ्ह ेपसुाल ्र वाईि ना्ही असे म्हिले पाश्हिे. 

(शत्रंबकराव दा्ार यांच े१७.२.६६ च ेपत्र)

साक्षीदार आशण वकील 
पढेु इगं्िी वशकलीची परीक्षा सरुू झाली. परीक्षा पास झालेले मनुसफ ्होऊ लागले. ्ेव्हाची पत्रे 

तया शवषयाला धरून अस्.

“साक्षीदारांक्ूडन कोिा्ल् िपथेवर पाश्हिे ् े वदवावे ्हाच आपला धम्ल आ्ह ेअसे येथील वकील 
समि्ा्. साक्षीदार ्ह ेचांगले पढवलेले अस्ा्. ्ह े सपष्पण े्हमिेा ओळखनू ये्े. माझयापढेु 
चालले्या कजिा् मला असे आढळून आले आ्ह े की कोिा्ल् िेवढे मदु् े लागलेले अस्ा् 
्ेवढ्यांचया समथ्लनापरु्ीच एकसवरूपी माश्ह्ी तयांना सांग्ा ये्े. तयाचयाबा्हरे तयांना एक्ही 
प्श्नाच ेउत्र मा्ही् नस्े.

एका कजिा् ्ंि्याची िमीन ‘अ’चया ्ाबया् ्हो्ी की ‘ब’चया ्ाबया् ्हो्ी असा मदु्ा 
्हो्ा. साक्षीदार कठ््डया् उभा राश्हला. तयाला नाव गाव शवचार्ाक्षणीच तयाने नाव गाव न सांग्ा 
एकदम साक्षीला प्ारंभ कला व ्ंि्याची िमीन ‘अ’चया ्ाबया् आ्ह ेया शिवाय दसुरे का्ही एक 
मला मा्ही् ना्ही असे सांगनू मोकळा झाला.”

्ही ्हकीक् वीरभद्र मशदव्लापपा म्हणनू एक मनुसफ रावसा्हबेांच े सने्ही ्हो्े, तयांनी 
रावसा्हबेांना कळशवली व शलश्हले की या पत्राचा उपयोग आपण वािेल ्ो करावा. यापैकी प्तयेक 
अक्षर खरे आ्ह.े मी ्े शसद्ध करून दईेन. मात्र आपण वशकलांच ेपक्षपा्ी अस्यामळेु राग येऊ दऊे 
नका. (१८६७)

पढेु पढेु शवर्ान शमत्रांिी शिक्षणशवषयक चचा्ल सरुू झा्यावर शिक्षणशवषयक चचा्ल करणारी पत्रे 
आलेली आढळ्ा्.

कॉलेिमधील शफर्े अधयापक
रावसा्हबेांचया मना्नू कॉलेिमधये िे अधयापक नेमले िा्ा् तयांनी शिषयांना शिकवावे व 

आपण्ही अशधक शिकावे असे ्हो्े. व तयासंबंधी गरुुवय्ल प्ोफेसर केरोपं् यांच ेम् मागशवले ्हो्े 
्े खाली शदले आ्ह.े
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“अधयापकांच ेकाम का्ही शदवस दिेा् शफरावयाच ेअसले पाश्हिे. ् ेवढ्या् तयांनी या दिेां्ील 
भशूमग् द्रवयांचा िोध लावला पाश्हिे; यंत्रकलेचा प्सार केला पाश्हिे; आमची भमूी िास् 
उतपादक केली पाश्हिे, भगूभ्लज्ञानाची वदृ्धी करून भमूीच ेथर कसले कसले आ्हे्  तयाच ेआकलन 
केले पाश्हिे; व ्ी् दसुरे पदाथ्ल काय काय आ्हे्  तयाचा िोध केला पाश्हिे. ्े पदाथ्ल बा्हरे कसे 
काढावे व तयांचयापासनू मनषुयाच ेश्ह् कसे ्होईल ्े पाश्हले पाश्हिे, संसकृ् भाषचेा अभयास अनय 
भाषांिी ् लुनातमक पद्ध्ीने झाला पाश्हिे, आमचया जयोश्षिास्ता् सधुारणा केली पाश्हिे, तया् 
नवीन िोध करून तयांचा फैलाव सव्लत्र केला पाश्हिे, आमचया औषधीिास्ता् भर रा्ली पाश्हिे, 
दिेी शवदिेी औषधांचा अनभुव रऊेन ्लुना केली पाश्हिे; आमचया शवर्ान लोकांचा परसपरसंपक्ल  
वाढला पाश्हिे; तयापासनू अिी इच्छा उतपनन झाली पाश्हिे की दिेी औषधां् नवे िोध करून 
सधुारणा झाली पाश्हिे; दिेी िास्तांच ेउचचािन करून तयांचया िागी शवदिेी िास्तांची सथापना 
करावयाची ना्ही; पण ्ह्लीचा कल तया शदिनेे ना्ही. ्क्षिास्त, शि्पिास्त, वस्शुनमा्लणिास्त 
अिी िास्ते, कला, दिेरी्ीररवाि, आमचया भाषा, आमच ेशवचार ्ही सव्ल िीघ्र ग्ीने ना्हीिी ्हो् 
आ्हे् . तयांचया ररकामया झाले्या िागा यरुोशपयन िास्ते इतयाशदकांनी वयाप्या िा् आ्हे् ! अरेरे 
माझया भोव्ी केवढा वस्शुवपया्लस मी पा्ह् आ्ह!े

पोिाख, ररची भां्डी, वा्ेड, गा््डया, लेखनवयव्हार व भाषा ्ही सव्ल इगं्िीच ्हो् आ्हे् !

म्हणनू आमचया अधयापकांनी शफरावे व बा्हरेचया लोकांना बोध करून ज्ञानदान करावे. नसुतया 
रािधानीचया शठकाणीच तयांच े काय आ्ह?े आमची संसकृ्ी, आमच े शवचार, परुा्न वस्ूंचया 
अविषेावरून कळणयासारखा इश््हास, वैद्यका्ील व ्िा दसुऱया िास्ता्ील उपयोगी िोध, 
यासंबंधी लोकांना तयांनी ज्ञान करून द्यावे. या शदिनेे ्े िर सव्िः शम कर्ील ्र सरकारच ेव 
लोकांच ेश्ह्च कर्ील.

्मुचयाने का्ही ्हो् असेल ्र अिी योिना अमला् आणणयाची वयवसथा करावी.”   
     (१९.६.६९ च ेप्ो. केरोपं् ्छत्रे यांच ेपत्र)

का्ही दर

शि््हा रतनाशगरी

साल १८५३ : भा्, १३॥; नागली, १८; वरी, १६.
साल १८५४ : सरकारी फ्ड भा्, १७॥; नागली, २१; वरी, १६॥
साल १८६१ : सोने, १५॥; ्पू, िरे ४; आिंलते. सबंध रराच ेभा्ेड १॥ रुपया. रतनाशगरी.

पंढरपरू

मी सन १८५० साली पंढरपरू प्ां्ी आलो. तयावेळेस व पढेु सन १८६० सालापयहं् िी धारण 
्हो्ी ्ी -
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दर रुपयास जवारी : १२, बािरी : ११, ग्ूह : १०, ्हरबरे : १०, ्पू दर ३ मदंीप्माण,े ्ेल : १८८ 
मदंीप्माण,े गळू : १० मदंीप्माण,े क्डबा ्हिारी : ४, लाक्ेड : २८८ दरख्ंडी, गव् : ८८ ्हिारी, 
मिरू मनषुय ग्डी दरम्हा पोिास रालनू : १८८, रिाम्हण पोिास रालनू २, याच प्माण ेगा््डया रो्डी 
वगैरेच ेभा्ेड प्ड् असे.

खाणावळी् दरम्हा २४८ रु. प्ड्.

१८६५ साली धानयाच ेदर सरुू आ्हे्  ्े- जवारी १२ िरे रुपयास, बािरी ८, ग्ूह ७, ्हरबरे ७, 
्पू दरमणी १४, ्ेल ५०४, गळू ५, क्डबा २० ्हिारी, ग्डी ८ दरम्हा शिवाय िेवण, ८ रिाह्मण 
िेवण रालनू याच मानाने आ्ह.े

खाणावळी् आठ रुपये द्यावे लाग्ा्. याप्माण ेपवूवीची व ्ह्लीची माश्ह्ी आ्ह.े 
(राविी सखाराम शलमये वकील पंढरपरू १४.११.१८६५)

रावसा्हबे रािकारणा् प्ड्यापासनू इगंल्डमधील शम. इव्हनॅस बेल यासारखया रािकारणी 
परुुषांच ेएखाद ेपत्र साप्ड्े.

क्षीणबल मगृयासशक्त
। गा्हन्ां मश्हषा शनपानसशललं िङ्ृगैमु्ल्ुहस्ाश्ड्ं ।
॥ च्छायाबद्धकदबंकं मगृकुलं रोमथंमभयसय् ु॥

। शवशबधिैः शक्रय्ां वरा्ह्श्शभमु्लस्ाक्षश्िः प्वले ।
॥ शवशां्ी लभ्ाशमदचं शिशथलजयावनधमसमद ्धनिुः ॥

                                                                                 (अशभज्ञानिाकुन्ल)

लोकांच ेलक्ष माझयाक्ेड चांग्या री्ीने वेधनू घयावयास मी आरंभ केला आ्ह ेअसे मला 
वाि्े. मला वािेल ् ो ग्ृहसथ भिे दे् ो. मोठमोठ्या विनदार लोकां् माझया उपदिेास िागा शमळ्े. 
्थाशप पदरचा द्रवयसंचय मात्र अक्षरििः आिून गेला आ्ह.े मी आमचया अफगाशणसथानाशवषयीचया 
धोरणावर आणखी पसु्क शल्ूहन ्छापणार आ्ह.े ्े येथील रािकारणी परुुषांच ेमनोरंिन करील.

श््के मनोरंिन इ्र श्हदंी रािकारणशवषयक शलश्हलेली पसु्के करणार ना्ही्. खचा्लची 
बाब्ही अशधक भरून येईल ्थाशप मला कािकसर करावी लागेल व िकय ्र श्हदंसुथानाचा शवसर 
पा्ूडन माझया सव्:चया कुिंुबाचया सोयीच ेसमरण ठेशवले पाश्हिे. एखादा रिाह्मण शदवाण (पाश्हिे ् र 
फ्डणीस म्हणा) ् ो िे सांगेल ् े करणयास म्हारािांच ेमन वळव ूिकला ना्ही म्हणिे सवेच्छाप्दि्लन 
कर्ाना ब्डब्ड्ो. “आ्ा कािीस द्ेहशवसि्लन करणयास िावे ्ह े्मु्हाला ठाऊक आ्हचे. ्सेच 
्ह्ेही ठाऊक असदू्या की मी तया शदवाणासारखा मात्र ब्डब्ड् ना्ही. इगलं्डमधये िो बालबाल खात्री 
करून दईेल ्ेवढाच दाररद्री परुूष ््डयकू व पाल्लमनेिच ेसभासद यांचयासारखयांिी रािकीय सामना 
करू िकेल. इ्र नसुतया गणुी पण दररद्री मनषुयाच े्ह ेकाम नव्ह.े माझयाने आणखी झाले अस्े पण 
माझी मगृयासक्ती क्षीणबल झाली आ्ह.े” २१.४.१८६९ ्ह ेपत्र मथळयावरील श्ोकाची आठवण 
करून दे्  आ्ह.े
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भौश्क शवषयांची चचा्ल करणाऱया पत्रां् एखाद ेपरमाथ्लदि्लक साधसूं्ाच ेवण्लन करणारे पत्र 
साप्ड्े.

शी अककलकोिकर सवामी
“शी अककलकोि सवामींची वतृ्ी ि्डोनमत् शपिाचचाप्माण ेआ्ह.े परुूष ्ेिसवी आ्ह.े मुबंई, 

पणु ेवगैरे शठकाणच ेब्ुह् लोक सवामींक्ेडस आपआप्या काया्लसाठी आले आ्हे् . शनरं्र पाच-
पननास म्ंडळी तयांचयािी आ्हे् च. लोकां् याशवषयी अथ्लवाद चाललेले आ्हे् . येथील सवामींचया 
शसथ्ी् ब्ुह् अं् र आ्ह.े ्हा परुूष अतयं् शव्षृण आ्ह.े”

     (पां्ुडरंगोपाधयाय गिु्लर यांच ेपत्र)

पोसि खातयाची १८५८ साली सवुयवसथा
कलेकिर सा्हबेांक्ेड केलेला अि्ल पर् आ्याच ेकारण समिले की लखोिा मकुकाम रतनाशगरी 

म्हणनू गेला. ्ो, सा्हबे ्ेथे नस्यामळेु ्हो्े ्ेथे गेला. ्ो ्हासील िास् चढ्यामळेु१० तयांनी न 
रे् ा पर् झाला. लखोि्यावर स्ही नस्यामळेु मुबंईस पोसि मास्र िनरल यांचयाक्ेड गेला; ्ेथनू 
पर् आला.  

(्ा. १०.३.५९ च ेनानाच ेपत्र)

या पत्रवयव्हारा् पंश्ड्ा रमाबाईच ेअ्प चररत्र साप्ड्े.११

रावसा्हबे मुबंई असोशसएिनच े व काउशनसलाच े काम करू लाग्यावर व रािकारणा् 
अशधकाशधक प्ूड लाग्यावर तयासंबंधी समप्लक शवषयावरील शमत्रांची पत्रे साप्ड्ा्. तया् 
प्ो. केरोपं् ्छत्रे यांच े प््बंदीवरील पत्र, गोशवंद बाबािी िोिी यांचया प्ाश्शनशधक पद्ध्ीवर 
सथापले्या ठाण ेशि््हा सभचेी ्हकीक्, शलमये वकील यांच ेम्हागाई व श्ची कारण ेया शवषयी 
पत्र, शदवाण ब्हादरु आर. ररनुाथराव यांच े म्हाराणी शव्हकिोररया सा्हबेांक्ेड पाठशवणयाकर्ा 
रािकीय मागणया करणारा अि्ल, सरुेंद्रनाथ बॅनिवी यांचयावर कोिा्लची बेअदबी के्याबद्ल खिला 
्होऊन तयांना झाले्या शिक्षेसंबंधी सव्ल कागदपत्र; एका शमिनचयावर समनस बिाशवले अस्ा 
्ो कोिा्ल् ्हिर झाला ना्ही म्हणनू तयािवर कृषणािीपं् नलूकर यांनी वॉरंि काढणयाचा ्ुहकूम 
केला, ्ो पढेु गैरकायदा ्हो्ा असे सरकारा्नू ठरले तयासंबंधाच ेकागदपत्र इ. िके्डो कागदपत्र या 
पत्रवयव्हारा् साप्ड्ा्. याप्माण े्हा पत्रवयव्हार अगदी सव्लसंग््ह सवरूपाचा आ्ह.े

संसकृ् पत्रे
रावसा्हबेांना िास्तीिनांची पत्रे संसकृ्ां् ये्िः

शीमतस ु शवश्वशवशद्की्वीष ु परमधाशम्लकमशू ््लष,ु सकृ् ् शवद्यावदा्मशू ््लष,ु 
शनशखलिनरञिनशनपणुमश्ष;ु शीशवश्वनाथनारायणम्ंडलीकाशभधयेेष ु मम अश् प्ीश्परुससरं 
प्णश्््यिः समु् लसं् ु । िशम्ह भव्ां कृपया सव्ल्ो वरीवश ््ल । शीम्ां दि्लनशदनादारभय 
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भावकुमनशुदनं शीशवश्वनाथमथ्लयाम्ह े । ममुबययामाग्ेनमया सव्ल शवषयेष ु यतसानंदसखुमनवभाशव 
्ेनाश््षु्ोऽ्ह ंशीम्ां धनयवाद ंदधाशम । दधाशमच शनिहृदये परोपकार । अथावशयकक ््लवयानेकका
य्लवयग्मनसा मया यतपत्रपे्षण ेशवलंबो वयधाशय ्दपराध ंक्षमापाय्ुं प्ाथ्लये । शीम्िः क्षमािाशलनिः 
सिुनान ्इश्िम ्। शत्रपाशठ रामशे्वर दत्िम्लणिः१२

शीमजिगदीिप्सादावाप्शनशखलमनोरथेष;ु लोकसदुलु्लभशवद्याशवनयसामानाशधकरणयभू
शम भू् ेष,ु अबाशध्गणुग््हण्तपरेष,ु रािाशधकारणधरुीणषे ु रावसा्हबे इश् संमाशन्पदम्ड्ेष,ु 
म्ंडलीकोपाशभध शवश्वनाथनारायणनामकेष ु शनरं्रसने्हाशभलाशषणिः शीमतत्यंबकक्षेत्रशनवाशसनो 
लेलेइतयपुनामकसय सदाशिविाशस्त्नभूवसय गणिेिम्लणोऽनन्नश्परंपरा शवलसन्ु् राम ् ॥ 
शवज्ञापनीयांिस् ुइतथं म्हाराषट् शगरेवाचय्े.

गणिेिास्ती लेले१३

याचया पढुील मिकूर पत्राचया वरील भागा् सचुशव्याप्माण ेमराठी् आ्ह.े

याप्माण े िास्ती म्ंडळी िे मायने शलश्ह्ा् तयांच े ठराशवक सवरूप ना्ही. मायनयाचा प्ारंभ 
गणुवण्लनातमक अस्ो व ्े गणुवण्लन अलंकारक अस्े.

का्ही वागदवेीच ेसेवक रावसा्हबेांवर कशव्ाप्बंध रची् अस् तयाचा एक मासला पढेु शदला 
आ्हिेः

रािन्े यसय शचत्राशण ब्हशनचरर्ानय्िः। कथं न सया् ्सस्वा्ह्ल
आय्लसंर ेशविषे्िः । 

वय्लतवं वयव्हारेऽशस् म्ंडयन ््ूहणपत्ने। यां्ीश्वादायसयाग्े
िीष्लणयानामशपसवयम ्॥ 

सादगणुयमवेभवश् ्डमरी यसय वण्लने प्््हाद इव सद ् ग्ा्होवा्ल
चीनो भवेतस्िुः ।

्हे् भूतेनेश्यच्छबदो लीनकामो न दवु्ल्हिः श्षे्ठतसशीवयंबके्दृया
शवश्वनाथकिः ॥

                                                                       (त्यंबक रामचदं्र िोिी)

m

संदभ्ल शिपा -

 १. The debt of letter-writing increases by nonpayment like other debts.

 २. तया्ील का्हींचा कागद चांगला नस्यामळेु तयांना कालां्राने सपि्ल स्हन करणयाची 
  ्ाकद न उर्यामळेु झा्ड फे्डीच ेधकके खाऊन तयांच ेचणू्ल ्होऊन गेले आ्ह.े जया िाईने 
  का्ही पत्रे  शलश्हली गेली ्हो्ी ्ी् श्हराकसासारखा आ् लो्हांि असलेला पदाथ्ल 
  अस्यामळेु िाईने वयाप् ्ेवढा तयाचा भाग रापनू गळून गे्यामळेु तयाचया िाळया झा्या 
  आ्हे् .
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 ३. रावसा्हबेांच ेपु् ण.े

 ४. सी्ेच े्हरण करी् अस्ा मागा्ल् रावणािी केले्या यदु्धा् रायाळ झाले्या िरािीण्ल 
  पाशक्षराि ििायलूा पा्ूहन शीरामाने ‘्ा्’ या नावाने तयास संबोशधले आ्ह.े

 ५. शिक्षा िाळणयाकरर्ा गनु्हगेारांचा शरिशिि ्हद् सो्ूडन पो्ु्लगीि लोकांचया मलुखुा् िाणयाचा 
  पररपाठ आ्ह.े

 ६. उद्याचया मगंलशवधीप्संगी मी ्हिर रा्ूह िक् ना्ही म्हणनू वाईि वाि्े. सोब्ची   
  अशभनंदनपर संकृ् पशत्रका म्हारािांना अप्लण करणयाची कृपा करावी.
 (२४.३.८० च ेकन्लल ्ह ेयांना पत्र)

 ७. यांचया मागे यांचया परलोकवासी बंधचूा एक ्हो्करू मलुगा ्हो्ा.

 ८. यांना रावसा्हबेांची ब्हीण वेणबूाई शदलेली ्हो्ी. ्ह ेपढेु पणुयास िाऊन पैमाषीची परीक्षा 
  उत्ीण्ल झाले. तयापढेु मराठी वकील ्होऊन खानदिेा् वकीली करी् ्हो्े. यांनी द्रवयाि्लन 
  पषुकळ केले व सव्ल खच्ल केले.

 ९. ्ह ेसाई पेि्याच ेम्हालकरी, प्करण ८ वे पा्हा. ्ह ेसा्ारा शि्ह्ा् मामलेदारीपयहं् वाढून 
  १८६९ साली अकाली मतृय ूपावले.

 १०. पत्र शि्के अशधक लांब िावयाच ेअसे श््के तयाला ्हािील िास् प्ेड. इगं्ि सरकारची 
  िी उत्मोत्म खा्ी आ्हे्  तया् पोष्खा्े बरेच वर येईल. तयाची वयवसथा १८५८ साली  
  सदु्धा वयवसथिीर असे असे ्ह ेपत्र सांग्े.

 ११. ्ह ेसंग््ही् व्हावयास कारण असे झाले की शिक्षणशवषयक कमीिन बसले ्हो्े, तयापढेु 
  रमाबाईची साक्ष व्हावी अिी शिफारस का्ही दशैनक पत्रांनी के्यावरून या शवदषुी बाईच े
  अ्पचररत्र बालबोध माशसकास सिेसे शलश्ह्ा येईल येवढी माश्ह्ी रावसा्हबेांनी   
  शमळशवली ्हो्ी.

 १२. ्ह ेिास्ती कािीच ेर्हाणारे ्हो्े.

 १३. यांनी कोलंबसाचया िलािनवतृ्ाच ेमराठी् भाषां्र केले ्हो्े. व मदु्राराक्षसाच ेगद्यातमक  
  भाषां्र ्हा्ा् रे् ले ्हो्े.

mmm



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 2 / 682



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 683

सशुचनतय चोकं्त सशुवचाय्ल यतकृ्म ्।
॥ सदुीर्लकालेऽशप न याश् शवक्रयाम ्॥

                                                    (सभुाशष्)

सव्:च ेअसे का्ही म् असण े्ह ेमोठे बदु्धीलक्षण आ्ह.े सवयंशनण्लय िक्तीबद्ल रावसा्हबेांची 
खया्ी ्हो्ी. तयाचप्माण ेम्ांचया शनशश्च्पणाबद्ल तयांची लोक प्िसंा करी्. म्हणनू या प्करणा् 
तयांची का्ही शवषयांवरील म्े आढळली ्िी शदली आ्हे् . तया् एखाद दसुरे तयांचया सनेह्ांपैकी 
एकाद दसुऱयाच ेशदले आ्ह.े

कोण्ा्ही कायदा करावयाचा झाला की तयावर आपले म् दणेयास रावसा्हबेांक्ेड सरकारा्नू 
शवनं्ीपत्र ये् असे व तयाप्माण ेरावसा्हबे आपले म् शवचार करून दे्  अस्.

सरकारा् ्होऊ रा्ले्या कायद्याशवषयी रावसा्हबेांच ेपश्हले म्. (िपथ व प्श्ज्ञा दणेयाशवषयी 
्ह्ली कायदा चाल ूआ्ह.े तयामधये नयायाचया कोिा्ल् परुावा रणेयाची री्ी मखुयतवे सधुारणयाचया 
्हे् नेू का्ही फेरबदल केला अस्ा फायदा ्होईल शकंवा कसे? इ. प्श्न १८४० चा अकॅि ५ या् फरक 
करणयाचा शवचार करून सरकारा्नू रावसा्हबेांक्ेड आले ्हो्े. (तयावरून तयांनी वसई मकुकामाच े
बदली मनुशसफ या नातयाने ररपोि्ल केला ्ो)

१. सांप्् नयायाच ेकािा्लमधये पषुकळ लोक खोि्या साक्षी दे् ा् या् अगदी संिय ना्ही आशण  
 िरी तयांना िपथ शदली अगर तयांचयाक्ूडन प्श्ज्ञा करशवली ्री खोिे बोलणयास भी्ी रा्ह्  
 ना्ही. दसुरे असे अनभुवास ये्े की िो खरे बोलणारा आ्ह े्ो िपथेशिवाय्ही खरे बोल्ो.

२. मनषुयाचया सवभावाचा शवचार करू लागले अस्ा मला असे शदसनू ये्े की सतयाची प्ी्र  
 आशण खोि्याचा र्षे ्ही मनषुयाचया मनामधये शवद्येवाचनू उतपनन ्होणार ना्ही्. शि्कया लांब 
 लांब आपण िपथा अगर प्श्ज्ञा करावया श््कया तया अशधक शनरथ्लक ्हो्ा्.

रावसा्हबेांची म्े

प्करण ७९ 
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 थो््डया अनभुवामधये असे माझया दृष्ीस आले आ्ह ेकी पषुकळ साक्षीदार लोक का्हीच मना् 
 खऱया-खोि्याचा शवचार न कर्ा प्श्ज्ञा अगर िपथ कर्ा् व रे् ा्. िसे का्ही ओझ े 
 उचलनू पावकोि नयायच ेतयाप्माण ेइ्के िबद बोलले म्हणिे झाले असे ्े समि्ा्.

३. गांवढ्या गावामधील भोळे लोक जयांना शविषे या िगाचया वयव्हाराच ेज्ञान ना्ही, तयांना  
 साक्षीस उभ ेकेले आशण प्श्ज्ञा द्यावयास लागले म्हणिे ्े प्श्ज्ञा ्ही काय आ्ह े्ह ेका्ही  
 न समि्ा लागलेच सांग्ा्. “सा्हबे मी खरं िे मला ठाऊक आ्ह े्े सांगेन.” ्ेव्हा अिा  
 ्ऱ्हचेया लोकांना उगाच लांब लांब प्श्ज्ञा अगर िपथ शद्याने का्ही फायदा ्होईल असे  
 शदस् ना्ही.

४. ि्हरां्ील अथवा मोठ्या गावांमधील लोक, या्नू कवशच् सतयवादी लोक खरेीि करून,  
 िपथेची अगर प्श्जे्ञची समिनू उमिनू शनयशम्पणाने अवगणना कर्ा्. अिा लोकांना  
 िरी गंगे्१ ब्ुडशवले अगर कुराणावर बसशवले अगर तयाच े्डोकयावर बायबल पसु्क शदले ्री 
 ्े खोिे बोलणयास चकुणार ना्ही. अिा लोकांना खोिी िपथ शद्याच ेतवरर् िासन 
 शमळणयाचा िर का्ही सलुभ उपाय कायद ेकरणारे कौशनसल योि्ील ्रच मात्र िदु्ध भी्ीनें 
 का्ही खोि्या िपथेचा गनु्हा कमी ्होईल ्र ्होईल, दसुरा का्ही इलाि शदस् ना्हीं.

५. या सव्ल कारणांवरून मला असे वाि्े की मी खरे बोलेन एवढी प्श्ज्ञा दऊेन सव्ल लोकांची 
 साक्ष घयावी. (्ा. २५.१.१८५९)

गरुुिी व द्ेहद्ंड
द्ेहद्ंड शिक्षकांनी करू नये असा बो्ड्ल ऑफ एजयकेुिनचा ठराव आ्ह.े श्क्ेड दलु्लक्ष अिनू्ही 

्हो् आलेले आ्ह.े ्ह ेरावसा्हबेांना पसं् नसे. १८६६ साली श्डसेंबर मश्हनया् तयांचा एक भाचा 
िगननाथ िकंरििेचया िाळे् िा् असे. वगा्ल्ील शिक्षकाने अभयास न के्याबद्ल द्ेहद्ंड केला. 
याशवरुद्ध रावसा्हबेांनी ्क्रार केली. िाळेच े मखुय प्शसद्ध म्हादवे शचमणािी आपिे (मागा्ूहन 
प्शसद्ध वकील) ्ह े ्हो्े. तयांनी चौकिी करून जया शिक्षकाने द्ेहद्ंड केला तयाचयाक्ूडन क्षमा 
मागवनू ्ह ेप्करण शमिशवले.

      (आपिे यांच े९.१.६७ च ेपत्र)

पढेु ३१.१.६७ चया पत्राने वरील िाळे्ील शिक्षकांचया शवरुद्ध वरील प्माणचे िाळाखातयाच े
मखुयाशधकारी यांचयाक्ेड ्डॉकिर नारायण दािी यांनी ्क्रार केली. तया् तयांचया मलुाचा कान 
िोराने शपळविला म्हणनू शलश्हले ्हो्े. तया प्करणाची चौकिी करून सर ग्ॅॅि  सा्हबेांनी उत्र शदले 
की एजयकेुिन इनसपेकिर मधयप्ां् यांचयाक्ूडन या प्करणाची चौकिी केली. तया् असे शनषपनन 
झाले की िाळेची शिस् व शनयशम्पणा राखणयाकर्ा िे करण ेवािवी ्हो्े तया्ूहन अशधक का्ही 
करणया् आले ना्ही.

गोकुळदास ्ेिपाळ यांचया धमा्लदाय शिक्षण संसथेच ेरावसा्हबे वयवसथापक म्ंडळीच ेसभासद 
्हो्े. या धम्लदाया्नूच चालशवले्या मलुींचया िाळे्ील एका शिक्षकाने “र्न नावाचया माझया 
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मलुीला द्ेहद्ंड केला” अिी ्क्रार रा. र्ारकादास वसनिी या ग्ृहसथाक्ूडन रावसा्हबेांक्ेड आली 
्हो्ी. या प्करणाची चौकिी करणयास रावसा्हबेांनी पंच नेशमले व ्डॉ. भाऊ व ्डॉ. शभकािी अमृ्  
यांनी या मलुीची ्पासणी करून आपला अशभप्ाय पंचांक्ेड पाठवावा अिी शवनं्ी केली. येथवर 
आ्यावर मार शद्याचा परुावाच शमळाला ना्ही. म्हणनू प्करण शनकाला् काढणया् आले.

पाल्लमेंि सभे् ील पक्ष व श्हदंसुथान 
श्हदंसुथान ्ह ेकोणतया पक्षाला (रािपक्ष अथवा प्िापक्ष या्नू एकाला) धरून ना्ही.

(७.११.७९ च ेि. िेकि यांना पत्र)

काउशनसलचा सभासद कसा असावा
काउशनसलचया नेमणकुा सरकार करी् असे तया् लोकांक्ूडन शनव्डणकुीचा भाग नसे. “माझया 

म्ाप्माण ेिो मनषुय नेमावयाचा ्ो कसला ्री धदंा करून द्रवयाि्लन केलेला, उचचप््ीच ेशिक्षण 
न शमळालेला, दलुणोककाचा अथवा म्हाराषट्ीय लोकां् प्श्ष्ठा न पावलेला असा नसावा. 

(शम. व्ुड यांना पत्र ११.८.७२)

पोसिेि
शकतयेक दिेां् पोष्ाचया श्शकिांचा दर वाढव्ा् ्ेणकेरून िो म्शवशनमय िगभर चाल् 

आ्ह ेतयाचा माग्ल खिुला िा्ो. 
(िेकब सा्हबेांच ेपत्र ३.१.६१)

शवश्वाचा एक धम्ल
पषुकळांनी राषट्ीय धम्ल काढणयाच े श्हदंसुथाना् प्यतन केले. श्हदंसुथाना्च काय पण सव्ल 

िगा्च एक धम्ल असावा. ्ही क्पना मना् आणली ्र अिा धमा्लच ेपीठ कोण प्ाप् करील या 
प्श्नाच ेउत्र २६.८.६४ चया पत्रा् रावसा्हबेांनी शदले आ्ह े्े. “मनषुयाची प्ग्ी ििी ििी ्हो् 
िाईल ्िी ्िी कायद्याची म्ह्ी वाढून धमा्लच ेपीठ ्ो बळकावनू बसेल. व शवश्वपे्म व िीवदया 
या पषुपांनी तयाची पिूा अचा्ल ्होईल.”

मलुकी व नयाय खातयाची फारख्
कलेकिर व मशॅिसटे्ि यांचया अशधकारांची शवभागणी करण े अवशय आ्ह े असे म् प्दशि््ल  

करणानया ्मुचया पत्रास उद्िेनू मी असे म्हण्ो की माझ ेम् ्मुचया म्ांिी िळु्े. 
(१२.९.६७ च ेएका इगं्ि शमत्रास पत्र)

्ही अशधकार शवभागणीची इष््ा रावसा्हबेांचया मना् १८६७ सालापासनू रोळ् ्हो्ी असे 
्ह ेपत्र सांग्े.

BxÉ 4011--21
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वेदाभयास
सथाणरुयं भार्हारिःशकलाऽभू्  ्।

अधीतय वेद ंनाशविानाश् योऽथ्लम ्॥ 
यो अथ्लज्ञ इ् ्सकलं भद्रमश्नु् े ।
नाकमशे्ज्ञानशवधू् पापमा ॥ १ ॥ 

(यासक)

वासकुाका आठ्ये यांना २९.८.७१ च ेपत्र. “वेद िाळेच ेकामा् रतनाशगरी येथील सने्ही म्ंडळीस 
्होईल श््के साह् करणयास मी ्यार आ्ह.े परं् ुिर वेदपठण साथ्ल ्होणार ना्ही ्र तयापासनू 
का्हीच उपयोग ना्ही असा माझा अशभप्ाय आ्ह.े सांप्् िो पषुकळ प्कारचा अनाचार चाल ूआ्ह े
्ो अथ्लज्ञानिनूय्ेपासनू ्हो्ो असा माझा समि आ्ह.े म्हणनू िरी दोन अधयाय संश्ह्ा म्हिली ्री 
्ी साथ्ल म्हणावी आशण िरी सतू्रोक्त कम्ल करण ेझाले ्री ्े साथ्ल करावे. गरीबांनी वेद म्हणावा व 
शीमं् ांनी म्हण ूनये असे मला वाि् ना्ही. आशण आप्या ्ह्लीचया पत्रावरून कोणी्ही शीमं्  
वेद म्हण् अस्ील असे शदस् ना्ही. याशज्ञकी करण े्े्ही ऋशतवक िर अश्ह््ंछदस २ अस्ील ्र 
तयांचा उपयोग आ्ह े्ह ेआपण िाण्च आ्हा्. जयोश्ष शिकशवण े्र प्थम अकंगशण्, भशूम्ी 
व शत्रकोणशम्ीपयहं् गशण् शिकवावे असा माझा अशभप्ाय आ्ह.े आदौसववणा्लशम वशण््ल ािः शक्रयािः 
कृतवा िदु्धमानसिः इतयादीचया उत्राधा्ल् स. द.ु रा. असे आ्ह.े ्ेथे सशम् ्पाणी शोशत्रयं रिह्मशनषं्ठ 
असे िीकाकार म्हण्ा्. ्ी वस् ूउतपनन करणयाचया मागा्लवर ्री िाळा असावी. आप्या बंधसू 
सशं्ह्ेची पोथी पाठशव्ाना शलश्हले ्हो्े की वेदाचया अथा्लचा शवचार केला् ्र उत्म ्होईल.”

नायशकणीचया मलुांमलुींना सरकारी अथवा सरकारी मद् रणेाऱया     
िाळे् येऊ दणेयाशवषयी

उर्ड उर्ड अनी्ीच ेमागा्लला लावणया् येणारी नायशकणीची मलेु साव्लिशनक िाळां् येऊ 
दणेयाची चाल श्हदंसुथाना् समािास शवरा्क ्होईल. शम. वइु्यम रॉशबनसन यांच े शवचार मला 
साधारणपण ेपसं् आ्हे्  तया् अशधक िे मला म्हणावयाच ेआ्ह े्े ्ह.े

१८४८ पासनू मुबंई्ील सिु्ंडिस ् शलिररी आशण सायंशिशफक सोसायिीचया मलुांचया िाळांिी 
माझा संबंध आ्ह े व वर शनशद्लष् केले्या वगा्लचया मलुींसंबंधी आमची वश्हवाि शनयमाने अिी 
आ्ह ेकी िोपयहं् यांचा संबंध नायशकणींिी आ्ह े्ोपयहं् यांना िाळे् येऊ द्यावयाच ेना्ही. परं् ु
िेव्हा असे आढळून येईल की याच बायांपैकी शकतयेकांनी लगन करून मळू वगा्लिी असलेला संबंध 
अगदी ्ो्ूडन िाकला आ्ह ेव ्ेणकेरून तयावर र्ूडन येणारा अशनष् पररणाम बंद केला आ्ह ेअसे 
आढळेल ्ेव्हा तयांचया मलुांस िाळे् रणेयास ्हरक् नसावी. िाळाखातयाच ेसरकारच ेसेके्रिरी 
यांना १४.२.७९ च ेपत्र.
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कायमधाऱयाची पद्ध्
मी शि्का शि्का िे् कऱयांचया शसथ्ीशवषयी शवचार कर् श््की श््की माझी अशधकाशधक 

बळकि खात्री ्हो् आ्ह े की कायमधाऱयाची पद्ध् आमचया लोकांना शमळा्याशिवाय तयांना 
िां््ा शमळायची ना्ही व ्हा इलाखा भरभरािीस येणार ना्ही. Free hold व absolute redemption 
िर ्े मळेवा्यांना दणेया् ये्े ्र तयाप्माण ेआम्हाला का दऊे नये?    

(९.८.८१ च ेशम. िे. के्ड्ल लं्डन यांना पत्र)

्ीस वषाहंनी बदलली िाणारी धाऱयाची पद्ध्ी अनयायय आ्ह,े म्हणनू श्च ेकाम कसे काय 
चालले आ्ह ेयाशवषयी व पनु्हा धारा वाढशवणयाचया शनयमाचा अभाव पाळला ्र ्ेणकेरून काय 
्होईल असा प्श्न मी एका काव्हनंिे्ड शसशव्हालयनाला शवचारला. माझयािी तयाला यशुक्तवाद कर्ा 
येईना. ्ेव्हा म्हणाला कसे! धारा िर एकदाचा कायम ठरवनू िाकला ्र ्मु्ही अगदी सव्ंत्र व्हाल. 
मग्रू व्हाल, असे म्हणाला ना्ही अिी माझी खात्री ना्ही.  

(२.४.८० च ेशरिस्ोदास यांना इगं्िी् पत्र)

दषुकाळाच े प्श्नाबरोबर कायम धाऱयाचया पद्ध्ीचा प्श्न आपण ्हा्ा् घयाल अिी आिा 
आ्ह.े मलुकी खातया्ील अमंलदारांचया क्षु् लक बाब्ी् ्हर्हमिे ्होणाऱया त्रासा्नू आमची 
मकु्त्ा झा्याशिवाय आमची प्ग्ी व्हावयाची ना्ही. बा्हरेचया लोकांना िीव नकोसा व्हावयाला 
नको असेल ्र सवाहंची ्हरएक बाब्ी् पिूा करावी लाग्े. मािी कन्लल बे्ड्ल शसमथ याचा नाथ्लवेसि 
प्ाशव्हशनससमधये १८६०-६३ साला् प्डले्या दषुकाळासंबंधी उत्म ररपोि्ल आ्ह.े तया् तयांनी 
कायम धाऱयाची पद्ध्ी सरुू करणयाशवषयीचा पक्ष चांगलाच उचलनू धरला आ्ह.े मला तया 
पसु्काची प्् आ्ा शमळ् ना्ही. माझया एिनिाला शमळाली ्र पाठवीन.

(२१.८.८० च ेरा. ब. म. गो. रान्ेड यांना इगं्िी् पत्र)

रावसा्हबेांचया म्ाला पषु्ी दणेारे बंगा्या् प्तयक्ष िमीनदार आ्हे् च; परं् ु मद्रासे््ही 
तया म्ाच ेका्ही लोक ्हो्े. म्हाराणी सा्हबेांना पाठशवणयाकर्ा ्यार केले्या अिा्ल् कायम 
धाऱयाची पद्ध्ी सरुू करावी अिी शवनं्ी शदवाण ब्हादरू आर ररनुाथराव यांनी केली ्हो्ी; पण 
याशिवाय आमचया येथील दोन मोठे शवचारी ग्ृहसथ म्हणिे रा. ब. रान्ेड व नामदार ्ेलंग यांच ेम् 
पढुील पत्रा् आ्ह.े

“दशक्षणे् ील किा्लने बिुबिुले्या िे् कऱयांनांबंधी िो कायदा काउशनसलपढेु आला आ्ह े
तयासंबंधी ्मुचया मुबंई असोशसएिनने पाठशवलेली अिवी वाचनू मी फार समाधान पावलो; परं् ु
जयावेळी असा म्हत्वाचा कायदा रािसभे्  ्होऊ रा्ला आ्ह ेतया ऐन वेळेसच ्मु्ही श्च ेसभासद 
आधी असनू्ही आ्ा नसावे्  ्ह ेमोठे ददुदैव आ्ह.े याने सव्ल दिेाच ेनकुसान ्होणार आ्ह.े रा. रा. 
्ेलंगांच ेम् असे आ्ह ेव माझ्ेही ्सेच आ्ह ेकी या प्संगाचा फायदा रऊेन िे् कऱयांची दिुःशसथ्ी 
शनवारणयाचा िो प्श्न पढेु उभा आ्ह े्ो सो्डवणयाचा ्ह्लीचया शसथ्ी् एकच माग्ल म्हणनू कायम 
धाऱयाचया पद्ध्ीची मागणी करणया् आली अस्ी ्र फार चांगले झाले अस्े. पढेु आले्या 

BxÉ 4011--21+
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कायद्याचया ्हे् ूंिी या मागणीचा संबंध ना्ही ्ह ेखरे आ्ह े् थाशप तया्ील इशंग् असे आ्ह ेकी वेळी-
अवेळी ्हीच मागणी केली पाश्हिे. वषा्लनवुषते उलि उपाय योिणाऱया लोकांचया ्हा्नू या प्श्नाचा 
शनकाल दसुऱया कोणतया्ही ्त्वावर ्होणयासारखा ना्ही.”

  (९.१.७९ रोिी रा. ब. म. गो. रान्ेड यांनी रावसा्हबेांना शलश्हलेले पत्र)

पेशट्अिमधील एका इगं्िी पत्राचा उ्ारा रावसा्हबे दे्  ्ो असा, “कायमधाऱयाचया पद्ध्ीमळेु 
िमीनदारांनी इ्का पैसा िशमनीवर खच्ल केला आ्ह ेकी बंगा्या् जया शठकाणी कलाइव्ह अस्ाना 
दषुकाळ प्डला म्हणिे मलेु शवकून ्ांदळू शवक् घयावे लाग् इ्का क्हर उ्ड् असे ्े शठकाण 
आ्ा ्ेथे दसुऱया शक्ी्ही आपत्ी अस्या ्री सव्ल पथृवीवर क्षधुचेया बाधशेिवाय राश्हलेले असे 
एकच ्होय.” (१८६५) कायमधारा पाश्हिे असे िे रावसा्हबे म्हण् ्े सवानभुवावरून म्हण्.

“आमची एक खार ्हो्ी. श्ला लागव्डीस आणावयास व बांधबंधस्ी करावयास १५००० 
रुपये लागले. एवढे रूपये खच्ल करून कौलाप्माण ेआकार दऊेन िके्डा एक रुपया वयाि प्ड् 
ना्ही. आमचा सरकारावर लावलेला दावा रद् ्होऊन याचयापेक्षा वरचढ असले्या सव्हतेचया 
दराने आकार यावा लाग्यास ्ी खार आम्हास सो्ूडन शदली पाश्हिे. कायमधाऱयाची पद्ध् लाग ू
झा्याशिवाय मी िशमनी् एक पै्ही रालणार ना्ही. माझ ेम् सधया असे झालेले आ्ह.े दसुऱयाचया 
पैिाने प्योग करून पा्हण े्ह ेएक व सव्:चया शखिा् ्हा् रालण े्ह ेशनराळे आ्ह.े”

(शव. ना. भागव् यांना पत्र २.११.१८७३)

“मी लॉ्ड्ल कॅान्लवालीस यांचा प्िसंक आ्ह.े मला वाि्े कायमधाऱयाची पद्ध् सव्ल दिेाला 
लावली पाश्हिे.”     

(१५.९.८८ ्डॉ. रािेंद्रलाल यांना पत्र)

“कायमधाऱयाची पद्ध् अिशमरास लाग ूकरणयाला सरकारची संम्ी शमळाली. सव्ल दिेास ्ही 
लाग ूकरावी अिी माझी इच्छा आ्ह.े तयायोगे पषुकळ खच्ल वाचले, शनरािा ्होणार ना्ही व क्षोभास 
कारण रा्हणार ना्ही.” 

       (ि. िेकब यांना पत्र)

संसथाने
“संसथानांशवषयी आमच ेधोरण म्हणाल ्र तयांच ेरक्षण करण ेव तयांची सधुारणा करण;े परं् ु

िमीन धाऱयासंबंधी शवचाराल ्र कायमधाऱयाची पद्ध्ी सरुू झा्याशिवाय एकास्ही सरुशक्ष््ा 
प्ाप् व्हावयाची ना्ही.”   

(४.९.८४ च ेआपा आठ्ये यांना पत्र)

श्हदंी संसथानावर पषुकळ शिकले्या लोकांची भक्ती ्हो्ी. रावसा्हबेांची ्र शविषे ्हो्ी. न. 
ओ. मधये ्े तयावर लक्ष ठेवनू लेख शल्ही् अस्.
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अनेकवेळा तयांना शदवाण नेमणयाचा प्यतन झाला. पण ्े गेले ना्ही्. ्े बरे झाले कारण तयांच े
्ेथे पिले नस्े. का ्े ि. िेकब यांनी एका पत्री सपष् केले आ्ह े्े असे:

संसथाशनक व पाश्चातय संसथा
“्रूण श्हदंी लोकांना एक खो्ड लागनू गेलेली शदस्े ्ी ्ही की, आपणास िी पाशश्चमातय 

राजयपद्ध्ी आव्ड्े ्ी सव्ल श्हदंसुथानास आव्डली पाश्हिे असे तयांना वाि्े. श्हदंसुथानचया 
मधयभागा्ील लोकांना व सव्लत्र कोनाकोपऱया् पसरले्या संसथाशनकांना पाश्चातय शवचार रुच् 
ना्ही् व पाश्चातय संसथा ्ेथे्ही लोकांचया मनाची ्यारी ्होणयापवूवी सथापन करण ेम्हणिे मलुांना 
्ट्ावर बस्ा येणयापवूवी मोठ्या रो््डयावर बसशवणयासारख ेआ्ह.े सावं्वा्डीस अस्ा मोठी शिवी 
शदलेली िी ऐक् ्हो्ो ्ी ्ही की, गोवयाचा नयाय ्झुया ्डोयीवर आदळो.”   

(२४.९.६७ क. िेकबच ेपत्र)

“माझी व कच्छच ेराव यांची भिे झाली ्ेव्हा मी तयांना इगं्ि सरकारास रािी ठेवणयाचा एकच 
उपाय सचुशवला व ्ो कोण्ा ्र प्िेला सरुाजयाचा लाभ दणे.े” (शकत्ा)

एक शलपी
सव्लत्र एक भाषा असावी की ना्ही याबद्ल रावसा्हबेांच ेम् काय आ्ह े्े कळले ना्ही पण एक 

शलपी असावी असे तयांच ेम् ्हो्े. “्ाशमळ शलपी शलश्ह्ा ये् ना्ही म्हणनू दिुःख वाि्े कारण 
्ो एक उणपेणाच आ्ह.े ्होईल ्े करून नेपाळपासनू रामशे्वरापयहं् एक शलपी करणयाकरर्ा सव्ल 
श्हदंसुथान एक ्होईल ्र काय मौि ्होईल!” 

(त्रावणकोरच ेरािे रामवमा्ल यांना २५.१२.७९ च ेपत्र)

रे्वे व श्सऱया वगा्ल्ील उ्ारू
श्हदंसुथाना्ील श्सऱया वगा्ल्ील उ्ारंूचा प्श्न तया रे्वेइ्काच िनुा शदस् आ्ह.े या 

उर्गेकारक प्श्नाक्ेड रावसा्हबेांच ेलक्ष गेले ्हो्े. तयांच ेएक इगं्ि सने्ही कलकत्यास काउशनसलर 
झाले व तयाक्ेड रे्वेच े काम गेले आ्ह े असे समि्ाच तयांना २६.१०.८० रोिी पत्र शलश्हले 
तया् पढुील मिकूर ्हो्ा. “्मु्ही आ्ा रे्वेचया श्सऱया वगा्ल्ील उ्ारंूचा प्श्न ्हा्ा् घयावा 
अिी माझी इच्छा आ्ह.े रे्वेचया कामा् ब्ुह् सधुारणा क ््लवय आ्हे् . तया के्याने उ्ारंूची 
संखया वाढेल. द्रवयाची प्ाप्ी वाढेल. ब्ुहिन समािास सौखय ्होईल. ्ह्ली ्र तयाना मेंढ्यांप्माण े
वागशवणया् ये् आ्ह ेव तयांचया ्डबयांना मेंढवा्ेडच म्हण्ा्. बैल, रो्ेड इ. प्ाणयांना शनद्लय्ेने 
वागशवणाऱयांना शिक्षा करणयाकरर्ा म्ंडळया जया यगुां् सथाशप्या िा् आ्हे्  तयाच यगुां् 
वरील प्कार र्ड् आ्हे् .”
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योशगराि
लोणारे ्ह ेगाव आप्या िापू्  आ्ह ेकाय? असेल ्र तयाचया िवळपास िाल ्ेव्हा थो््डया 

पररशमाने चौकिी करून खालील माश्ह्ी काढावी. ्ेथे िवळच एका ग्ुहे्  एक योशगराि आ्हे् , 
असे ऐशक्ो. ्े पाश्हिे तयाची भिे रे् ा् काय? रे् ्यास नीि बोल्ा् काय?

‘पवूतेक्ेड माझी ३५ वषते’ या नावाचया ्होईल बग्लर यांचया गं्था् मी एका योगयाचया समाधीची 
्हकीग् वाचली. रणशि्शसंगाचया वेळी तया योगयाने आपणास ४० शदवस िशमनी् परुून रे् ले 
्हो्े. िर िीव अिा री्ीने ४० शदवस कों्ड्ा ये्ो ्र ४० वषते, नव्ह े४०० शकंवा अशधक वषते का 
कों्ड्ा येऊ नये? फाव्या वेळी माझकेरर्ा या प्श्नाचा शवचार आपण करावा अिी इच्छा आ्ह.े 

(रावसा्हबेांच ेआप्या एका िास्ती शमत्रास १३.४.७१ च ेपत्र)

दरभगंयास एक योशगराि आ्हे्  (तयांना लोक िोशगराि म्हण्ा्) तयांची चौकिी ्मु्ही 
आप्या ्ेथील शमत्राक्ूडन करवावी. तयांची सवारी अद्याशप ्ेथे आ्ह ेकी ना्ही ्े मला कळवावे. 
तयांच ेनामाशभधान लकमीनाथ गोसाई असे आ्ह.े तयांचा ्ेथे एखादा मठ शकंवा दवेालय आ्ह ेकाय? 
तयांची सवारी ्ेथे अस्यास मी तयांचया दि्लनास आ्ा ना्ही ्र येतया माच्ल मश्हनया् येईन. 

(९.२.८५ च ेफ्ामिी नवरोिी ििे पािवी यांना पत्र)

अस्ास िा्ाना
नवीन अशधकारापनन ्होणाऱयाचा सनमान केला ्र ्ो सनमान करणारा उदयोनमखु रवीचा 

उपासक आ्ह े असे लोक नावे ठेऊ लाग्ा्. तयाचप्माण े आप्या आयषुयाची उत्म वषते येथे 
रालवनू पर् दिे अशधकारी िाऊ लागले व तयांचया सव्लच कृ्ी सवाहंस आव्डतया नस्या म्हणिे 
तयांना मानपत्र वगैरे अप्लण करावे की ना्ही ्हा पेच तया मनषुयाचया शमत्रांपढेु उभा र्हा्ो. मानपत्र 
शदले ्र लोक नावे ठेव्ील; न द्यावे, ्र शमत्रशवषयक क ््लवय पार प्डले ना्ही असा दोष येईल. 
अिा कधी कधी येणाऱया प्संगी कसे वागावे ्े रावसा्हबेांनी ठरवनू ठेवले ्हो्े. खासगी वयक्ती 
या नातयाने प्हा्ा सव्ल लोक शवरुद्ध असले ्री तया वयक्तीचा सनमान करणयास का्ही ्हरक् ना्ही 
असे ्े म्हण्.

“्मु्ही (क्ष चया) समारकाचया चळवळीपासनू अशलप् रा्ह् आ्हा म्हणनू मला आनंद ्हो् आ्ह.े 
खासगी वयक्ती या नातयाने प्हा्ा या चळवळीशवरुद्ध माझ ेका्ही म्हणण ेना्ही. परं् ुअशधकारी या 
नातयाने पा्ह्ा ्े यिसवी झाले ना्ही्. शिक्ूडन श्क्ूडन तयांचा उतसवच लोकांनी मां्डला आ्ह.े 
आमचा समाि वारंवार असे करून आपला आतमरा् करून आपले अशस्तव ना्हीसे करून रे्  
आ्ह.े या बाब्ी् यरुोशपयन लोकांचया अपराधापेक्षा आमचया लोकांचा अपराध मोठा नसला ्री 
समसमान आ्ह.े” 

(्हरशकसनदास यांना पत्र)

याच ्त्वावर रावसा्हबे एका सरकारी अशधकारी असले्या शमत्राचया समारकाथ्ल व सनमानाथ्ल 
भरशवले्या सभलेा शमत्र म्हणनू गेले ्हो्े. तया सभवेर शमत्रोदय पत्रा् इगं्िी् िीका आली. ्ी 
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रावसा्हबेांनी संग्श्ह् करून ठेवली आ्ह.े ्ी अिी- “क्ष यांचया ररी यचया समारकाथ्ल दसुरी सभा 
भरली ्हो्ी. सभलेा गदवी शनिःसंियपण ेझाली ्हो्ी. पण ् ी य चया सनमानापेक्षा क्ष चा सनमान अशधक 
करणयास झाली ्हो्ी. अस्या सभांस िाणयाची मोठी मौि अस्े. येथे कळसतू्री बा्ुह्यांचा सुंदर 
्मािा पा्हणयास साप्ड्ो. सभचेया मधयसथानी एक मनषुय ्हा्ा् अधा्ल ्डझन सतू्रे धरून बस्ो 
तया्ले एक ओढ्ाच एक ्हासयप्सृ् मखु ग्ृहसथ उभा र्हा्ो. चार दोन वाकयांची दीर्ल शनरणोषणा 
पिापि करून सवसथानी उपशवष् ्हो्ो. नं्र दसुरे सतू्र ्हालशव्ाच दसुरा एक म्हािन सवपदावर 
भार दऊेन उशत्ष्ठ ्हो्ो. व तयाच शक्रयेची पनुरावतृ्ी करून दाखशव्ो. ्सलाच कंिाळवाणा प्कार 
्ासभर ्ो यंत्रव् चाल ू र्हा्ो. सव्ल सभासदांच ेच्ेहरे मदंप्भ व शनरुतसा्ह शदस ूलाग्ा्. खरा 
हृदयाचा भाव प्कि करणयाकर्ा जया सभा भर्ा् तया् िमले्या लोकांचया च्ेहऱयावर िो स्हष्ल 
उतसा्ह शदस्ो, िी काया्लची उमदे शदस्े, िी आसथा शदस्े तया्ले येथे का्ही एक दृष्ीस प्ड् 
ना्ही.” म्ंडशलक यांनी य चया खासगी गणुांची ्ारीफ करून आपणास लोकांचया शिके्नू विाऊन 
रे् ्याबद्ल तयांची ्ारीफ करून ्हा उप्हासातमक लेख पत्रकाराने परुा केला आ्ह.े

शनग्ल् मालावरील िका्
“येथे उतपनन झाले्या शनग्ल् मालावर िर कर बसवावयाच े् मु्ही सचुशवले ् र तयाने शनग्ल् माल 

कमी ्होईल, व ्ो माल ्यार करणारे, शगरणी् काम करणारे आमच ेमिरू बेरोिगारी ्हो्ील.” 
(सोराबिी बंगाली यांना ३.१.८६ च ेकलकतया्ूहन शलश्हलेले पत्र)

धदं ेशिक्षण
“कामाचया अ्डचणीमळेु ्मुचया कृपापत्राच ेउत्र शल्हावयास वेळ झाला ना्ही. धदं्यासंबंधाची 

व इ्र काम ेआधीच ्हा्ा् येऊन इ्की प्डली आ्हे्  की आणखी का्ही काम ेरणेयास वेळ ना्ही. 
्थाशप मुबंापरुीचया श्ह्ाकरर्ा माझयाने ्होईल ्े करणयास मी ्तपर आ्ह.े म्हणनू माझा उपयोग 
िर ्हो् असेल ्र ्मु्ही योिले्या कशमिी् माझ ेनाव रालावे.

आ्ा िी योिना पढेु आणली गेली आ्ह,े श्ने मुबंापरुीच ेकायमच ेश्ह् साधले असे वाि् 
ना्ही. िर आम्ही का्ही लाख खचा्लवयाच ेमना् आणले आ्ह े्र लोकांना तयाचा मोबदला शदलाच 
पाश्हिे. व ्ो का्ही िृगंाररक रचना, शचत्रांच ेप्दि्लन या रूपाचा नको. ्ो जयांची सथापना झाली 
अस्ा लोक चार धदं ेकरू लाग्ील, तया धदं ेशिक्षणाचया िाळांचया रूपांचाच ्हवा.” 

(३६.६.८४ च ेअ्ॅडमस यांना पत्र)

“लॉ्ड्ल ररपन यांच े शचरकाशलक समारक आम्हास करावयाच ेआ्ह ेव ्े धदंशेिक्षणाची संसथा 
काढून करावयाच ेआ्ह.े ्ी काढ्यावर पणू््ल ावसथेस नयावयास कालावधी लागेल. ्ोपयहं् एक-
दोन धदं्याचया िाखा काढणयाची आम्हास आिा वाि् आ्ह.े उदा्हरणाथ्ल सु् ार काम, ओ् 
काम, िाचणी किी करावी या लर ुकलेपासनू ि्हािे किी बांधावी या कलेपयहं् सव्लप्कारचया 
्हस्कलांच ेशिक्षण लोकांना द्यावयाच ेमना् आ्ह.े
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आमची शीमं्ी व खच्ल
आम्ही शीमं्  ्हो् आ्हो का गरीब ्हो् आ्हो! x x x x x x क्ष आमचया शीमं् ीच ेशचत्र चांगले 

रंगवनू काढी् आ्हे् . मुबंई ि्हर पा्ूहन ्मु्ही शदपावनू िाणार ना्ही अिी आिा कर्ो. मुबंई 
म्हणिे श्हदंसुथानाचा सव्ल पशश्चम प्ां् नव्ह.े सधुारणा वाढ् आ्ह ेअसे लोक म्हण्ा्; पण खच्ल 
तया्ूहन अशधक झपाि्याने वाढ् आ्ह!े

(१५.१२.८५ च ेशम. व्ड्लव्ुड यांना पत्र)

फं्ड
साव्लिशनक काम े फुकाची ्हो् ना्ही् ‘सवा्लरंभास्ं्ुडलािः प्सथमलूािः’ या नयायाने प्तयेक 

काया्लचा आरंभ कर्ाना द्रवयाची गरि लाग्े. द्रवय गोळा करणयाच ेप्संग रावसा्हबेांवर अनेक 
आले व ्े काय्ल तयांना चांगले साधले ्हो्े. तयाची शक्ली तयांनी आपले शमत्र ्हरशकसनदास यांना 
एका पत्रा् अिी कळशवली ्हो्ी “द्रवय गोळा करणयाचा ्हे्  ूकाय ्ो आधी शनशश्च् करा व मग 
द्रवय गोळा करावयास आरंभ करा. या काळा् रुपयांचया दसक््डया अथवा िभंऱया यांच ेनाव काढू 
नका. लोक आ्ा शदवसानशुदवस गरीब ्हो् चालले आ्हे् .” (२०.१.८७)

रिाह्मण मद्यपी
“दारू शपणाऱया रिाह्मणास दिेररवािाप्माण ेव िास्ताप्माण ेअपंक्त ठेवावा. आप्या िा्ीचया 

लोकांना दारू िो शपणयास सांगेल तयाने शपनल को्डाखाली गनु्हा केला आ्ह ेअसे समि् ना्ही. 
िकंराचायाहंनी ्ह ेकाम अवशय केले पाश्हिे. कारण आचाय्ल व प्ायशश्चत्कार यांनी रर ओिी ठेवण े
आ्ह.े तयांचया ्ुहद्याप्माण ेतयांच ेक ््लवय आ्ह.े ्से तयांनी न के्यास दोषा्ह्ल ्हो्ील.” 

(६.३.८३ च ेसा्ारकर गोशवंदपं् खांबेिे यांना पत्र)

प्दि्लन
ब्ुहरतना वसुंधरा

माझया का्ही श्हदी व इगं्ि शमत्रांनी माझा स्ला शवचार्यावरून मी एक राषट्ीय प्दि्लन अथवा 
जया् िगा्ील सव्ल राषट्ांस भाग रे् ा येईल असे सव्ल राषट्ां् परसपर वयव्हारसंबंध र्डवनू आणणारे 
मुबंई् भरावणयाची योिना ्यार करी् आ्ह.े तया्ील का्ही शववाशक्ष् वस्ूंच े्री प्दि्लन दर 
वषा्लस भरवावे म्हणिे तयास औद्योशगक संमलेनाच ेसवरूप येईल व ् ेथे दिेा्ील सांपशत्क शसथ्ीचा 
शवचार ्होईल, अिी संमलेने उत्र श्हदंसुथाना् पवूवी भर् तयास ‘मळेे’ ्ही संज्ञा दे् .

्डॉकिर वेअर, आमचया आरोगय खातयाच े मखुय, यांनी-जयांचयािी ्ही योिना अमला् 
आणणयास कोण्े उपाय योिावे यासंबंधी खल चालशवला आ्ह ेतयांनी-शम. ्हाि्ल यांिवळ ्ही गोष् 
काढवनू ठेवलीच आ्ह.े ्थाशप नामदार व्हाइसरॉय सा्हबेांचा सौ्हाद्लदि्लक नेि शमळा्याशिवाय या 
काया्लला आरंभ आपण ्होऊनच मला कर्ा यावयाचा ना्ही. याकरर्ा या ओळी मी राई-राईने 
शल्ही् आ्ह.े
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्ही सव्ल वयवसथा आम्ही पककया कािकसरीने िळुवनू आण ूव उत्म री्ीने पार पा्ूड. पैिाचया 
शपिवी् ्हा् रालण े झालेच ्र शि्का कमी खोल रालावा लागेल श््का राल.ू आमचया 
शगरणीवा्या ििेिींचा व थोर वयापाऱयांचा मला खरा पाशठंबा शमळवावयाचा आ्ह े व ्ोसदु्धा 
तयांना यापासनू का्ही्री तयांचा फायदा ्होईल असे प्तयक्ष दाखवनू शद्यावर! ्ह े कसे र्डवनू 
आणावयाच े तयाची सशवस्र योिना मी व्हाइसरॉय सा्हबेांना पढेु मागे आधी कळवीन व मग 
मुबंई सरकारच ेपढेु ठेवीन म्हणिे तयास ्ीवर उर्डपण ेनीि शवचार करावयास साप्ेडल. नं्र मुबंई 
सरकारचया माफ्ल ् सव्ल प्करण व्हाइसरॉय सा्हबेांक्ेड रवाना ्होईल. ्ह ेप्दि्लन मला एक राषट्ीय 
संसथाच करावयाची आ्ह ेव श्चा उपयोग लोकशिक्षणाच ेकामी (लोकशिक्षण या िबदाचा शि्का 
उचच अथ्ल आम्ही कर्ो श््कया अथा्लने) ्होईल. म्हणनू मी शवनं्ी कर्ो की एवढी गोष् श्चा 
म्ेहरेनिरेने शवचार ्होणयाकार्ा–लॉ्ड्ल ररपन यांचपेढेु ठेवावी म्हणिे उपकार ्हो्ील. 

     (शम. शप्मरोि यांना १०.१२.८३ च ेपत्र)

पणु े्ेडककन एजयकेुिन सोसायिीच ेकॉलेि व सरकारी ग्ॅनि३

नवीन नेशिव्ह कॉलेिाची सथापना जया अं् ग्ल् ्त्वांवर ्होणार आ्ह े ्ी ्र बळवं्रावांनी 
सांशग्ले्या ्त्वांचया अगदी शवरुद्ध आ्हे् . बाळांचया लीला बाळांसच आनंदशव्ा् या अथा्लचा 
िो गो््डशसमथचा चरण आ्ह ेतयाच े्ेवढे समरण करून दणेयाचया कामी या कोनशिला समारंभाचा 
उपयोग ्हो् आ्ह ेदसुरा का्ही ना्ही. (६.३.८५ च ेदािीसा्हबे खरे यांना पत्र) (सरकारी ग्ँि मं्डळी 
रणेार असे समि्यावर)

आमचया पणुकेर ्रुण शमत्रांनी दपुारचया एक वेळचया िेवणाखा्र आपणास शवकून रे् ले. 
यांचया नू् न शवद्यालयास दाररदय््ा् आणखी पननास वषते प्ूडन रा्हावे लागले अस्े, ्री मला बरे 
वािले अस्े पण रािकीय ्ंत्रास वि ्होऊन तयांच ेशीमं्  ्होण ेरुच् ना्ही.    
   (शप्. व्ड्लसवथ्ल यांना पत्र २८.११.८५)

उचच दिा्लचया िागांवर श्हदंी लोकांची नेमणकू
शसशव्हल सशव्ह्लसमधये श्हदंी लोकांचा खरा प्वेि १८३३ साली झाला. नं्र शवलाय्ेस 

्होणाऱया परीक्षेला बसणयाचा अशधकार शमळाला. परं् ुश्क्ेड येथनू िाण ेसलुभ नस्यामळेु तया 
अशधकाराचा फायदा श्हदंी लोकांस शमळ् ना्ही अिी पाल्लमे्ं  सभपेयहं् ् क्रार श्हदंी लोकांनी केली, 
तयामळेु येथे सिॅि्यिूरी सशव्ह्लस सरुू झाली. तयां् भर्ी ने्हमीच चांग्या लोकांची ्हो् ना्ही अिी 
्क्रार सरुू ्होऊन सरकाराने चाल ूअसले्या शसथ्ीची चवकिी करणयास एक कमीिन बसशवले. 
तयाच ेप्श्न रावसा्हबेांक्ेड आ्यावर तयांनी पढेु शद्याप्माण ेआपले म् शदले-

“सिॅि्यिूरी सशव्ह्लसचया कायद्याचा अममल काळिी रऊेन करावा व मनषुयांची शनव्ड कर्ाना 
म्ेहरबानीला िागा न शमळावी म्हणिे खिुाम् करणयाचया भानग्डी् कोणी प्डणार ना्ही व जया 
उमदेवारांची योगय्ा शसद्ध झाली आ्ह ेतयांचीच शनव्डणकू करावी; तयाने दिेाचा फायदा ्होईल. 
पाश्हिे् तयापेक्षा दपुपि लोकांची शनव्डणकू करवनू मग तयांची परीक्षा घयावी व ् ी् लायक ठर्ील 
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्ेवढे घयावे.” 

शसशव्हल सश्ह्लसची परीक्षा एकसमयावच्ेछद ेकरून श्हदंसुथाना् व इगंलं्डमधये भरावी४

येथील परीक्षा उ्र्यावर ्रुण उमदेवारांना इगंलं्डला पढुील शिक्षण शमळणयास पाठशवणयाचया 
मी शवरुद्ध आ्ह.े पढुील शिक्षण येथे शमळणयासारख ेआ्ह.े तयांना कोणी माग्लदि्लक पाश्हिे असे मी 
३५ वषाहंचया साव्लिशनक कामाचया व ११ वषते मुबंई इलाखया् सरकारी शवशवध खातयां् केले्या 
नोकरीचया व २४ वषते ्हायकोिा्ल् वकीली के्याचया अनभुवावरून सांग्ो. ्रुणवया् मनषुयास 
दोन वषते परकया दिेां् आपला समाि व इष्शमत्र यांचया पासनू दरूदरू रा्ूहन मन शवलोभनु िाणयाचया 
अनेक संधी अस्ा पर् ये्ाना ्त्व्िः झाले्या सखुाचया मोिा पदरा् बांधनू आण्ा येणार 
ना्ही्. ्ो ये्ो ्ेव्हा तयाचया राषट्ीय भावना नष् झाले्या अस्ा्. वरवर पा्ूहन परकीयांचया 
सवयी तयांनी  ि्डले्या अस्ा्; आप्या लोकांशवषयी तयाच े मन स्हानभुशू्ररक्त अस्े व 
यरुोशपयन सधुारणांच ेमखुय आगर बरनू जया भावना मनां् उद्भव्ील तयांचया आधारावर तयाची 
म्े बनलेली अस्ा्. एकदम दिेां्र के्याने तयाची प्कृ्ी्ही शबर्डणयाचा संभव आ्ह.े अिा 
पररशसथ्ी् कोणतया्ही आईबापांनी आप्या मलुास इगंलं्डला पाठशवण ेि्हाणपणाच े्होणार ना्ही. 
माझा संपक्ल  पषुकळ यरुोशपयनांिी झाला व मला तयांचयापासनू िरूर तया शिक्षणाचा लाभ झाला.

का्हींनी साक्षी् असे सांशग्ले की श्हदंचूया सवयी् व क्पना् या बाब्ी् फेर ्होऊन आि 
िे ्े करू इशच्छ् ना्ही् ्े द्हा वषाहंनी फार खषुीने करू लाग्ील. या सामाशिक भशवषयावर 
माझी भरवसा ना्ही. यरुोपचया इश््हासास आरंभ झाला नव्ह्ा ्ेव्हा पासनू श्हदंूचं ेश्हदंतुव ्हिारो 
वषते कायमच आ्ह ेव ्े आपला धम्ल व राषट्ीयतव अिनू्ही पाळ्ील अिी माझी खात्री आ्ह.े प्ौढ 
मनषुय का्ही शवद्या शिकणयास गेला ्री ्हरक् ना्ही. शकतयेक साक्षी श्हदंी लोकांची शनंदा करण े
म्हणिे शिष् संप्दाय समि्ा्. एक म्हण्ो “उचचवणा्ल्ील श्हदंनूा उन्हा् कष् कर्ा ये् ना्ही्!” 
तयांनी असे काम करणारे मामलेदार व ््हिीलदार, म्हालकरी व पोलीस अशधकारी कोि्यवारी 
काम कर्ा् ्े पाश्हले ना्ही्. यां्ले ब्ुह्ेक उचच वणवी्लेच अस्ा्.

शकतयेक श्हदंी लोकांचया प्ामाशणकपणाशवषयी िकंा रे् ा्. मला याची दाखलेसदू माश्ह्ी 
पाश्हिे. मी असे म्हण् ना्ही की, सव्लच सतयाच ेपु् ळे आ्हे् . सव्ल दिेां्ील मेंढ्यांचया कळपा् 
कृषणवण्ल मेंढ्या साप्डणारच.

का्ही म्हण्ा् एक शपढीपयहं् श्हदंी अशधकाऱयांना शिक्षण शमळून्ही कोणी्ही शनतय वयव्हारा्ील 
गोष्ी् का्ही क्पना लढवनू सधुारणा र्डवनू आणली ना्ही. जया काय सधुारणा के्या तया 
शसशव्हल सव्ह्लनिांचया ्हा्नू झा्या आ्हे् . यावर मी असे शवचार्ो की श्हदंी लोकांना ्मु्ही संधी 
केव्हा शदली्? व िी मया्लदा तयांचया काय्लक्षेत्रास ्मु्ही आखनू शदली ्हो्ी ्ी् तयांनी आपले काम 
वररष्ठांना समाधानकारक री्ीने केले आ्ह ेशकंवा ना्ही? या यशुक्तवादाने मला इसापाचया गोष्ीं्ील 
शसं्ह आशण मनषुयाची आठवण ्हो्े.

एकाने श्हदंी समािा् फार भदे आ्हे्  असे दाखशवणयास दशक्षण म्हाराषट्ा्ील शलंगाय्ांना पढेु 
आणले आ्ह.े याने एक वेळ पंढरपरूची वारी करावयास पाश्हिे ्हो्ी. म्हणिे तयाला ्ेथे शलंगाय् 
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व शलंगाय्े्र एकाच दवेाच े भिन कर्ाना आढळ्ील. उत्म राजयाचया कारकीदवी् पौवा्लतय 
अथवा पाशश्चमातय दिेां् सव्ल भरभरािीचया वेळी रािकीय प्संगी राषटे्कयाला बाध आला ना्ही 
असे िगाचा इश््हास साक्ष दईेल. खदु् इगंलं्डमधये धाशम्लक भदे ्ीव्र आ्हे् . ्ह ेलॉ्ड्ल ररपन यांची 
नेमणकू झाली ्ेव्हा समिलेच आ्ह.े वरील इसमाने साक्ष शदली ्ेव्हा यरूोपचया इश््हासाच ेतयास 
शवसमरण झाले असावे.

शसशव्हल सशव्लसमधील लोकांचया पगाराचा प्श्न कमीिनपढेु आ्ह.े चांगले लोक या सशव्ह्लस कर्ा 
शमळावे म्हणनू मोठ्या पगाराची आवशयक्ा आ्ह ेअसे का्ही यरुोशपयन म्हण्ा्. शसलोनसारखया 
शठकाणी यांचा पगार काय अस्ो? माणसे ्ेथे्ही चांगली शमळ्ा् यावरून पगार ्हा जया िागी िी 
िबाबदारी अस्े श्चया मानाने ठरशवलेला अस्ो व शक्ी दरू यावे लाग्े या लांबीचया प्माणावर 
नस्ो. दिेी शमळ् ना्ही् असे का्ही फायद ेतयांना श्हदंसुथाना् आ्याने शमळ्ा्. 

नसुतया उदरशनवा्ल्हाचया प्श्नाक्ेड पाश्हले ्र श्हदं ुरोि स्हा पेनसीवर (चार आणयांवर) आपला 
शनवा्ल्ह करू िकेल, तयाचप्माण ेइगं्ि, आयररि अथवा सकाि्समन करू िकेल. प्ोफेसर नयमून व 
तयाच े्हिारो अनगु िर चार आणयाचया शकंम्ीचया पात्रावर भोिन उरकू िक्ा् ् र श्हदंसुथाना्ील 
अगदी मोठ्या िागेवर असलेला यरुोशपयनसदु्धा रा्ूह िकेल. खरे बोलायच े म्हणिे कमीवर रा्ूह 
िकेल. कारण येथे अनन कमी लाग्े. जयांना पकवाननेच पाश्हिे अस्ील तयांना खच्ल अथा्ल् िास्ी 
लागेल, पण ्सा श्हदंीिनांस्ही लागेल. मद्यमांसािनाशिवाय्ही ऐषआरामा् श्हदंी लोकांस रा्ह्ा 
ये्े. कोणतया वस् ूश्हदंचूया सवस् शमळ्ा् ्े मला कळ् ना्ही. चांग्या ररा् राश्हले अस्ा 
आम्हांस श््केच भा्ेड द्यावे लागेल. ररवह्,ू माशसके, शनय् काशलक वतृ्पत्रे (शवलाय्े्ील व 
येथील समािाचया वग्लणया व इ्रांस द्यावया लागणाऱया वग्लणया, गा्डी रो्ेड, रे्वे व आगबोिीचा 
खच्ल आम्हास यरुोशपयनांइ्काच प्ड्ो. आप्या ि्ड पगारा्नू शवलाय्ेस ठेवले्या आप्या 
कुिंुबाचया पोषणाथ्ल ्ुह्ंडणावळ भरून यरुोशपयनांना पैसे पाठवावे लाग्ा्. या्ील का्ही आम्हांस्ही 
वषा्लनवुष्ल वाढतयाप्माणावर द्यावे लाग्ा्. व शिवाय आमचया गरीब दबुळे लोकांना  आम्हांसच 
शभक्षा रालनू पोसावे लाग्े. तयाकर्ा सरकाराला एक पै्ही खचा्लवी लाग् ना्ही. व गरीबांचया 
पोषणाथ्ल तयांचयाक्ूडन काम करून रणेयास का्ही शवशिष्, मोठ्या खचा्लच,े गरीबांस ची्ड आणणारे 
कायद ेकरून द्यावे लाग् ना्ही्. यावर कोणी असे म्हणले की वरील शचत्रां् दाखशवले्या भपकयाने 
श्हदंी लोक र्हा् ना्ही् परं् ुतयावर आमचा असा िबाब आ्ह ेकी ्ह्लीचया तयांचया पगाराचया 
कमी प्माणामळेु तयांना असे वाग्ा ये् ना्ही. म्हणनू तयांची रा्हणी सधुारणयाचा प्यतन केला 
पाश्हिे. व तयांचया अस्या कािकसर करणयाबद्ल तयांचा मनोभगं करणया् अथ्ल ना्ही. म्हणनू 
पगार ठरशवण े्ो िागेचया िबाबदारीचया मानावर ठरवावा. ्ेथे िाश्वणा्लचा भदे मना् आण ूनये.

का्हींच े म्हणण े असे प्ड्े की राजयकारभाराच े यंत्र भानग्डीच े आ्ह.े राजयकारभाराच े काम 
िोखमाच ेआ्ह ेम्हणनू तयां् एकदम फरक करण ेइष् ना्ही ्ह ेम्हणण ेमला कबलू आ्ह.े आकशसमक 
फरक करण ेमला आव्ड् ना्ही. परं् ुआम्ही अगदीच सवसथ बसनू उपयोगी ना्ही. गाऱ्हाणयाला योगय 
कारण आ्ह.े तयावर उपाय योिलाच पाश्हिे. शकतयेक म्हण्ा्, “का्ही वररष्ठ िागा यरुोशपयनांनाच 
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शद्या पाश्हिे्. उदा्हरणाथ्ल कलेकिर यरुोशपयन असले म्हणिे शि््हा िजि यरुोशपयन पाश्हिे्. 
ना्ही्र नयाय खातयाचयाच कामास अपाय ्होईल. ्हायकोिा्ल् नयायाधीि िजि नेमावयास माणसे 
शमळावयाची ना्ही्.' श्हदंी लोकां् बशुद्धदौब्ल्य आ्ह,े असा प्कार मळुीच ना्ही. आमचा इश््हास 
वैभविाली आ्ह.े व मधयेच र्ूडन आलेली का्ही आकशसमक शभननशसथ्ी सो्ूडन शदली म्हणिे ्ो 
ऐश््हाशसक काल दीर्लकाशलक आ्ह.े व तया्ील अवा्लचीन काला्नूच का्ही उदा्हरण ेकाढून मी 
असे शसद्ध कर्ो की चांगली काय्लक्षम बशुद्धमान माणसे शनपिशवणयाची योगय्ा आमच ेअगं आ्ह.े 
मी ्ह ेपशश्चम श्हदंसुथानासंबंधी बोल् आ्ह.े ्ेच अवशय ्ेवढा फरक करून सव्ल श्हदंसुथानाला लाग ू
प्ेडल.”

अश्ह्याबाईने १७६५ पासनू १७९६ पयहं् माळवा प्ां्ावर राजय केले व १७९६ साली 
साठावया वषवी सवलणोक गाठला. “मी माझया अशधकारा् केले्या प्तयेक कृतयाबद्ल मी परमशे्वरास 
िबाबदार आ्ह ेअसे ्ी म्हण.े” (मा्कमकृ् मधय श्हदंसुथानचा इश््हास) शरिस्ी राजया्सदु्धा 
या ्त्वांवर भरवसा ठेऊन वागणारे लोक शमळ्ील. (कलकत्ा ररवह् ू१८६९) दसुरे उदा्हरण मी 
सा्ारा शि्ह्ां्ील मा्ुहली येथील रामिास्ती प्भणुे५ यांच ेदे् ो. ्े पणु ेदरबारा्ील म्हाराषट्ाच े
सरनयायाधीि ्हो्े. १७९५ पयहं् िवेिचा बािीराव राजयावर येई ्ो पदारूढ ्हो्े. मराठ्यांचया 
इश््हासावर क्डक िीका करणाऱया ग्ॅनि ्डफसारखया इश््हासकारालासदु्धा या शवर्ान, िदु्ध 
आचरणाचया परुुषां् का्ही खो्ड ठेवली ना्ही. (पा्हा ग्ँि ्डफ कृ् इश््हास भाग-३)

श्सरे नरपुंगव आपपासा्हबे म्हाराि सा्ारकर ्ह े्हो्. यांनी शदवाणी, फौिदारी काम-शवषे् िः 
दसुरे-आप्या बंधचूया कारकीदवी् व राजयपदारूढ झा्यावर केले ् े उत्म ्हो्े अिी खया्ी आ्ह.े 
या ् ीन वयक्ती श्हदं ू्होतया. मराठा समािा्ील ् ीन िा्ीं्नू प्शसद्धीस पाव्या ्होतया. पश्ह्या दोन 
वयक्तींना इगं्िी शिक्षणाचा गंध नव्ह्ा. तयांच ेशिक्षण केवळ सवराषट्ीय ्हो्े.

आपपासा्हबे म्हारािांना मात्र ग्ॅनि ्डफ यांची बंध ूबरोबर मद् झाली असणयाचा संभव आ्ह.े 
परं् ुमी जया काळाला अनलुक्षनू शलश्हले आ्ह ेतयाकाळी ्े एकिेच अननयस्हाय ्हो्े. िर शिक्षण 
अगोदर शमळाले असे झिले ्र बशुद्धमत्ा व काय्लक्षम्ा ्ह ेतयांच ेगणु तयाचया अगोदरचचे ्हो्े. 
मी आणखी उदा्हरण े दे्  बस् ना्ही. परं् ु कमी प््ीचया िागांवरसदु्धा आमच े पषुकळ लोक 
आपाप्यापरी उत्म काम बिावणारे दाखशव्ा ये्ील.

्ातपय्ल माझ ेम्हणण ेएवढेच आ्ह ेकी जया आमचया समािा् वर शनशद्लष् केले्या वयक्ती शनमा्लण 
झा्या तया आमचया समािास आ्ा माग्ल दाखवनू तयाचया िीलास बलवत्ा आणली पाश्हिे. 
अशधकाराची मोठी काम ेकरणयाकर्ा तयास उचलनू शवलाय्ेसच िरीर्िः नयावयास नको. १८३३ 
साली शसशव्हल सश्ह्लसची परीक्षा शनराली तयावेळेस सर सी मिेकाफ व माउंि सियअूि्ल एलशफनसिन 
यांच्ेही म् ्से नव्ह्े. (२२.२.१८८७)

इष् फल
“काउशनसला् प्िे्फते  प्श्शनधी पाश्हिे्; एक सत्ातमक राजयपद्ध्ीशवषयी माझ े मना् 

अनेक िकंा ्होतया. सालोसाल माझी अिी खात्री ्हो् चालली आ्ह े की आम्हाला प्श्शनधी 
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पाठशवणयाचा ्हकक कायद्याने शमळाला पाश्हिे. प्तयेक शवषयाची चचा्ल इगंलं्डमधये झाली पाश्हिे. 
जयरूीचया पद्ध्ीने नयाय शमळणयाचा ्हकक प्यतनाने आम्ही शमळशवला पाश्हिे. 

केले्या कायद्यावर का्ही दाब पाश्हिे. सशुप्म कोिते ्हो्ी श््की सव्ंत्र ्ह्लीची ्हायकोिते 
ना्ही्.” (२६.३.१८७६ वे्डरबन्ल यांना पत्र) (या्ील ब्ुह्ेक ्हकक प्ाप् झाले आ्हे्  ्े यिसवी 
करून दाखशवण ेलोकांक्ेड आ्ह.े)

आकांक्षा
१८७९ साली व १८८८ साली 

“आम्हाला अशधक चांगले मयशुनशसपल कारभाराच े ्हकक पाश्हिे्. शनरथ्लक अवाढवय 
िमाखचा्लच ेख्ेड नको्. व सरकारी खातयांची वाढ नको.”

      (५.९.७९ ि. िेकब यास पत्र) 

“दादाभाई इगंलं्डमधये रा्ूहन पाल्लमेंि सभे्  प्वेि ्होणयास झि् आ्हे् . तयाने आम्हाला 
चांगली िमीनधाऱयाची पद्ध्ी शमळेल काय? लषकरी खच्ल कमी कर्ा येईल काय? सिाफकोरची 
दिुःसवपनव् भासणारी रचना रद् कर्ा येईल काय? श्हदंसुथानाकरर्ा लागणारे कि्ल श्हदंसुथाना््या 
श्हदंसुथाना्च काढण ेभाग पा्ड्ा येईल काय? रािकीय सवरूपाचा िो रे्वेचा शवस्ार आ्ह े्ो 
श््काच ठेव्ा येईल काय? पढेु चालवावयाचा असेल ्र तयाचा खच्ल इगंलं्डचया श्िोरी्नूच 
व्हावा असे ठरशव्ा येईल काय? इ्कया गोष्ी एका मनषुयाचयाने पाल्लमनेिां् बसनू ्हो्ील काय?” 

(५८.५.८८ च ेपत्र) 

सामाशिक परीषद
रािकीय प्श्नांचा शवचार करणयाकर्ा राषट्ीय सभा भरू लाग्यावर श्चया मागनू का्ही वषाहंनी 

सामाशिक प्श्नांचा शवचार करणयाकर्ा सामाशिक पररषद भरू लागली. श्चया शवषयींच ेआपले 
म् ििे आर. ्डी. मथेा (कलकत्केर एक शमत्र) यांना रावसा्हबेांनी एका पत्री कळशवले ्हो्े ्े.

अला्हाबाद्ूेहन जया बा्मया ये् आ्हे्  तयावरून पा्ह्ा आ्ा सामाशिक पररषद पिावर येणार 
आ्ह.े ्ी् कोणी वयोवदृ्ध, ज्ञानवदृ्ध श्हदंलूा भाग रे् ा यावयाची ना्ही. अिा पररषदे्  भल्े भल्े 
ठराव पढेु मागे येणयाच ेबी आि रुि् रालनू ठेवले िाईल व ्ेणकेरून पषुकळांची स्हानभुू् ी 
ना्हीिी ्होईल. का्ही यरुोशपयन शमत्रांना कसे ्े मी दाखवनू शदले आ्ह.े व तयांना्ही ्े पिले असे 
शदस्े. पण या शदवसां् काय काय ्होणार आ्ह े्े कोणी सांगावे? (२५.१.१८८९)

श्हदंसुथानची भावी शसथ्ी
श्हदंसुथानाचया भाशवशसथ्ीशवषयीच ेप्श्न पषुकळ शदवस लोकांचया मना् रोळ् आ्हे्  असे 

शवनायक कों्डदवे ओक यांचया प्श्नाचा उ्लेख या गं्थाचया प्स्ावने् आ्ह ेतयावरून शदस्े. तया 
प्श्नाला उत्र रावसा्हबेांनी शदले ना्ही. शद. बा. आर. ररनुाथराव यांना तयांनी उत्र पढेु शद्याप्माण े
शदले आ्ह.े “माझ े भाकी् खोिे ठरो अिी इच्छा कर्ो. मला वाि्े की आमचया लोकांना 
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अशान्पण ेपषुकळ काम करणयास शिकले पाश्हिे म्हणिे का्ही पढुचया अिा् शपढ्यानी तयांच े
फळ दृष्ीस प्ूड लागेल.” (८.३.१८८५)

m

संदभ्ल शिपा -

१. १८४० चया अकॅिप्माण ेश्हदं ूव मसुलमान ्ह ेगंगोदकाची व कुराणाची अनकु्रम ेिपथ  रे्  
 अस्. 

२. जयांना सवश्ह्ाचा ्ंछद ना्ही म्हणिे सवश्ह्ाशनरपेक्ष असे.

३. ्ेडककन एजयकेुिन सोसायिीची सथापना ्होणयापवूवी प्ोफेसर वामन शिवराम आपिे यांनी  
 रावसा्हबेांचा स्ला शविषे्िः संसथेच ेशनयम करणया् रे् ला ्हो्ा. संसथेचया चालकांस 
 म्हणिे शिक्षकवगा्लस म्ेहने्ाना काय असावा, एखादा संसथेस िनमभर वा्ूहन रे् लेला सभासद 
 आ् राश्ह्याने संसथेची गैरसोय ्होऊ लागली ्र काय करावे, संसथेच ेिे शनशधसंरक्षक 
 अस्ील तयांची िबाबदारी शक्ी असावी इ. बाबीशवषयी रावसा्हबेांनी आपले म् शदले ्हो्े. 
 या संसथेच ेरावसा्हबे पेिून, ट्सिी व, फेलो ्हो्े, व या संसथेचया चालकांक्ेड यांच ेलक्ष सदवै 
 असे.

 “बळवं्राव शिळकांक्ूडन अथवा दसुऱयांक्ूडन तयांचया व तयांचया स्हकारी शमत्रांशवषयी 
 का्ही ्मु्हांस कळून आले आ्ह ेकाय? येतया अकिोबरचया सा्वया ्ारखपेासनू केसरीिी  
 शवरोध करणारे एक वतृ्पत्र शनरणार आ्ह.े आपसां्ील म्भदे बरेच शदवस धमुस् ्हो्े   
 असे म्हण्ा्; ्े आ्ा पेि रणेार! पणुयपत्नवासी िेसिू नाि पावणार! तयावर का्ही उपाय 
 चालणयासारखा आ्ह ेकाय?”

(२४.८.८८ च ेयिवं्राव ऊफ्ल  बापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र)

४. आ्ा परीक्षा दोन शठकाणी भर् अस्ा दोन शठकाणी परीक्षा का भरावया तयाची रावसा्हबेांनी 
 शदलेली कारण ेदणेयाची िरूर ना्ही. म्हणनू ्ी शदली ना्ही्.

५. यांनी शदलेले चोख शनवा्ेड प्शसद्धच आ्हे् . रावसा्हबेांनी आपला श्हदंधुम्ल िास्तावरील प्शसद्ध 
 मयखू ्हो िो ग्ंथ प्शसद्ध केला तयाचया ्यारीकरर्ा सरकारी दप्रा् संग््ही् असलेले यांच े
 शनवा्ेड शमळवणयाचा पषुकळ खिपि केली ्हो्ी. “्ह ेशनवा्ेड पणु ेयेथील दप्रा् नस्ील ्र  
 शम, सिील यांनी सारांि काढला तयावेळी तयास मद् करणयाकर्ा िी कशमिी नेशमली ्हो्ी  
 श्चया कागदपत्रा् असावे.” 

(३१.३.१८७१ च ेवे्डरबन्ल यांना पत्र)

mmm
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। ्थयं पथयं स्हे्  ुशनयमश्मदृलंु सारवदनैय्ल्हीनम ्। 
॥ साशभप्ायं दरुापं सशवनयमिठं शचत्रम्पाक्षरंच ॥ 
। बह्वथ्ल कोपिनूयं शसम्यु् रनदाशक्षणयसंद्ेह्हीनम ्। 

॥ वाकयरियूाद्रसज्ञिः पररषद ेसमय सप्मयेाप्मत्म ्॥ १ ॥ 

रावसा्हबेांनी आप्याबरोबर शोतयांना वा्ूहन नेणारी झझंावा्सदृि भाषण े केली ना्ही्. 
लोकांचया पवू्लग््हांचया आधारापेक्षा ्क्ल बद्ध शवचारसरणीचा आधार तयांना पसं् प्ेड. प्स्ु्  
शवषयाला धरून असले्या आप्या अथ्लभारव्ी व गंभीर वाणीने ्े िे िबद उचचारी् तया्ील 
एकादा कण्लपथा्नू शनसिून िाईल म्हणनू शो्े तयांच ेभाषण एकाग् मनाने ऐक् अस्. तयांची 
भाषण ेलांब नस्यामळेु आ्ील सरसपणी कायम रा्ूहन शोतयांना कंिाळा आणी् नस्. तया् 
क्पक्ा अस्यामळेु तयास कौ्का्ह्ल ्हो् अस्. िी उपलबध आ्हे्  तया्ील का्ही शदली 
आ्हे् . तया्नू अससल म्हाराषट्ीयाचा खणखणी् धवनी शनरालेला वाचकांना ओळख ूयेईल.

सर बाि्लल शफयर यांचा सनमान
१८६७ साली सर बाि्लल शफ्यर, मुबंईच े गव्हन्लर, ्ह े सवदिेी िावयास शनराले ्ेव्हा तयांना 

मुबंईचया मयशुनशसपाशलिीने मानपत्र द्यावे अिी सचूना ििे मगंलदास नथभूाई यांनी आणली, 
श्ला पषु्ी दे् ाना रावसा्हबेांनी भाषण केले तयाचा सारांि- “मयशुनशसपाशलिीचया कारभारासंबंधी 
उर्डपण ेव मोकळया मनाने वादावाद करणयाची सोय या दिेां् नव्ह्ी ्ी सर बाि्लल शफ्यर यांचया 
कारकीदवी् झाली. मयशुनशसपाशलिीपढेु एकादा शबकि प्श्न उपशसथ् झाला शकंवा सरकाराक्ूडन 
एकाद्या प्श्नावर म् मागणया् आले ्र सव्ंत्रपण ेवादशववाद ्होणयाची सरकारची इच्छा शदसनू 
आली.”

मद्रास व कलकत्ा येथील मयशुनशसपाशलि्यांची गोष् आ्ाच शनराली ्हो्ी. तयांच ेआमचया 
मयशुनशसपाशलिीिी बश्हणीच ेना्े आ्ह.े असे ना्े असले्या श्हदंसुथाना्ील कोणतया्ही संसथेशवषयी 

रावसा्हबेांची शकरकोळ भाषणे

प्करण ८० 
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शनरुत्िेक िबद उचचारणयाची माझी इच्छा ना्ही. परं् ु मुबंई मयशुनशसपाशलिीचा मला अशभमान 
वाि्ो, आम्ही सव्ल श्च ेरिकावयव आ्हो्. आमचयामधये आपसा् शक्ी्ही म्भदे असला 
अथवा आमचयामधये वे आमचया कारभाराक्ेड सदवै लक्ष दऊेन तयाशवषयी काळिी बाळगणाऱया 
सरकारामधये शक्ी्ही म्भदे असला ्री िे िे शबकि व भानग्डीच ेप्श्न आमचया पढेु शभननप्कारे 
ये् आले तयांची शव््हवेाि लाव्ेवेळी िो वादशववाद ्हो् आला तया् भाग रणेाऱयांना आपली 
बशुद्धमत्ा व उदार दरूदृष्ी दाखशवणयास यांचया कारकीदवी् अवसर शमळ् आला आ्ह.े तयाकर्ा 
आम्ही सवदिेी पर् िाणाऱया गव्हन्लर सा्हबेांच ेऋणी आ्हो्. तयांची आमचया संसथेवर व ्िा 
या इलाखया्ील इ्र संसथांवर शि्की म्ेहर निर असे, श््की दसुऱया कोणी अद्याशप दाखशवली 
ना्ही.

सर बाि्लल शफ्यर यांचया सनमानाथ्ल भरले्या साव्लिशनक सभे्   
रावसा्हबेांनी केले्या भाषणाचा सारांि

रे. शम. फलेचर यांनी आ्ाच आणले्या ठरावास पषु्ी दे् ाना मला फार आनंद ्हो् आ्ह.े 
माझया अगोदर भाषण करून गेले्या वकतयांनी या शवषयावर िेवढे बोलणयासारख े ्हो्े ्ेवढे 
बोलनू िाकलेच आ्ह.े नामदार ए््डव्होकेि िनरल यांनी सर बाि्लल शफ्यर यांचया कारकीदवीच े
शववरण केलेच आ्ह ेव इ्रांनी तयांनी संपादन केले्या ्ेिसवी चररत्राच ेवण्लन केले आ्ह.े रेव्हरं्ड 
्डॉलर शव्सन यांनी ्र तयांचया चररत्रा्ील अनावृ्  गोष्ी आप्या धयाना् असले्या सांगनू 
तयांचया चररत्रसतू्रास चांगला रंग शवचारावा असे वाि्े. ्ो ्हा की नसु्ा शसशव्हल सशव्ह्लसमधला 
एक मनषुय इ्कया उचच पदाची प्ाप्ी किी करू िकला? मला वाि्े की ्ह े तयांचया प्च्ंड 
उतसा्हाच,े अशवशां् प्यतनांच,े राक्षसी उद्योगाच ेवे शववशक्ष् काय्लशनषपत्ी कर्ाना शववशक्ष् उपाय 
योिनया् दाखशवले्या शवलक्षण चा्युा्लच ेफळ ्होय. कोकणा् अशससिंि कलेकिर म्हणनू यांचया 
कामशगरीक्ेड बरा, अथवा दखखन प्ां्ा् अशससिंि रेव्हनेय ुकमीिनर अस्ा यांचया कामशगरीक्ेड 
बरा! सा्ारचया कमीिनरचया िागेवर ्हो्े ्ेव्हाची कामशगरी लक्षा् घया, अथवा शसंध येथे 
कौनसल अस्ा ्रुण ईशिप्चा कारभार ्हाकी् अस्ा, अफगाशणसथान व बलशुचसथान - जयांना 
श्हदंसुथानचा दरवािा उर्डणयाचया दोन शक््या समि्ा् तयाक्ेड सारख ेलक्ष दणेयाची यांची 
कामशगरी लक्षा् आणा! शकंवा या इलाखयाच ेलॉ्ड्ल कॅशनंग ्ह ेअशधप्ी अस्ा तयास शवश्वासय 
सवरूपाच ेस्लागार या नातयाने केलेली तयांची कामशगरी लक्षा् घया! इ्कया सव्ल शठकाणी िाे 
िाे प्संग येईल तयास तयास उपलबध असले्या साधनांनीच ्ों्ड दणेयाची यांची ्हा्ोिी निरेस 
ये् आ्ह.े या इलाखया्ील लोकशिक्षणाला उत्िेन शद्याबद्ल यांच ेआम्ही आभारी आ्हो्. 
साव्लिशनक काम करणारे खा्े यांचया दरूदृष्ीची व अशम् उद्योगाची साक्ष दईेल. गे्या थो््डया 
वषा्ल् श्हदंसुथाना् भयंकर दषुकाळ प्डले. पश्ह्याने नॉथ्ल वेसि प्ॉशव्हनसमधये, नं्र बंगा्या् 
आशण िवेिी मद्रासेस. मुबंई् मात्र साव्लिशनक काम ेशवस्ृ्  प्माणावर सजू्ञपण ेकाढून सर बाि्लल 
शफ्यर यांनी आप्या कारकीदवी् दषुकाळाच ेभशवषय अगोदर िाणनू तयाच ेउग् सवरूप सौमय करून 
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िाकले; ना्ही्र या इलाखयां्ील बऱयाच शठकाणचा इश््हास खदेकारक झाला अस्ा असे शसद्ध 
करणयाची मी ्हमी रे् ो. आिची सभा सर बाि्लल शफ्यर यांचया कारकीदवीवर आपले म् दणेारी एक 
रािकीय जयरूीच भरली आ्ह ेअसे मी श्हमम्ीने म्हण्ो. या जयरूीच ेम् एकच प्डले आ्ह ेआणखी 
्े कोणच े्र यांची कारकीद्ल शवियी झाली. या जयरूीच ेम्ाला वयव्हाय्ल सवरूप दणेयाकर्ा आि 
जया ठरावास पषु्ी दणेयाचा मला मान शमळाला आ्ह ेतया ठरावाप्माण ेआि एक कशमिी नेमणया् 
ये् आ्ह.े (११.२.१८६७)

दसुरे सर िमििेिी
११ ऑगसि १८७७ साली दसुरे सर िमििेिी िीिीभाई यांच े समारक करणयाकर्ा एक 

कशमिी नेमावी अिी सचूना मबंईचया नागररकांचया सभे्  आली अस्ा रावसा्हबेांनी भाषण केले 
तयाचा सारांि -

्ेडककन कॉलेिा्ील म्हाराषट्ीय शवद्याथयाहंचया व्ीने तया कॉलेिाची भवय इमार् बांधनू 
शदली म्हणनू परलोकवासी सर िमििेिी िीिीभाई यांच ेआभार मानणयाकर्ा मला या सभे् 
बोल्ा येईल अथवा एश्फनसिन कॉलेिा्ील शवद्याथयाहंचया व्ीने्ही बोल्ा येईल, कारण तयांचया 
कॉलेिाचा िो द्रवयशनधी आ्ह ेतयाच ेसर िमििेिी ्ह ेट्सिी ्हो्े, अथवा या्ूहन उचच नातयाने म्हणिे 
श्हदंसुथाना्ील नागररकां्ील जया शवश्वकुिंुबवाद्यांनी पारसीकांस-नामदार गव्हन्लर सा्हबेांनी आ्ा 
्जिा्ीयास समरण करून शदले तयाप्माण ेआप्या दिेा् प्थम थारा शदला तया्ील एक खासगी 
वयक्ती या नातयाने मला बोल्ा येईल. सर िमिेििी ्ह ेश्हदंी समािा् प्मखु ्हो्े. ्त्व्िः ्े मुबंईस 
चै् नय आणणारे श्चा आतमाच ्हो्े. दसुरे प्िसंा्ह नागररक ्डॉ. वइु्सन शनव ््ल्यावरचया अिाच 
समारकप्संगाची मला आठवण ्हो् आ्ह.े तयावेळी केलेली माझी उक्ती सर िमििेिी यांना लाग ू
प्ड् आ्ह.े पारसी समािाच ेसर िमििेिी ्ह ेसामाशिक बाब्ी् पढुारी ्हो्े. तयाचया्ूहन एका 
शवस्ृ्  अथवी, फार शवस्ृ्  अथवी, सर िमििेिी ्ह ेशरिशिि श्हदंसुथाना्ील रािधानीचया ि्हरा् िे 
शभनन शभनन समाि पथृक पथृक प्वा्हाप्माण ेआढळ्ा् तया सवाहंचा संयोग र्डवनू आणणारे पलूच 
्हो्े. नामदार गव्हन्लर सा्हबेांनी आ्ाच सचुशवले आ्ह ेकी, सामाशिक व नैश्क क्षेत्रांवर पराक्रम 
करून प्शसद्धीस येणयास िागा आ्ह ेतयावरूनच मी म्हणालो की, आमचया्ील एक सामाशिक पलू 
्ो्डला गेला. १८६० सालापासनू आ्ापयहं् कामा, पिेल व इ्र पारसी कुिंुबां्ील िे परुूष, या 
नगरीस, िरीरास िसा कणा, ्से आधारभू्  झाले ्हो्े, तयांना उद्िेनू नामदार अधयक्षांनी भाषण 
केले. तया्ील ्त्वास अनसुरून ्मु्ही नविरवान यांचया पावलावर पावले ठेऊन तयांचया पथाने 
म्हणिे नयायपथाने चालाल याशवषयी मला संिय ना्ही. कारण नयायपथव ््लन ्हा िो चांगला गणु 
आ्ह ेतया शवषयीच नविरवान यांची खया्ी ्हो्ी व तयाबद्ल तयांना ‘मोठा' नविरवान म्हण्. 
नयायपथानेच व ््लन केले अस्ा जया हृदयसंभव व बशुद्धसंभव गणुांमळेु िमििेिींचया कुळां्ील 
परुूष प्खया्ीस आले ्े गणु आम्हांस आचरणाने आप्या अगंी अस्याच ेशसद्ध कर्ा येईल.

BxÉ 4011--22
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फॉसेि यांच ेसमारक
प्ोफेसर फॉसेि यांच े समारक करणयाकर्ा िाऊनम्हाला् भरले्या लोकांचया सभे्  

रावसा्हबेांनी केले्या भाषणाचा सारांि-

माझ ेशमत्र बदु्रद्ीन यांनी मोठे वकृ्ततव करून ्मुचया पढेु िो ठराव आणला आ्ह ेतयाला मी पषु्ी 
दे् ो. १८६६ सालापासनू म्हणिे जया साली पाल्लमेंिसभे्  शम. फॉसेि यांनी पश्ह्याने आप्या 
वाणीचा ्छाप बसशवला तया सालापासनू शनरीक्षणपवू्लक िीका करणयाचया व सव्ंत्र म् दणेयाचया 
सद ्गणुाबद्ल तयांची प्शसद्धी झाली. व या दोन्ही गणुांची ्ारीफ लोकांचया सभे्  व लॉ्ड्लचया 
सभे् ्ही ्होऊ लागली. ्हाऊस ऑफ कॉमनसमधील आयलहं्डां्ील प्श्शनधींच ेपढुारी मकॅकाथवी 
यांनी सांशग््याप्माण े तयांचया्ला मखुय गणु कोण्ा म्हणाल ्र सव्ल वादशववादाचया प्संगी 
तयांनी दाखशवलेली मनाची शविदु्ध्ा ्हा ्होय. ग्ृहसथ्हो! प्ोफेसर फॉसेि यांचया कामशगरीची 
कृ्ज्ञ्ापवू्लक प्िसंा श्हदंसुथानाने, शविषे्िः पशश्चम श्हदंसुथानाने, अनेकवेळा केलेली आ्ह.े मुबंई 
असोशिएिनने फॉसेि सा्हबेांचया रिायिन येथील म्दारांची एकदा मानपत्रर्ारा प्िसंा केली ्हो्ी. 
आशण पनु्हा मुबंईचया नागररकांनी ्हकॅने्फ्ल  फॉसेि सा्हबे शनव्ूडन येणयास उभ ेराश्हले ्ेव्हा तयास 
झालेला खच्ल शनभावणयाकर्ा वग्लणी केली ्हो्ी म्हणनू अिं्िः ्री आमचया लोकांनी फॉसेि 
सा्हबेांची उपकृ्ी मानय केली ना्ही असे म्हणणयास ि्ड िाईल. परं् ु मला वाि्े तयांच े शम 
कृ्ज्ञ्ापवू्लक मानय करणयाचा आ्ा समय आ्ह.े एक अमोशलक िीव नष् झाला एवढेच ्से 
करणयाला कारण ना्ही. ्से करणयाला दसुरे एक कारण आ्ह े ्े ्ह ेकी या दिेा् व इगंलं्डमधये 
म्हत्वाच ेप्श्न उद्भवले आ्हे्  व तयावर वादशववाद करणयाचया प्संगी शम रऊेन काम करणाऱया 
फॉसेि सा्हबेांची फार उणीव भासेल. गे्या शकतयेक वषते शसशव्हल सशव्ह्लसची परीक्षा श्हदंसुथान व 
इगंलं्ड या दो्हो शठकाणी भरशवणयाची आम्ही चळवळ चालशवली आ्ह.े ्ीसंबंधी फॉसेि सा्हबेांनी 
काय केले ् े धयाना् आणा. इगंलं्डमधये शसशव्हल सशव्ह्लसची परीक्षा दणे ेश्हदंी लोकांना फार ि्ड िा्े 
म्हणनू ्ी परीक्षा श्हदंसुथाना् भरली पाश्हिे या गोष्ीक्ेड ्हाउस ऑफ कामनसच ेलक्ष िाणयाकर्ा 
१८६८-६९ साली एक ठराव आणला. श्हदंसुथानचया िमाखचा्लचा ख्डा्ल  कामनसचया सभे्  अगदी 
िवेिी िवेिी ये्ो ्ह े ्मु्हाला शवशद्च आ्ह.े परं् ु एकिे फॉसेिच दरवषवी या ख््डयाच े शवस्ृ्  
री्ीने शववेचन करी् व सांग् की श्हदंसुथानशवषयक प्श्नांक्ेड ्हाऊस ऑफ कामनसने अशधक लक्ष 
दणेयाची अवशयक्ा आ्ह.े १८७३ साली श्हदंसुथानाचया आशथ्लक शसथ्ीची चौकिी करणयाकरर्ा 
िे कमीिन बसशवणया् आले ् े ् री फॉसेि सा्हबेांचयामळेुच. व प्तयक्ष चौकिी सरुू झाली अस्ा 
तयांनी दाखशवलेले या शवषयाच ेसकूमज्ञान वाखाणणयासारख े्हो्े. शिवाय फॉसेि सा्हबेांनी आणखी 
एक कामशगरी केली आ्ह.े आमचया साव्लिशनक काम करणयाचया खातयां् उधळपट्ी फार ्हो्े, 
कामाची योिना अकश्प् ्हो्े व तयावर दखेरेख योगय ्हो् ना्ही. याशवषयी तयांनी शचशकतसा 
केली. (येथे रावसा्हबेांनी का्ही फॉसेि सा्हबेांचया भाषणां्ील उ्ारे वाचनू दाखशवले) फॉसेि 
सा्हबेांच ेकोणच्ेही भाषण घया तया् श्हदंसुथानाला पणू्लपण ेनयाय शदला पाश्हिे असेच म् आढळून 
ये्े. (िाळया) मनॅचसेिरचया आया् मालावर बसशवलेला कर काढून िाकणयाचया शवरुद्ध फॉसेि 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 703

्हो्े. िो कर कमी करावा म्हणन श्हदंसुथाना्ील लोकम्ा् शवलक्षण ऐकय शदसनू ये् आ्ह ेव िो 
कर वाढवावा लागला ् र मी माझा उिवा ्हा् ् ा्ूडन िाकीन पण ् ो वाढशवणयास कारणीभू्  ्होणार 
ना्ही असे जयाशषषयी बोल्ाना बंगालच े ले. गव्हन्लर नकु्ेच म्हणाले ्ो शमठावरील कर कमी 
केला पाश्हिे या म्ाच ेफॉसिे ्हो्े. (िाळया) तयाचप्माण ेमसुकुि दाबीचया कायद्याचया शवरुद्ध 
फॉसेि ्हो्े. म्हणनू आमचा समाि िागा ्होऊन आिचया प्संगाला उशच् व आमचया समािाचया 
योगय्ेला अनरुूप व फॉसेि सा्हबेांचया कामशगरीला िोभले असे समारक करील अिी माझी खात्री 
आ्ह.े (२.९.८५)

नामाशभधान शचशकतसा
१८८० सालां् अफगाशणसथानाचया मोश्हमे् कामी आले्या श्हदंी सैशनकांचया शवधवांना व 

पोरकया मलुांना द्रवयर्ारा सा्हायय करणयाकर्ा फं्ड गोळा करणयाच ेथोर थोर म्ंडळीने ठरशवले. 
तयाकर्ा िाउन्हॉलमधये सभा भरावयाची ्हो्ी. फं्डाचा नामकरणशवधी मुबंईच ेलॉ्ड्ल शबिप सा्हबे 
यांचया मखु ेव्हावयाचा ्हो्ा. म्हणिे काय्लपशत्रके् शलश्ह्याप्माण ेतयाच ेनाव सवदिेप्ी्ीप्ेरर् फं्ड 
असे ठेवावयाच े्हो्े तयाशवषयीचा ठराव सभपेढेु मां्डणयाच ेकाम लॉ्ड्ल शबिप सा्हबेांक्ेड सोपशवले 
्हो्े. आ्ा या ठरावास पषु्ी दणेारा ग्ृहसथसदु्धा पषुकळ योगय्ेचा मनषुय पाश्हिे म्हणनू ्े काम 
रावसा्हबेांक्ेड आले ्हो्े. मुबंईचया श्हदंी प्मखु लोकांना ्ह ेनाव आव्डले ना्ही कारण ्ही लढाई 
सव्ल श्हदंी लोकांना पसं् ्हो्ी असा अथ्ल या नावा्नू धवनी् ्हो्ो. या संबंधी ् मुच ेम् काय आ्ह?े 
व ्मु्ही उद्याचया सभे्  या फं्डाला अमकु नाव द्यावे अिा सभपेढेु येणाऱया ठरावाला पषु्ी दणेार 
आ्हा्. ्ेव्हा योिले्या नामाशभधानाचया यकु्त्ेवर का्ही बोलणार आ्हा् असे शम. शफरोििा 
मथेा म्हण् ्हो्े. ्े खरे की काय? ' असे पत्र शम. म्हमद अ्ली रोगे यांनी सभा भरावयाचया आधी 
रावसा्हबेांना शलश्हले ्हो्े.

नाव बदलावे असा आिय पत्र शलश्हणाराचा असावा शकंवा नसावा या्ले का्हीच खरे धर्ा 
ये् ना्ही. परं् ुरावसा्हबेांनी शबिप सा्हबेांना कळशवले की अफगाण लोकांनी श्हदंसुथानावर सवारी 
केली अस्ी व आतमरक्षणाथ्ल िर श्हदंसुथानाला लढाई करावी लागली अस्ी ्र ्ह ेनाव यथाथ्ल 
शदसले अस्े. रावसा्हबेांनी ्ही सचूना शबिपसा्हबेांना शमत्राचया नातयाने केली ्हो्ी. 

अफगाशणसथान येथील लढाई् आपत्ी् साप्डले्यांना सा्हायय करणयाकर्ा िमशवलेला फं्ड 
असे या फं्डाच ेवण्लन वरील काया्लकर्ा १७.८.८० रोिी भरले्या सभचेया ्हकीक्ी् साप्ड्े.

रावसा्हबेांनी लॉ्ड्ल शबिप यांचया ठरावास पषु्ी दे् ाना भाषण केले तयाचा सारांि -

“आ्ाच लॉ्ड्ल शबिप यांनी िो ठराव आणला ्ो लोकांना मानय ्होणयाकर्ा तयाची शविषे 
री्ीने शिफारस माझया ्ों्ूडन ्होणयाची अवशयक्ा ना्ही ्ही मोठ्या सखुाची गोष् आ्ह.े दिेाकर्ा 
जयांनी आपले प्ाण संकिा् रा्ले तयांचया शवषयांच ेआपले क ््लवय करणयास सव्ल िा्ीचया व 
सव्ल धमा्लचया लोकांना मबंईच ेनागररक म्हणनू नव्ह े्र या मोठ्या शरिशिि साम्राजयाच ेनागररक 
म्हणनू ्तपर्ेने पढेु ्होणयाचा आिचा प्संगच आ्ह.े सरकार या नातयाने व प्तयेक सतकाया्ल् 

BxÉ 4011--22+
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मुबंईकरांच ेने्े या नातयाने सरकाराने आपली िबाबदारी ओळखनू काया्लरंभ अगोदरच कसा केला 
आ्ह े्े नामदार गव्हन्लर सा्हबेांनी आप्या प्थमारंभी केले्या भाषणां् उर्ड केलेच आ्ह.े तया 
काया्लरंभास ्हा्भार लावनू सरकारचया कृ्ीला िेका दऊेन आपली मानय्ा प्दशि््ल  करणयाच े
काम शभननवणा्लचया या सभे्  िमलेला समाि करील असा माझा भरवसा आ्ह.े सव्ल उशच् प्संगी 
मुबंईच ेलोक आप्या सव्ल दिा्लचया प्श्शनधीमाफ्ल ् आपले क ््लवय करणयास आनंदाने व धीराने 
्तपर अस्ा्. या फं्डाला ‘दिेाशभमानास्व िमशवलेला' फं्ड असे नाव द्यावे की न द्यावे याशवषयी 
व ््लमानपत्रां् आले्या शचशकतसेला अनलुक्षनू नामदार शबिप का्ही िबद बोलले तयाशवषयी माझ े
म्हणण ेअसे आ्ह ेकी फं्डाच ेनामाशभधान ् र बदललेच आ्ह.े या दिेा्ील लोक आपला दिेाशभमान 
(जयास प्ांश्क असे शविषेण मी लावी् आ्ह े्े चालले ्र ्ो) सो्ूडन दे् ील, तयाचप्माण ेया 
संयकु्त राषट्ाच ेनागररक, िे आमच ेराषट्ीयबंध ूआ्हे्  ्े, आपण िलपररवेशष्् म्हणनू िगापासनू 
पथृक् असले्या र्ीपाच ेरश्हवासी असा आपला अशभमान- (जयास मी पाथ्लकयोद्भव असे शविषेण 
शकंशचदशप शनंदचेा भाग सशूच् के्याशिवाय लाव ूिक्ो ्ो)- सो्ूडन दे् ील, ्र प्तयेक नागररक 
या साधारण सवरूपाचया काया्लस सा्हायय करील व मनषुयतवस्हि भू् दयेचया सामानय नातयाने पढेु 
येईल व तयास िे क ््लवय करणयास सांगणया् ये् आ्ह े्े ् ो करील म्हणिे या नगरीवर व या शरिशिि 
श्हदंसुथानावर जयांचा ्हकक आ्ह ेतया शिपायांना, तयांचया कुिंुबांना व मी समिलो आ्ह ेतयाप्माण े
िे केवळ शिपाईच नव्ह्े पण जयांना प्स्ु्  लढाई् कष् सोसावे लागले आ्हे्  तयांना सा्हायय 
करणयास उशच् असा द्रवयशनधी िमवील.” िाळया. (१७.८.१८८०)

बाब ूशरिस्ोदास पॉल
कलकत्ा येथील िाऊन ्हाॅला् नामदार बाब ू शरिस्ोदास पाॅल यांच े ्डोळयांच े इशसप्ळ 

बांधनू व ऊधव्लकाय प्श्मा उभारून, समारक करणयाकर्ा िमले्या सभे्  रावसा्हबेांनी केले्या 
भाषणाचा सारांि -

्डॉ. म्हेंद्रलाल सरकार व नामदार चीफ िशसिस ् यांची वकृ्तत्वपणू्ल भाषण ेझा्यावर माझ ेकाम 
फक्त तयांनी पढेु आणले्या ठरावास अनमुोदन दऊेन बसणयाच े्होय; परं् ुमाझ ेव शरिस्ोदास पाॅल 
यांच ेबंधतुवाच ेना्े आि वीस वषते िळुले ्हो्े. आम्ही दोर ेवतृ्पत्र प्कािक ्हो्ो. म्हणनू मी िे 
मदु् ेमाझया अगोदर बोलनू गेले्या वकतयांचया संभाषणा् आले ना्ही् तया मदु्यांवर थो्ेड बोल्ो. 
श्हदं ूपेशट्अि पत्राची शक्वी सर बेली म्हणाले तयाप्माण ेअगोदरच पश्ह्या बशुद्धमान व का्ही कमी 
प्िसंक िीकाकारांचया म्ाने उतसतू्रप्कृ्ी अशधप्ीचया कारकीदवी्च प्सृ्  झाली ्हो्ी. माझया 
सव्:शवषयी शवचाराल ्र पश्ह्या व दसुऱया अशधप्ीचया लेखांपासनू मला बराच बोध ने्हमी प्ाप् 
्हो् असे. दोरांची दृष्ी समालोचक असे व आपली म्े ्े फार मोठ्या औतसकुयाने प्दशि््ल  करी्. 
जया्ील लोकांचया क्याणाक्ेड अतयं् काळिीपवू्लक शरिस्ोदास पॉल यांनी लक्ष शदले ना्ही, 
असा श्हदंसुथाना्ील कोनाकोपऱयाचा एक्ही भाग शमळणार ना्ही. राषट्ीय म्हत्वाची काम ेशनराली 
अस्ा श्क्ेड यांच ेलक्ष गेले ना्ही अथवा तयांना पाशठंबा यांनी शदला ना्ही असे केव्हा्ही झाले ना्ही. 
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बंगा्याचया बा्हरेील इ्र प्ां् बंगा्यास परके वाि् आ्हे्  असे िर कोणी म्हणले ्र मी तयाचा 
िोराचा शनषधे करणयास येथे उभा आ्ह.े ्हा सदय अं् िःकरणाने आम्हास सरकाराक्ूडन शमळ् 
असले्या शिक्षणाचा पररणाम म्हणा अथवा श्हदं ूपेशट्िमधये िे लेख ये् अस् तयाचा पररणाम 
म्हणा; परं् ु एवढे खरे आ्ह े की ्हा पररणाम श्हदंसुथानचया एका िोकापासनू दसुऱया िोकापयहं् 
शदसनू ये् आ्ह.े आम्ही एकमकेांस झाले्या अपायांनी सारख ेदिुःशख् ्हो् आ्हो् व सारखयाच 
आकांक्षा मना् बाळगी् आ्हो्. (िाळया) सरकारने श्हदंसुथानची प्ग्ी ्होणयाकर्ा एक मोठी 
शिक्षणाची योिना केली ्ी सफल करून दाखशवणयास शरिस्ोदास पॉल यांचा स्हकार कारण 
झाला. कोणाचया मना् अशवश्वास उतपनन झा्यास ्ो दर करणयाचया कामी शरिस्ोदास पॉल 
यांनी आतमसंयमपवू्लक सवाथ्लतयाग िनमभर िसा दाखशवला ्सा दाखशवण ेलोकांच ेकाम आ्ह.े िी 
प्ग्ी अशवशां् कष् के्याशिवाय ्हो्े ्ी प्गश्च नव्ह.े श्हदंसुथानचया या बािलूा शिक्षणशवषयक 
संसथांचा उदय पषुकळ झाला तयासंबंधी पॉल यांचया एका कृ्ीक्ेड लक्ष द्यावे असे येथे ्हिर 
असले्या, शविषे्िः श्हदंी, लोकांना सांग्ो. या दिेा्ील परुा्न िास्ताच े व शवद्याच-े जयांची 
्ह्ली केवळ भषूाप्कार म्हणनू उपेक्षा करणया् ये्े तयांच ेसंरक्षण करा अिी प्ाथ्लना पॉल ्ह ेवारंवार 
करी् अस्. श्हदंसुथाना् ज्ञानाचा साठा ना्ही. का्ही िनेु परंपराग् सांप्दाय ना्ही् व श्हदंसुथान 
म्हणिे एक नसु्ा कोरा करकरी् पि आ्ह ेअिी क्पना करून रऊेन या दिेा्ील ्ह्लीच े्रुण 
सशुिक्षी् धाव रे्  सिुले आ्हे् . जयांनी प्ोफेसर मकॅस मु् लरादी शवर्ान बधुिनांचया लेखांच ेमनन 
केले आ्ह े ्े मात्र जयाप्माण ेबाब ू शरिस्ोदास यांनी आप्या दिेबांधवांस िे ज्ञान सपष् करून 
शिकवले, जयाकर्ा तयांनी तयांच ेएकवेळ कौ्कु केले व आ्ा जयाकर्ा िोक करी् आ्हे्  ्े 
ज्ञान आप्या दिेबांधवांना तयाप्माण ेशिकव्ील. शरिस्ोदास एकंदर मनषुय िा्ीच ेशमत्र ्हो्े या् 
संिय ना्ही. म्हणनू मनषुय िा्ीच ेदिुःख ्हरण करणाऱया संसथा सथापनू श्िी बाबूंच ेनावाचा संबंध 
यावा ्ह ेउशच् आ्ह.े म्हेंद्रलाल सरकार यांची शवस्ृ्  प्माणावर समारक करणयाची योिना चकुली 
असे मला वाि् ना्ही. ्ी अिनू्ही ्हा्ा् घयाल अिी आिा कर्ो. कोठ्या्ही प्कारच ेसमारक 
करा; मर्ूहम बाबूंचा मुबंईकर शमत्र या नातयाने मी तयास संम्ी दे् ो.

       (१० िानेवारी १८८५ )

एश्फनसिन काॅलेिचया नवया इमार्ीचा उद्ािन समारंभ
१८८९ साली एश्फनसिन काॅलेिाकर्ा सरकाराने फार मोठी इमार् बांधली. श्चा उद्ािन 

समारंभ लॉ्ड्ल रे यांचया ्हस्े झाला. तयावेळेस सवाहं् िनेु एश्फनसिन काॅलेििी संबंध असलेले 
म्हणनू भाषण करणयाचा मान रावसा्हबेांना शमळाला. ्ेव्हा लॉ्ड्ल रे यांना काॅलेिाची इमार् खलुी 
करणयाची शवनं्ी कर्ाना रावसा्हबेांनी भाषण केले तयाचा सारांि -

“एश्फनसिन काॅलेिािी माझा सव्:चा संबंध आि ४०-४२ वषते आ्ह ेव तया् मला िे एका 
प्कारच े शिक्षण शमळाले, तयाचया योगाने शवद्याथवीदिचेा माझया अगंा् अिनू्ही अभाव झाला 
ना्ही. (िाळया) ग्काली व आ्ा येथे अनेक प्ोफेसरांचया ्हा्नू शवद्याथयाहंना शमळाले्या व 
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शमळ् असले्या शिक्षणाशवषयी व अभयासाशवषयी बोल्ाना म्भदे जयांचयाक्ूडन प्दशि््ल  केला 
गेला असेल तयांनी शवषयाचा उपक्रम कर्ाना अवयव्हाररक मागा्लने शववरण न कर्ा ऐश््हाशसक 
दृष्ीने केले पाश्हिे. कॉलेिकर्ा शमळालेली ्ही पाचवी िागा आ्ह.े ्री जया शकतयेकांची अिनू 
्पृ्ी झाली ना्ही तयापैकी मी एक आ्ह ेअसे कष्ाने म्हणावे लाग्े. ्थाशप लॉ्ड्ल रे व तयांच ेपवू्लग ्ह े
शिक्षणाला उदारपण ेशनतय उत्िेनच दे्  आले आ्हे्  ्े लक्षा् आणले म्हणिे माझी अिी खात्री 
्हो् आ्ह ेकी सरकारापािी आम्ही िी िी सकारण मागणी करू ्ी ्ीक्ेड ्े खषुीने लक्ष दईेल. 
आ्ाची आमची इमार् फार भवय आ्ह े्थाशप गव्हन्लर सा्हबेांची अिी खात्रीकरून दे् ो की ्ी् 
शवद्याथयाहंना अिनू बरीच उणीव भास् आ्ह.े ्ीशवषयी शवस्ार आ्ा करी् बस् ना्हीं. ्थाशप 
्ेवढी उणीव भरून काढली अस्ा शवद्याथयाहंच ेश्ह् ्होणार आ्ह.े मात्र एवढे खरे आ्ह ेकी, आ्ा 
सरकार िे औदाय्ल दाखवील ्े शववेकपवू्लकच दाखवील म्हणिे तयाच ेप्माण साधारणच असेल. 
अशधक औदाय्ल दाखशवणयाचया शसथ्ी् ्े आ्ा ना्ही. परं् ुिेव्हा तयाची शसथ्ी सधुारेल ्ेव्हा 
अवशय ्े करणयास सरकार चकुणार ना्ही. ्डॉकिर शपिस्लन यांचया बोलणया् एक मदु्ा आला आ्ह.े 
तयाशवषयी मी म्हण्ो की शिक्षणशवषयक संसथांचया कामशगरीशवषयी सरकाराचया मना् अप्तयय 
असला ्री एश्फनसिन कॉलेिाने िी कामशगरी केली आ्ह ेश्च ेसव्ंत्र पररणाम मला आठव् 
आ्ह े तया कालापासनू फार दरूवर वे पककेपणी िा् आले आ्हे् . अिी मी खात्री दे् ो. म्हणनू 
सरकारने श्छननसंिय मनाने चाल ू शपढी्ील नव्ह े ्र मागचया व पढुचया शपढी्ील एश्फनसिन 
कॉलेिा्ील शवद्याथवी शवशभंपात्र आ्हे्  असे समिावे. इ्के सांगनू ्ही इमार् प्ोफेसर व शवद्याथवी 
यांचया उपयोगाकर्ा खलुी केली आ्ह ेअसे िा्हीर करणयाची शवनं्ी नामदार गव्हन्लर सा्हबेांना 
तयांचया परवानगीने ्डॉ. शपिरसन यांचयाबरोबर कर्ो.”

mmm
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। पशृथवयां त्रीशण रतनाशन िलमननं सभुाशष्म ्॥
॥ मढूिः पाषाणखण्ेडष ुरतनसंज्ञा शवधीय्े ॥ १ ॥

मनषुयाच ेसने्ही कोणतया प्कारच ेआ्हे्  ्ह ेसमिले म्हणिे, शकंवा ्ो कोण्ी पसु्के वाच्ो ्ी 
समिली म्हणिे, तयाचा सवभाव कळून ये्ा असे िे म्हण्ा्, तयाचप्माण ेमनषुय कोणतया म्हणी 
वापर्ो तया समि्या म्हणिे तयाचा सवभाव कळून ये्ो असे म्हण्ा येईल. म्हणनू या प्करणा् 
रावसा्हबेांचया पत्रा् वारंवार आढळून येणाऱया म्हणी दणेयाचा शवचार केला आ्ह.े या म्हणींचा 
शवद्याथया्लस व काय्लकतया्ल परुुषांना चांगलाच उपयोग ्होईल. रावसा्हबेांचा मोठेपणा किा् ्हो्ा व 
्ो तयांना कसा प्ाप् झाला शकंवा तयांनी कसा शमळशवला ्ह ेवाचकांचया लक्षा् येईल. 

रावसा्हबेांचया म्हणी म्हणिे तया तयांनी सव्िः के्या ्होतया असे समिावयाच ेना्ही. इगं्िी, 
संसकृ्, मराठी, कधी कधी गिुरा्ी कवशच् श्हदंसुथानी व पशि्लयन इतयादी भाषां्ील सभुाशष्ां्नू, 
वदृ्धवचनां्नू व बोधपर वाकयां्नू तयांची शनव्ड केलेली ्हो्ी. आपले म् पत्रामधये नमदू करून 
तयाचया प्श्पादनाथ्ल थो्डकया्, वकील जयाप्माण ेकायद्याचा आधार दे् ो तयाप्माण ेआप्या 
म्ास पषु्ी येणयाकरर्ा एका सांप्दाशयक म्हणीचा सव्लसंम्सतू्रमय बोधवचनाचा रावसा्हबे ब्ुहििः 
उपयोग करी्. म्हणींमधये अ्प िबदां् बह्वथा्लचा संचय झालेला अस्यामळेु रावसा्हबेांचया 
अ्पिबद व बह्वथ्ल पत्रा्ील भाषलेा व ्दगंभू्  शवचारांना मोठी रुची प्ाप् ्होई व वाचकाला 
तयांचया म्हणणयाचा चांगला प्तयय येऊन आनंद ्होई.

कालशवषयक
। आयिुः क्षणलवमातं्र न लभय्े ्हमेकाशिशभिः ककाऽशप ।
॥ ्चचदे ्गच्छश् वथृा ््िः कोऽशधका ्हाशनिः ॥ १ ॥

रावसा्हबेांचया म्हणी१

प्करण ८१
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अथ्ल : आयषुया्ील लवमात्र क्षण्ही एकदा शनरनू गेला की ्ो कोि्यावधी सोने दऊेन्ही पर् 
शमळणार ना्ही. असले अमू् य आयषुय िर वथृा गेले ्र तया्ूहन अशधक ्हाशन ्ी कोण्ी !

Life is short and great deal yet remains to be done.

अथ्लिः मनषुयाच ेआयषुय ्ह ेअ्पप्माण आ्ह ेव अिनू करावयाची कायते म्हतप्माण आ्हे् .
Life is short and work is heavy. 

वरील अथा्लची मराठी म्हणिः- रात्र थो्डी व सोंगे फार

उद्योगशवषयक
दिवीका बेिा िवलग िीवे ्बलग िीवे
अथ्लिः शिपंयाचा मलुगा शि्का वेळ िीवं् आ्ह ेश््का वेळ ्ो शिवंी्च र्हाणार.

My advice is, save, save, save, time, money and appearances.

अथ्लिः माझा शत्रवार उपदिे असा आ्ह ेकी क्षणाच,े धनाच ेव मनाच े(्नचू)े रक्षण करा, रक्षण 
करा, रक्षण करा.

Work is the condition sine qua non of our existence.

अथ्लिः आम्हाला िर िगावयाच ेअसेल ्र तयाला एकच अि आ्ह ेव ्ी कोठली ्र उद्योगाची. 
िो उद्योग करी् ना्ही तयाला िगणयाची अशधकार ना्ही. 

Work is life and life is work. 

अथ्लिः मनषुयाच ेिीशव् उद्योगमय आ्ह ेव उद्योग ्हा िीवमय आ्ह.े
Idleness does good to nobody 

अथ्ल: आळसाने कोणाच्ेही श्ह् ्हो् ना्ही. 
A stitch in time saves nine.

अथ्लिः वेळेस एक िाका रा््यास पढुील नऊ िाकयांची बच् ्हो्े. 
Time registers it decrees unerringly; it is we that err.

अथ्लिः शवधी चकु्याशिवाय आप्या शनयमाची वयवसथा लाव्ो. आपण मनषुयेच काय ्ी 
चकु्ो.

शवद्याशवषयक
। अिरामरव् ्प्ाज्ञिः शवद्यामथ्लच शचन्ये् ्॥

अथ्ल: आपणाला िरा प्ाप् ्होणार ना्ही. आपणाला मतृयचूी बाधा ्होणार ना्ही असे समिनू 
(सव्ल वया्) शवद्याि्लन करावे व अथ्लशचं् न करावे.

यतनशवषयक
॥ यतने कृ्े यशद न शसधयश् कोऽत्र दोषिः ॥
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अथ्लिः यतन करावयाचा ्ो के्यावर िर शसद्धी प्ाप् झाली ना्ही. ्र तया् दोष ना्ही.

यतनी फल
अथ्लिः यतनी के्यासच फल प्ाशप् ्हो्े.

आरंभशवषयक
Better late than never 
अथ्ल: अगदी अनारंभापेक्षा उशिरा आरंभ केलेला बरा. 

In great attempts it is glorious to fail. 
अथ्लिः म्हतकृतयारंभां् अपयि आले ्री ्े यिसकरच ्होय.

॥ आरबधसयान्गमनम ्॥

या अथा्लची मराठी म्हणिः अखरेी मार्याशिवाय खळे परुा ्हो् ना्ही.

इच्छाशवषयक.
Where there is will there is way 

अथ्लिः मना् असेल ्र माग्ल शदसेल.

सतयशवषयक
। सतयं रियूा् ्शप्यं रियूा् ्न बयूातसतयमशप्यम ्। 
॥ शप्यंच नानृ् ं रियूा् ्एष धम्लिः सना्निः ॥ १ ॥ 

अथ्लिः सतय बोलावे पण िे शप्य असेल ्े बोलावे; िे सतय असेल पण अशप्य असेल ्े बोल ू
नये. ्थाशप िे शप्य बोलायच े्े असतय असेल ्र ्े बोल ूनये.

॥ नाशस् भशूमसमदंानं नाशस् दानसमोशनशधिः।
॥ नाशस् सतयसमोधम्लिः नावृ् ातपा्कं परम ्॥ १ ॥ 

अथ्लिः भशूमदानासारख े दान ना्ही. दानासारखा द्रवयसंग््ह ना्ही. सतयासारखा धम्ल ना्ही व 
असतयासारख ेपाप ना्ही.

सतयेन शमत्रम
अथ्लिः सतयापासनू शमत्राची प्ाप्ी ्हो्े. 

॥ धमणो ियश् नाऽधम्लिः सतयं िया् नानृ् म ्॥

अथ्लिः अ्ी धमा्लचा िय ्हो्ो, सतयाचा िय ्हो्ो पण असतयाचा ्हो् ना्ही.
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नयायशवषयक
। यांश् नयायप्वतृ्सय श्य्लश्चोऽशप स्हाय्ाम ्। 

अथ्लिः िो नयायाने वाग्ा तयाला पि ूपक्षी्ही सा्हायय कर्ा्.

एकवचनशवषयक
रामो शर्ना्लशभभाष्े २

पापपणुयशवषयक
। अष्ादिपरुाणानां सारं सारं समदु्ध्म ्।

॥ परोपकाराय पणुयाथ पापाय परपी्डनम ्॥ १॥

अथ्लिः अठरा परुाणांच ेमंथन करून सार म्हणनू िे काढले आ्ह े्े ्ह ेकी परोपकारासारख ेपणुय 
ना्ही व परपी्ेडसारख ेपाप ना्ही.

सं्ोषशवषयक
। अकृतवा परसं्ापमगतवा खलमांदरम ्। 

॥ अकलेिशयतवा चातमानं यतसव्पमाशप ्र््ुह ॥ १ ॥

अथ्लिः दसुऱयास सं्ाप शद्याशिवाय, खलाचया मशंदरी पाऊल िाक्याशिवाय, सव्:चया 
आतमयाला कलेि शद्याशिवाय िी का्ही सव्प प्ाप्ी ्होईल ्ी पषुकळच ्होय.

द्रवयशवषयक
शवना दनैयेन िीवनम्

अथ्लिः आपला िनम दनैय वाि्यास आ्याशिवाय कसा िाईल (्ही मनषुयांनी काळिी बाळगावी)
Money is valuable, but there are many more valuable things than money. 
अथ्लिः पैसा ्ही मू् यवान वस् ूआ्ह.े परं् ुपेिा्ूहन अशधक शकंम्वान अिा्ही वस् ूआ्हे् .

(शीमं्  थोरले ्कुोिीराव ्होळकर यांना २.२.१८८० च ेपत्र)

मानोश्ह म्ह्ां धनम्

अथ्लिः मोठ्या लोकांच ेधन म्हिलें म्हणिे मान ्होय.

न िरीर पनुिः पनुिः३

अथ्लिः िरीर पनुिः पनुिः शमळ् ना्ही.
अथ्लसय परुुषोदासिः ्ही म्हण वयव्हाररीतया खरी आ्ह े(्हरर्हर िास्ती द्रशव्ड यांना पत्र) 
अथा्लचा दास परुुष अथ्ल नव्ह ेपरुुषदास वा पा्हें (मोरोपं्)
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याचनाशवषयक
। द्ेहीश्वचनर्ारा हृशदसथािः पञचदवे्ािः ।

॥ मखुाशननग्लतय गच्छशन् शीधी्ही्शुष्की ््लयिः ॥

अथ्लिः ‘द'े इ्कया वचनाचा उचचार करणयाकर्ा ्ों्ड उर्ड्याबरोबर तया र्ारां्नू हृदयाच े
शठकाणी वास करी् असणाऱया शी, धी, रिी, ्शुष् आशण कीश ््ल यो पंच दवे्ा बा्हरे शनरनू िा्ा्!

शमत्रण्लशवषयक
प्श्न: िकया! िािी कुठे? 
उत्र: सखा ्ो्डायला! ४

धम्लशवषयक 
Charity begins at home. 

अथ्लिः आधीं शदवा ररीं ्ेवा व मग मशिदी् दसुरा ठेवा. 

असे न के्यास काय ्हो्े ्े पढुील म्हण सांग्े. 

ररनां ्छोकरा रिंी चािे अने परोना आवीने लोि खाय।
अथ्लिः ररची मलेु िातयाचया पेढी चाि्ा् व दसुऱयाची येऊन पाठ खाऊन िाक्ा्!

॥ ग्ृही् एव केिषे ुमतृयनुा धम्लमाचरे् ्॥

अथ्लिः धम्ल करावयाचा तयाची वाि बर् बस ू नये. मतृयनेू आप्याला गाठून आपली िें्डी 
धरलेली आ्ह.े व ्ो इ्कया् आप्याला ओढणार असे समिनू धम्ल करून िाकावा.

Let not thy right hand know what the left does.

अथ्लिः धम्ल म्हणनू सा्हायय करण े्े अिा मगुध री्ीने करावे की या ्हा्ाचा धम्ल तया ्हा्ाला 
कळू नये.

You must not examine the gift horse in the mouth.

अथ्लिः शदले्या रो््डयाच ेदा् शक्ी आ्हे्  इ. चौकिी कर्ा कामा नये.

परोपकारशवषयक
परोपकाराय इद ंिरीरं

अथ्लिः दसुऱयावर उपकार करणयाकर्ाच परमेश्वराने मनषुयाला िरीर शदले आ्ह.े

वचनाशवषयक
I should always be the deceived rather than the deceiver. 
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अथ्लिः दसुऱयास फसशवणयापेक्षा सव्:च फसण ेबरे.

मनाशवषयी
It is the mind that makes the body. 

अथ्लिः िरीर ्ह ेमनिःप्धान आ्ह.े

It (mind) can make a heaven of hell or a hell of heaven.

अथ्लिः मन ्ह ेनरकाचा सवग्ल व सवग्लचा नरक करू िक्े.

। ्समाशञचत् ंसव्ल ्ो रक्षणीयम ्। ५

॥ सवसथे शचत् ेबदु्धयिः संशयन्े ॥

शचत्ाच े(म्हणिे मनाच)े रक्षण केले पाश्हिे. तयाच ेरक्षण केले म्हणिे तयास सवसथ ठेशवले ्रच 
बदु्धीच ेप्कार सचु्ा्.

। न कुत्रशच् ्कवाशपच दशुसथ्ा मश्िः ।
॥ लभे्  वा्ा्ह्नौरवासपदम ्॥

अथ्लिः म्ी िर दिुःशसथ्ी् ठेवली (अशसथर असली) ्र श्ला कोठे्ही, केव्हा्ही ठाव शमळणार 
ना्ही, िसा वादळा् साप्डले्या नौकेला.

सौखयशवषयक
Pleasure comes on wings,

But is remembered by the stings! 

अथ्लिः सखुाला तवरेने उ्ड् यावयाला पंख आ्हे्  पण तयाची िी आठवण रा्ह्े ्ी ्े मागनू 
िखं करावयाला लाव्े म्हणनू रा्ह्े.

भशव्वय्ाशवषयक
। अवशयं भाशवभावानां प्श्कारो भवेद्यशद ।
॥ ्दा दिुःखनैलपरन ्नलरामयशुधशष्ठरािः॥ १ ॥ 

अथ्लिः अवशय र्ूडन येणाऱया गोष्ींचा िर प्श्कार कर्ा आला अस्ा ्र नळ, राम व धम्लराि 
यांना दिुःखाचा सपि्ल झाला नस्ा!

। यत्र धम्लसु् ो रािा गदापाशणवकृोदरिः ।
॥ कृषणा स्ती गां्डीवं चापं सहुृद ्कृषणस््ो शवपद ्॥ १॥ 

अथ्लिः िेथे प्तयक्ष यमधमा्लचा पतु्र यशुधशष्ठर ्हा रािा, गदा रऊेन ्यार भीमसेन, द्रौपदी सारखी 
स्ती, (अस्त यदु्धां् प्वीण अिा अिु्लनास) गां्डीव धनषुय स्हाय आशण शीकृषणासारखा सखा ्ेथे 
शवपत्ी असावी! ्हा सव्ल भगवं्ाचया मिवीचा प्कार आ्ह ेअसे भागव् सांग्े.
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रागर्षेशवषयक
राग व र्षे ्ही अज्ञानिनय आ्हे् .

ईश्वरेच्छा शवषयक
Heaven orders the best when we do not and can not understand them.

अथ्लिः जया का्ही गोष्ी र्ूडन ये्ा् तया ्िा का र्ूडन आ्या अिा का आ्या ना्ही् इतयादी 
आम्हाला मात्र समि् ना्ही, आम्ही समि ूिकणार ना्ही. ्ेव्हा ्ह ेउर्ड आ्ह ेकी िे िे का्ही र्ड्े 
्े ्े परमशे्वर आमचया क्याणाकर्ा र्डवनू आण्ो असे समिावे.

There is providence in the fall of a sparrow.

अथ्लिः यिःकशश्च् ्शचमणीच ेझा्डावरून प्न ्होण े्ह ेईश्वरेच्ेछने शनयशम् आ्ह.े

यदभाशव न ्द्भाशव भाशवचनेन ्दनयथा।

अथ्लिः िे व्हावयाच ेना्ही असे परमशे्वराने ठरशवले ्े ्होणार ना्ही व िे ्होणार म्हणनू ठरशवले ्े 
अनयथा ्होणार ना्ही.

So there is nothing for us but to work and wait.

अथ्लिः म्हणनू आपले क ््लवय करून सवसथ बसण ेएवढेच आप्या ्हा्ा् आ्ह.े

मागा्लने िा्ा िा्ा िे प्ाप् ्हो्े तयास भशव्वय्ा म्हण्ा् व अिावेळेस िी आपत्ी प्ाप् ्हो्े 
्ीस सनमखु असले पाश्हिे. 

Man proposes and god disposes. 

अथ्लिः मनषुय एक योिना कर्ो परं् ुईश्वर श्ची वाि अनयथा लाव्ो. या म्हणीची सतय्ा मानय 
करून रावसा्हबे श्ला एक वाकय िो्डी् ्े The proposal must have a sound basis.

अथ्लिः काय योिना करावयाची ्ी पायािदु्ध पाश्हिे. ना्ही्र का्ही्री योिना करून व 
काय्लशसद्धी झाली ना्ही की दवेािीचया मनास आले ना्ही, तयाची योिना शनराळी आ्ह ेअसे म्हणनू 
आप्या िबाबदारी्नू लोक मोकळे ्हो्ील.

द्ेहप्ारबधशवषयक
प्तयेक माणसाचया मागे द्ेहप्ारबध अस्े; परं् ुतयासाठी िी प्वा्हपश्् कायते आ्हे्  ्ी सिु् 

ना्ही्. शप्यिनाचया शवयोगदिुःखाचा शवसर प्डण ेकठीण आ्ह.े ् ो कालां्राने व पणू्ल ईश्वराधीन्ेनेच 
प्डण ेिकय आ्ह.े

Time and perfect resignation are the only cures for separation by death. (अथा्ल कर्ा 
वरील ४ ओळी पा्हा) 

शवपदिः सन्नुोिश्व् ््त्र ्त्र िगद्रुो !
भव्ो दि्लनं य् ्सया् ्। अ-पनुभ्लवदि्लनम ॥ १ ॥ 
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अथ्लिः ्ह ेिगद्रुो! शवपत्ीचयाच प्संगी ्झुी आठवण ्हो्े व ्झुी आठवण झाली, ्झु ेदि्लन 
झाले म्हणिे पनुिः या भवाच,े या द:ुखमय संसाराच ेदि्लन चकु्े. म्हणनू स्् शवपत्ी वाि्यास येणचे 
चांगले म्हणिे स्् ्झु ेदि्लन ्होईल व भवाचा ्ाप स््चा चकेुल!

कजिांशवषयी
A man who fights his own case, 
Has generally a fool for his client.

अथ्लिः आप्या कामा् आपणच वकील झालो ्र आपला पक्षकार कोण? ्र एक मखू्ल!

याच अथा्लची दसुरी म्हण 
सव्:चया दिुःखणयास सव्: वैद्य ्होऊ नये.

अनभुवशवषयक 
You can not transfer exprience by cheque.

अथ्लिः मनषुयाला ्ुह्ंडी दऊेन पैसा दसुऱयाचया नावावर कर्ा ये्ो, दसुऱयाला पैसा दे् ा ये्ो. पण 
अनभुव दे् ा ये् ना्ही. अनभुव ्हा शवक्च रे् ली पाश्हिे. शक्ी वेळा सांशग्ले ् री सांगणाऱयाचया 
अनभुवाक्ेड ऐकणारा लक्ष दे् च ना्ही. अनभुव सव्िः रऊेन पाश्ह्याशिवाय फुकि आ्ह.े

शवचार व आचार याशवषयी

प्थम शवचार मग आचार.
Examples work more effectually than precept. 

अथ्लिः करणीचा पररणाम

वादशवषयक

वाद ेवाद,े िाय्े ्त्वबोधिः 

अथ्ल: वादावादां्नू ्त्वबोध शनषपनन ्हो्ो.

कपिशवषयक
Tricks multiplied by tricks are equal to tricks raisd to square. कपिाने कपिाला गणुले 

अस्ा (कपिामागनू कपिाचरण केले अस्ा) कपि प्बनध ्हो्ो.

कायद्यांचया राईशवषयी
Legislate in haste and repent at leisure. 

अथ्लिः उ्ावीळपणाने कायद ेकरा व सावकािपण े्हळ्हळ् बसा!
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None are so blind as those who will not see.

अथ्लिः िे ्डोळस असनू (वस्शुसथ्ीक्ेड) बर्च ना्ही् तयांचया इ्के आधंळे ्ेच.

िलुमुाशवषयी
Tyrants are slaves.

अथ्लिः दासांवर िलुमू करणारे धनी ्ह ेसव्: (मनो शवकारांच)े दासच अस्ा्. तयांचयाने िलुमी 
रूढी मो्डव् ना्ही्. प्श्ष्ठेचया खोि्या क्पना सो्डव् ना्ही्. खोि्या सत्चेी माया ्ो्डव् 
ना्ही. म्हणिे रूढी, प्श्ष्ठा व सत्ा इतयाशदकांच े्े दासच अस्ा्.

उपायशवषयक
मांिराचया गळया् रिंा कोणी बांधावी याचा शनण्लय करणयाच े काम उंदरांचया सभे्  

आ्यापासनू म्हणिे इसापाचया वेळेपासनू आि २८०० वषते झाला ना्ही.

प्तयक्ष दि्लनशवषयक
A few words in person go a longer than a note.

अथ्लिः प्तयक्ष भिेीन िे मोिकया िबदांनी काय्ल साधले ् े पत्रपत्री ्होणाऱया काया्ल्ूहन मोठे साधले.

शमत्रतव व वैर याशवषयी

आदौ सने्हिः पनुवदैरं। पनुिः सने्ह न कारये् ्॥

अथ्ल: आधी सने्ह असनू जयाचयािी वैर प्डले तयाचयािी पनुिः सने्ह करू नये.

वसश्योगयग्ामशवषयक
। धशनकिः शोशत्रयोरािा ्री वैद्यस् ुपञचमिः ।

॥ ए्े यत्र न शवद्यन्े न ्त्र शदवसं वसे् ्॥ १ ॥

अथ्लिः- जया गावी संपनन ग्ृहसथ ना्ही, शवर्ान ्मनषुय ना्ही, रािा म्हणिे कोणी िास्ा परुुष ना्ही, 
नदी असनू ्ी ्रून िाणयाच े्रीसारख ेसाधन ना्ही व यां् पाचवा आणखी वैद्य ना्ही ्ेथे एक 
शदवस्ही रा्ूह नये.

शवश्वासशवषयक
We can not trust those who do not trust us.

अथ्लिः िे आमचयावर शवश्वास ठेवी् ना्ही् तयांवर आम्ही शवश्वास िाक्ा कामा नये.
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भयशनवारणशवषयक
। िकंिं पंच्हस्ेन, दि ्हस्ेन वाशिनम ्। 

॥ ्हशस्नं ्हस्स्हस्रेण, दिेतयागेन दिु्लनम ्॥ १ ॥

अथ्लिः गा््डयापासनू पाच ्हा्, रो््डयापासनू द्हा ्हा् व ्हत्ीपासनू स्हस्र ्हा् दरू राश्ह्याने 
आतमरक्षण ्हो्े परं् ुदिु्लनापासनू आतमसंरक्षण करणयास दिेतयाग करावा लाग्ो.

गणुसंभावनाशवषयक
Genuine merits often go unrewarded in the world.

अथ्लिः इ्हलोकी ्री अससल गणुांबद्ल मनषुयास बक्षीस शमळ् ना्ही असेच वारंवार र्ड्े.

परुावयाशवषयी
सिाच ेपारधीस वाराचा परुावा

प्ाप्ीशवषयक 
No gain without pain. 

अथ्लिः कष् सोस्याशिवाय लाभ ्हो् ना्ही.

केवल चाप्य व केवल बल याशवषयी
The race is neither to the quick nor the battle to the strong.

अथ्लिः िय्ल् ्ही नसुतया चपळाची ना्ही व लढाई नसुतया सिक्तांची ना्ही.

्हळू पण दमाने चालणारे कासव चपळ पण लवकर दमनू िाणाऱया सिाचया पढेु िा्े. यशुक्तवान 
को््हा सिक्त शसं्हािी लढून िय शमळशव्ो.

The dead rule the living. 

अथ्लिः मृ्  झालेले लोक िीवं् असले्यांवर राजय कर्ा्.

। चनु आ-्हनगे रफ्न ्कुनद िान ्ए-पाक ।
॥ च ेबऱ्हा ्ख् ्मोद्लन-च ेवऱ्ह रु-्हा खाक ॥ १ ॥ 

अथ्लिः एखाद्या म्हातमयाचया मना् द्ेह शवसि्लन करावयाच ेआ्यास सवगा्लरो्हण कर्ाना तयाने 
आपला द्ेह शसं्हासनावर ठेवला काय अथवा मा्ी् ठेवला काय तयाला सारखचे आ्ह.े

असतयशवषयक 
। असतयदभूीश्रशधका म्ह्ां नरकादशप । 

अथ्लिः नरका्ूहन अस्याची अशधक भी्ी मोठ्यांना अस्े. 
संशदगध शलश्हणयापेक्षां न शलश्हण ेबे्हते्र आ्ह.े
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सखुदिुःखशवषयक
॥ सव्ल परवि ंदिुःख ंसव्लमातमवि ंसखुम ्॥

॥ ए्शर्द्यातसमासन लक्षण ंसखुदिुःखयोिः ॥ १ ॥

अथ्लिः सखुदिुःखाच ेसंक्षेप्िः लक्षण असे आ्ह ेकी मनषुयाच ेसव्ल दिुःख परवि ्होणया् आ्ह ेव 
सव्ल सखु आतमवि ्होणया् आ्ह.े सखुदिुःखाशवषयी आयषुय क्षीण करणया् अथ्ल ना्ही.

इ्रांिी वागणकुीशवषयी
Do unto others as you would be done by them.

अथ्लिः दसुऱयाने आप्यािी िसे वागावे असे आप्यास वाि्े ्से आपण दसुऱयािी वागावे.६

गरुुिनशवरोधशवषयक
। गरुोरपयवशलप्सय काया्लकाय्लमिान्िः । 

॥ उतपथं प्श्पननसय काय्ल भवा् िासनम ्॥ १ ॥
(वा्मीशक रामायण ) 

अथ्लिः एकादा मनषुय व्डील आ्ह ेपण अवालप् ्होतसा्ा काय्ल कोण्े व अकाय्ल कोण्े याच े
ज्ञान न झा्यामळेु माग्ल सो्ूडन िाऊ लाग्यास तयाच ेिासन अवशय करावे लाग्े.

। अन्े नारायणसमशृ्िः।
अथ्लिः अन्काली नारायणाची समृ् ी झाली पाश्हिे.

(्ही रावसा्हबेांची इच्छा किी सफल झाली. प्करण ७७ पा्हा)

m

संदभ्ल शिपा -

१. म्हणींवरील (सभुाशष्ांवरील) आपले पे्म रावसा्हबे खालील श्ोक म्हणनू वयक्त करी्.

। बालादशप सभुाशष्ं ग्ाह्म ्।

अथ्लिः- चांगले भाषण, मग ्े ल्हानाचया ्ों्डा्ले का असेना, ्े, थोरास ग्ाह् आ्ह.े

२. कैकयीने दिरथापासनू काय वचन रे् ले ्हो्े ्े शीरामांनी शवचारले ्री श्चया ्ों्डाने 
उचचारखनेा ्ेव्हा शीराम म्हणाले -

। अ्ह ंश्ह वचनाद ्राज्ञिः प्ेयमशप पावके ॥ 
॥ भक्षयंे च शवष ं्ीकण ंप्ेयमशपचाण्लवे ॥ १ ॥ 
। ्दर्िा्ह वचनं दशेव ! राज्ञा यदशभकांशक्ष्म ्। 
॥ कररषये प्श्िानेच रामोर्ना्लशभभाष्े ॥ २ ॥ 

BxÉ 4011--23
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 अथ्लिः ्ह ेदवेी! रािाने काय वचन शदले आ्ह े्े सांग. तयाच ेवचन पाळणयाकर्ा मी अगनी्  
 प्वेि करीन, मी शवष भक्षीन, समदु्रां् उ्डी रईेन! रािाने िे वचन शदले असेल ्े परेु करीन असे 
 प्श्ज्ञापवू्लक वचन दे् ो. राम दोनदा बोल् ना्ही. िे बोल्ो ्ेच करून दाखशव्ो. वचन 

बदली् ना्ही!

३. ॥ पनुदा्लरा पनुशव्लत् न िरीर पनुिः पनुिः ॥ असा पणू्ल चरण आ्ह.े

४. अगदी खरे आ्ह.े भी्ड रालनू सनेह्ािवळ आप्ािवळून लोक पैसा किवी रे् ा् व सने्हाचा व 
नातयाचा फायदा रऊेन पैसे ब्ुडव्ा्. ब्ुडावयास नको अस्यास वयाव्हाररक उपयायांनी 
योिना केली ्र सने्ह व आप्पणा नष् ्हो्ा्!

५. गी्ा अनेक आ्हे् . तयापैकी एकी् रावसा्हबेांनी ्हा एक श्ोक वाचला ्हो्ा. तया्ील दोन 
चरण ्े ने्हमी वापरी् अस्. या गी्ेच े३०० श्ोक आ्हे् . श्चा िोध रावसा्हबेांनी 
चालशवला ्हो्ा. असे का्ही पत्रांवरून शदस्े.

६. रामदास म्हण्ा्,
। आपण दसुऱयास करावे । ्ेण ेसवयेंची उसण ेघयावे । 

। िना कष्शव्ा कष्ावे। लागेल सवये ॥ १ ॥ 
। म्हणोन दसुररयासी सखुी करावे। ्ेण ेआपण सखु व्हावे । 

। दसुररयासी कष्शव्ा कष्ावे। लागेल सवये ॥ २ ॥

mmm



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 719

अ्होरात्री साठ र्डी। लोशि्ां पापपणुयाची िो्डी ।
 शकश् झाली ्ह ेर्डी र्डी। शवचारर् अससी की ॥ १ ॥ 

(मकेु्तश्वरकृ् ्सभापव्ल) 

रोिशनिी शलश्हण ेम्हणिे वेळेचा िमाखच्ल ठेवण े्होय. िो मनषुय पिैाचा िमाखच्ल ठेवी् ना्ही 
तयाला प्पंच अथवा धदंा शकफाय्िीर  ्हो् आ्ह ेकी ना्ही याचा अदंाि कळ् ना्ही. अनाठायी 
खच्ल कसा ्हो् आ्ह ेव कािकसर कोठे व किी कर्ा येईल ्ह ेतयाचया धयाना् ये् ना्ही. आ्यास 
वेळेवर ये् ना्ही. उधळपट्ीचया उ्रणीवर रसरणाऱया तयाचया प्पंचाचया गा््डयास खीळ रालनू 
आवर्ा ये् ना्ही. म्हणनू तयाची ्हानी फार ्हो्े. उलि िो मनषुय िमाखच्ल ठेव्ो तयास प्पंच शकंवा 
धदंा वयवशसथ् री्ीने कर्ा ये्ो. असे िर आ्ह े्र पैिा्ूहन अशधक मू् यवान िो वेळ तयाचा 
िमाखच्ल ठेव्यापासनू म्हणिे रोिशनिी शलश्ह्यापासनू शक्ी फायद े ्हो्ील ्ह े सांगावयासच 
नको. मनषुयाचया आयषुया्ील िेवढ्या काळाचा सदवयय ्हो्ो ्ेवढ्यावरूनच िर तयाच े
आयषुय मापणया् येईल ्र आि दीरा्लयषुी म्हणनू मानलेली माणसे अ्पायषुीच ठर्ील; परं् ु
काळाचा अपवयय न कर्ा सदवयय  करणारी माणसे अ्पायषुी असनू दीरा्लय ूठर्ील. रोिशनिी 
ठेवणारी माणसे काळाचा अपवयय न ्होऊ दणेयाची व सदवयय करणयाची खबरदारी रऊे िक्ा् 
म्हणनू ्ी वर शनशद्लष् केले्या ्त्वाप्माण ेदीरा्लय ूम्हणिे शचरकी्वी ्होऊ िक्ा्. रावसा्हबे या 
दसुऱया वगा्ल्ील ्हो्े. म्हणनू तयांचया रोिशनिांशवषयी िरा शवस्ृ् पण ेशलश्हणयाचा शवचार आ्ह.े 
रोिशनिी शलश्हणयाची क्पना तयांना प्थम केव्हा सचुली ्ह ेसमि् ना्ही. ्थाशप तयांचया संग््ही 
एका रोिानिी् एक मो्डी् शलश्हलेली ्ीन कलमी यादी साप्ड्े ्ी खाली शदली आ्ह.े ्ी्ील 
शदनचयतेचा मसदुा अभयास संपला ना्ही ्ोच प्पंचाच ेध्ेड शिकणाऱया ्रुण मलुाकर्ा केलेला 
शदस्ो.

रावसा्हबेांचया रोिशनिा 

प्करण ८२
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“यादी शदनचया्ल किी ्या्हावी तयाचा मसदुा”
प्पंचाचा झा्डा शलश्हण े्ो शनतयाचा शल्ूह नये. नैशमशत्काचा मात्र शल्हावा. ्ारीख इगं्िी मा्ह े

ऑकिोबर सन १८४४ मराठी शमश्. भाद्रपद वद्य ५, मगंळवार. वशृर्क्षय श्थीस येईल ्ो वदृ्धीचा 
आक्डा येईलच. क्षय शमश् आ्यास िदु्ध अगर वय शल्ूहन पजूय रालावे. 

 १. वद्य-वार-अभयास नेमाप्माण ेझाला. रतनाशगरीस ्डाके्नू पत्र पाठशवले. अमकु गावचा ग्डी 
 अमकु ग्ृहसथाक्ूडन आला ्हो्ा. कां्डपास भा् अमकु मण रा्ले. नारळ दोन रुपयांच ेफोक्त 
 केले. अमकु मनषुयास रोिगार लागला. अमकु ्हररदास यांच ेअमकु गावी की ््लन झाले.

२. िदु्ध-वार-शनतयव् ्अभयास झाला. अमकु भििी अमकु गावी गेले अगर आले. अमकु 
 ग्ृहसथास पतु्र झाला ्ह ेशलश्हण े्े मोठ्या आ ््ल्ेने शल्हावे.

३. िदु्ध २ वार सोमवार वदृ्धी इ. झाली असेल ्र तयाप्माण ेि.ु २ वार मगंळवार ० वार - बधुवार 
 क्षय झाला असेल ्र तयाप्माण.े 

मसदु्या् इगं्िी ्ारीख, मा्ह ेअॉकिोबर सन १८४४ अिी शदली आ्ह.े ्ी िर मसदु्याची ्ारीख 
असेल ्र रावसा्हबेांचया ११-१२ वया वषवीच तयांचया ्हा्ा् ्हा मसदुा प्डला असावा. परं् ुतया 
्ारखचेी रोिशनिी उपलबध ना्ही. ् ेव्हा ् ी ् ारीख का्पशनक असावी अथवा रोिशनिी शलश्हणयाचा 
शवचार तया समुारास तयांचया मना् आला असावा अथवा व्डील मनषुयांनी रोिशनिीचा मसदुा 
तयांना शदला असावा. परं् ु्ो शवचार अमला् यावयास १० वषते लागली. रावसा्हबे रोिशनिी 
शलश्हणयाच े काम रात्री शनिावयास िाणयापवूवी करी् अस्. १८५४ पासनू यांचया रोिशनशया 
उपलबध आ्हे् . तया्ील का्ही् केलेली दशैनक वतृ्ाची नोंद फार सशवस्र, माशम्लक व मनोरंिक 
आ्ह.े का्ही्ली त्रोिक असनू का्हीस लेखणीचा नसु्ा सपि्ल मात्र झालेला आ्ह.े ्री रोिशनिी 
शलश्हणयाची अगदीच शवसमृ् ी झालेली ्हो्ी असे मात्र िवेिपयहं् शदस् ना्ही. या रोिशनिां्ील 
का्ही शिपणांचा उपयोग चररत्रा् योगय शठकाणी केला आ्ह ेव का्ही शिपण ेपढेु शदली आ्हे् .

रावसा्हबेांना तयांचया वश्डलांनी ल्हानपणी शवद्या शिकशव्ाना योिलेला अभयासक्रम शवशिष् 
सवरूपाचा ्हो्ा. तयाची यादी रोिशनिी् िपनू ठेवलेली आढळ्े ्ी मननीय आ्ह ेम्हणनू शदली 
आ्ह.े

यादी शवद्याभयास ग्ृहसथांच ेमलुांस आ ््ल्ेने करावयाचा असेल ्र तयांनी कोणतया वेळी कसा 
अभयास करावा तयाचा ्पिील- 

रिकांचा नेम  रिका -६० 

३ प्हािेस ्ीन रिका रात्री म्हणिे समुारे अरुणोदयी उठून 

१ रिका शकत् ेशगरवावे उफ्ल  वळवावे. 

१ नं्र िौचशवधी मखुप्क्षाळण करून अ्प प्ा्िःसमरण करावे. नं्र सनान. ्ेव्हा ्ीथ वार 
नक्षत्रादी चदं्र सयू्ल गरुु कोणतया रािीस आ्हे्  ् े समरोन संक्प करून चारी अधयते  द्यावी. वस्तपररधान 
्होई पावे्ो गंगाष्क म्हणावे.
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१ गोपीचदं शवशधयकु्त धारण करून १ अिपािपाच े उदक सो्ूडन प्ा्िः संधया करून त्रीचया 
क्पाच ेनमसकार चार आवतृ्ी प्माण ेरालावे इ्के येक रिके् ्होईल. नमसकार एकदम राल ूनये. 
थो्ेड थो्ेड चढवनू शलश्ह्या नेमापशलक्ेड गरि ना्ही. नमसकार रा््यावर२-॥- दधु, ६ मासे साखर 
रालवनू घयावे. शक्रमी उफ्ल  िं्ांची शवकृ् िा्ह्यास दोन गुंिा पासोन सोसल श््की सुंठ रालावी.

---

३

६ सयूणोदयाबरोबर िाळे् ्हिीर व्हावे.

---

२ दोन रिका शकत् ेमो्डीच ेव बाळब् शगरवावे. 

२ ख्डवी ्या्हावी. तयां् दोन ख्डवी बारीक्ही असावी. 

१ पवू्ल शदविी समिनू रे् लेले असेल तयास आवतृ् करावी. 

१ नवा अभयास करावा.

---

६

१ ररी येऊन भसमसनान करून रिह्मयज्ञ करून भोिन करावे. 

१ खळेावे परं् ुिरीरास इिा न ्होणयाचा खळे. 

३ पढावे ्े सांगणारा समई नस्यास िनुयास आवतृ्ी म्हणावी. मोठा अधयाय अस्यास एक 
रिका लाग्े. बाकी दोन रिकां् १०० शसलोकांची संथा ्होईल. 

२ ररी येऊन पान पत्रावळ पा्ूहन शत्रसपुणा्लशदक स्ोत्रपाठ. भोिन समई सभुाशष् शसलोक वगैरे. 

१ शवशां्ी. तयां् प्पंचाची वयवसथा प्ा्िःकाल पासनू काय िा्हली असेल ्ी सव्ल चौकसी. 
कोठून पत्र आले अगर पाठशवले. चाकर मनषुये काय काम कर्ा् व िमा काय खच्ल काय ्ह ेसव्ल 
शवचारून घयावे. 

४ भोिनोत्र आवतृ् म्हणावी पो. दवेधर यांच ेररी २ रिका व दोन रिका नाग ुअणणी अगर 
बाबा सामल यांच ेशवद्यमाने अनकु्रमाने सव्ल म्हिले्यास व्हावी. 

१० िाळे् िावे आशण ररवािाप्माण ेनवीन शिकण ेआशण िनुा अभयास आवतृ्ी व वाचणी 
वगैरे श्हिोब पवा्लिा ्होऊन मदंवारी शीमारु्ीच ेदि्लनास गरुुिीबरोबर िावे. मागा्लने िा्ा काळ 
कम्ल केस गोष्ी रािेरिवा्ेड यांचया शकंवा नकािा्ील रचना कोणदिे कोणीक्ेड शदिायकु्त या 
प्करणी शकंवा का्ही अभयास चालले्या गोष्ी बोलावया. पायांक्ेड शनच उंच, कािा धों्डा, गरुू 
वगैरे प्हाणयाची निर ठेवावी. 

१ सायंकाळची संधया काळी करावी शदनमानाने आदी पश्चा् मान करावे.

३२
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२ स्ोत्रपाठ आर्ी दवेे वगैरे. 

१ भोिन.

२ गायन नवे व आवतृ्ी ्ी ्ाल सरुी

२ पसु्क वाचण े्े सवरयकु्त अथ्ल ्ातपय्ल मना् आणोन. उगाच पारायण नीि ना्ही. 

१ पोथी वाच्ेवेळी ्क्ल  रऊेन उपि रे् ्याने शविषे शवलंब लागेल आणखी शदनचया्ल 
शलश्हणयामळेु्ही अवकाि पाश्हिे यािकर्ा ्ही रिका शलश्हली. पसु्काचा अथ्ल ्ातपय्ल मना् 
रऊेन वादशववाद करावा. मग श्ोक अथवा ओवयाचा नेम केला ना्ही ्त्राशप शचं् ा ना्ही. दाखला 
दृष्ां् कोणी सांगेल ्े समरण मना् धरावे. कोणतया प्संगी उपयोग ्हो्ा. 

२० अ्पवयास इ्की शनद्रा शलश्हली. िास्त प्माण चौदा रिका सांशग््या आ्हे्  तया प्हािेस 
दोन िाि्ी व आविास ् ीन रिका िाि्ी. कोणतया म्े प्हािे प््हर, आविीस दी्ड प््हर असा्ही 
आधार आ्ह.े

---
६०
या यादी्ील शिस् वाखाणणयासारखी आ्ह.े श्ला एका ्ऱ्हचे ेऐश््हाशसक म्हत्व आ्ह.े 
अगदी ल्हानपणी रावसा्हबेांना तयांचया वश्डलांनी शवद्या शिकशव्ाना बशुद्धबळे गंशिफा इ. 

बशुद्धवध्लक खळेांच ेज्ञान करून शदले असे चौथया प्करणा् सांशग्ले. ्े ज्ञान सोपपशत्क ्हो्े असे 
तया खळेांची उपपत्ी दाखशवणारी दोन शिपण ेएका रोिशनिी् िपनू ठेशवलेली आ्हे्  तयावरून 
शदस्े. ्ी शिपण ेििीचया्िीच ्छापली आ्हे् .

गंिीफांच ेप्करण
कोणा येका बाछयाने ्ांबोळी याची बेिी उफ्ल  मलुगी बायको केली. आशण श्िला पाने 

चाळावयाचा अभयास ्हो्ा. ् ो, बाच्छा्हीण िा्हली, सबब ना्ही साररखा िाला. तयािमळेु श्िला 
्ोच रोग ्होऊन कृष िाली ्ेव्हा वैद्य याणी शचशकतसा केली. तयां् श्िला का्ही रोग ना्ही शनतय 
अभयास ्ो ना्ही. ्ह ेसमिोन बाच्छा याच ेभषूणानसुार योिना केली. ्ी प्थम आठ बाि,ू दर 
बािसू बारा बारा पाने, रािा विीर या अनकु्रमापासनू पढेु येका पासनू द्हापयहं् शचत्रे तया् चढतया 
बाि ूव उ्रतया बाि ूव तया बांबूंची नावे. तयांचा शिलोक,

चयं कांचयन वरा् खमुासी। दान पान चढ़्े ्ुहकमासी।
१  २  ३      ४      ५ 

्ाि आशण गलुाम रुद्री। दान पान उ्र्े समसरी।

६        ७   ८
सदर्ूह गंशिफा प्थम शनमा्लण. तयािवरून पढेु द्हा अव्ार मच्छाशदपासनू कलंकीपयहं् िा्हाले. 

व तयापढेु श्सरे प्कारचया मषेरािी पासनू मीनरािी पयहं् बारा रािी झा्या आ्हे्  परं् ुसवाहंची 
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खळेणयाची व ्ुहकूम चढ्े उ्रणयाची री् एक. ्ी् सदर्ूह ्डाव खळे्ा शविषेपणा बशुद्धचा काय? 
्र प्थम गल् करून शत्रवगा्लच े्हा्ी दस् आले म्हणिे शदवसास खळे्ा राम रािापासनू ्डाव 
सरुू ्हो्ो नं्र परसपरे पाने िाक्ा्. ्ी अमकु प्डली ्ह ेिो धयाना् धरील ्ो खळेणार चांगला 
व सदर्ूह ्डाव खळे्े समई ्ही अखरेी मारण े्ही मखुय गोष् आ्ह.े शिवाय प्थम आरंभ जया री्ीने 
खळेणयाच ेकरार करावे तया री्ीने खळेावे तयाचा ्पिील. (पढुचा मिकूर ना्ही)

बशुद्धबळे
द्ेहधारी या नाम े रािा, मन ्ह ेप्धान, इ्र मो्हरी ्ी इशंद्रये, ्ी रािास रक्षक याप्माण ेएका 

िरीरावर प्कार दोन. िरीर म्हणिे पि, ्ेथे क्पना रािाची आशण प्धानाची, म्हणिे मनाची 
परसपरे शिंकण ेशवषयीची इच्छा या् शविषे बदु्ध प्खर जयाची ्ो रािास ि्ह दे् ो. आशण िवेि 
पयाद्याचा ि्ह दऊेन कील केला म्हणिे अखरेी. अिा प्कारे इशंद्रये मनाच ेसवाधीन ्होऊन साशतवक 
वतृ्ीने रािास शिंकावा. खळे्े समई आप्या व दसुरे याचया सव्ल मो्हऱयावर निर नेऊन ्डाव 
खळेावा.

रोिशनिी शल्हावयास लाग्ाना काय काय तया् शल्हावयाच े्ह ेशनशश्च् झालेले नव्ह्े. परं् ुपढेु 
दोन वषाहंनी तयांनी ्हबेस्ल िन्लल वाचला. तयाची ्ारीफ करून तयाप्माण ेरोिशनिा शल्हावया असे 
रावसा्हबेांच ेम् झाले.

“्हबेस्ल िन्लल वाचला, िसा िसा वाची् गेलो ्सा ्सा ्ो अशधक मनोरंिक वािू लागला. 
याप्माण ेमला शलश्ह्ा आले ्र बरे ्होईल. पण ्ही इच्छा करण ेयिुोशपअन क्पना आ्ह.े ्थाशप 
चांगले व मोठे ्होणयाची इच्छा करणया् नकुसान ्र ना्हीच. इच्छा करण ेव ्से ्होण े्ही शनराळी 
आ्हे् .” (२६.२.५६ रो. उ्ारा)

पढेु तयांना असे आढळले की, “आमच ेलोक आप्या सव्:चया वेळेचया अगदी शचधं््डया 
उ्डव्ा् व दसुऱयाला ्से करणयास एका अथवी भाग पा्ड्ा् ्ही मोठी कीव येणयािोगी गोष् 
आ्ह.े मला लोक भिेावयास येऊन ्ासांच े्ास बोलणया् रालव्यावरसदु्धा िर तयांना, “िा' 
म्हणनू सांगावयाला लागलो ् र मला लागलेच गशव्लष्ठ म्हणनू नावे ठेवावयाला लाग्ीलिः- म्हण्ील 
याचयाशिवाय कोणाला वेळाची शकंम्च समि् ना्ही’ या गोष्ीचा मला मोठा त्रास ्होऊ लागला 
आ्ह ेव शदवसानशुदवस अशधकच ्होणार आ्ह.े” (८.६.५७ रो. इ.ं भा.)

रोिशनशया् रावसा्हबेांनी मखुय िोर वेळ वयथ्ल न िाऊ दणेयावर शदलेला आढळ्ो.

“पाच वाि्ा उशिरा शनिनू उठलो. शनद्राळू को््हा कोंब्डीची शिकार करू िक् ना्ही. ्सेच 
्हा द्ेह कबरी् प्ड्यावर पषुकळच झोप घयावयाची आ्ह ेया इगं्िी म्हणीक्ेड लक्ष शदले पाश्हिे व 
्दनरुूप व ््लन्ही केले पाश्हिे.” (४.७.५७ चया रो. इ.ं उ.)

“सववाचार वाि्ा प्थम िागा झालो. पण पाच वािले ना्ही् म्हणनू शनिलो ्ो सा् वािे्ो 
पनु्हा िागा झालो ना्ही! केवढा आळिी! दोन ्ास अमू् य वेळास मी मकुलो!” (५.१.५६ ची 
रोिशनिी)
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अवेळी आलेली शनद्रा दव्ड्याने पढेु नकुसान ्होईल ्र ्ी दवु्डी् नस्.

“रात्री ८ ्े १० ्हा काळ संसकृ् वाचनास शदला ्हो्ा. ८॥ वाि्ा झोप आली यामळेु ्ह ेकाम 
झाले ना्ही. आशण झोपेचा भगं केला अस्ा प्कृ्ी शबर्ूडन या दोन ्ासाबद्ल चार फुकि िा्ील 
असे वािून पनु्हा उठलो ना्ही.” (१७.१२.५८ रो.)

“मरुू्डकर म्ंडळी म्हादवे सामल, बाळ बागलू, शवठ्ठलभि वैिपंायन ्ह ेआले. लोकशप्य्ेचया 
शवभ्मास भलुनू अिा री्ीने माझा वेळ मी उ्डव ू िकणार ना्ही. ्े िेवढे बोलले ्ेवढ्यापैकी 
चांगले म्हणनू ्हो्े तया् एक ् ास रालाशवणयाचया लायकीच े् े ्हो्े. परं् ुपढेु ् े बोलण ेअशनयशम् 
री्ीने वाढ् गेले. मला तया् का्ही अथ्ल शदसला ना्ही.” (४.१.५९ रो. इ.ं उ.)

वरील ल्हानपणचया फार न शिकले्या ग्ामसथ गरीब शमत्रांनी तयांचा का्ही वेळ शनरथ्लक रे् ला 
म्हणनू तयांना शि्के वाईि वािले श््केच वाईि, शिकले्या व शीमं्  नागररक शमत्रांनी तयांचा वेळ 
रे् ला म्हणनू एक वेळ वािले.

“आि आबासा्हबे पिवध्लन, बाप ूकाशनिकर, रामभाऊ मराठे, शवठ्ठलपं् शभ्ेड, मगंळ शभकििे, 
वसईकर फ्डके, गोपाळपं् शच्ळे, शवनायक भागव्, गणप्राव भासकर आले. लोकांचया 
भिेीमधये माझा इ्का वेळ िा्ो की मला तयामळेु वाईि वाि्े. याशिवाय माझ ेकसे चालेल ्े 
समि् ना्ही.” (३.४.५९ चा रो. इ.ं उ.)

याचा अथ्ल सनेह्ांनी येऊन भिूे नये, शकंवा बोल ूनये असा नव्ह्ा.

“आमचया वेळां्ील का्हीवेळ सनेह्ा सोबतयांची बौशद्धक करमणकू ्होईल अिा संभाषणां् 
खच्ल केला पाश्हिे. ्हररपं् ्ातया व नाना शलमये यांचयािवळ पथृवीची ख्ेंड किाची केलेली आ्हे्  
याशवषयी भाषण केले.” (१२.१२.५७ रो. इ.ं उ.)

“धों्डोपं् यांना सयू्लग््हण व चदं्रग््हण यांची उपपशत् सांशग्ली व रा्ुह के् ु्ह ेकाय आ्ह े ्े 
दाखशवले.” (१५.९.५७ रो. इ.ं उ.) 

्थाशप शनरथ्लक वाद करणयाची तयांची ्यारी नव्ह्ी.

“पषुकळ वादशववाद झाला. तयां् दोन ्ास वेळ शनरथ्लक रालशवला. ्ेव्हा असा बे् केला की 
इ् उत्र कारणावयश्ररक्त बोलण ेसो्ूडन दणेयाचा प्यतन करावा. ्र ईश्वर ्से करो अिी प्ाथ्लना 
आ्ह.े” (२४.६.६० रो.)

सव्िःची कोठे चकू ्हो् असेल ् र ् ी सधुारावयाची असा शनश्चय करून श्चा शनदतेि रोिशनिी् 
करून ठेवी्.

“असा शनश्चय केला की ईश्वराची प्ाथ्लना करून खाली शलश्ह्याप्माण ेशनतय करणयाचा शनग््ह 
चालवावा.”

१. िरी मी समिनू फार आळस करी् ना्ही ्री शि्के इशंद्रयदमन असावे श््के ्हो् ना्ही 
 यामळेु बदु्धी कमी ्हो्े म्हणनू इशंद्रयदमन करावे.
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२. प्हािेस ४ वाि्ा उठावे.

३. संसकृ्ाच ेरोि वाचन करावे.’ २९.३.५८ रो. उ. 

रावसा्हबे याप्माण ेने्हमी ४-५ वाि्ा उठून ९ पासनू १० पयहं् झोपी िा्.

“्ह ेकरा ्े करा असा दसुऱयाला उपदिे करणया् का्ही अथ्ल ना्ही. चांग्या सवयी लावनू 
रणेयाशवषयी वयाखयान दणे ेफार सोपे आ्ह.े पण मी सव्: स्् उद्योग करणयाची व शनयशम्पणाची 
सवय लावनू रे् ली आ्ह ेकाय? माझ ेमन मला खाऊ लागले म्हणिे मी सबब सांग्ो की मला 
शफरावे लाग्े म्हणनू मला अगोदर बे् करून सव्ल गोष्ी शनयमाने कर्ा ये् ना्ही्. या् का्ही अथ्ल 
ना्ही. सव्ल गोष्ी शनयमाने करणयाचा प्ारंभ एकदम केला पाश्हिे. माझया मागा्ल् अ्डचणी आ्हे् . 
परं् ुसव्ल अ्डचणी ओलां्ूडन िाणया्च परुुषाथ्ल आ्ह.े अगोदर बे् करून वेळाच ेशनयमन करावे. मी 
रोिचा संसकृ् ध्डा संपवीन. फॅशमली ्हरेा््डची का्ही पाने वाचीन; व इ्र आधी ठरवनू ठेवले्या 
गोष्ी करीन. यापढेु शनयशम् रा्हणयाचया शनश्चयापासनू चयु्  ्होणार ना्ही अिी आिा कर्ो.” 
(२०.२.५७ रो. इ.ं उ.) 

१८६४ मधये आरंभ करून ्हा ग्ंथ३ माझयाने ््डीस गेला ना्ही ्ही गोष् मोठी लािीरवाणी आ्ह.े 
्र आ्ा याची पाठ रे्  सिुले पाश्हिे. ना्ही ्र ्ो परुा ्होणार ना्ही. कृ् शनश्चय करून बाकीच े
अगदी अवशय असेल श््केच केले पाश्हिे. (७.९.५७ रो.) 

यापढेु थो्ेड ्री भाषां्र के्याशिवाय ग्ंथ संप्ो रावसा्हबेांनी शदवस सनुा िाऊ शदला ना्ही.

“नवीन इगं्िी वषा्लचा आरंभ आ्ह.े या् नवीन शवद्या संपादन करणयाची व काळाचा सदवयय 
करणयाची उमदे धररली आ्ह ेव ्ो ््डीस नेणारा ्हरी आ्ह.े”

कोण्े्ही काम शनश्चयाने रोि करावयाच ेझाले म्हणिे ्े रोिशनिी् शल्ूहन ठेवी् व ्से ्े झाले 
की ना्ही शकंवा शक्ी झाले ्ह े्े ््डीस िाई ्ो शल्ूहन ठेवी्.

शकतयेकवेळा उद्या िे िे करावयाच े्े ्े आि शल्ूहन ठेवी् अस्. व तया्ील झालेले काम 
खो्ूडन िाकी्. व िी झाली ना्ही् ्ी न ्होणयाची कारण ेबािलूा शल्ूहन ठेवी्.

“आि शनश्चयाने ब्ुह्ेक काय्ल योशिलेले ््डीस गेले. ईश्वर करो आशण असा शनश्चय रा्हो. अ्हो 
शनश्चयाच ेबळ ्कुा म्हण े े्ंशच फळ.” (१९.१.५९ रो.)

या शठकाणी शनश्चय ््डीस गे्यामळेु फार आनंद झाला आ्ह ेव रावसा्हबे ्ो आनंद वरील 
्कुारामाचा अभगं रंगा् येऊन गाऊन दाखवी् आ्हे्  असे तया अभगंाचया अगोदर लाशवलेले 
‘अ्हो’ ्ह ेपद दाखवी् आ्ह.े

खळे सो्डला पाश्हिे
(गंशिफाचा) एकच ्डाव खळेावयाचा म्हणनू प्थम आम्ही बसलो. परं् ुखळेावयाची इच्छा 

अनावर झाली असे शदस्े. आम्ही १२ वािेपयहं् थांबलो ना्ही व झोप लागावयास आणखी ्ास 
लागला. याप्माण े्ीन ्ास वयथ्ल गेले. यांचा उपयोग अशधक चांग्या गोष्ीक्ेड अनेक ्ऱ्हनेे मला 
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कर्ा आला अस्ा. वेळ अिी उ्ूडन िा् आ्ह ेव खळेाच ेवयसन (कारण खळे ्ह ेवयसनच आ्ह)े 
िर मी लावनू रऊे लागलो ्र माझ े्हा्नू अश्ह् र्ेडल. मला अभयासाचचे एक वयसन लागले 
पाश्हिे. दसुरे कसले नको. (११.१.५९ इ.ं उ.)

समुारे ६ १/२ वाि्ा उठलो. ्हा १२ वािेपयहं् खळे् बसणयाचा पररणाम. ्ह ेदोषा्ह्ल आ्ह.े ्ह े
ईश्वर करील ्र पनु्हा र्ूडन ये्ा कामा नये. माझा खळेणयाक्ेड वळलेला मनाचा कल आवरला 
पाश्हिे. कॉलेिा् अस्ा मी केव्हाच खळेलो ना्ही ्ह ेकसे! मग मी आ्ाच का खळेावे? आ्ा 
्र मला अशधक म्हत्वाचया अनेक गोष्ी करावयाचया आ्हे् . पषुकळ अभयास करावयाचा आ्ह.े 
आशण माझा वेळ िर असा पोरखळेा् गेला ्र माझी उनन्ी किी ्होणार? म्हणनू इ्िःउपर असा 
ठराव कर्ो की ईश्वर अनकूुल असेल ् र यापढेु पवूवीप्माण ेखळे सो्ूडन शदला पाश्हिे व परमशे्वर मला 
्ो ््डीस नेणयास िक्ती दईेल अिी आिा कर्ो. (१२.१.५९ रो.)

असा दृढशनश्चय करून तयांनी िी खळे शकंवा इ्र करमणकुीची साधने सो्डली ्ी पनु्हा 
धरर्याच ेएखाद्या-दसुऱया अपवादभू्  उदा्हरणाशिवाय आढळ् ना्ही.

याचप्माण ेइ्र बाब्ी् आपली आपणच सधुारणा किी करावी याक्ेड लक्ष दऊेन रावसा्हबे 
रोिशनिी शल्ही्.

“फार वाचाळ्ा करण ेमला इष् ना्ही. आिपासनू शिव्हा िरा आवरून धरली पाश्हिे ‘मौन 
्ह ेशवभषूण आ्ह.े ्े मनषुयाच ेरक्षण कर्े ' ह्ा अथा्लची इगं्िी म्हण खरी आ्ह.े” (१९.६.५५ रो.) 

शवनायकराव भागव् यांच ेपत्र वाचले. माझ ेइगं्िी भाषवेरचया प्भतुवाच ेक्षेत्र फार शनयशम् 
झाले आ्ह े्ह ेअगदी खरे आ्ह.े तयांनी मला याशवषयी सचुशव्याबद्ल आ्ांच पत्र शल्ूहन तयांच े
आभार मानी् आ्ह.े अभयास चाल ू ठेवणयाशवषयी क्डक शनयम करून ्े अममला् आणलेच 
पाश्हिे्. (६.१.५६ रो.)

रो््डयावरून शफर् अस्ा माझा अभयास करणयाशवषयीचा बे् मना् रोळू लागला. माझी 
भाषासरणी उत्म ना्ही असे मला वाि्े. ्ही खो्ड किाने दरू कर्ा येईल? अभयास ्ही एक शक्ली 
आ्ह.े श्ने ्हवया तया र्हसयांच ेर्ार उर्ड्ा ये्े. ्र श्चा उपयोग मला का कर्ा यावयाचा ना्ही? 
माझी खाे्डी मला समिली आ्ह.े मी उद्योग करी् अस्ो पण ् ो पद्ध्वार ्हो् नसेल. शवनायकराव 
भागव् यांच ेपत्र आ्यापासनू माझया सवयी् बदल केला आ्ह.े पश्हली अभयास करणयाची सवय 
पनु्हा सरुू केली आ्ह.े अथवा ्ी सरुू करणयाचया रसतयाला लागलो आ्ह ेअसे म्हिले ्र अशधक 
खरे ्होईल. वाईि सवयी प्यतनाशिवाय लाग्ा्. आळसाचा सपि्ल िरीरास एकदा झाला म्हणिे 
कोणी िाद ूके्याप्माण े् ो तवरर् सव्ल िरीर ्हळू्हळू वयापनू िाक्ो. आ्ा रोि दोन बाि ूशलश्ह्या 
पाश्हिे्. (१७.१.५६ रो.)

यापढेु उत्म उत्म इगं्िी पसु्के शनतय वाचणयाचा पररपाठ पवू्लव् रावसा्हबे ठेऊ लागले. 
याचमळेु तयांच ेइगं्िी लेख वाखाणणयासारख ेझाले.

शम. री्ड ह्ांच े माझ े काल संधयाकाळी पषुकळ भाषण झाले, ्े उत्िेनपर ्हो्े. आमचया 
क्याणाची ्े खरी कळकळ बाळग्ा्. ्ी नसु्ी िबदांनी बोलनू दाखशवणयापरु्ीच ना्ही. कृ्ी 
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करून दाखशवणयाची तयांची इच्छा आ्ह.े तयांनी एक योिना करून ठेवली आ्ह.े ्ी किी काय 
्ी मला तयांनी सांशग्ली आ्ह.े ्ी अिी की आम्ही एलशफनसिन इशनसिि्यिू मधील पाच-स्हा 
शवद्याथवी शमळून आमचया पसं्ीचया शनरशनराळया शवषया् शनबंध शल्ूहन तयांचयाक्ेड पाठवावे. 
तयांना िो्ूडन सव्: एक प्स्ावना आमचया शनबंधां्ील वाकया्ील एक िबद्ही शफरशव्याशिवाय 
तयांनी ्े ्छापनू प्शसद्ध करावे. ्ही खिािोप का करावयाची? ्र ्डॉ. बइुसि यांच े म्हणण े असे 
आ्ह े की परीक्षेमधये िे का्ही शनबंध आम्ही शलश्ह्ो ्े आमच े नसनू आम्हाला शिकशवणाऱया 
प्ोफेसरांच ेआ्हे् . ्ह ेम्हणण ेखोिे पा्डणयाकर्ा ्हा प्यतन आ्ह.े याप्माण ेमाझया वाि्याचा शनबंध 
मी शलश्हणयाच ेठरशवले आ्ह.े (१८५६ रो.) 

आपला सवभाव ्ापि आ्ह.े राग येऊ न दणेयाशवषयी प्यतन करावा असे तयांना वाि् असे व 
तयांचया प्यतनास कवशच्प्संगी यि्ही आलेले शदस्े.

क्ष मला भिे्याशिवाय शनरनू गेला मोठा लचुचा शनराला. याशवषयी माझ ेमन दशूष् करणयाचा 
प्यतन करी् ्हो्ा. ईश्वर तयावर दया करो. (१६.११.५६ रो.)

ने्हमीचया सवभावावरून पा्ह्ा ‘क्ष’ ध्डपण े गेला ्ह े तयाच े निीब! यापढेु राग आवरून 
धरणयाचा तयांचा प्यतन शनतय चाल ूअसे.

मी राग येऊ शदला ना्ही. असेच शनतय साधले ्र मोठा िय शमळशवला म्हणावयाचा. ज्ञ एक 
मोठा लचुचा बनला आ्ह.े अथवा प्थम पासनूच ्हो्ा.” (१४.४.५८ रो.) 

शवनाकारण संभाषण
म्हादवे िास्ती यांच े गे्या िशनवारी वयाखयान झाले तयासंबंधी आमच े बोलण े झाले ्ेव्हा 

मी ्हररपं् मो्डक यांना का्ही अपमानासपद बोललो अिी क्पना करून तया शवषयीचाच शवचार 
करी् बसलेले मला ्े शदसले. मी तयांना तया्ला का्ही प्कार ना्ही असे समिाऊन सांशग्ले. 
आम्ही (मी व शवनायकराव भागव् या दोरांनी) ्मुच ेखरे म् सदर्ूह वयाखयानासंबंधी काय आ्ह े
म्हणनू शवचारले. तयांनी माझया प्श्नांना का्ही्री उत्रे दऊेन उ्डवाउ्डव केली. ्ह ेतयांच ेकरण ेमला 
प्ामाशणकपणाच ेवािले ना्ही व ्सेच मी ्हाररपं् यांना सांशग्ले. पढेु ्हररपं्ांनी म्च शदले ना्ही 
व ्हा वाद येथेच शमिला असे मी समिलो. पण ्े चकुीच ेठरले. ्हररपं् यांच ेमन शवकृ् झाले 
आ्ह.े शवषयग््हण करणयास असमथ्लच झाले आ्ह,े अिी मला भी्ी वाि्े. यापढेु अगदी साधया 
शवषयावरसदु्धा तयांचयािी वादशववाद करणयाच ेकामाकािाशिवाय सो्ूडन शदले पाश्हिे. ्े बशुद्धमान 
व ्रुण आ्हे् . ्थाशप मला असे व ््लन पढेु ठेवण ेइष् आ्ह,े नव्ह ेअवशय आ्ह ेअसे खदेाने म्हणावे 
लाग्े. कारण आ्ािा अस्या शनरुपयोगी शवषयावर आम्ही ्ासांच े्ास रालशव्ो म्हणनू असा 
ठराव करणया् ये् आ्ह ेकी (परमशे्वर स्हाय) या वेळेपासनू सव्ल ्ऱ्हचेा शनरुपयोगी वादशववाद बंद 
करणया् ये् आ्हे् . (१८.२.६१ रो.)

 ्हररपं्ािवळ बोल् अस्ा ्े (्हररपं्) म्हणाले, “्मु्ही केव्हा केव्हा फारच सपष्पण ेका्ही 
वयक्तींशवषयी बोल्ा.’ पढेु थो्ेडसे बोलनू मी तयांना म्हिले. ्होय ्हा माझा दोष मला कळून आला 



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 2 / 728

आ्ह.े परं् ुबे्ाने बोलणयापेक्षा मळुी मौन धारण करण ेबरे म्हणनू िीभ आवरणयाच ेसामथय्ल मला 
द्यावे अिी मी परमशे्वराची प्ाथ्लना करी् िाईन.” (२.४.६१ रो.)

गंगादास शकिोरदास आले ्हो्े ्े म्हणाले, “्मु्ही करसनदास ्ेनसीसारखया ग्ृहसथाशवषयी 
बोल्ाना तयाला अनलुक्षनू ‘भू् ’ िबदाची योिना केली्’ मी म्हिले ्से झाले असले ्र 
तयाबद्ल मला वाईि वाि् आ्ह.े मी तयांना अनलुक्षन कधीच बोललो ना्ही. िर असेल ्र तयांची 
्ों्डी व ्मु्ही सांगाल ्र लेखी माफी मागावयास ्यार आ्ह.े'

िीशव्ाला मौनाने सरुशक्ष्पणा ये्ो, मौन ्ह ेिीशव्ाच ेखरे भषूण आ्ह.े मौन पाळणयाच ेव्र् 
पतकरले पाश्हिे.” (१.३.६१ रो.)

लोकशप्य्ा संपादणयास प्संगशविषेी का्हीचांग्या ्त्वांचा तयाग करावा लाग्ो. पण ्से 
करावयाच ेना्ही असा रावसा्हबेांचा शनश्चय ्हो्ा.

‘्हररपं् मो्डक यांच ेव माझ ेमोठे संभाषण झाले. माझया सवभावा् थो्डा फरक करून माझया 
सवयी आमचया लोकांना िरा रुच्ील असे केले पाश्हिे. असा तयांचा शवषय ्हो्ा. मी तयांना सपष् 
सांशग्ले की सतय व तयाचा आशय अभगंाव्ह िो प्ामाशणकपणा, ह्ांचा िर मला तयाग करावा 
लागेल ्र मी लोकशप्य्ा संपदणयाशवषयी आ्रु ना्ही. मला मनाची िां्ी पाश्हिे िग वािेल ्े 
म्हणो. मनाचया िां्ीचीच मला शकंम् अशधक आ्ह.े (११.७.५७ रो.)

आि सारा शदवसभर अगंा् आळस भरून राश्हला आ्ह ेअसे वािले. तयाच ेकारण अिं्िः 
्हवेची उषण्ा व अिं्िः काम ेपषुकळ करावयाची ्हो्ी आशण नीिपण ेएक्ही झाले ना्ही. एकाच 
चलुीवर एकाचवेळी अनेक पदाथ्ल ्यार करावयाच ेअसले म्हणिे िसे ्हो्े ्िीच बरोबर ्ही गोष् 
झाली असे ना्ही. माझया संसकृ् वाचनाची व भाषां्राची वयवसथा ििी बसवनू ठेवली ्हो्ी ्िी 
इ्र कामाची ठेवली नव्ह्ी. (२४.७.६२ ची. रो.)

क्ष ्ह ेमाझया शवरुद्ध पक्षाच ेवकील ्हो्े. कोिा्ल् तयांच ेसव्ल बोलण ेसंपले व खाली बसले. मग 
माझयािवळ येऊन ्ंि्यां्ील का्ही गोष्ींशवषयींची माश्ह्ी शवचारली मी ्ी शदली. तयासरसे तयांनी 
लागलेच उठून ्ेवढी कोिा्लचया कानावर रा्ली. बाब क्षु् लक आ्ह.े परं् ुमनषुयाच ेअं् िःकरण 
शदसनू आले. मला ह्ांनी इिार्च शदली. या मनषुयापासनू ्हा्भर दरूच राश्हले पाश्हिे. एवढ्यापरु्े 
्ह ेग्ृहसथ माझ ेगरुूच झाले म्हणावयाच.े (िानेवारी १८६४)

नं्र तयांना असे आढळले की मनषुयाचया अवलोकना् िे का्ही शचरसमरणीय असे ये्े 
तयाचप्माण ेिे शचरसमरणीय शवचार आप्या मना् ये्ा् ्े रोिशनिी् नमदू करून ठेवावे. म्हणिे 
आपली सधुारणा आपोआप ्हो्े. (६.७.५५ ची रो.)

या शदवसापासनू रोिशनिी् का्ही सफुि व सुंदर शवचारांचा संग््ह करू लागले.

्डॉकिर अनं् चदं्रोबा यांच ेररी ्डॉकिर गिाननराव यांचयाबरोबर रामायण व इ्र परुाण ेयां्ील 
संशदगधाथ्ल सथलांचा शनण्लय करण ेव अिा सथलांचा श्हदंसूमािावर र्ूडन येणारा पररणाम याशवषयी 
चचा्ल करणया् दोन ्ास रालशवले. असली चचा्ल मला अगदी शनरथ्लक वाि्े. का्ही समिु् ी 
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्डोकया्नू रालवनू शद्याने ्ही ररकामी प्डलेली िागा भरून न शनरा्याने मन अगदी अशनशश्च् 
्हो्े. या अिा शवषयांवर प्यतन करून िकय श््के अ्प भाषण करणयाचा शनश्चय केला आ्ह.े 
(३.८.५५ रो. इ.ं उ.)

भायखळा कलबमधये कन्लल िेकब यांना भिेलो ्े म्हणाले- “श्हदं ूसमाि वाळवेचया कणांनी 
रचले्या दोरख्ंडासारखा आ्ह.े कलब सथापन करणया् िे ् तव आ्ह ेतयाची तयास फार अवशयक्ा 
आ्ह ेअसे मला वाि्े.” ४ (८.९.५५ रो.)

दसरा
सखाराम बाप ूदा्ार (पनवेल) यांचयाबरोबर दसऱयाशनशमत् सीमोलंरनास गेलो. माझी इच्छा 

नस्ा लोकम्ाला मान दऊेन या मौिेचया प्कारा् सामील झालो. आमचया लोकांचा मोठेपणा 
नष् झा्यापासनू ररकामी प्डलेली िागा अस्या शनरथ्लक गोष्ींनी ्ह ेभरून काढी् आ्हे् . यांचा 
अगदीच उपयोग ना्ही असे ना्ही पण तया ल्हान मलुांसच िोभणाऱया आ्हे् . (२०.१०.५५ रो.)

िेफे्ि यांचा फ्ें च राजयक्रां्ीवरचा शनबंध वाचला. तयापासनू सधुारकांनी ध्डा घयावा. तयांना 
लोकांचया सवयी, मनोभावना, रीश्भा्ी व प्तयक्ष धम्ल एका शदवसा् बदलनू िाकावयास पाश्हिे 
आ्हे् . िण ूकाय मनषुय ्हा शचखलाचा बनशवलेला आ्ह ेव मना् येईल तयाप्माण ेतयाला आकार 
दे् ा येईल. (२४.२.५६ रो.)

्हररदास
भाऊंक्ेड ्हररदासांशवषयी बोलण े झाले. मळूचा कथांचा उद्िे एकीक्ेड िाऊन आ्ा कथा 

म्हणिे िदु्ध लोकरंिनाच े् माि ेझाले आ्हे् . लोकापदिेास मळू कारण उपदष्े्यामधये िो पे्मळपणा 
असावा लाग्ो ्ो िाऊन निवेपणा आला आ्ह.े शत्रंबक बावा चांगले गवई व वयतुपनन आ्हे्  असे 
सांग्ा् परं् ुप्ाचीन ्हररदासांसारखा साधपेणा ईश्वरभक्त इतयादी का्ही तयांचया् शदस् ना्ही्, 
साधारण री्ीने िी् सारमं्डळ, कर्ाल, सारंगी इतयादी संगी् व गाण ेबिावण ेयाच ेप्ाब्य ्ी 
कथा नव्ह.े एक नवीन नािकपद्ध्ी म्हिली अस्ा चालेल. (२६.८.५७ म. उ.)

िेव्यावर बवते यांचयाक्ेड िाणयापवूवी एक नाशिककर ्हररदास आले ्हो्े. तयांना शबदागी शदली. 
आ्ा शवद्या म्हणिे िदु्ध पोिाकर्ा असा या लोकांचा समि आ्ह.े आशण एकदा पोिास शमळाले 
मग ्े कसली अपेक्षा करी् ना्ही्. पवूवीचया आप्या लोकांना फार शवद्येची अशभरुची असे. शवद्या 
्ही शवद्या म्हणनूच ्े संपादी्. केवळ पैकयाच ेसाधन म्हणनू ना्ही. यामळे तयावेळी मोठमोठे शवर्ान 
्होऊन गेले. आ्ा तयाच ेसमरण केले पाश्हिे. (३०.८.५७ रो.)

वाचकाशभरुची
मलुकी खातया्ील शम. लॉरेनस, शनझामपरू येथे, भिेले. तयांनी एक चमतकाररक गोष् सांशग्ली. 

श्ने श्हदंी समािा्ील वाचकवगा्लचया अशभरुचीशवषयी चांगली क्पना ्हो्े. कोण्ी पसु्के 
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वारंवार वाचली िा्ा् ्हा प्श्न पणु े येथील नेशिव्ह लायरिरीचया वयवसथापकास शवचार्ो ्ो 
म्हणाला, ‘लंदनचया लोकांच ेर्हसय’ या माले्ील पसु्के इ्कया वेळा वाचली िा्ा् की ्ी दोन 
वेळा बांधनू झाली; म्हणिे ्ह्लीची तयांची बांधणी श्सरी आ्ह.े५ (२८.१२.५५ रो.)

उपपत्ी
रायग्डचया बािलूा शफर् अस्ा वाळसखदु्ल, पणदरेी, दापव्ड, पाने, मांगणु या स्हा गावा् 

गाव प्हारा करणयास म्हार नव्ह्ा, तयाच ेकाम दवेीच ेभग् करी्. कारण असे सांगणया् आले 
की लगनाचवेेळी ग्ामदवे्ेला का्ही वस् ूअप्लण करावी लागे. ्ी के्यावर दवेी प्साद म्हणनू तया 
मनषुयास का्ही दाशगने दे्  असे. परं् ु ्े पर् द्यावे लाग्. एका म्हाराने याप्माण ेका्ही दाशगने 
रे् ्यावर पर् शदले ना्ही् म्हणनू श्ने शाप दऊेन ठेशवला की या स्हा गावा् कोणतया्ही म्हाराची 
वस्ी व्हावयाची ना्ही. (१२.१.५६ रो. म. उ.) 

(प्तयेक सामाशिक पररशसथ्ीची धाशम्लक उपपत्ी लावणयाची प्वतृ्ी एकमकेां् प्स्ृ्  
असले्या या गोष्ीं् शदसनू ये् आ्ह.े)

्मुचा धम्ल कोण?
शफरावयास गेलो ्हो्ो. शबऱ्हा्डाक्ेड वळ्यावर मी गोशवंदििे यांना शवचारले, “्मुचा धम्ल 

कोण?' तयांना पिकन उत्र दे् ा आले ना्ही. मग मी तयांना म्हिले माझया ्हिारो दिेबांधवांची व 
्मुची अवसथा एकच आ्ह.े पषुकळास आपला धम्ल काय ्ह ेसांग्ा ये् ना्ही. यास तयाची मानय्ा 
्हो्ी असे शदसले.” (४.२.५९)

दारूबािी
शिरगांव येथे कु्डामढेीची ररे पा्ूहन वाईि वािले परं् ुयेथे दारूच ेदकुान ना्ही ्ह ेपा्ूहन सं्ोष 

वािला. दारूबािी ्हा गावढ्या लोकांना ि्डलेला म्हावयाशधच आ्ह.े (२५.२.५९ रो.उ.)

सधुारणचे ेभशवषय
मगंळदास यांचके्ेड शफर्ा शफर्ा गेलो ्हो्ो. तयांनी मला सधुारकांचया म्ांशवषयी व ्े 

अनसुरी् असले्या मागा्लशवषयी पषुकळ प्श्न शवचारले व सधुारकांची अप्तयक्ष री्ीने थट्ा केली 
+ + + मंगळदास म्हणाले, येतया द्हा वषाहं् आमचयामधये यरुोपीयन लोकांप्माण ेनाच सरुू ्हो्ील. 
याशवषयी मात्र मला संिय वािला.

अशचतंय प्कार
केरोपं् यांचयािवळ मसेमरेरझम,् मनोधम्ल, आतमसवरूप, सषृ्ी व श्चा क्ा्ल, िीशव् क ््लवय, 

मरणानं्रची शसथ्ी इतयादी शवषयांवर भाषण झाले. उलि सलुि कारणांच ेशववेचन झाले. बिलरच े
(सादृशय संबंध) व बकले यांचा (बाह् िनूयवाद) या ग्ंथा्ील ्त्व, मनषुयाचया शवचारिक्तीची 
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मया्लदा, अधयातमिास्तासंबंधी फार वयापक सवरूपाची शवधाने ठोकून दणेया् असलेली भी्ी, 
याशवषयी्ही संभाषण झाले. मग बाळिास्ती िांभकेर यांच े चररत्र, श्हदंी लोकांच े िारीरसामथय्ल 
व तयाचया वधृयथ्ल योिलेले ्हाशनकारक उपाय या शवषयांक्ेड्ही वळलो ्हो्ो. अगदी पश्ह्या 
शवषयांवर बोल्ाना केरापं्ांनी एक गोष् सांशग्ली ्ी अिी- िेव्हा िेव्हा ्े सव्: अथवा तयांच े
बंध ूयांना का्ही दखुण ेये् असे तयाचया अगोदर तयांचया मा्ोशीचया ्ळवयाला कं्ड सिु् असे. 
चमतकाररक पण अशचनतय! (१०.६.१८६३ रो.)

लोकभ्म
िांभळूपा््डयािवळ परळी गाव आ्ह े्ेथे आलो. बाळा वगैरे माणसे मागा्ूहन आली. रामभाऊ 

धामणसकर यांचया प्डवी् उ्रलो. ्े म्हणाले “‘्मु्हाला आनंदाने िेव ू रालणयाची इच्छा 
आ्ह.े पण मी कऱ्हा्डा आ्ह.े पररचयाशिवायच े लोक आम्हांक्ेड िेवावयास अनमान कर्ा्. 
(३०.५.१८६४)

मारवा््डयांचया बाकया
मारवा्डी लोक व तयांचया काढले्या बाकया या पलेगाचया साथीप्माण ेमला भी्ीप्द वाि्ा्. 

(१७.५.५६ रो.)

शिस्
एक फार ब्ेड ग्ृहसथ सिू्डनि शलिररी सोसायिीचया मलुींचया िाळे् गेले. परं् ु वगा्ल् गेले 

ना्ही्. िाळा पा्हणयाचा ्हे्  ुनव्ह्ा. आप्या िा्ीची मलुगी लगनाची ्ेथे ्हो्ी ्ी सव्:कर्ा 
प्हावयाची ्हो्ी. म्हणनू तयांनी श्ला पा्हणयाच े या िाळे् ठरशवले ्हो्े. म्हणिे कोणाला 
समि्याशिवाय श्ला पा्ह्ा यावे ्ह ेिेव्हा मला समिले ्ेव्हा मास्रास बिावनू सांशग्ले की 
आमचया िाळा नवऱया मलुीच ेबािार ना्ही्. (१.२.१८६५.)

सवपन
रावसा्हबे ्ह े सवपनदिवी व सवपनांवर भरवसा ठेऊन तयांचया दृष्ां्ाची वाि सवसथपण े बर् 

बसणारे नव्ह्े. व बऱयाच प्कारचया गोष्ी रोिशनिी् तयांनी शल्ूहन ठेवले्या आ्हे् . तयां् 
दोनवेळा सवपने ६ काय प्डली तयाचा उ्लेख आढळ्ो. तयां्ील एक असे आ्ह े-

“आि प्हािेस पाच वाि्ा सवपन (पाश्हले) एक ल्हान ्हत्ी अबंारीस्ह पढेु आला आशण 
िवळ तयाची आई ्हो्ी श्ला शपणयास लागला व रिंानाद िवळ झाला.” 

मनी वसे ्े सवपनी शदसे. एका मोठ्या गिान्लकमी सनेह्ाच े दसुऱया मोठ्या गिान्लकमी 
सनेह्ाचया माफ्ल ् काम करणयाचा रावसा्हबेांचा मानस ्हो्ा ्शर्षयक फार शचं् न के्याने अं् ग्ल् 
शवचाराला असे सवरूप आले असावे.
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पढुच ेपढेु
्डॉकिर पीि यांनी आप्या कामाचा चाि्ल घयावयास सांशग्ला. तयांनी चाि्ल शदला व मी रे् ला. 

कागदावर उभय्ांनी सह्ा के्या. मग ्डाकिर पीि यांनी उपदिे केला की ‘फार पढुच ेपढेु करू नका. 
म्हतवाच ेकाम अस्याशिवाय शम. ्हॉव्ड्ल यांना भिूे नका.' (१०.३.५७ राे.)

अपात्री दान
आि सकाळी िेऊन ऑफीसा् िाणयाच े् यारी् ्हो्ो व दादा काळे यांचयािवळ बोल् ्हो्े. 

इ्कयां् एक रिाह्मण म्हणशवणारा मनषुय आला, तयाने पारायणाच ेशनशमत् सांगनू गाऱ्हाण ेरा्ले. ् ो 
माझया ओळखीचा नव्ह्ा ्थाशप मी तयाचया वेषावरून दशक्षणा शदली. पढेु ्पास कर्ा ्ो खराब 
चालीचा मनषुय आ्ह.े ्ेव्हा अस्यास दणे ेअधम्ल आ्ह,े असे म्हादवे िास्ती (्छापखानया्ील) 
यांच ेिवळ ठरले.

“असा ठराव कर्ो की धम्ल करण े्ो खालील िथवीवर करावा. 

१. अनाथ अगर इ्र रीतया सतपात्र असा खात्रीचा असेल ्र. ना्ही्र दसुऱया अयोगय अथवा 
अनोळखीचया रिाह्मणास ्ो रिाह्मण म्हणनू का्ही दऊे नये.”

खरे सशुिशक्ष् कोण?
नं्र गोशवंद नारायणिी यांना भिेलो. ्ेथे वाद झाला. मी सांशग्ले की ्मु्ही जयांना सशुिशक्ष् 

म्हण्ा ्े ्से ना्ही्. पसु्की शवद्येच े शनरशनराळया शवषया् का्ही पाठां्र रोकपट्ीचया योगाने 
अस्या लोकांक्ूडन ्हो्े. परं् ुिोपयहं् तयांना चांग्या सवयी ि्ड्या ना्ही्, िोपयहं् ्न, मन, 
धन, यांचा आपण उपयोग कसा केला तयाचा नीि झा्डा परमशे्वरास द्यावा लागेल अिी िबाबदारी 
तयांना वािू लागली ना्ही ्ोपयहं् तयांना सशुिशक्ष् म्हणण ेमौया्लचा प्कार आ्ह.े (१३.१२.५७ रो.) 

कुमाग्लव्वी दोस्
दोस् आ्ह ेआशण ्ो कुमाग्लव्वी झाला ्र लागलीच तयाची दोस्ी ्ा्डावी. (६.९.५८ रो.) 

सकाळी ९ व १० चया दरमयान एक इसम X X X आला व म्हणाला, “मी आप्या वश्डलांचा 
शमत्र आ्ह ेव अमकू शठकाणचया शदवाणिीचा आशश् आ्ह.े बोल्ा बोल्ा समिले की तयाला 
दोन बायका असनू तयांना रानोमाळ िाकून वेशयेचया नादी आ्ह ेव म्हणनू शदवाणिींची मिवी संभाळून 
आ्ह.े असा वाईि मनषुय आ्ह े्ह ेमला प्थम माश्ह् नव्ह्े. मी तयास अस्या व ््लनाबद्ल शनद्लयपण े
बोललो. शदवाणांचया ओगंळ कारभाराबद्ल्ही बोललो. ना्ेवाईक म्हणनू ्मुचा संबंध सिुलाच 
आ्ह.े ्मु्हापेक्षा मी गरीब आ्ह ेपण अगदी गरीब ना्ही. ्मुचया पैिाची मला अपेक्षा ना्ही, इतयादी. 
तयाच ेमििवळ काम ्हो्े परं् ु् ो बोलला ना्ही. मग येईन म्हणनू शनरनू गेला. मी सांशग्ले श्ह्ेच्ुछ 
म्हणनू बोललो. मला तयांचया पैिाची गरि ना्ही व या गोष्ी तयांचया कानावर िावया म्हणनूच 
बोललो.” (२९.११.१८६३ रो.) 
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श्हदंी व इगं्ि यां्ील एक भदे
“खपू म्ेहन् रऊेन काम करणयावर, नेिाने अभयास करणयावर, श्हदंी लोकांचया सवभावा्ील 

एकांगीपणा व आळस ्ह े िे दोन गणु आढळ्ा् तयावर, शविषे शवस्ृ् पण,े गणप् कृषणािी 
्छापखानेवाले यांच ेशचरंिीव कान्होबा यांना वयाखयान शदले व या दोन गणुांची यरुोपीयन लोकांची 
नानाशवषयी आकलन करणयाचया िक्तीिी व उद्योगिील्ेिी ्लुना करून दोरा् शक्ी अं् र 
आ्ह े्े दाखशवले व सांशग्ले की ्मु्हाला लागेल ्से सा्हायय करणयास मी सजि आ्ह.े” रो. उ.

“रामभाऊ साठ्ये भिेले ्हो्े. ्े म्हणाले ‘शम. ्हिंर यांना मराठी चांगले ये्े. कोणाची फारिी 
मद् रे् ्याशिवाय सव्ल काम मराठी् शल्ूहन रे् ा्. या दिेी येऊन तयांना २-४ मश्हनेच झाले.” 
याच ेनाव अनॅगलोसॅकसन लोकांची उद्योग करणयाची िक्ती व प्ी्ी!

नवे वष्ल
“आि १८६३ साल संपले. ईश्वर माझवेर कृपा करो व येतया वषवी शनरं्र नयायपथाने क ््लवय 

करी् र्हाणयास मला िक्ती दवेो.” (३१.११.१८६४)

क्षमािीलपणा
एका नोकराम ्ो नोकरी्नू िा्ाना पत्र- “ईश्वराने मला माझया सव्ल अपराधांची क्षमा करावी 

म्हणनू मी इशच्छ्ो, तयाप्माण ेमी ्मु्हांस मिसंबंधी सव्ल अपराधांची क्षमा कर्ो.” (२.१.१८६५)

सयू्लप्काि
काय काम करावयाच े असेल ्े सयू्लप्काि अस्ा म्हणिे शदवसासच करून घयावे व रात्री 

शदवा ठेवनू का्ही्ही करावयास प्ूड नये. यासंबंधी फशनकलनने यकु्ती सांशग्ली आ्ह.े ्ीशवषयी का्ही 
माश्ह्ी असली ्र कृषणािीपं् नलूकर यांनी शवचारली आ्ह.े ्े शलश्ह्ा्िः-“कराचीस एक मनषुय 
्हो्ा ्ो तया यकु्तीबर्ुहकूम वाग् असे. वरील शनयम कसा काय्ल पाळ्ा ये्ो ्े बरावयाच ेठरशवले 
आ्ह.े”

िशमनीचा मालक कोण?
ग्ेि शरििन व आय्ललं्ड येथील रॉयल एशियाशिक सोसायिीचया १८४१ चया माशसक पसु्काचया 

४६ वया पाना् कन्लल ्डाईकस यांनी शलश्हले आ्ह ेकी, सव्ल िमीन प्िेचया मालकीची आ्ह,े रािाची 
ना्ही. (रो. १८६१) 

उत्म शभक्षावळ
नाना मोरोिी ७ यांचया मलुाचया मुिंीला गेलो ्हो्ो. मलुास भगवद्ी्ा शमक्षावळ रा्ली. ्ो 

आ्ा शवद्याथवी दिे्  प्शवष् झाला. तयाला ्हचे बक्षीस उशच् आ्ह.े (२०.५.१८६३)
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ओिाळग्
“क्ष ग्ृहसथ वारंवार पिैासंबंधी माझा फायदा ्होईल असे कर्ा्. मला यांच ेभय वाि्े. माझ े

शवचारसवा्ंत्य व शक्रयासवा्ंत्य नष् ना्हीना ्होणार?” (४.४.१८६४ रो. इ.ं उ.)

अं् िःकरणाची खोली
“मनषुयाचया अं् :करणाचा पणू्ल वेध रणेारा एक्ही मनषुय ना्ही.” (८.११.१८६५) 

प्संगी न ्डगमगणे
“लखमीदास यांनी शवचारले पांिरपोळाची नीि वयवसथा लावावयाची आ्ह.े ्मु्ही माझबेरोबर 

काम करावयास याल काय? मी सांशग्ले प्संगी ्मु्ही न ्डगमगाल व लोकांच ेश्ह् ्हो् असेल ्र 
मी कबलू आ्ह.े” (१८.१.१८७२)

ि्हाणपण शवरुद्ध सौखय
“१८७८ साल संपले अशधक ि्हाणपण प्ाप् झाले. िरी तयाच प्माणाने सौखय ना्हीसे झाले ् री 

मी दवेाचा आभारी आ्ह.े” (३१.१२.७८) 

अ्डचणीिी झग्डा
“माझी नोकरी शफर्ी आ्ह.े र््डयाळाप्माण े वक्तिीर वाग्ा ये् ना्ही. ्थाशप एवढ्या 

अ्डचणी््ही प्यतन केला पाश्हिे व करीन. िेवढ्या अ्डचणी मोठ्या ्ेवढे मोठे शेय तया शिंकून 
िाकणया् आ्ह.े” (२०.१.५६ रो. इ.ं उ.)

िमाखचा्लचा उपयोग
“नं्र मी माझा िमाखच्ल शलश्हला का्ही खच्ल कमी केला पाश्हिे. शफर्ीवरून मळू शठकाणावर 

आ्यावर एक ग्डी व एक रिाह्मण कमी केला पाश्हिे. एक ग्डी व एक रिाह्मण मला परेुल.” 
(१४.२.५७ रो. इ.ं उ.)

न कळ् दसुऱयाचया ्हककाच ेअश्क्रमण
रावसा्हबेांचा एक सवभावशविषे असा ्हो्ा की ्े दसुऱयाचया ्हककाला बाधक असे कृतय न 

करणयाची खबरदारी स्् रे्  अस्. ्री्ही न िाण्ा अश्क्रम झा्याच ेउदा्हरण तयांनी ्डायरी् 
शल्ूहन ठेवले आ्ह.े

कुलाबा शि्ह्ा् शव्हशििर अस्ाना शफर्ीवर ्हो्े. रात्री एका ग्ृहसथाक्ेड वस्ीला ्हो्े. 
प्ा्िः उठून बश्हशद्लिलेा दरूवर परसावा्नू िाऊ लागले. ्ेव्हा एकाने तयांना ्हाक मारून शवचाररले 
‘दादा कोठे िा्ा? या शठकाणा्नू र्हदारीचा रस्ा ना्ही.' ्ह ेऐकून रावसा्हबेांनी रस्ा बदशलला व 
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रोिशनिी् शल्ूहन ठेवले की ‘चकूुन का ्होईना पण दसुऱयाचया ्हककाच ेअश्क्रमण झाले ्ह ेवाईि 
झाले.'

माननीयांचा सनमान
श्हदंसुथाना् काम करणाऱया सकाॅशिि शमिनरी सोसायिीच ेपश्हले शमिनरी रेव्हरेन्ड ्डोना््ड 

यांचया समरणाथ्ल -(२० नोव्हेंबर १८२८)
(वरील रेव्हरेन्ड बवुांचया सनमानाथ्ल रावसा्हबेांनी ्डायरीच ेसबंध पषृ्ठ खच्ल केले आ्ह.े अग्भागी 

उपररशनशद्लष् दोन ओळी शल्ूहन मधये वरप्माण ेररकामी िागा िाकून िवेिी नसु्ी ्ारीख िाकली 
आ्ह.े ्ही ्ारीख वरील रेव्हरेन्ड बवुांची या दिेां् पाय ठेव्याची असेल. कधी कधी का्ही थोर 
लोकांचया भिेीचया प्संगांच ेवण्लन आढळ्े.)

लॉ्ड्ल ्डफररन यांची भिे
(लॉ्ड्ल ्डफररन कलकत्यास आले ् ेव्हा तयांची व रावसा्हबेांची पाश्ह्या श्हदंी ग्ृहसथाची म्हणनू 

लॉ्ड्ल ररपन यांनी ओळख करून शदली. ्ी लवकरच दृढमलू झाली असे पढुील संभाषणाचा वृ् ां् 
रावसा्हबेांचया रोिशनिी् साप्ड्ो तयावरून शदस्े.)

लॉ्ड्ल ्डफररन: मी रे् ली आ्ह ेअिी ्हा्ांची खचुवी ्मु्ही बसावयास रे् लीच पाश्हिे.

मीिः आ्ह े्हा चालेल, ्ीवर सखुाने बस्ा ये्े.

लॉ्ड्ल ्डफररनिः ना्ही. (लॉ्ड्ल ्डफररनसा्हबे उठले व आपले िबद कृ्ीने खरे करून दाखशवणयास 
मला एक, ्हा्ांची खचुवी तयांनी आणनू शदली.) नं्र बंगाली शवद्याथवी, सरकारी नोकऱया व सव्ंत्र 
धदं ेयाशवषयी बोलण ेझाले. तयावरून ्े कायम धानयाचया पद्ध्ीवर८ रावसा्हबेांनी नेले.

लॉ्ड्ल ्डफररनिः ्मुचया इक्ेड कायम धानयाची पद्ध् आ्ह ेअसे मला वाि्े.

मीिः ना्ही म्हाराि! ्ी केव्हा आम्हास शमळेल ्े सांग्ा ये् ना्ही. ्ह्लीची पद्ध्ी पंगु् ा 
आणी् आ्ह.े नं्र बंगाली लोक जयांचया पवू्लिांना मराठ्यांचया खदंकापलीक्ेड मराठ्यांनी ्हाकून 
शदले तयांचयाशवषयी बोलण े झाले. नं्र बंगाली लेखकांशवषयी बोलण े शनराले. ्ेव्हा सरुेंद्रनाथ 
बॅनिवीचया नेमस् लेखांची रावसा्हबेांनी प्िसंा केली. पढेु श्हदंसुथाना्ील भाषांशवषयी गोष् शनराली.

लॉ्ड्ल ्डफररन: ्मुची एकादी भाषा मला शिकली पाश्हिे असे ्मु्हाला वाि्े काय?

मीिः इ्का वेळ लॉ्ड्ल सा्हबेांना शमळणार ना्ही. ररगु् ी श्हदंसुथानी कदाशच् उपयोगी प्ेडल. ्हा 
नसुतया वेळेचा प्श्न आ्ह.े

लॉ्ड्ल ्डफररनिः (कागदांनी व फायलींनी भरले्या पेि्यांक्ेड बोि दाखवनू) पाश्हले्! मला एवढे 
काम रोि करावे लाग्े. मी इक्ेड द्हा ्ास लाव्ो व श््के परु्ील असे मला वाि्े. 

मी: ्होय इ्का वेळ पषकळ खरा, या ऑशफसमधये काम म्हणिे एका मोठ्या शगरणीचचे आ्ह.े 
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लॉ्ड्ल ्डफररनिः खरे आ्ह.े शम. म्ंडशलक ्मु्ही सांगा ्मु्हाला शक्ी भाषा ये्ा्? 

मी: मराठी, गिुरा्ी, शसंधी, श्हदंसुथानी (म्हणिे श्हदंी म्हणी) संसकृ्, इगं्िी व थो्डीिी  पिय्लन 

लॉ्ड्ल ्डफररन: ्मुच ेलोक खरोखर धयाना् ठेवणयासारखया तवरेने इगं्िी बाेल्ा्. एके शदविी 
मला फ्ें च भाषे्  बोलायच े्हो्े. पण ्े मला साेपे गेले ना्ही. 

मी: तयां् नवल ना्ही. मी ए. बी. सी. ्ही इगं्िी अक्षरे बारावया वषवी शिकावयास लागलो. 
बरे असो शसम्याला मला केव्हा िावयाच े तयाचया ्ारखा दशैनक वतृ्पत्रांनी ठरवनू िाकले्या 
शदस्ा्. तया बरोबर आ्हे्  काय? का्ही शदवस अगोदर िाणयाची मला परावनगी पाश्हिे.

लॉ्ड्ल ्डफररन: अलब्. ्िा ्ारखा मला ठरवावया लाग्या याच े कारण गरीब शबचाऱया 
कारकून लोकांना आपली माणसे नेणयाची वयवसथा करावी लाग्े.

नं्र रावसा्हबेांनी िाणयाची परवानगी रे् ली व पनु्हा केव्हा केव्हा येणयाची माशग्ली.

लॉ्ड्ल ्डफररन: ्मु्हाला वािेल ्ेव्हा! (१९.१.१८८५)

m

संदभ्ल शिपा -

१. या िपाच ेउदक शस्तया्ही सो्ड्ा्. लेखकाचया मा्ोशी अद्यापपय्ल् सो्डी् आ्हे् . या 
 मतं्राचा संक्प करून उदक सो्ड्यास स्हिप्वतृ् श्वासोश्वासाचया बरोबर िप स्हि ्हो्ो 
 अिी का्ही क्पना याचया मळुािी आ्ह.े

२. दीढ पंचपात्री.

३. एश्फनसिनकृ् श्हदंसुथानचया इश््हासाच ेभाषां्र.

४. (Hindus are like a rope of sand. I think they want the clubbing principle very much.)

५. आि सत्र वषाहंनी ्ी अशभरुची ्िीच आ्ह ेकी काय? नसेल.

६. रोिशनिी् शलश्हलेले दसुरे सवपन 'स्तीशवर्ह' या प्करणा् शदले आ्ह.े

७. ्ह ेप्भ ुग्ृहसथ शकतयेक संसथाना् शदवाण ्हो्े. मुबंईस चीफ पे्शस्डनसी मशॅिसटे्ि ्हो्े.

८. ्हा शवषय रावसा्हबेांचा आव्ड्ा अस्यामळेु तयांनी ्ही संधी वाया िाऊ शदली ना्ही.

mmm
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। य आ्णृतवशव्थ्लन कणवी । 
॥ अदिुःख ंकृणवननमृ् ं संप्यच्छन ्॥ 

। ्ं मनये् शप्रं मा्रंच । 
॥ ्सम ैन दृह्तेकृ्मसय िानन ॥ १ ॥ 

                                                (शवषणसुमृ् ी)

रावसा्हबेांच ेमराठी शिक्षण खदु् तयांच ेव्डील नानासा्हबे यांनीच केले. गावा् मराठी िाळा 
्हो्ी. रोिशनिीप्करणा् शदनचयतेचा मसदुा शदला आ्ह े्ो म्ंडशलकांसारखया प्श्शष्ठ् शपशढिा् 
रराणया्ील मलुांचया शिक्षणास िोभले असाच आ्ह.े आ् सन शदला आ्ह े्ो १८४४ आ्ह.े ्ो 
खरा धरला व नसु्ा नमनुयाला म्हणनू का्ही्री का्पशनक शदला ना्ही असे धरले म्हणिे तया्ील 
गोष्ी रावसा्हबेांना लाग ूकरावयास ्हरक् ना्ही; कारण तयासाली रावसा्हबे मरुू्ड मकुकामीच ्हो्े. 
१८४५ साली ्े रतनाशगरीस इगं्िी शिकावयास गेले. मसदु्यां् नाग ुअणणा, दवेधर व बाबा सामल 
यांचयाक्ेड आवतृ् म्हणावी असे सचुशवले आ्ह.े परं् ुनागअुणणा ्ह ेजयोश्षी व वैद्य ्हो्े. दवेधर 
शवर्ान रिाह्मण ्हो्े. बाबा सामल ्ह ेग्ृहसथ ्हो्े. म्हणनू रावसा्हबेांच ेमराठी शिकवणारे गरुुिी बाबा 
सामल अस्ील शकंवा नस्ील. पढेु असे म्हिले आ्ह े'िाळे् िावे' पण ् ेथे शिक्षकाच ेनाव शदलेले 
ना्ही. यावरून रावसा्हबेांच ेमराठी शिकवणारे गरुु कोण ्े नककी कळ् ना्ही व तयांचया शिक्षणाचा 
कोण्ा पररणाम रावसा्हबेांचया िीलावर झाला ्े सांग्ा ये् ना्ही.

रतनाशगरी येथील इगं्िी िाळे्ील गरुुिी राम बाळकृषणािी ्ह े्हो्े. तयांच ेत्रोिक चररत्र प्करण 
४ मधये शदले आ्ह.े रावसा्हबेांची तयांचयावर भक्ती अतयं् ्हो्ी व तयांच ेशिषयावर पे्म ्सेच ्हो्े.

रावसा्हबे मुबंईस एश्फनसिन इशनसिि्यिू मधये आ्यावर तयांना उत्मोत्म गरुुिींचा लाभ 
झाला तया्,

रावसा्हबेांच ेगरुुिी

प्करण ८३ 
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्डॉकिर ्हाक्ल नेस
 ्ह ेप्मखु ्हो्े. ्ह े शवर्ान इगं्ि ग्ृहसथ १८३५ साली प्थम श्हदंसुथाना् आले. तयांचा संबंध 

िाळाखातयािीच ्हो्ा. तयांचयाक्ेड इगं्िी सारसव् व ्त्वज्ञान ्ह ेदोन शवषय शिकशवणयाच ेकाम 
असे.

शिक्षणावर दखेरेख ठेवणयाकर्ा िो बो्ड्ल नेमलेला ्हो्ा तयाचया सभासदांिी यांचा शनतय 
संबंध असे. तयांनी यांची नेमणकू इशनसिियिूचया मखुयाधयापकाचया िागेवर केली ्हो्ी. शिवाय 
सरकारी िाळांच ेसपुररनिेन्ेडनि ्हचे ्हो्े. शवद्याथवी म्हणनू रावसा्हबेांना यांच ेअन्ेवाशसतव र्ड्या 
शदवसापासनू लवकरच तयांची ्ुहिारी पा्ूहन ्डॉकिर ्हाक्ल नेस प्सनन झाले. तयामळेु रावसा्हबेांचया 
क्याणावर यांची दृष्ी सारखी ्हो्ी.

“शव्हशििरचया िागा नवयाने झा्या तयावेळेस दशक्षण कोकणा् अथवा शसंधमधये नेमणयास 
योगय म्हणनू जया लोकांची नावे मी सर पेरी यांना सचुशवली तयां् ्मुच ेनाव ्हो्े. इनसपेकिरांचा 
पगार १५० असनू ्हो्ा खालचया लोकांची नेमणकू करणयाचा अशधकार तयांना शदलेला आ्ह.े 
मधुोळचया चीफची शिकवणी ्मु्हाला शदली अस्ी. परं् ु भासकर दामोदराने ्ी पतकरणयाच े
नाकारले. ्मु्ही ्सेच केले अस्े्. परं् ुदृष्ीआ्ड म्हणनू मला ्मुचा शवसर प्ेडल अिी भी्ी 
बाळग ूनको.” (४.५.१८५५ च े्डॉकिर ्हाक्ल नेस यांच ेपत्र) 

यांच े शिषयांिी व ््लन फार चांगले अस्यामळेु ्े सवाहंना शप्य झाले ्हो्े. ्ह े आ्यापासनू 
मलुांची संखया सारखी वाढ् गेली. कालमानाने वाढ्च गेली अस्ी, ्ह ेखरे आ्ह.े ्थापी श्ची 
शविषे वाढ ्होणयाच ेकारण यांचया अगंा् मलुांच े शचत् आकष्लण करून रणेयाची िक्ती चांगली 
्हो्ी, या् िकंा ना्ही. ्ह ेशिषयिनांना सम्ेने व मम्ेने वागवी्. 

२.९.१८६३ चया पत्रा् रावसा्हबेांनी क. िेकब यांना कळशवले की - ्डॉकिर ्हाक्ल नेस ्ह े
शप्शनसपॉल अस्ा शवद्याथवी गरीब असो् शकंवा शीमं्  असो् दोरांस्ही सम्ेने वागवी्. शवद्याथाहंची 
शीमं् ी तयांना शविषे री्ीने वागशवणयास ्हे्  ू झाली ना्ही. सभय व ््लन शीमं् ापेक्षा लाच धरून 
बसलेले नस्े ्ह ेतयांना मा्ही् ्हो्े. श्हदंी समािाची अं् िःशसथ्ी तयांना कळून आली ्हो्ी. तयाच े
्हो् असलेले शसथतयं्र्ही तयांना शवशद् ्हो्े. सारांि तयांचयामधये शभक्षकुी सवभाव शदसनू ये् नसे. 
शभक्षकुी सवभाव म्हणिे काय ्ह ेउदा्हरण दऊेन सपष् कर्ो. अ आशण ब ्ह ेदोन शवद्याथवी एकाच 
वगा्ल् आ्हे् . अ चा बाप लखोप्ी आ्ह.े अ ्हा बिु सिाशकंग राल्ो व भपकेदार पोषाख कर्ो. 
ि्हागीरदाराचा प्डला! गरीबीमळेु ब िवळ असली सामग्ी ना्ही. शप्शनसपॉलने अ िवळ येऊन 
्हस्ांदोलन पवू्लक “आपले कुिल आ्ह ेना?' म्हणनू शवचारावे. का ्र '्ो ब्डा साब!' ब िवळ 
्हस्ांदोलन कोठले! कुिल-वतृ्शवचारणा कोठली! तयाचयािी अशधक वाईि व ््लन नसले ्री मदु्ाम 
दाखशवलेले औदासीनय ्र खरे! ्ही म्हणावी यिमानाचया संभावनेवर-तयाचया िामदारखानयां्ील 
द्रवयावर अवलंबनू असणारी शभक्षकुवतृ्ी! ्ी ्डॉकिर ्हाक्ल नेस यांना ठाऊक नव्ह्ी!”
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्ह े१८६० साली पेनिन रऊेन दिेी पर् गेले. ्ेव्हा सव्ल िनुयानवया शवद्याथयाहंनी शमळून तयांना 
बारा ्हिार रुपयांची रककम मोठ्या गौरवाने कृ्ज्ञ्ापवू्लक अप्लण केली.

आप्या शवद्याथयाहंना कॉलेि सो्ड्यावर कोण्ी पदवी प्ाप् झाली व तयांची सरकारा् 
शक्ी बढ्ी झाली व समािा् केवढी प्श्ष्ठा वाढली याची चौकिी करून तयांनी एक नोंद करून 
ठेवली ्हो्ी. व इगंलं्डला गे्यावर्ही तयांची चौकिी करी् अस्. तयांनी १७.९.१८६३ चया पत्री 
रावसा्हबेांना शवचारले की िवेि्या परीक्षे् िनाद्लन सखाराम उत्ीण्ल कसा झाला ना्ही याच ेमला 
आश्चय्ल वाि्े. ्ो आ्ा आळिी झाला की काय? 

यांचया १७.१०.१८६२ चया पत्रावरून असे कळ्े की एश्ंडबरो्ूहन गलॅसगोला िाणाऱया 
आगगा्डीचया ्डबयांचा अपरा्ाने नाि पषुकळ ्होऊन भयंकर प्ाण्हानी झाली. सदुवैाने यांचया 
िीवावरचा मोठा भयंकर प्संग िळला! कारण नेमके द्हा शदवस अगोदर तयाच रसतयाने यांची गा्डी 
गेली ्हो्ी!

रावसा्हबेांनी शवलाय्ेस िावे अिी यांची इच्छा फार ्हो्ी. मधनू मधनू रावसा्हबेांच ेव्डील 
मुबंईस ये् ्ेव्हा ्डॉ. ्हाक्ल नेस तयांना भिेावयास बोलावी् व तयांचा आदराने सतकार करी्. तयांनी 
शकश््ही आग््ह केला ्री िवेिपयहं् आप्या मलुाला शवलाय्ेस नेणयाची परवानगी नानासा्हबे 
म्ंडशलक यांनी शदली ना्ही.

एकंदरी् ्ह ेग्ृहसथ फार थोर ्हो्े व तयांच ेनाव बरेच शदवस श्हदंसुथानच ेइश््हासा् शिक्षणाच े
परुसक त्े म्हणनू रा्हील या् संिय ना्ही.

प्ोफेसर पॅिन
्ह ेएश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये प्ोफेसर ्हो्े यांची रावसा्हबेांवर फार मिवी ्हो्ी. यांनीच प्थम 

क. िेकब यांचयािी रावसा्हबेांची ओळख करून शदली. म्हणनू शसंधमधये चाकरी शमळशवणयास एका 
अथवी ्हचे मळू कारण झाले. सव्ल शिषयगणास पजूय व शप्य वाि् ्हो्े. अकाली मतृय आ्यामळेु 
यांचया नशिबी पेनिन रणेयाच े नव्ह्े. यांचया मागे तयांची शवधवा व का्ही मलेु राश्हली ्हो्ी. 
“पशश्चम श्हदंसुथानचया रश्हवािांचया ्रुण मलुांस जया उत्म प््ीच ेशिक्षण दणेया् प्ोफेसर मिकूर 
यांनी िेवढे यि संपादन केले तया प््ीच े शिक्षण आप्या मलुांना दणेया् ्ेवढेच यि तयाचया 
शवधवेला शमळावे या बशुद्धने यांचया सव्ल शिषयगणाने आठ ्हिार रुपये िमवनू श्चया ्हवाली केले. 
रावसा्हबेांनी पननास रुपये शदले. दादाभाई नौरोिींनी एक पगार शदला.” (१.१.१८५५ च ेशव. ना. 
भागव् यांच ेपत्र)

सर ली. िेकब
्ह ेकच्छमधये पोशलिीकल एिंि ्हो्े.१ यांनी आप्याला ्ुहिार व सर् ््लनी असा मनषुय खास 

मद्गार म्हणनू नेमावयाचा आ्ह े असे ्डा. ्हाक्ल नेस यांना शलश्ह्यावरून ्डा. ्हाक्ल नेस यांनी 
रावसा्हबेांची शिफारस केली व शसंध प्दिे िरी फार दृर ्हो्ा ्री ्ेथील नोकरी रावसा्हबेांनी 
पतकररली.२ 
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्डॉकिर ्हाक्ल नेससारखया सदगरुूचया स्हवासाला रावसा्हबे मकुले ्ह ेखरे; ्थाशप तयांना कन्लल 
िेकब ्ह े प््ी ्हाक्ल नेसच शमळाले. तयांनी रावसा्हबेांना योगयांनासदु्धा अगमय अिा परम ग्हन 
सेवाधमा्लवर, सेवाधमा्लचा रावसा्हबांनी सवीकार कर्ाच उपदिे केला ्ो मननीय आ्ह.े

“मनामधये कोणतया्ही ्ऱ्हचेया िकेंचा उदय ्होऊ दऊे नका. झा्यास सव्ल िकंा दाबनू 
आप्यािीच ठेवाल असा मला भरवसा आ्ह.े धयाना् ठेवा. ्मु्ही आ्ा सेवाधम्ल सवीकारी् 
आ्हा्. सेवकाचया अगंा् अवशयमेव एक गणु असला पाश्हिे ् ो ्हा की कधी बोलावे व कधी मौन 
सेवनू बसावे तयाच ेसमयग ज्ञान.”

“सचचा मनषुय कधी कधी लचुचा माणसाचया कपिप्याेगाने व अनृ्  वादाने भगनोद्यम ्हो्ो, 
्ेव्हा तयाने कोणतया ्त्वाचा अशंगकार करून आचरण करावे ्े ्मु्ही नवे आ्हा् म्हणनू उमगले 
ना्ही ्र यतन करून ्का्लने समिले ्र पा्हा.”

मन अगदी सवसथ व अशवकृ् ठेवा. दसुऱयाला अं् िःशसथ् शदस ूदऊे नका. राग आला आ्ह ेअसे 
दाखशवले् ् र ् मुचयाबद्ल अशवश्वास उतपनन ्होऊन ् मु्हाला मागे ठेवणया् येईल ्े कामाच ेना्ही. 
्मुचयापढेु रािकारणकुिल ्होणयाचा उतकृष् अवसर आ्ह.े”

प्स्राभावी आपली ररे आम्ही शविांनीच बांधली पाश्हिे्. लो्हमयी ्ळुया शमळतया ्र बरे 
झाले अस्े पण शमळ् ना्ही् ्र लाक्डी ्ळुया वापरा. लो्हा्ूहन मदृ ू म्हणनू लाकू्ड उ्डवनू 
द्यावयाच ेना्ही. प्तयेक वस्मुात्राचा उपयोग आ्ह.े सारांि योिकच दलु्लभ आ्ह.े”

शकतयेक अलौशकक गणु िे रावसा्हबेांचया अगंा् शदसनू आले तया्ील का्हींचा प्ादभुा्लव 
्होणयास, का्ही प्ादभुू््ल  ्हो्े तयांचा अशधक शवकास ्होणयास व शवकशस् झाले्यांना शचरसथाशयतव 
येणयास िेकब सा्हबेांची मतै्री बऱयाच अिंांनी कारणीभू्  झाली. ‘सवयी आशण अभयास’ ्हा 
आपला लोकोपयोगी ग्ंथ िेकब सा्हबेांना कृ्ज्ञ्ापवू्लक अप्लण करणयापवूवी ् से करणयाची परवानगी 
तयािवळ माग्ाना रावसा्हबेांनी तयांना १.१०.१८५७ च ेपत्र शलश्हले ्े- अभयासादी गणुांचया जया 
सवयी मला संपादन कर्ा आ्या तया सवाहंबद्ल मी अगदी ब्ुह्ेक अिंी माझया यरुोपीयन शमत्रांचा 
ऋणी आ्ह.े व तया सवाहं् पश्हले व उत्म प््ीच ेशमत्र म्हिले म्हणिे असे म्हणावयास मला अशभमान 
वाि्ो- आपणच आ्हा् म्हणनू िनमभर जयाचया कर्ा आपण अपवू्ल शम करी् आला तया माझया 
दिेबांधवांचया सधुारणकेरर्ा मी केलेला ्हा अ्प प्यतन आपणास समप्लण करू दणेयाची परवानगी 
मला द्या अिी शवनं्ी मला ्हककाने कर्ा ये्े. तयाच ेकारण असे की रावसा्हबे िेकब सा्हबेांना गरुु 
असे मानी्. “मी िेकब सा्हबेांचया शिषयांपैकी एक अननभुशवक व नम्र शिषय आ्ह.े परं् ुमाझया 
गरुूचया लायकीला शक्प् सािेसा आ्ह े्े सांगण ेभशवषय काळाच ेकाम आ्ह.े” 

(िाबदु्ीन नामक शमत्रास पत्र)

आप्या मोठेपणाच े योगय ्ेवढे शेय दसुऱयास दणेयास मनाचा िो उदारपणा लाग्ो ्ो 
रावसा्हबेांच ेअगंी ्हो्ा असे वरील पत्रावरून उर्ड ्हो् आ्ह.े
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 एश्फनसिनकृ् श्हदंसुथानचया इश््हासाच ेभाषां्र रावसा्हबेांनी मराठी् केले तयाचा उपोद्ा् 
ि. िेकब यांनाच अप्लण केला आ्ह.े

सर िेकब यांच ेरावसा्हबेांवर पे्म ्हो्ेच पण ्े तयांचयावर बसणयापवूवी श्हदंसुथानचया लोकांवर 
बसलेले ्हो्े. ्े ्से बसणयाला अनेक कारण े ्हो्ी. तयांचया कुिंुबाचया माणसांचा १८१७ 
सालापासनू या दिेािी संबंध ्हो्ा. तयाचा तयांनी एका (१३.२.५६) चया पत्रा् साशभमान उ्लेख 
केला आ्ह.े “राईग्ड, रािग्ड, रायग्ड, इ. वािेल ्े नाव द्या याच नावाचा शक्ला सर कर्ाना 
माझया भावांपैकी एक शरिशिि सैनया् अशधकारी ्हो्ा. शीमं्  पेिवयांचया शस्तया आ् ्होतया. व 
शक्याला वेढा शद्यावर ने ्हाल ्हो्ा् ्े शस्तयांना स्हन करावयास लावावे ्ह ेइगं्िी दाशक्षणयाला 
अगदी अननशुच् म्हणनू माझया भावाने तया रािशस्तयास शक्ला सो्ूडन सखुाने िाऊ शदले. तयांनी 
आप्या बरोबर मणेया् ९-१० लक्षांच े िवा्हीर्ही नेले तयाला ्हरक् केली ना्ही. ्ो शक्ला 
फारच मिबू्  ्हो्ा.” नं्र तयांनी रावसा्हबेांना शवचाररले, “अरे पण तया गरु्डाचया मलूाशय 
सथानाच ेदि्लन रणेयास ्मु्हाला प्संग कसा आला?” ३

दसुरे कारण असे की सर िेकब ्ह ेफार शवर्ान ्हो्े. पसु्क संग््ह - तया्नू िनुया पसु्कांचा 
संग््ह म्हणिे द्रवयसंग््हाप्माण ेतयांना शप्य असे. बं्डामधये नरगुंदचया गं्थसंग््हाचा शवधवंस झाला 
्ह ेपा्ूहन तयांना दिुःख झाले. “नरगुंद येथे संग््ही् केले्या ग्ंथांची पाने वाऱयाबरोबर वर शवखरून 
िाणयास उसकिून िाकणया् आली तयाच ेमला दिुःख ्हो् आ्ह.े ्हा शधक्! एक वेळ रणभमूीवरील 
रुशधरशप्य श्वान मोकळे सो्ूडन शदले म्हणिे तयांना आवरण ेकठीण िा्े.” 

(२२.९.५९ च ेरावसा्हबेांना पत्र)

संसथाशनकांचया व ब््डया लोकांचया भिेी रणेयाकरर्ा सर िेकब यांचया रेशस्ेडनसीचया इमार्ी् 
िो मोठा शदवाणखाना ्हो्ा ्े उंची गाशलचचांनी शकंवा ब्ुहमू् य लाक्डी सामानाने सिशवलेला 
नव्ह्ा, ्र शवशवध शवषयांवर अनेक शवर्ान लोकांनी शलश्हले्या उतकृष् ग्ंथांनी सिशवलेला ्हो्ा. 
रावसा्हबे आपला ररकामपणचा वेळ याच शदवाणखानया् ग्ंथ वाचनू रालवी् अस्.४

१८५९ साली ि. िेकब दिेी िातयावेळी रावसा्हबेांनी तयांच ेसमारक केले. ि. िेकब यांच े
च्हा्े अनेक ्हो्े. कृषणािीपं् नलूकरांसारखयांनी िभंर िभंर रुपये शदले. ्े तया कालमानाप्माण े
पषुकळच ्हो्े. िाबदु्ीन यांनी एक मश्हनयाचा पगार शदला.

श्हदंसुथाना्ील आयाहंचया सधुारणचेा शविषे िोध लावावा अिी िेकब सा्हबेांची फार इच्छा 
्हो्ी. िावा बेिािवळ बली नावाच ेएक ल्हानसे बेि आ्ह.े ्ेथे रिह्मां्डपरुाण साप्ड्े, चारी वेद 
साप्ड्ा्, परं् ुआिशम्ीला ्े संसकृ्ा् साप्ड् ना्ही्. परं् ु ्ेथील 'कशव' नावाचया भाषे्  
साप्ड्ा्. पषुकळांचया म्े बली गिा्ील श्हदं ू श्हदंसुथाना्नू श्क्ेड िाऊन राश्हले व बरोबर 
्ह ेसंसकृ् वाङ्मय रऊेन गेले. यांच ेनाव शनराले की िेकब सा्हबेांना फार कौ्कु वािे. ्े म्हण्. 
“बाली बेिा्ील श्हदं ू लोकांची पशवत्र िास्ते शमळशवणयाचा ्हे्  ू माझया मना् फार शदवसांपासनू 
आ्ह.े संसकृ् भाषा पणू्लतवाला पोचली असनू तया भाषे्ील मळूच ेवाङमय, आपली सव्ंत्र भाषा 
िी - ‘कशव' ्ी्च भाषां्र करून ठेवणयाचा प्संग तयांचयावर यावा इ्का शवसर तयांची मळूभाषा 
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िी संसकृ् श्चा या बाली श्हदंसू प्डावा ्हा केवढा चमतकार आ्ह!े ्ह े को्ेड कोणी सो्डवील 
्र प्ाचीन वस्िुोधकांवर मोठे उपकार करून ठेवील. कालाचया प्ग्ीचया इश््हासाची का्ही्ही 
साधने ्मुचया शविदम्ी पवू्लिांनी किी ठेशवली ना्ही्! कोणी्री या शवषयाक्ेड लकय दऊेन िे 
श्शमरपिल या प्ाचीन इश््हासास झाकून िाकी् आ्ह े्े दरू करील अिी आिा कर्ो.” 

(३.९.६१ च ेरावसा्हबेांना पत्र)

बाली बेिा्ील श्हदंूचंया संसकृ्ीशवषयी ि. िेकब यांचया मना् केवढे कु््ूहल उतपनन झालेले 
्हो्े ्े वरील पत्रावरून शदस् आ्ह.े पढेु तयांनी बली श्हदंूचंया रिह्माण्डपरुाणाची िर नककल शमळेल 
्र ्ी शमळशवणयाचा प्यतन चालवला. नसु्ी नककल शमळून फायदा नव्ह्ा. ्े परुाण कवी भाषे् 
शलश्हलेले अस्यामळेु तयाच ेइगं्िी् भाषां्र पाश्हिे ्हो्े. िावा बेिा्ील बिेशव्हयन म्ंडळीच े
शम. फे््डररक नावाच े एक सेके्रिरी ्हो्े. तयांचयािी यांनी पत्रवयव्हार चालशवला. तयांनी यांना 
रिह्माण्डपरुाणाचया इगं्िी अथवा फ्ें च भाषे्  केले्या भाषां्राची प्् काढून पाठवावी व मोबदला 
म्हणनू यांनी तयांना श्हदंसुथाना्ील १८ परुाणांचया मळू संसकृ्ावरून प््ी काढून द्यावया असे 
ठरशवणया् आले. तयाप्माण े१८ परुाणांचया प््ी का्ही रावसा्हबेांक्ूडन व का्ही ्डॉ. भाऊंक्ूडन 
काढवनू रे् ्या. तयापैकी ्ीन बिेशव्हया येथे पाठव्या. पढेु शम. फे््डररक ्ह ेबिेशव्हया्नू बा्हरे 
संिोधनकाया्लकर्ा िावयाच े्हो्े म्हणनू ्े पर् आ्यावर तयांचयाक्ेड पाठशवणयास ५ प््ी मबंई 
रॉयल एशियाशिक सोसायिी् अनाम् ठेऊन शद्या. बाकीचया लं्डन येथील वरील सोसायिीचया 
मखुय ग्ंथालया् ठेऊन शद्या. पढेु शम. फे््डररक ्ह ेप्ाचीन वस् ूसंिोधनाच ेकाम कर्ा कर्ा कोठे 
गेले तयाचा पत्ा लाग् ना्हीसा झाला. ्ही गोष् रावसा्हबेांना शवशद् झाली. नं्र शसंगापरू येथील 
्डच कॅनसल िनरल यांची व रावसा्हबेांची ओळख झाली. ्ेव्हा तयांना वरील सव्ल ्हकीग् कळवनू 
रावसा्हबेांनी मुबंईस रॉयल एशियशिक सोसायिी् असले्या सव्ल प््ी तयांचयाक्ेड पाठवनू शद्या 
व तयांना शवनं्ी केली की िावा बेिां्ील बिेशव्हयन म्ंडळाच े िे कोणी अशधकारी अस्ील 
तयांना या दऊेन रिह्माण्डपरुाणाचया भाषां्राची प्् लं्डन येथील रायल एशियशिक सोसायिीक्ेड 
पाठवावी. व ्ेथे असले्या श्हदं ूपरुाणांचया प््ी मागवनू घयावया. बिेशव्हयाचया संसथेिी संबंध 
असलेले प्ा. व्हॉन्डर ् ंक व ्ह े्डच ्ॅडशनसल व इ्र शवर्ान लोक ्ह े१८७५ साली ्हगे मकुकामी एकत्र 
िमावयाच े्हो्े. ्ही संधी पा्ूहन ्ह ेिनेु प्करण रावसा्हबेांनी िवेिास नेले. ्े ऐकून िेकब सा्हबेांनी 
रावसा्हबेांना शलश्हले, “माझा परुाणांचा गा्डा शचखला् रु्ला म्हणनू मी येथे िपुीिरची प्ाथ्लना 
करी् बसलो व ्मु्ही ्ेथनू आपला खांदा चाक उचलणयाकरर्ा तयाचयाखाली शदला्.”

या एका रिम्हाण्डपरुाणाकरर्ा चार लक्ष गं्थसंखयेचया प््ी िेकब सा्हबेांनी करशव्या ्होतया; 
यावरून तयांची प्ाचीन शवद्यासंिोधनाची ्हौस केवढी ्हो्ी ्ह ेशदसनू ये्े.

याप्माण ेि. िेकब यांना ्ाम्रपि, शिलालेख वगैरे पगु्न वस्ूंचया संग््हाची आव्ड ्हो्ी. 
गपु्वंिां्ील नाणी यांनी शमळवली ्हो्ी. ्हाच नाद रावसा्हबेांना ्हो्ा. तया कामी ्ह ेतयांना उत्िेन 
दे् . ‘्मुच ेलक्ष परुाणवस्सुंिोधनाक्ेड आ्ह े्ह ेपा्ूहन मला फार आनंद ्हो् आ्ह ेव शमळ्ील ्े 
दृष्ीआ्ड असलेले िनेु लेख लोकांच ेसमोर आणणयाचा ्मुचा स्तुय ्हे्  ू्मु्ही मना्नू दव्डणार 
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ना्ही व तया मागा्ल्ले ्मुच ेप्यतन स्् चाल ूठेवाल अिी मी आिा कर्ो. एक परुाणलेखाची 
ओळ अज्ञा्पवू्ल अिा भार्ेश््हास ग्ंथाचया समग् पानावर उिे्ड पा्डील म्हणनू मी िनुया 
्ाम्रलेखांस फार म्हत्व दे् ो.'

्डॉ. भाऊ आप्या सनेह्ांस्ह संिोधनकाया्लकर्ा काशमीरला िा् आ्हे्  ्ह ेऐकून आनंदाचया 
भरा् तयांनी रावसा्हबेांना ११.३.६३ रोिी पत्र शलश्हले ्े असे-

“्डॉकिर भाऊ काशमीरक्ेड म्हणिे आयाहंचया मलू आवासभमूीक्ेड िाणार! ्ेथनूच ्मुच ेपवू्लि 
पव्ल्ायावरून समभमूीवर येऊन अनाय्ल लोकांस शपिाळून लाशव्े झाले. तयाचयानं्र पषुकळ काळ 
लोिला ्ह ेखरे आ्ह.े ्थाशप िे ्मुच ेपवू्लि मनचूया समृ् ीसारख ेसवाहंगपणू्ल कायद्याच ेिास्त जया 
काली शलश्ह् ्हो्े व ् ाऱयांचया ग्ीच ेशनरीक्षण करी् ्हो्े व जयाकाली पाश्चातय दिेा्ील लोकांच े
पवू्लि तया प्ां्ा् आप्या दवेांना मनषुयाचा बली अप्लण करून पिपू्माण ेरानोवनी श्ह्ंड् ्हो्े, तया 
काळाच ेतयांनी एकाद दसुरे दशुम्लळ नाण ेव अलभय ्ाम्रपि याशिवाय दसुरी का्हीच इश््हासाची 
साधने ठेव्याशिवाय नं्र इ्कया शपढ्या िाऊ शद्या ्ह ेकसे संभव्े?”

पढेु मुबंईस १८६६ साली मोठ्या मोठ्या नावाचया म्ंडळया शनरनू आप्याबरोबर बऱयाच 
भाशगदारांस रऊेन ब्ुडा्या. तयां् िेकबसा्हबेांनासदु्धा एका बँकेचया रालमलेी् बराच चट्ा 
बसला ्हो्ा. 

“या संकिप्संगी माझ ेवाशष्लक ्हिार पौं्डांच ेनकुसान झाले आ्ह.े तया पायी ्ह्लीच ेप्िस् 
सौखयाव्ह लं्डनमधील शबऱ्हा्ड सो्ूडन द्यावे लाग् आ्ह.े” 

(२८.७.६६ च ेपत्र)

्ही तयांची शसथ्ी ऐकून शसंधमधील एका शमत्राने तयांना सा्हायय करणयाची इच्छा रावसा्हबेांिवळ 
प्दशि््ल  केली. ्े तयांना कळ्ाच तयांना फार समाधान वािून तयांनी शलश्हले “मला ् िी गरि ना्ही. 
पण माझया श्ह्शचं् काच ेनाव ्री मला कळू द्या!”

पढेु ‘शच्छद्रषेवनथा्लिः ब्ुहली भवशन्' या नयायाने यांचयावर दसुरे संकि आले. लं्डनमध्या 
सवणोत्म नेत्रवैद्याने मला उर्ड उर्ड सांशग्ले की, “दोन्ही ्डोळयां् काचशबंद ूउद्भव्याने समळू 
दृष्ीनािाचया पंथाला मी नीि लागलो आ्ह े ्ेण ेकरून शदवसानशुदवस माझी दृष्ी अशधकाशधक 
असपष् ्हो् िाऊन िवेिी कृषणवण्ल अधंिःकाराने वेशष्ली िाईल, ्ेव्हा नेत्रांवर िस्तशक्रया करणया् 
येईल.” 

(८.७.६६ च ेपत्र) 

१८६९ साली यांना श्हदंसुथानचा ्ारा ्ही पदवी अप्लण करून सरकाराने यांचा ब्ुहमान केला. 
परं् ुपदवीशवषयी तयांनी कधी आ्रु्ा दाखशवली ना्ही. तयांनी रावसा्हबेांना शलश्हले की पदवी 
म्हणिे ल्हान मलुांना भलुवणारा एक अ्पा्ह्ल फुगा आ्ह.े बशक्षसाचया आि्ूेहन अनय उचच ्हे्  ू
कोण्े्ही काम करणया् जया लोकांचया मना् वस् ना्ही तयांचयाक्ूडन िोचनू िोचनू काम करून 
रणेाऱया पराणीसारखा श्चा उपयोग आ्ह.े
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िेकबसा्हबेांवर िेव्हा स्तीशवर्हाचा प्संग ददुदैवाने आला, ्ेव्हा तयांनी पनु्हा लगन केले ना्ही. 
“लगनाच ेवय नस्यामळेु मी माझया बंधूचंी मलुगी दत्क रे् ली आ्ह.े व ्ी माझीच असे समि्ो. 
्ही मलुगी फारच चांगली शनराली आ्ह.े माझया ररा्ील वयवसथेबद्ल मला का्डीएवढा त्रास प्ूड 
दे्  ना्ही.” 

(२१.३.६४ च ेरावसा्हबेांना पत्र)

शमस िेकब, ि. िेकब यांची दत्क मलुगी, ्ही तयांचया साशननधया् राश्ह्यामळेु तयांची म्े 
श्चया मनावर चांगली शबंबली असावी. ् ी म्े उर्ड प्शसद्ध न कर्ा श्ला एक कादबंरी शल्हाशविी 
वािली. सरवाक दिेावर राजय करी् असलेला रािा सर िेमस रिकु याच ेचररत्र तया् वशण्ललेले ्हो्े. 
्ो राजय करू लागला ्ेव्हा तया प्ां्ा् सव्लत्र रोिाळा मािलेला ्हो्ा. परं् ुतया रािाने लोकांचया 
समिु् ीस मान दऊेन ््डिो्डीचा माग्ल पतकरून तया प्ां्ा्ील यादवी मो्ूडन िां््ेच ेसाम्राजय 
सथाशपले व लोकांना सं्षु् केले. ्ेणकेरून ्े राजय भरभरािीस आले.

लोकांना ्ह ेपसु्क फार आव्डले. लॉ्ड्ल ग्े यांनी या ग्ंथकमवीिी पत्रवयव्हार सरुू केला. रखदु् 
शम. गलॅ्डसिन यांनी लं्डन िाईमसमधये या पसु्कावर िीका करून गं्थक्वीचा सनमान केला. या 
पसु्काला ि. िेकब यांनी प्स्ावना शलश्हली ्हो्ी.

सर िेकब यांना्ही पसु्क शलश्हणयाचा नाद ्हो्ा. बं्डाचया आधीच ेव बं्डाचया वेळच ेपशश्चम 
श्हदंसुथान. ‘वस् ूबर्ुहकूम शचत्रे’ या नावाच ेपसु्क तयांनी १८७१ साली प्शसद्ध केले. तयां् श्हदंी 
लोकांचया सवभावा् शविषे काय खबुी आ्ह े्ी संभाळून श्ला सखुास ये्ील असे कायद ेकरावे 
अिी सचूना केली आ्ह.े

क. िेकब १८२१ ् श्हदंसुथाना् आले व तयांचया कारकीदवीचा काळ मोठ्या उलाढालीचा 
्हो्ा व अनेक प्संग उद्भव्याने इगं्ि लोकांचया अगंा्ले िे खरे खरे गणु ्े प्ादभुू््ल  ्होणयास या 
काळा् िेवढी संधी आली ्ेवढी कधी आली ना्ही. यांच ेगणु चांगले कसोिीस उ्रले ्हो्े व 
मोठमोठी काम ेयांचया ्हा्नू प्तयक्ष र्डलेली ्हो्ी. यामळेु यांच ेशवचार ने्हमी पोक्त व अनभुवास 
धरून अस्. पेनिन रे् ्यावर इगंल्डमधये ्ह ेफक्त िरीराने सवसथ बसले ्हो्े. पण यांच ेमन िसे 
इगंलं्डमधये ्से श्हदंसुथाना् र्ूडन येणाऱया वतृ्ा् वयग् असे. पाल्लमेंि सभे्  व्हीग पक्षाच े(प्िा 
पक्षाच)े प्ाब्य आ्ह ेकी िोरी पक्षाच े(रािकीय पक्षाच)े प्ाब्य आ्ह,े इगंलं्डच ेपरराषट्ीय धोरण 
या वेळेला कसे आ्ह,े ्कु्ल सथानचा प्श्न असो, आयलहं्डचा प्श्न असो अथवा एकादा खदु् इगंलं्डचा 
ररचा प्श्न असो शकंवा श्हदंसुथानचा असा या सवाहंशवषयी चचा्ल करणारी पत्रे ्े रावसा्हबेांना शल्ही् 
व श्हदंसुथानाचयासंबंधी शवषय असला ्र तयाचयाबद्ल आपले म् दऊेन रावसा्हबेांच ेम् काय 
आ्ह े ्े लागलेच शवचारी्. रावसा्हबेांचया म्ा्ील भाग तयांना योगय शदसेल ्ो मानय करून 
िेथे तयांना ्े यशुक्तशसद्ध शदस् नसे, ्ेथे ्े लागलेच तयांना उलि कळवनू तयाची कारण ेशल्ही्. 
या तयांचया वयाव्हाररक चचतेमळेु रावसा्हबेांचा बराच फायदा झालेला आ्ह.े पषुकळ बाब्ी् 
रावसा्हबेांचा व तयांचा म्भदे ्होई, परं् ुम्भदे झाला ्री ्ो प्ामाशणकपणानेच झालेला आ्ह े
्ही दोरांची परसपरांशवषयी खात्री अस्यामळेु एकमकेांची म्े एकमकेांचया आदरास पात्र ्हो्. 
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हृदयवतृ्ी उचबंळून गे्यावर हृदय अगदी मोकळे करून िाकणयास, शवश्वासाचा, पे्माचा व सजू्ञ 
असा शमत्र लाग्ो.५ तयाप्माण े्ह ेगरुु-शिषय परसपरांस हृदयाशवषकरण करणयास शवश्वासभमूी झाले 
्हो्े. तयामळेु दोरांचा पत्रवयव्हार व तयां्ील शवचारशवशनमय फार आतमोननश्कारक, बोधप्द व 
मनोरंिक झाला आ्ह.े ्ो प्संगानसुार मागे या ग्थां् शदलाच आ्ह ेआ्ा तयां्ील का्ही पढेु शदला 
आ्ह.े

परोपकार
एकमकेांना साह् करण े्हाच एक ्हे्  ूमना् धरून मनषुयाने िगावे असे मला वाि्े, िो कोणी 

सवाथा्लकर्ा िग्ो ्ो मनषुय िा्ीचया उपि् अं् िःकरणप्वतृ्ींिी शवरोध कर्ो.    
   (१५.८.१८५४ च ेि. िेकब यांच ेपत्र)

रिपू्
श्हदंसुथाना्ील लोकांशवषयी ् िी रािेरिवा््डयांशवषयी ि. िेकब यांची स्हानभुू् ी असे. रिपू्  

बाप व रिपू्  लोक यांच ेएकमकेांिी सदवै भां्डण असावयाचचे ्े पा्ूहन तयांना वाईि वािे. ्े 
म्हण्, “्ह ेबेिे रिपू्  कसे आ्हे्  पा्हा. ् मु्ही यांच ेभां्डण ्होऊ नये म्हणनू वािेल ् ी खबरदारी घया 
पण ् े आपले भां्डणारच व या सवाहंच ेमखुय व मळू कारण तयांची ब्ुहभाय्लतवाची िाश्रूढीच ्होय.”

श्हदंी परुुष व श्हदंी शस्तया
श्हदंी शस्तयांशवषयी तयांच ेम् चांगले ्हो्े. श्हदंी लोकांचया इ्के (शविषे्िः श्हदंी बायकांचया 

इ्के) दसुऱयाकरर्ा अथवा मना् बाळगले्या ् त्वाकरर्ा िीव दणेयास ् यार असे दसुरे कोण्े्ही 
मानव प्ाणी मी पाश्हले ना्ही्. (तयांनी १८७२ साली शलश्हलेले वेसिन्ल इशं्डया पसु्काच ेपषृ्ठ ४-८ 
पा्हा.)

स्तीशिक्षण
सर िेकब ्ह ेस्तीशिक्षणाच ेकैवारी ्हो्े. तयांना शिक्षण दणेयाशवषयी श्हदंी शमत्रांना उपदिे करी्. 

“आप्या मलुांना ररचया ररी शिक्षण दे् ा येईल इ्की योगय्ा शिक्षणाचया योगाने श्हदंसुथाना्ील 
शस्तयांचया अगंी आ्याशिवाय पढुील शपढीचया ्हा्नू म्हतकृतये र्ूडन येणार ना्ही्.” 

(२.९.१८६२ च ेरावसा्हबेांना पत्र)

कधी कधी नेशिव्ह ओशपशनअनमधये िर रावसा्हबांच ेशभनन म् तयांनी वाचले ्र आपले म् 
तया शवषयावर शल्ूहन पाठवी् व कोठे म्भदे आ्ह े्े कळवी्.

चळवळया परुुष
“ब्ुहिन समािाच ेशचत् क्षबुध करी् रा्हणाऱया चळवळया लोकांस आमचया इक्ेड मान ना्ही. 

व इगंलं्डमधये आ्ह ेअसा अशभप्ाय ्मु्ही ने. आ.े मधये शदला आ्ह.े पण असा गैरसमि ्मु्ही करून 
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रऊे नका. चळवळया ह्ा पदवीला येऊन शचकिेल असे का्ही कृतय के्यावरून आमचया्ील 
पषुकळ लोकांच ेविन कमी झाले आ्ह.े सजु्ञ लोक ने्हमी असे कृतय कसे िळेल ्े प्हा् अस्ा् 
शम. रिाइि यांच ेअसामानय बशुद्धवैभव तयांना अिी कृतये करून्ही ने्हमी वर मान करून चालणयास 
उपयोगी प्ड् आ्ह.े शम. श्डशकनसन भला माणसू आ्ह ेअसे मी ऐक्ो. परं् ुश्हदंी लोकांना िे दे् ा 
येणार ना्ही ्े यावे असे प्श्पादन करून व पणू्लपण ेमाश्ह्ी द्यावयाला पाश्हिे ्ी न दे् ा श्हदंी 
लोकांशवषयीच ेप्श्न ्हा्ा् रऊेन तयाने आपले इगंलं्डमधील ब्ुहिनसमािा्ील विन कमी करून 
रे् ले आ्ह.े अिीच शम. + + यांची दिा झाली.”

शस्तयांना म्ाशधकार
तयाचप्माण ेदसुरा मोठा माणसू 'क्ष’ याने चांगले बशुद्धवैभव दाखशवणारे लेख शल्ूहन िे विन प्ाप् 

करून रे् ले ्हो्े ्े सव्ल आप्या ि्हाल म्ांनी रालशवले. उदा्हरणाथ्ल ्ो म्हण ेप्तयेक मनषुयास 
म्ाशधकार शदला पाश्हिे. शस्तयांना्ही शदला पाश्हिे! पश्ह्या सचूनेने अमरेरके् काय पररणाम झाला 
आ्ह!े ब्ुहिनसमािाची खषुाम् करून पढेु येणाऱया या लोकांचया ि्हाणपणाची शकंम् आम्हाला 
कळ्े. नवरा बायको, भाऊ व ब्हीण सखुाने नांद् अस्ा रािकीय प्श्नांवर म्भदे ्होणयाला 
िागा दऊेन कुिंुबाच ेसवासथय शबर्डशवणयाची क्पना आमचा समाि जया शसथ्ी् आ्ह ेतयाला 
योगय ना्ही. शकंब्ुहना ्ह्ली एकंदर मनषुयिा्ीची िी शसथ्ी आ्ह ेश्लासदु्धा योगय ना्ही. शवनयास 
दिेोध्डी लावनू पुंसतवाची िो्ड करून दणेाऱया कामाशिवाय ररा्ील रोिची काम ेव समािाच ेश्ह् 
साधणारी काम ेशस्तयांचा वेळ दव्डणयास पषुकळ आ्हे् . जया शस्तयांची सव्:ची सथावर मालमत्ा 
आ्ह ेव श्ची जया वश्हवाि करी् आ्हे् , तयांना म्ाशधकार यावयास माझी ्यारी आ्ह.े

नसु्ी सावधशगरी
रावसा्हबे आप्या म्े सावध अस्. पण नसु्ी सावधशगरी उपयोगी ना्ही, असे ि. िेकब 

म्हण्. “साव्लिाशनक कामां् यिाची प्ाप्ी करून घयावयाची असेल ्र ्मु्ही सपा्लची बदु्धी व 
पाराव्ाच ेअनपकाररतव ्ह ेदोन गणु संपादन केले पाश्हिे्.”

अनगुांशिवाय पढुारीपण वयथ्ल 
“ब्ुहिन समािाचया भर्ीचा िोर मागे नसनू आपण एकिेच पढेु िाण ेम्हणिे उथळ पाणया्नू 

शचखला्नू ्ंग््डया ्ो्डी् खा्डी्नू वरवर िाणयासारीख ेआ्ह.े एक्री नौका चाल ूिकेल इ्के 
भर्ीच ेपाणी आले ्री परेु, अिा री्ीने ्मुचया ्हा्नू दिेबांधवांचा उद ्धार र्डो.” 

(२.९.६३ च ेपत्र)

सपष् म्प्दि्लन
सव्:च ेम् ्ह ेअगदी सपष्पण ेदे्  ्ह ेतयांचया पत्रावरून कळून येईलच. श्हदंी लोक आपले म् 

सपष्पण ेदे्  ना्ही् अिी तयांची मोठी ् क्रार शदस्े’ ८.१२.६० पत्रा् ् े म्हण्ा्, “सशुिशक्ष् श्हदंी 
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लोकांनी आपले शवचार सपष्पण ेव शनभ्लयपण ेकळवावे या्ुहन दसुरी कोण्ी्ही इच्छा श्हदंसुथानचया 
श्ह्शचं् कांचया मना् नस्े. श्हदंसुथानावर राजय कर्ाना अिा शवचारांच ेज्ञान ्हो् ना्ही ्ही एक 
मोठी अ्डचण भास्े. असे मौन का ्ह ेमला कळ् ना्ही’ इगं्िी अमंलाचया र्हसयाच ेलोकांना 
अिनू यथाथ्ल ज्ञान झाले ना्ही.” “श्हदंीसमािा् शिक्षणाची फार प्ग्ी झाली आ्ह.े अज्ञानशनमग् 
इगं्ि िन्ेक्ूडन श्हदंीिन्ेच े्हकक न समिले िाणयाचा संभव आ्ह.े”

“येथे दोन गोष्ींच ेप्सथ आ्ह.े १. श्हदंसुथानाचया कारभारा्ील प्चशल् प्श्नांक्ेड इगं्ि िन्ेच े
सव्ल साधारण दलु्लक्ष. २. इगं्ि व ््लमानपत्रांचया अशधप्ींच ेतयाशवषयी मदुला्च अज्ञान िॉनबलुच े
अज्ञान एवढे अगाध आ्ह ेकी श्हदंसुथानचया कारभारा्ील प्श्न शनरावा व याचया ्डोळयां् धळू िाकून 
याला ्हवे तयाने फसव ूनये असे व्हावयाचचे ना्ही. श्हदंसुथानशवषयक प्श्नांस येथे खलुी ्हवा खावयास 
शमळणयाचीच मारामार आ्ह.े पाल्लमेंि सभे्  िेव्हा ्ह ेप्श्न शनर्ा् ् ेव्हा दोन्ही सभाग्ृह ेररकामी प्ड्ा्.” 

(१७.१०.६५ च ेपत्र) 

“आपली म्े सपष्पण ेप्दशि््ल  करणाऱया उत्म प्कारे चालशवले्या वतृ्पत्राची शकंम् मुबंईचया 
शीमं्  पढुाऱयांना केव्हा कळणार!” तयांच ेम्हणण ेअसे ्हो्े की, “श्हदंी लोकांनी शवलाय्ची पत्रे्ही 
आपली करून ठेशवली पाश्हिे्.”

“‘धशनक लोकांनी पषुकळ वग्लणी गोळा करून इगं्िी पत्रािी-जया्ील का्ही थाे््डयांना 
कलोशनयल (वसा्ह्ींच े श्ह् पा्हणारी) पत्रे असे म्हण्ा् तयांचयािी संबंध ठेशवला पाश्हिे. 
इगंलं्डमधील मोठ्या वाचकवगा्लच ेलकय वेधनू रणेयाच ेकाय्ल आम्हास करावयाच ेआ्ह.े िो सव्िःवर 
शवश्वास्ो तयास ईश्वर सा्हायय कर्ो' या म्हणी् ्थयांि पषुकळ आ्ह.े”

 (१७.१२.६५ च ेपत्र)

पढेु २.१.६६ चया पत्रां् ि. िेकबसा्हबेांनी वरील शवषयाच ेमा्हातमय पनु्हा एकवार गाशयले 
आ्ह.े “इगंलं्डमधील िन्ेिी संभाषण करणाऱया व तयांचया म्ास श्हदंसुथानचया श्ह्ाचा माग्ल 
दाखशवणाऱया अिा एका शनय्काशलक पत्राची िरूर आ्ह.े श्हदंसुथाना्ील नवकोिनारायण ्डोळे 
उर्ूडन पा्ह्ील ्र ना!”

“्मुचया संसथाशनकांनी नवकोिनारायणांनी इ्र मखू्ल प्कार सो्ूडन दऊेन िन्ेचया श्ह्ाक्ेड 
लक्ष शदले पाश्हिे व प्तयक्ष पाल्लमेंि सभमेधये आपले म्हणण ेकाय आ्ह े्े ऐकवणयाची वयवसथा 
करून रे् ली पाश्हिे. ्हा शधक! ्हा शधक्!! स्हस्रििः ्हा शधक्!!! इगंलं्डमधील ब्ुहिनसमाि 
श्हदंसुथानाशवषयी मळुीच काळिी वा्ह् ना्ही!” 

(२६.३.६६ च ेपत्र)

पनु्हा ४.१०.३६ चया पत्रां् ्हचे शलश्हले आ्ह.े “इगंलं्डमधील व ््लमानपत्रांचा उपयोग 
आतमकाया्लथ्ल करून रणेयासाठी तयांना आपलीिी करणयापासनू फायद ेआ्हे् . लगने, नाच, ्माि े
इतयादी चनैीचया व इ्र मखू्ल प्कारा् खच्ल ्होणाऱया पैिांपैकी का्ही अिं इगंलं्डमधील संभाशव् 
पत्रांक्ेड लावनू श्हदंीशवषयांप्ीतयथ्ल का्ही िागा तयांचयाक्ूडन शनतय राखनू ठेवली पाश्हिे.”



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 2 / 748

सवराजय
ि. िेकब यांचया मना्नू लोकांना सवराजयाच ेअशधकार यावे असे ्हो्े. ग्ामसंसथेचया पायावर 

मयशुनशसपाशलिीचया संसथा उतपनन करून तयांचयामाफ्ल ् सवराजयाचा अशधकार ्हळू्हळू शदला पाश्हिे 
व तयाच ेपय्लवसान सशुिशक्ष् श्हदंी लोकांचा प्वेि सव्ल प्ां्ां्ील काउशनसला् झाला पाश्हिे.' ्ह े
म् ७.४.७६ चया पत्रा् िेकबसा्हबेांनी शदले आ्ह.े म्हणिे तयासाली काउशनसलांची ्ह्लीची 
सधुारलेली रचना तयांचया शदवय दृष्ीस शदस् ्हो्ी. ्थाशप पणू्लपण ेअशिशक्ष् व अज्ञ अिा लोकांस 
्े शनव्डणकुीचा अशधकार दणेयाचया शवरुद्ध ्हो्े. कारण ्े म्हण् असे लोक परप्तययनेयबदु्धी 
अस्ा्. (२३.४.८०)

नेशिव्ह शिपाई
श्हदंसुथानां् एक पोशलसां् मोठे अशधकारी ्हो्े. नेशिव्ह सैनय भया्ड आ्ह ेशनरुपयोगी आ्ह ेअसे 

उद्ार तयांनी काशढले ्े िेकबसा्हबे यांना खपले ना्ही. तयांना फार राग आला. ्े म्हणाले, “नेशिव्ह 
सैनयाची यांनी बेअरि ूकेली आ्ह.े सो्िरांचयाने िे झाले ना्ही ्े करून नेशिव्ह सैनयाने माझा िीव 
वाचशवला आ्ह.े अनेक प्संगी नेशिव्ह सैनयाने इ्के िौय्ल दाखशवले आ्ह ेकी श््के शकंवा तया्ूहन 
अशधक िौय्ल करून दाखवण ंदरुापस् आ्ह.े” 

(१७.५.७८ च ेपत्र)

पे्स अकॅि
लॉ्ड्ल शलिन यांचा पे्स अकॅि पास झाला ्ेव्हा यांचया शवनं्ीवरून जया लेखांवरून अथवा 

जयासारखया का्ही लेखांवरून ्हा कायदा श्हदंसुथान सरकाराने केला तयांच ेनमनेु रावसा्हबेांनी तयांना 
वाचावयास पाठावले व ि. िेकब यांनी ्े वाचले तयावेळेस तयांना फार वाईि वािले व आपण 
श्हदंसुथाना् इ्के शम श्हदंी लोकांचया क्याणाकरर्ा रे् ले तयांच े सव्ल बशक्षस ्ह े अशवचारी 
लेख असे समिावयाच ेकी काय? श्हदंसुथानाकरर्ा िेवढे शम रे् ले ्ेवढ्यांचया अधते शम िर 
इगंलं्डमधये रा्ूहन ररचया लोकांचया क्याणाकरर्ा रे् ले अस्े ्र काय झाले अस्े! इतयादी 
शनरािचे ेउद्ार तयांनी काढले.

नवे कर व कायदे
नवे कर बसशवणारे कायद ेर्डशवणयास काउशनसलचया ऐरणीवर ठेवणया् आले की कवशच् 

प्संगी रावसा्हबेांना िसा ्हा्ही सनायशुवकार ्होऊन तयांचा शचत्क्षोभ ्हो् असे. ् ेथे िेकब सा्हबेांचा 
म्भदे ्होई. ् े म्हण् - नवया करांचा मुबंईकर लाेक र्षे कर्ा् ् े मला पसं् ना्ही. इगं्ि सरकाराने 
शिक्ेड श्क्ेड िां््ा केली तयामळेु पेढीवाले व वयापारी लोक यांचा शविषे फायदा झाला ्र 
तयांनीसदु्धा कराच ेओझ ेका्ही उचल ूनये ्ह ेकसे ्होईल. आिपयहं् तयांनी फारसे शदले ना्ही.

अमकु कायदा के्यापासनू साव्लिशनक श्ह् ्होणार ना्ही. एवढ्याच एका साव्लिशनक कारणास्व 
्मु्हाला कोणतया्ही ्होऊ रा्ले्या कायद्यास शवरोध प्ामाशणकपण ेकर्ा येईल. व िेव्हा िेव्हा 
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्सा शवरोध कराल ्ेव्हा ्ेव्हा ्ो का्ही ्त्वाला धरूनच झाला पाश्हिे. ्ो वथृाशभमानमलूक 
अथवा सवेच्छा मलूक केलेला कामाचा ना्ही.

“मला वाि्े सरकार िो कायदा करू िा्े तयाचयाक्ेड ् मु्ही अनकूुल दृष्ीने प्हा्च ना्ही. का्ही 
कायद ेकरणयाच ेप्योिन प्ड्े ्े ्िी शसथ्ी उतपनन ्हो्े म्हणनू असे ्मु्ही मना् आणी् ना्ही. 
परं् ुकोणतया्ही ्होऊ रा्ले्या कायद्याच ेिे का्ही दषुपररणाम ्हो्ील असे वाि्े ्े नेमस्पण े
दाखवनू शद्यास कायद ेकरणयाची जयांचया ्हा्ा् सत्ा आ्ह ेतयांना मद्च ्हो्े.” 

(२५.७.७९ च ेपत्र) 

रावसा्हबे कॅानिेिस श्डशसझ अकॅिच े(संयोगिनय रोगप्श्बंधक काययाच)े शवरुद्ध ्हो्े. िेकब 
सा्हबे ्फते च े्हो्े. “मी गे्या खपेेला ्मु्हाला एक ल्हानसे पसु्क पाठवनू शदले ्हो्े. ्े ्मु्ही 
वाचावे व ्मुच ेम् िे संयोगिनय रोगप्श्बंधक कायद्याच ेइ्के अगदी शवरुद्ध आ्ह ेतया् का्ही 
बदल झाला असेल ्र शल्ूहन कळवा. मनषुयिा्ीचया दवु्ल ््लनािी झग्ड्ाना आप्याला कधी 
कधी एका्ूहन िास्ी उपाय शदस्ा्. दोन्ही्ही थो्ेडथो्ेड अपायकारकच अस्ा्. म्हणनू तया्ला 
िो कमी अपायकारक असेल तयाचाच अगंीकार सजु्ञ मनषुय करी् अस्ो.”

यानं्र गरुुशिषयसंवाद पढेु चालावा अिी परमशे्वराची इच्छा नव्ह्ी. १८८० साली िेकब 
सा्हबेांची प्कृ्ी फार ्हरैाण झाली ्हो्ी. ्ी कळशव्ाना ्े म्हणाले “माझा भाचा शम. इ. कॅन्डी 
काठेवा्डा् पर् िा्ाना ्मु्हास भिेलाच असेल. तयावेळेस माझया प्कृ्ीची शक्ी ददु्लिा झाली 
आ्ह े श्च े वण्लन तयाने ्मुचयािवळ केलेच असेल. उद्या माझया वयाला ७५ वषते परुी ्होऊन 
ि्हात्रावे वष्ल लागेल. िेथे दषु्ांचा त्रास पोच् ना्ही व शां् झाले्या आतमयास शवशां्ी शमळ्े 
्ेथे गे्याशिवाय माझया कष्ांची शनवतृ्ी व्हावयाची ना्ही. २३.४.८० च ेपत्र. 

्ह ेपत्र िवेिचचे ्हो्े. व ्े शमस ि्ड श्हने पाठशवले ्हो्े. रावसा्हबेांनी शमस ि्ड श्हला शलश्हले- 
“माझ े शमत्र ्ह ेमाझया मनाच े शसथर माग्लदि्लक आ्हे्  व मधये िरी समदु्र व भशूमख्ेंड आ्हे्  ्री 
आम्ही िवळ-िवळ आ्हो् असेच मला वाि्े. ्मुच ेपत्र ्ह ेया गोष्ीचा िवेिचा परुावा आ्ह.े 
शिवाय, माझया शमत्राच े्ह ेिवेिच ेपत्र म्हणिे अवण्लनीय व अमू् य वस् ूमाझया या ्ह्लीचया 
शसथ्ी् आ्ह ेअसे समि्ो.”

येथे एक ि. िेकब यांचया आव्डतया पक्षाची तयांचया दत्क मलुगीने शलश्हलेली गोष् मनोरंिक 
म्हणनू शदली आ्ह-े ्मु्हाला शलश्हलेले पत्र काकांनी आ्ाच परेु करून आप्या आव्डतया ल्हान 
पाखरास शपंिऱया्नू बा्हरे मोकळे सो्ूडन शदले आ्ह.े ्े आ्ा उ्ड् उ्ड् तयांचया खांद्यावर बस् 
आ्ह.े तयांचया मस्कावरील रौपयवण्ल झलुपाच ेकेि उपिून आप्या ररि्याला (्े कोठे बांधावयाच े
ठरशवले आ्ह ेकोणास ठाऊक!) उबारा आणणयाकरर्ा तया् नेऊन ठेवणयाचा तयाचा बे् शदस्ो. 
अ्हा्हा! ्हा लरपु्ाणी शक्ी माणसाळलेला आ्ह ेम्हणनू सांग!ू तयाला आपली भी्ी म्हणनू का्हीच 
उरली ना्ही. काकांचया कागदांवर चाल्े. तयाच ेपेन शपंिनू िाक्े! व खदु् काकांस शचलिाप्माण े
दिं करावयास सो्डी् ना्ही! 

(२४.४.८० च ेशमस ि्ड िेकब यांच ेपत्र)
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याचयापढेु ि. िेकब दसुरे पत्र शलश्हणयाचया शसथ्ी् नव्ह्े. तयांचा आिार िानेवारी 
१.५.१८८१ रोिी वाढू लागला व तयांना बरेपणा अनेक उपायांनी वािू िकला ना्ही. सेवेला तयांची 
मानलेली मलुगी ्हो्ीच व शिवाय एक ना्ेवाईक ्डाॅकिर ्हो्ा. २७ िानेवारीचया रात्री औषधपाणी 
दऊेन आरामखचुवीवर तयांना शनिव्यावर तयांना झोप लागली ्ी अगदी िां् ्हो्ी. एखाद-दसुरा 
उसासा्ही िाकावा लागला ना्ही. या गाढ शनद्रे् नू ्े पनु्हा िागे झाले ना्ही्. तयांचयाच िबदां् 
म्हणावयाच े म्हणिे जया प्दिेा् दमलेले भागलेले आतम े शवशां्ी रे् ा्- कारण तया शठकाणी 
तयांना दषु् लोक उपद्रव दऊे िक् ना्ही तया प्दिेा् ्े गेले.

रावसा्हबेांनी िाइमसमधये वरील दिुःखकारक बा्मी ्ारेने आलेली वाचली ्ेव्हा ्े म्हणालेिः- 
यरुोपीयन शमत्रां् माझा उत्म शमत्र ना्हीसा झाला.

रावसा्हबेांनी शमस ि्ड श्हला पत्र शलश्हले ्े- “पाश्चातय दिेा्नू आमचया दिेां् आले्या 
साधशुषे्ठांपैकी एक माझ ेशमत्र-िनरल िेकब- यांची शनधनवा्ा्ल कळशवणारी ्ार वाचनू फार दिुःख 
झाले. परमशे्वराची इच्छा! ्मुच ेकाका म्हण् या िगाचया पािा्नू शवमोचन ्हो्े ्े परमशे्वराचया 
इच्ेछने ्हो्े.” 

यांनी आप्या मतृयपुत्रा् १०० रुपये रावसा्हबेांना दणेयाच ेशल्ूहन ठेशवले ्हो्े. ् े ट्ष्ींनी पो्हच्े 
केले. रावसा्हबे ्ही दणेगी फार चा्ह् अस्.

वे. पां्ुडरंगोपाधयाय गिु्लर
यांना रावसा्हबे गरुू असे मानी्. ्ह ेप्थम मुबंईस आले ्े रावसा्हबेांचया शवनं्ीवरून आले. 

तयांचयािवळ रावसा्हबेांना योगाचा अभयास करावयाचा ्हो्ा. ्ह ेधम्लिास्ता् व जयोश्षिास्ता् 
प्वीण ्हो्े. मुबंईस अस्ा रावसा्हबेांचया ररी शावणीसारखया धम्लकृतयां् आचाय्लपणा 
यांचयाक्ेडच असे. गणप् कृषणािींचया ्छापखानया् रावसा्हबेांनी यांना िास्ती म्हणनू लाशवले 
्हो्े. वाध्लकयामळेु यांना मुबंई सो्डावी लागली. ्री कोकणा् गे्यावर तयांचा शवसर रावसा्हबेांना 
केव्हा्ही प्डला ना्ही. आपण सव्िः शलश्हणयास अिक्त आ्हा् पण कोणी िवळ अस्यास 
तयाक्ूडन दोन ओळी शल्हावया. “मला काउशनसलमधये रा्ले आ्ह.े अिा वेळेस आपण येथे ना्ही 
्ही उणीव भास् आ्ह.े” 

(१२.८.१८७७ च ेपत्र) 

यांचया वाध्लकयाबरोबर यांचयाशवषयीची रावसा्हबेांची पजूयबदु्धी वाढ्च गेली. “इ्का पकव 
दिलेा आलेला रिाह्मण अशलक्ेड पा्हणया् ना्ही.” 

(वासकुाका आठ्ये यांना पत्र) 

यांचया कुिंुबां्ील सव्ल परुूष शवर्ान ्हो्े. म्हणनू रावसा्हबे तयांना फार मान दे् . “कोठे्ही 
असलो ्री आप्या सशननधच आ्ह.े माझया ्हा्नू का्ही चाकरी व्हावी असा कै. पां्ुडरंगोपाधयाय 
यांचा माझा संबंध ्हो्ा ्दनरुूप मला आज्ञा ्होईल अिी आिा आ्ह.े” 

(गोपाळ पाधये यांना पत्र) 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 751

गोपाळ पाधये ्ह्ेही शवर्ान ्हो्े. ्े रावसा्हबेांना गरुु्ु् य वाि्. पां्ुडरंगोपाधयाय यांच ेशचरंिीव 
कृषणपाधये यांना रावसा्हबे गरुुपतु्र म्हणनू मान दे् . “कृषण पाधये शबन पां्ुडरंग पाधये ्ह ेआमच ेगरुुपतु्र 
आ्हे् .” (वा. आठ्ये यांना पत्र) यांना संसकृ्ाचा अभयास करणयाकर्ा सांगलीस रावसा्हबेांनी 
ठेवले ्हो्े.

गिु्लर यांचया एकंदर कुिंुबाशवषयी रावसा्हबेांचया मना् आदर ्हो्ा असे शदस्े. कारण बाब ू
पाधये को्ापरूकर यांचया मोठ्या मलुाचया शनधनाबद्ल समाचार रणेयास शभलवलीला रावसा्हबे 
िाऊन आले.

गरुूिींच ेसवशि्ल् धन सरकारी नोिां् संशच् ्हो्े तया ग्हाळ झा्या ्होतया. तयामळेु का्ही शदवस 
कुिंुबाचया पोषणाची केलेली वयवसथा शबर्डली तया नोिांबद्ल वारसाच ेसशि्लशफकेि शमळवनू तया 
ऐविी दसुऱया शमळेपयहं् सव्ल संसकार रावसा्हबेांनी केले. नोिा ्हा्ी प्ड्यावर ३.२.१८८५ रोिी 
नामदार शगबस यांना पत्र शल्ूहन, ‘माझया गरुूचया कुिंुबाचया अननवस्ताची सोय लपु्प्ाय झालेली 
पनु्हा प्ाप् झाली.’ म्हणनू आनंद प्दशि््ल  केला.

m

संदभ्ल शिपा -

१. १८६९ साली ्ह ेको््हापरूच ेपोशलशिकल एिनि ्हो्े व दशक्षण म्हाराषट्ाच ेकमीिनर ्हो्े.

२. िेकब सा्हबे यांच े्हा्ी कारकुनाची नेमणकू करणयाचा अशधकार आ्यापासनू म्हणिे १८३९ 
पासनू सशुिशक्ष् अस्याशिवाय आप्या ्हा्ाखाली रणेयास कोणाची्ही शनव्ड केली ना्ही 
अिी तयांची खया्ी ्हो्ी. (३.३.६१ च ेपत्र)

३. शव्हशििर अस्ाना मी रायग्डास िाऊन आलो असे रावसा्हबेानी यांना अगोदर कळशवले 
 ्हो्े.

४. आ्ा ्हा उतकृष् गं्थसंग््ह या शदवाणखानया् दृष्ीस प्ड् ना्ही म्हणनू रावसा्हबेांचया िाबदु्ीन 
नामक शमत्राने २०.५.६० चया पत्रा् अश ूगाळले आ्हे् .

५. ि. िेकब यांची पत्रोपत्री भिे झाली ्र िवेिपयहं् रावसा्हबेांना परमानंद ्हो् असे.सोब्च े
पत्र माझ ेशमत्र िनरल िेकब यांच ेआ्ह.े ्े वाच्ाना मला फार सखु झाले, मला सव्ंत्र 
वा्ावरणा् का्हीवेळ तयाने नेऊन ठेवले. (शम. कॅन्डी यांना २३.११.८० च ेपत्र)

mmm
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। कराशवव िरीरसय नेत्रयोररव पकमणी ।
॥ अप्ोकं्त शप्यं कुया्ल् ््शनमत्रं शमत्रमचुय्े ॥ १॥ 

(सभुाशष्) 

सने्हिीलपणा ्हा गणु रावसा्हबेांचया अगंी शविषे ्हो्ा तयामळेु ्ह ेिेथे िा् ्ेथे नवे नवे सने्ही 
प्ाप् ्हो् अस्. पण िनुयांचा शवसर न प्ड्यामळेु सनेह्ांचया संखये् भरच प्ड् िाई. तयांच ेिसे 
श्हदंी सने्ही ्हो्े ्स इगं्ि्ही ्हो्े व शि्कया शिव्हाळयाच ेश्हदंी सने्ही ्हो्े श््कयाच शिव्हाळयाच े
इगं्ि सने्ही ्हो्े. 

्डॉ. ्हाक्ल नेस, सर बाि्लल शफ्यर, नया. शगबस, क. िेकब यांची नोंद तयांनी आपले सने्ही म्हणनू 
१८५९ साली एका अगदी खासगी व्ही् करून ठेवली आ्ह.े शोशत्रयाचा अशोशत्रय सखा अस ू
िक् ना्ही, िरूाचा कलीब अस ू िक् ना्ही. ्ु् यतव गणु सने्हाची उपि व्हावयास लाग्ो. 
का्ही गावा्ील समवयसक खळेग्डी म्हणनू, का्ही एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये शिक् अस्ा 
स्हशवद्याथवी म्हणनू, का्ही शवर्ान म्हणनू, का्ही पौरुषसंपनन म्हणनू, का्ही समान धदं्या्ले म्हणनू, 
का्ही मयशुनशसपाशलिी् व का्ही कायद ेकाउशनसला् व इ्र लोकश्ह्कारी संसथां् काम ेकरी् 
अस्ा लोकश्ह्ेच्ूछ स्हकारी म्हणन ्ु् यगणु शमत्र झाले ्हो्े.

काय्लप्संग आला ्रच सने्ह ि्ूड द्यावयाचा असा रावसा्हबेांचा सवभाव नव्ह्ा, सने्हास लायक 
मनषुय आढळला ्र आपण ्होऊन तयाची ओळख करून रे्  अस्. “्डॉकिर नारायण दािींबरोबर 
रॉय उमदेशसंग यांना भिेणयास गेलो. ्ह े्होळकर यांच ेमािी शदवाण फार बशुद्धमान व ब्ुहशु्  शदस्ा्.” 

(२८.११.६३ रो.)

“बाब ूसर प््ापचदं्र रॉय यांच ेलेकचर प्ाथ्लना समािा् झाले. मी गेलो ्हो्ो. उत्म भाषण. ्डॉ. 
आतमाराम पां्ुडरंग यांबरोबर बाब ूप््ापचदं्र रॉय यांना भिेलो.” 

(१७.१.१८७८ रो.)

रावसा्हबेांच ेशमत्र

प्करण ८४
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शमत्रावरून मनषुयाचया सवभावाची परीक्षा ्हो्े. म्हणनू या ग्ंथास ्ह ेप्करण िो्ूडन रावसा्हबेांचया 
शमत्रांशवषयी तयांचया संग््हा् असलेली माश्ह्ी शदली आ्ह.े

सर बाि्लल- शफ्यर मुबंईच ेगव्हन्लर
यांच े व रावसा्हबेांच े खािगी ना्े पे्मळ सने्ही म्हणनू ्हो्े. सर शफ्यर शसंधमधये कमीिनर 

अस्ाना उभय्ांचा सने्ह ि्डला ्हो्ा. पढेु रावसा्हबे मुबंईस आले व का्ही शदवस नोकरी करू 
लागले. ्ेव्हा सर शफयर गव्हन्लर ्होऊन आले. रावसा्हबेांना पसु्काचा मोठा नाद आ्ह ेव तयांचा 
सगं््ह फार शवशवध व उपयोगी आ्ह े ्ह े गव्हरन्लर सा्हबेांना कळून आ्यावरून तयांची खािगी 
लायरिरी सिशवणयाच ेकाम तयांनी रावसा्हबेांवर सोपशवले ्हो्े. “सर बाि्लल शफ्यर यांना सकाळी 
बंग्यावर भिेलो, तयांनी माझया कौिंुशबक शसथ्ीची चौकिी केली व श्हदंसुथानशवषयक पसु्के 
तयांचयाकर्ा शवक् घयावयास शवनं्ी केली.” 

(१८.९.६२ रो. उ.)

तयांच ेसरदारांिी व ््लन स्हानभुू् ीपर ्हो्े. तयांना राजया् सधुारणा करणयास उत्म उपदिे करी्. 
१८६६ चया पणु ेयेथील दरबारा् ् र यांनी मदु्ाम मराठी् भाषण केले. सवाहंिी यांच ेव ््लन फार सभय 
असे. श्हदंी शवर्ानांच े्ह ेच्हा्े ्हो्े. मशॅट्कयलेुिन पास झाले्यास सरकारी नोकरी द्यावी. बी. ए. 
झाले्यास मामलेदारी द्यावी इ. शनयम यांनीच केले. केरो लकमण ्छत्रे यांना प्ोफेसर यांनीच नेमले व 
म. गो. रान्ेड यांना अककलकोिला कारभारी यांनीच नेशमले. एशझकयशुिव्ह इशंिनीयरची िागा एका 
श्हदंी ग्ृहसथास शदली व शवनायकराव वासदुवे यांना िरेीफ नशमले. यांचया पतनी स्तीशिक्षणास फार 
सा्हायय करी्. सट्उनिस शलिररी सोसायिीने तयाबद्ल तयांना मानपत्र शदले ्हो्े. मुबंईचया लोकांनी 
सभा भरवनू यांच ेसमारक केले आ्ह.े

नामदार िेमस शगबस
्ह े१८४६ साली शसशव्हल सव्हवीसची परीक्षा दऊेन श्हदंसुथाना् आले. प्थम्िः अशससिंि िजि, 

मग सिेनस िजि व नं्र शसंधमधये सर बाि्लल शफयर ्ह ेकमीिनर अस्ा जयशु्डिल अशससिनि 
झाले. ्ेव्हा रावसा्हब कमीिनरचया खािगी् कारकुनाचया िागेवर अस्ा तयांचा व शम. शगबस 
यांचा सने्ह झाला ्ो आमरणां् ्हो्ा.

१८५७ मधये िां््ा सथापणयास शम. शगबस यांचा उपयोग झाला. ्थे अस्ा यांनी दोन उत्म 
कामाशगऱया के्या. पोशलसांचया ्छळाची व वठ व शबगार यांची चकक बंदी केली.  

(१६.५.१८५७ च ेअनं् चदं्रोबा यांच ेपत्र)

्ह ेरतनाशगरीस रेशव्हनय ूसव्हतेच ेसपुररिेन्ेडनि ्हो्े. नं्र प्ाप्ीचया कराच ेमंबुईस कमीिनर ्हो्े. 
लोकांची मने न दखुशव्ा यांनी ्े काम उत्म केले. रावसा्हबे तयांच ेमद्नीस१ ्हो्े. नं्र रिा रऊेन 
शवलाय्ेस गे्यावर ्े बॅररसिर झाले. पर् आ्यावर पणु ेयेथे िजि व सरदारांच ेएिंि झाले. ्ेव्हा 
्े फारच लोक शप्य झाले. नं्र १८६६ मधये ्हायकाेिा्लचया नयायासनावर बसले. ्ेथे १८७४ पयहं् 
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तयांनी काम केले. ्ेव्हा बॅररसिर, वकील व पक्षकार यांना तयांनी सं्षु् ठेवले. पढेु ्े काउशनसलर 
झाले. मयशुनशसपाशलिीचया कायद्यासारख ेम्हत्वाच ेकायद ेयांचया कारकीदवी् झाले. ्ेव्हा यास सी. 
आय. ई. ्हा शक्ाब शमळाला. शम. शगनस फार शवर्ान ्हो्े म्हणनू मुबंई रॉयल एशिएशिक सोसायिीच े
यांना दयुयम अधयक्ष शनव्डणया् आले. नाणयांची पषुकळ दशुम्लळ माश्ह्ी दणेारे यांनी शनबंध शलश्हले. 
यांना मुबंई यशुनव्हशस्लिीच ेव्हाईम चनॅसेलर सरकारने नेमले ्हो्े. ्ेव्हा ्ह ेयशुनव्हशस्लिीचया कामा् 
फार लक्ष राली् अस्. मुबंई सरकार पणुयास असले ्री सभलेा आदरेखनू ये् अस्. 

पढेु यांनी या िागेचा रािीनामा शदला तया वेळेस यांना सव्ल फेलोि शमळून मानपत्र शदले व 
फेलोि व इ्र लोक यांनी बरीच रककम गोळा करून यांच ेसमारक म्हणनू बी. एस. सी. चया परीक्षे् 
यांचया नावाने एक बक्षीस ठेवले. का्ही रककम शवश्वशवद्यालयाचया पसु्कसगं््हाक्ेड लाशवली. 

पढेु यांची नेमणकू गव्हन्लर िनरल यांचया काउशनसलां् झाली. लॉ्ड्ल ररपन यांना सथाशनक 
सवराजय व इलबि्ल शबल इ. कामा् तयांच ेचांगले सा्हायय झाले. ्ह ेपेनिन रऊेन शवलाय्ेस १८८५ 
साली गेले. ्ेव्हा रावसा्हबे व सर िमििेिी यांनी तयांना साव्लिशनक पानसपुारी २९.४.८५ रोिी 
केली. तयावेळेस मुबंई्ील ब्ेडब्ेड श्हदंी व इगं्ि लोक ्हिर ्हो्े. श्लसम-ेइ-िमशि्ड (धीराचा 
साथीदार-सौखय) ्ह ेनािक शम. राशणना यांनी बसशवले ्हो्े. तयाचा खळे एका नािक कंपनीक्ूडन 
करून दाखशवणया् आला.

शम. शगबस ्ह े१८८६ मधये शरिस् लोकवासी झाले; परं् ुआपला काळ िवळ आला ्ह ेतयांना 
समि्ाच तयांनी आपले शमत्र शम. ्हिॅम यांना श्हदंी लोकांना एक शनरोप कळशवणयाची शवनं्ी केली. 
्े म्हणाले, “माझया श्हदंी शमत्रांना माझ ेिवेिच ेसलाम सांगा व तयांना कळवा की, माझया दत्क 
दिेावर माझ ेपे्म इ्के ्हो्े की, िवेिपयहं् मला तयाचयाच आठवणी ्हो् आ्हे् . ्हा उदात् भावना 
उतपनन करणारा शनरोप शम. ्हिॅम यांनी रावसा्हबेांक्ेड पाठवनू सव्ल शमत्रांना कळशवणयाची शवनं्ी 
केली.”

्डॉकिर भाऊ दािी ला्ड
्डॉकिर भाऊ दािी ला्ड यांचा (िे लोकां् भाऊ दािी या नावाने व रावसा्हबेांचया शमत्रम्ंडळां् 

नसुतया भाऊ या नावाने प्शसद्ध ्हो्े तयांचा) िनम १८२४ चया समुारास सावं्वा्डीनिीक मांिरे 
म्हणनू गाव आ्ह,े ्ेथे एका वैभवरश्ह् कुला् झाला. ्थाशप ्ीस वषाहं् ्े आप्या बशुद्धवैभवाने 
फार प्शसद्धीस आले. १८५४ चया नोव्हेंबर मश्हनयाचया एका अकंा् मुबंई िाइमसने असे म्हिले 
आ्ह ेकी एलशफनसिन इशनसिि्यिूनची सथापना झा्यापासनू तया संसथेने फक्त ्ीनच परुुष शनमा्लण 
केले. १. नारायण शदनानाथिी, २.नवरोिी फरदनुिी व ३. ्डॉकिर भाऊ दािी.

एश्फसिन इशनसिि्यिू मधये शिक् अस्ाना तयांना मोठा्या शिषयवतृया शमळा्या व एक 
सवुण्ल पदक शमळाले. अभयासक्रम परुा ्हो्ाच तयांना रसायनिास्त व ्त्वज्ञान शिकशवणाऱया 
प्ोफेसराची िागा शमळाली. का्ही रिपू्  लोकां् कनया झा्यास पढेु श्चयावर येणाऱया आपत्ी 
िाळणयाकर्ा बालपणीच श्चा वध करणयाची रूढी ्हो्ी. ्ीवर भाऊंनी उत्म शनबंध इगं्िी् व 
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गिुरा्ी् शलश्हला. तयाबद्ल तयांना एक मोठे बशक्षस शमळाले ्हो्े. पढेु १८४५ मधये ् े ग्ँि मशे्डकल 
कॉलेिमधये वैद्यकीचा अभयास करणयास गेले. ्ेथे्ही तयांच े्ेि सवाहंना शदसनू आले. श्हदं ूलोकांना 
िरीरिास्त शिक्ाना ्हा्डाचा सापळा ्पासण,े कापा-कापी करण ेवगैरे गोष्ींची नाव्ड असे. ्ी 
यांनी दरू केली. तयावेळेस ्डॉकिरी शवद्येवर श्हदंी लोकांचा फार भरवसा नव्ह्ा, म्हणनू शवद्याथयाहंची 
िीवनयात्रा कॉलेिा्ील अभयास झा्यावर कठीण प्ूड नये व नवे नवे शवद्याथवी कॉलेिमधये येणयास 
शमळावे म्हणनू िवेिली परीक्षा पास ्हो्ाच तयास दणेयाकर्ा अशससिंि सि्लनचया िागा सरकारने 
्यार ठेव्या ्होतया. तया्ील १८५१ मधये एक भाऊ दािींना शमळाली. परं् ुभाऊंचा आतमशवश्वास 
मोठा ्हो्ा. ्ी िागा तयांनी लवकरच सो्डली व सव्ंत्रपण ेधदंा करू लागले. तया् तयांची इ्की 
भरभराि झाली की येथे आले्या नामांशक् यरुोशपयन ्डाॅकिरांची द्हा वषाहं््ही श््की स्हसा ्हो् 
ना्ही. ्डोळयांच ेरोग व का्ही शस्तयांच ेरोग िस्तप्योगाने ना्हीसे करणया् तयांचा ्हा्ख्ंडा असे. 
तयांना गरीबांचा शवसर प्डला ना्ही, तयांचयाकर्ा एक धमा्लथ्ल दवाखाना तयांनी काढला ्हो्ा. तया् 
१०,००० रोगयांना एका वषा्ल् औषध ेशमळाली. का्ही शदवसांनी यांना सा्हायय करणयास यांच ेबंध ू
नारायण दािी परीक्षा पास ्होऊन आले. ्ह ेदोर ेम्हणिे आमचया्ील अशश्वनी कुमारच ्हो्े.

साव्लिशनक क्याणाच ेकाम शनराले व तया् भाऊ ना्ही् असे ्हो् नसे. सिू्ंडिस ् शलिररी 
सोसायिीमधये यांच े अगं ्हो्े. स्तीशिक्षणाची यांना फारच ्हौस ्हो्ी. लो्हार चाळी् आप्या 
खचा्लने एक मलुींची िाळा यांनी चालशवली ्हो्ी. मुबंई ररफाम्ल असोशसएिनच े्ह ेसेके्रिरी ्हो्े, 
तयांनी शलश्हले्या अिा्लची भाषा पोक्त व समया्लद असे. १८५२ मधये शिक्षण खातयाचया बो्ड्लच े
तयांना सभासद सरकारने नेशमले. राॅयल एशिऍशिक सोसायिीच ेमुबंई िाखचे े्ह ेसभासद ्हो्े व पढेु 
शिआग्ॉशफकल सोसायिीच े्ह ेसेके्रिरी ्हो्े. 

रावसा्हबे एलशफनसिन इशनसिि्यिूमधये आ्यापासनू ्डॉकिर सा्हबेांचा व तयांचा सने्ह िमला 
्हो्ा. इशनसिि्यिूमधील शवद्याथयाहंना भाऊ औषध फुकि दे्  अस् व ्ह े रावसा्हबेांच े कुिंुबवैद्य 
्हो्े. पढेु-पढेु यांचा पषुकळच ररोबा िमला, रावसा्हबे ठाण ेशि्ह्ा् शव्हशििर अस्ा शफर्ीवर 
गेले ्हो्े. ररी तयांच ेकुिंूब, ब्हीण व नोकर ्हो्े. तया शि्ह्ां् पषुकरणी नावाच ेएक ्ीथ्ल आ्ह े
्ेथे िा्ाना ्डाॅ. भाऊ रावसा्हबेांचया शबऱ्हा्डी उ्रले ्हो्े. तयावेळेस तयांना तयांची इच्छा नस्ा 
ररचया म्ंडळीने मिेवानी शदली, बरोबर माधवराव बवते ्हो्े.

्डाॅ. भाऊ कसला ्री िोध लावणया् स्् गुं्लेले अस्. तया कामा् रावसा्हबे साह् 
करी् अस्. भिुेस रावसा्हबे अस्ा ्ेथील कामशगरी ्डॉकिर सा्हबेांनी रावसा्हबेांक्ेड सोपशवली 
्हो्ीिः- “मला गगुगळुाचया झा्डाच ेरोप पाश्हिे, गगुगळुाची ्ािी खांदी फळे व फुले यासदु्धा शमळेल 
्र पाठवा, ना्ही ्र िेकबसा्हबेांचा शच्ारी िमुा ्ेथे असेल ्र तयाक्ूडन या वकृ्षाचया सपषुप व 
सफल खांदच ेयथाथ्ल शचत्र काढून पाठवा. झा्ड कोठे उतपनन ्हो्े, जया िशमनी् उतपनन ्हो्े श्च े
वण्लन व गगुगळु कसा ्यार कर्ा् तयाचा उपयोग लोक कसा कर्ा् इतयादी माश्ह्ी पाठवा.”

“एक ्ऱ्हचेा बीिल नावाचा कीिक आ्ह.े ्ो गोमयाच े गोळे करून आ् अ्ंडी राल्ो. 
अ््ंडयाच ेकवच फो्ूडन प्ाणी शनपिला की ् ो गोमयाच ेगोळे आ्नू कोरून खा्ो. ् ेणकेरून ् े गोळे 
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अगदी पोकळ ्हो्ा्. मग ्ो आ्नू शनरनू बा्हरे िा्ो.” याशवषयी िोध तयांनी चालवला ्हो्ा. 
भाऊकर्ा कुलाबा शि्ह्ा्ील एका ्लाठ्याक्ूडन रावसा्हबेांनी पत्राने का्ही माश्ह्ी मागशवली 
्हो्ी. तयाच ेउत्र आले ्े “्ीन फांद्या ्ा्ड शमळ् ना्ही. अलीबागेस येका मा्डास फांदी फुिली 
्हो्ी. ्ी मालकाने ्ोश्डली. तयाची खणू आ्ह.े ्ीन फांद्यांचया पोफळीचा नकािा पाठवला आ्ह.े”

१८५८ चया श्डसेंबर मश्हनया् वनसप्ी वाशिका, शवशवध प्ाशणसंग््ह, व वस्सूंग््ह२ म्हाराणी 
शव्हकिोररया यांचया नावे सथापन करणयाकर्ा मुबंई् ्डॉ. भाऊंनी मोठी सभा भरशवली ्हो्ी. ्ी् 
तयांनी मोठ्या शमाने ्यार केलेले असे उपयकु्त भाषण केले. इ्र वकतयांची तयांना दिुोरा दणेारी 
भाषण े झाली, तया् दादाभाईच े सवणोत्म ्हो्े. ्डॉकिर वईुलसन यांच े अगदी प्स्ावोशच् ्हो्े. 
शवनायकराव िगननाथ िकंरििे, मगंळदास नथभुाई व वरिीवनदास इ. ब्डी म्ंडळी ्हिर ्हो्ी. 

(१८.१२.५८ च ेशव. भागव् यांच ेपत्र)

माधव वासदुवे बवते १८५८ साली रतनाशगरीस शव्हशििर अस्ा ्डॉ. भाऊंकर्ा रतनाशगरी 
येथील प्शसद्ध पव्ल् शमया यावर उगवणाचया शदवय औषधींच ेनमनेु शमळशवणयाकर्ा रावसा्हबेांनी 
एक मनषुय पाठशवला ्हो्ा. ्ेव्हा तया भागा्ील शी करुणशे्वराचया दवेळा् का्ही कोरीव लेख 
आ्हे् . तयांची प्् बवते यांनी भाऊंक्ेड पाठशवली ्हो्ी. १८५९ साली ्डॉ. भाऊ व रावसा्हबे यांनी 
ख्ंडाळयास िाऊन वनसप्ींचा िोध करणयाचा शनश्चय केला ्हो्ा. ्ेथे िाणयास तयांना तयांच ेशमत्र 
वासदुवे बापिूी काशनिकर प्शसद्ध इशंिशनयर, यांनी शनमतं्रण शदले ्हो्े. सव्ल दिेभर िाश्हरा्ी प्शसद्ध 
करून कशवकुलगरुू काशलदास व तयाचा आशयदा्ा शवक्रमाशदतय रािा यांशवषयी भरविालायक 
वतृ्ां् िो सांगेल तया िोधकास सुंदर बक्षीस दणेयाच े१८६० साली भाऊंनी३ योशिले ्हो्े. तयाच 
प्माण ेवरा्ह शमश्हराचया िनमभमूीचा व काळाचा व तयांनी शलश्हले्या रमशणकशसद्धां् वगैरे ग्ंथांचा 
िोध करावयाचा ्हो्ा. 

१८६३ साली भाऊ दािी आपले का्ही िोधक सने्ही रऊेन श्हदंसुथानभर प्वास करणयास गेले 
्हो्े. तयावेळी आप्या म्ंडळीच े तयांनी दोन शवभाग केले ्हो्े. एका शवभागा् वेदिास्त संपनन 
पां्ुडरंगोपाधयाय गिु्लर व एक िैनाचाय्ल असे दोरिेण शमळून २६.२.६३ रोिी मुबंई्ूहन शनरनू कराची 
्हदै्राबाद मागते िसलमूीर येथे िैन पसु्कालया्ील संसकृ् गं्थांपैकी कावय, इश््हास, जयोश्ष व 
वैद्यक यासंबंधी िे ग्ंथ अस्ील ्े पा्ूहन तयांचया प््ी काढून रणेयाकरर्ा गेले ्हो्े. ्ंछदोनिुासन, 
कावयप्काििीका, मागधी कोि, ्त्वाथ्लप्काि वगैरे ग्ंथांचया प््ी काढणया् तयांचा बराच काळ 
गेला. तयांना कोठे्ही अ्डचण प्ूड नये व प्वास सखुकर व्हावा म्हणनू शठकाठकाणचया यरुोशपयन व 
श्हदंी अशधकाऱयांना रावसा्हबेांनी शिफारसपत्रे शदली ्हो्ी. भाऊ शनराले ्े प्थम मद्रासेस गेले. ्ेथे 
गव्हन्लर सा्हबे यांची भिे रऊेन पदाथ्ल संग््हालया् िाऊन आले. ्ेथे अस्ा इगं्ि व श्हदंी प्मखु 
ग्ृहसथांचया भिेी झा्या. ्ेथनू कलकत्यास गे्यावर एशिऍशिक सोसायिीपढेु भाऊंनी एक शनबंध 
वाचला. ्सेच बेथनू सोसायिीपढेु एक भाषण करून स्तीिक्षणाचया प्साराथ्ल पषुकळ शम रे् ले 
पाश्हिे् अिी बाबलूोकांना शवनं्ी केली. नं्र राणीगंि येथील कोळिाचया खाणी पा्हवयास गेले. 
व ्ेथनू बद्लवानच ेम्हारािे यांचया भिेीला गेले. तयावेळी तयांचया भवय व सिुोशभ् रािवा््डयां्ील 
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सव्ल श्हदंसुथाना् उत्म व नीिनेिके असलेले सामान पाश्हले. प्ाणिाला व वकृ्षवाशिका पा्ूहन 
भाऊंच ेमन प्सनन झाले. नं्र कलकत्यास गे्यावर वनौषधी, वकृ्ष व ल्ा यांची बाग पा्ूहन पािली 
पतु्र नगरास गेले, ्े प्यागा्ूहन शी क्षेत्र कािी येथे दाखल झाले. 

(१५.२.६३ च ेभाऊंच ेपत्र)

यांचा प्वास २-३ वषते चालला ्हो्ा. पर् ये्ाना आप्याबरोबर ्े असंखय दशुम्लळ व अपवू्ल 
वस्ूंचा संग््ह रऊेन आले. (१२.५.६६ च ेरामभाऊ उदास यांना पत्र) तया् सुंदर शचत्रे, शि्पकाराच े
कौि्य दाखशवणारे पु् ळे, नानाशवध िस्ते, चमतकाररक यंत्रे, दि्लनीय शिलालेख इ. मनोवेधक 
वस् ू्होतया. वर सांशग्ले्या प्ां्ांशिवाय ्े िगननाथापासनू दशक्षण ्हदै्राबादपेयहं््ही िाऊन आले. 
वािे् या दिेां् आयाहंची वस्ी ्होणयापवूवीपासनू येथे रानावना् रा्हणाऱया जया ब्ुहशवध मळू िा्ी 
आ्हे्  तयांचया भाषां्ील िबदांच ेभां्डार गोळा करून तयांनी आणले.

मुबंईस शनराले्या पनुशव्लवा्होत्िेक सभचे े्ह ेएक सभासद ्हो्े. प्शसद्ध यदनुाथ म्हारािांचया 
खि्या् म्हारािांचया शवरुद्ध यांनी साक्ष शदली ्हो्ी.

्डॉकिर सा्हबेांची की्वी शवलाय्ेस अगोदरच गेली ्हो्ी. लं्डन येथे वैद्यक शवषयावरील प्शसद्ध 
्होणाऱया लॅनसेि नामक पसु्का् यांच ेत्रोिक चाररत्र १८५५ सालीच प्शसद्ध झाले ्हो्े. यांचया 
मना् शवलाय्ेस िायच ेफार ्हो्े पण ्े मिेकरर्ा नव्ह.े तयांनी १८६० मधये रावसा्हबेांना पत्र 
शलश्हले ् े. “सामाशिक व धाशम्लक क्रां्ी र्ूडन येईल अिी का्ही ् िवीि करणयाकरर्ा शवलाय्ेस 
िाणयाचा शवचार माझ ेमना् येऊन शदवसानशुदवस ्ो बळाव् चालला आ्ह ेव ्ो ्हे्  ू शसद्धीस 
िाईपयहं् मी िगावे अिी रोि परमशे्वरापािी मना् एकशनषे्ठने प्ाथ्लना करी् अस्ो. िसिसा 
्हा शवचार माझया मना् रोळ् रा्ह्ो ्स्सा माझया दिेबांधवांचया अगाध अज्ञानाबद्ल मला 
अशधकाशधक खदे ्होऊ लाग्ो. एका वयक्तीने अथवा एका म्ंडळीचया ्हा्नू ्ह ेअज्ञान अिं्िः सदु्धा 
नष् कर्ा यावयाच ेना्ही असे कोणी म्हणले ्र मला ्े खरे वाि् ना्ही.”

रावसा्हबेांच े व्डील नानासा्हबे यांची व भाऊंची चांगली ओळख ्हा्ी. भाऊंकरर्ा 
आदरेखनू कोकणचया राना्ील २० शनरशनराळया वनसप्ींच ेचीक शनरशनराळया बाि्या् रालनू 
नानासा्हबेांनी पाठवले ्हो्े. कु््डयाची साल व कािनयाचया शबया अिी माधवराव बवयाहंक्ूडन 
रावसा्हबे भाऊंकर्ा मागवी् व रावसा्हबे ठाण ेशि्ह्ा् नोकरीसंबंधाने अस् ् ेव्हा सा्शवणीचया 
सालींची ओझी व सोनामखुीचया पा्याच ेभारे व कुच्याचया शबयांची पो्ी पाठवी् अस्.

भाऊंच ेप्िसंा्ह्ल काम स्् चालले अस्ा तयांचया शमत्रांचया पे्मास केव्हाच ऊ् येऊन तयांचा 
का्ही्री सनमान करावा अिी तयांचया पे्मळ मना् लालसा उतपनन झाली. आधी एक प्ास्ाशवक 
सभा करून १४.६.६० रोिी सर अलेकझ्ँडर ग्ँ्ड यांचया नावाने एक शवनं्ीपत्रक म्ंडळीने काढले.

भाऊ दािींच ेसनमान कृतय
“सिु्डनिस ्शलिररी अनँ्ड सायशनिशफक सोसायिीचया कारभारीमं्डळीने शवचार के्यावरून व 

मुबंई्ील सव्ल िा्ी्ील शकतयेक लोकांनी तयांना मोठ्या उतसा्हाने अनमुोदन शद्यावरून असे 
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ठरशवणया् आले आ्ह ेकी या सोसायिीची नंबर १ ची लो्हार चाळी्ील मलुींचया िाळेचा खच्ल 
्डॉकिर भाऊ दािी यांनी आिशदवसपयहं् उदार बदु्धीने चालशवला आ्ह.े ्ो तयांचयावरून काढावा 
आशण एक वग्लणीची यादी करून, फं्ड िमा करून सदर्ूह िाळेचया खचा्लची कायम नेमणकू करावी 
आशण ्ी िाळा ्डॉकिर भाऊ दािी यांचया नावे चालवावी.”

्हा फं्ड िमा करणया् रावसा्हबेांनी पषुकळ खिपि केली. तयांना सा्हायय ्ही चांगले शमळाले. 
बैरामिी िीिीभाई, गोकुलदास ्ेिपाळ, लकमीदास शखमिी, मगंळदास नथभुाई, ्डोसाभाई 
फ्ामिी, केरोपं् ्छत्रे, रामकृषणपं् भां्डारकर (्ह ेपणुयाची वग्लणी गोळा करी् ्हो्े), नारायणभाई 
दां्ेडकर, कृषणिास्ती ्ळेकर, नाना मोरोिी, माधवराव बवते इ. खिपि करी् ्हो्े.

१८६२ सालापयहं् ्हा फं्ड १२ १/२ (सा्ेडबारा) ्हिार रुपयांवर गेला ्हो्ा. या् बश्हरामिी 
िीिीभाई यांनी १००० शदले, मचंरिी पथकी यांनी उदारपण ेमद् केली व सनेह्ांक्ूडन करवीन असे 
वचन शदले.

सद ्गणुांचा अश्रेक म्हणिेच दगुु्लण असे म्हण्ा्. उदा्हरणाथ्ल उदारपणा ्हा गणु कळसाला 
पो्हचला म्हणिे तयाला उधळेपणा म्हण्ा्. यांचा यांना संसार असनू साव्लिशनक क्याणाचया 
नादा् पैसा फार खच्ल ्होई. शिवाय मुबंई् िो मधये एक िअेर बझारने ्हा्हाकार उ्डशवला तया् 
भाऊंची सांपशत्क शसथ्ी फार शबर्डली. लाखो रुपयांचा तयांचा वयव्हार ्हो्ा. तयाप्माण ेतयांच े
नकुसान्ही ्सेच झाले. ्ह े पा्ूहन तयांचया असंखय शमत्रांना फार ्हळ्हळ वािली. “भाऊंसारखया 
उदार मनषुयावर आपत्ी यावी! व कंिषु मनषुयाक्ेड संपत्ी वसावी! ्ह ेपा्ूहन मनास फार खदे ्हो्ो.” 
(१८.५.६७ च े िेकबसा्हबेांच े पत्र) म्हणनू तयांनी रिह्मसवाच े शनवारण करणयाकर्ा आपपसा् 
सने्हभावाने आपले सव्लसव ट्सिचया ्हवाली १८६५ साली केले ्हो्े, तया् रावसा्हबे ्ह ेएक ट्सिी 
्हो्े. खदु् रावसा्हबेांच्ेही येण ेपषुकळ ्हो्े.

लाखो रुपयांचा वयव्हार भाऊंनी केला व ्ो तयांचया अगंास आला ्ह ेखरे आ्ह;े परं् ुतया् 
परुुषदोष नव्ह्ा. दवैदोषच ्हो्ा असे म्हणावयाला पषुकळ िागा आ्ह.े नामदार एच. एन. नयिून 
्हायकोि्ल िजि रावसा्हबेांच ेव भाऊंच ेसने्ही ्हो्े. तयांचया १०.५.७७ चया पत्रा्ील उ्ारा वरचया 
शवधानाला आधार म्हणनू शदला आ्ह.े “माझ ेकैलासवासी शमत्र भाऊ दािी यांचया कुिंुबाची शसथ्ी 
तयांचया मागे चांगली आ्ह ेकी वाईि आ्ह े ्े कळवा. मनषुयाचा प्ामाशणकपणा पणू्लपण ेकसास 
लावावयाचा प्संग एकदा मला आला ्हो्ा. तयाप्संगी तयांनी िे व ््लन केले तया योगाने माझा 
तयांचया शवषयांचा आदर ्र फारच वाढला.” करसनदास माधवदास, मगंळदास सोभागचदं इ. 
म्ंडळींनी भाऊंचया धनकोक्ूडन तयांना बेदावे पत्रे करून रणेयाकर्ा खपू खिपि केली. पे्मचदं 
रायचदं यांनी सढळ खिपि केली.

यांनी म्हारोगावर औषध िोधनू काढले ्हो्े तया् सव्ल मखुय द्रवये दिेीच ्हो्ी. तयाच े
िास्तीय ्ऱ्हनेे प्योग करून पा्हणयास का्ही औषध रतनाशगरी येथे शदनिा पेशिि यांचया मद्ीने 
म्हारोगाकर्ा बांधले गेले्या इशसप्ळा् पाठवले ्हो्े. तयाचा गणु कसा काय आला याबद्लची 
माश्ह्ी उपलबध ना्ही. परं् ुभाऊंनी खदु् िेकब सा्हबेांना १८६७ चया एका पत्रा् कळशवले ्हो्े 
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की, माझया औषधाने ्हा्ािी धरलेले सव्ल म्हारोगी बरे ्हो् चालले आ्हे् ; परं् ुया वयाधीने ग्स् 
झालेले िे लोक आ्हे्  ्े अगदी दररद्री अस्यामळेु तयांना औषध अगदी फुकि यावे लाग्े. 
एवढ्यावरून इ्के शदस्े की, ्यार केले्या औषधाचया अमोरतवाशवषयी तयांना खात्री वाि् 
्हो्ी. तयांचया अगंी असले का्ही िोध लावणयाच ेसामथय्ल ्हो्े अिी लोकांची्ही भावना ्हो्ी. 
“्डोके शवलक्षण आ्ह.े चा्युा्लबद्ल तयांची मोठी वा्हवा कर्ो. तयांनी आणखी का्ही अिब िोध 
लावले असले ्र मला कळवा.” 

(८.१.६७ िेकब सा्हबेांच ेरावसा्हबेांना पत्र)

नामदार नयिून यांना भाऊंनी आप्या औषधांची नावे सांशग्ली ्हो्ी व ्ी गणुकारक ्हो्ी 
असा तयांचा भरवसा शदस्ो. तयांनी खालील पत्र रावसा्हबेांना शलश्हले ्हो्े. “भाऊंनी काढलेले 
म्हारोगावर औषध कोणतया औषधींच ेकेले आ्ह े्े लोकांना सांगणयाची अिनू ्हरक् आ्ह ेकाय? 
मला तयांनी ्े गपु्पण ेसांशग्ले ्हो्े. मनषुय िा्ीचया श्ह्ाकरर्ा ्री आम्हाला ्े सांगा असा 
येथील लोक मला फार आग््ह करी् आ्हे् . परं् ु्े कोणास सांग ूनये अिी तयांचया कुिंुबां्ील 
मनषुयांची इच्छा अस्यास मला ्से कर्ा ये् ना्ही. या औषधाचा गणु आ्याची का्ही पत्रे 
रोगयांचया स्हीची १८६८ सालचया नेशिव ओशपशनअन मधये ्छापलेली आढळ्ा्. का्ही पत्र े
१८७१ व १८७२ साली आढळ्ा्. तया् का्ही इगं्ि ग्ृहसथांची आ्हे् . भाऊनी रुगणावसथे्ील 
फोिो व मागा्ूहन बरे झालेले फोिो श्हदंसुथानच े सिेि सेके्रिरी ््डयकू ऑफ आगा्लइल यांचयाक्ेड 
पाठशवले ्हो्े. तयाच ेप्िसंापवू्लक पत्र आले ्हो्े.

स््चया कष्ाने भाऊंना १८७३ मधये अधाहंगवायचूा झिका बसला व ्ेव्हापासनू ्े शनरुपयोगी 
झाले.

यांचयाक्ूडन वयवसथापत्र रावसा्हबेांनी करशवले ्हो्े. भाऊंचया प्ामाशणकपणाबद्ल 
रावसा्हबेांची पणू्ल खात्री झालेली ्हो्ी असे तयांचया रोिशनिी्ील एक उ्ारा दाखशव्ो. “एका 
पक्षकाराने येऊन सांशग्ले की आम्ही भाऊंचया माफ्ल ् ्ह ेकाम चालशवणयास पषुकळ पैसा खच्ल 
केला! तयावर मी सांशग्ले ्ह ेखोिे आ्ह.े मला शि्की माश्ह्ी आ्ह ेतयावरून असे मी सांग्ो की 
्मुचा पैसा भाऊंचया शखिा् उ्रला ना्ही.” (७.११.१८६३)

भाऊ दािी ्ह ेशदसणया् भवय शदस्. बिू, शढली इिार व दोन बंदांचा सैल अगंरखा व भले लांब 
रंुद चक्रीदार मुबंई ्ऱ्हचे ेपागोिे वापरी् अस् व तया वेळेचया शिष् व सभय िनुया पद्ध्ीप्माण े
उपरणयाऐविी िाल दोन्ही खांद्यावरून पढेु पोिावर लोंब्ी िाकी् अस्.

यांची शवर्त्ा िाणनू सरकारने यांना यशुनव्हशस्लिी् शसन्डीक नेशमले ्हो्े. पढेु यांना िरेरफचया 
िागेचा मान शमळाला ्हो्ा. मुबंई असोशसएिन काढणयामधये यांच ेअगं ्हो्े. १८५२ नं्र ्ही सभा 
शनराली ्ेव्हा अधयक्षपद िगननाथ िकंरििे यांचयाक्ेड ्हो्े व भाऊ ्ह ेशचिणीस ्हो्े.

औद्योशगक सधुारणके्ेड यांच े लक्ष असे व सु् ाचया शगरणयाचया उभारणी् यांचा उद्योग 
कारणीभू्  झाला ्हो्ा.
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“अधाहंगवायचूया झिकया्नू भाऊ बरे झाले ना्ही्. तयांना ३१.५.१८७४ रोिी मतृय ूआला. 
मागे राश्हले्या कुिंुबाची शसथ्ी्ही नं्र शबकि झाली. आपण भाऊ दािी यांचया कुिंुबाची चौकिी 
केली्. शबचाऱयाचा दसुरा मलुगा र्ारकानाथ गे्या म े मधये शनव ््लला. पश्हला मलुगा ब्डोदा 
संसथाना् नोकरीस आ्ह ेव आप्या शवधवा मा्ोशीस संभाळणयासारखा आ्ह.े

नारायण दािी ्ह ेवारले. मागे २ मलुगे आ्हे् . शिवाय एक शवधवा व मलुगी ्हो्ी. मलुगी 
मागा्ूहन थो््डया मश्हनयांनी वारली. का्ही इसिेि आ्ह.े श्च ेट्सिी तयांनी मला व िामराव शवठ्ठल 
यांना नेशमले अा्ह.े पािेाची वयवसथा आ्ह;े पण उत्म ना्ही.” 

(नामदार नयिून ्हायकाेि्ल िजि यांना पत्र)

्डॉ. भाऊंच ेसमारक
पवूवीचया वश्हवािीप्माण ेसमारके जयांची ् ोच करी् असे; परं् ुआ्ाचया नवीन यगुां्रा् एकाद्या 

म्हातमयाने आपला काय, आपले कांचन व आपला काल ्ह े्ीन ककार िन्ेचया क्याणाथ्ल खच्ल 
केले म्हणिे तयाच ेसमारक िन्ाच करू लागली आ्ह.े तयाप्माण ेरावसा्हबेांनी भाऊ दािी यांच े
समारक करशवणयाचया कामा् फार म्ेहने् रे् ली. रावसा्हबेांनी प्थम आपली शमत्रम्ंडळी एका 
शठकाणी समारकासंबंधी शवचार करणयास िमशवली. तया् काशिनाथपं् ्ेलंग ्हो्े. नामदार शगबस, 
्डाॅ. शव्सन, ्हायकोिा्ल्ील िजि, सर िमििेिी िीिीभाई, सर मगंळदास नथभूाई यांनाारखया 
थोर श्हदं ूव इगं्ि ग्ृहसथांची स्हानभुू् ी ्हो्ी. ि्हरवासीयांची सभा भरवावी शकंवा भरव ूनये व 
्ी िरेीफचया माफ्ल ् भरवावी शकंवा कसे याशवषयी वाद चालला अस्ा रावसा्हबेांनी समारकाची 
चळवळ आप्या सनेह्ांमाफ्ल ् दरूवर पोचशवली. माधवराव बवते (को््हापरू), शवनायकराव वासदुवे, 
केरूनाना (पणु)े, कृषणािी पं् नलूकर व कन्लल अन्डस्लन (काठेवा्ड), कािी ि्हाबदु्ीन, दादाभाई 
नवरोिी (ब्डोद)े, बाळकृषणिास्री बापि (वऱ्हा्ड) इ. लोकांक्ूडन पत्रोपत्री रावसा्हबेांनी वग्लणी 
िमशवली. खदु् गव्हन्लर सा्हबेांबरोबर रावसा्हबेांनी चचा्ल केली ्हो्ी. ‘मुबंईकरां् सवाहं् ्ेिसवी' 
असे भाऊ बद्ल बाब ूशरिस्ोदास पॉल यांना मागे पेशिअि पत्रा् उद्ार काढले ्हो्े तयाची आठवण 
दऊेन तयांना भाऊ दािींचया समारकम्ंडळी् रािा रामनाथ िागोर, रािा ्हरेंद्रकृषण ब्हादरू, बाब ू
रािेंद्रलाल शमत्र व सव्िः पॉल यांची नावे रालशवणयाची खिपि रावसा्हबेांनी केली ्हो्ी.

ि. िेकब यांनी शवलाय्े्ूहन आप्या वाि्याची रककम पाठशवली ्ेव्हा तयांनी पत्र शलश्हले 
की भाऊंनी ब्ुह् काया्लचा आरंभ एकदम करून तयांच ेउतकृष् फळ शमळशवणयाचा प्यतन केला. 
(१४.२.७३ च ेपत्र)

पारसी शमत्रांची स्हानभुू् ी ्हो्ी. “पणु ेगॅलरी् भाऊंची ्सबीर ठेवणयास द्रवय पाश्हिे असेल 
्र मी पननास रुपये दे् ो” 

(शम. शचिगर यांच ेपत्र)
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समारकाचया यादी् पढुील मोठाली नावे आढळ्ा्िः- नेक नामदार गव्हन्लर िनरल, मुबंईच े
गव्हन्लर, सर सालरिंग, सर रे्डशमनी, सव्ल तया वेळच े ्हायकोिा्ल्ील नयायाधीि, रोगे, िािा, 
लखमीदास शखमिी, िनुाग्ड, शलम्डी व रािकोि ्ही संसथाने. 

या सवाहंचया सा्हाययाने समारक ््डीस गेले व रावसा्हबे शमत्रकाया्ल्नू मोकळे झाले. या् 
रावसा्हबेांनी शम केले, िी कळकळ दाखशवली तयावरून रावसा्हबे व भाऊ दािी यांच ेपे्म केवढे 
्हो्े ्े कळून येईल.

्डॉ. नारायण दािी
िनम १८२८

्ह े्डॉ. भाऊ यांच ेसखख ेबंध.ू ्ह्ेही रावसा्हबेांच ेपरमसने्ही ्हो्े. ्ह्ेही आप्या धदं्या् प्वीण 
्हो्े. एश्फनसिन शवद्यालया् अभयास करून पढेु गँ्ि मशे्डकल कॉलेिमधये ्डाॅकिरी शवद्या शिकले. 
यांनी येथे सोनयाची पदके शमळशवली. १८५२ मधये परीक्षा पास झाले. फोिोग्ाफीचा यांना नाद असे. 
यामळेु िनुया दवेळांच ेफोिो रणेयास बंधूनंा मद् झाली. मशे्डकल कॉलेिा् ्ह ेशिक्षक व प्ोफेसर 
्हो्े.

यांना वनसप्ींसंबधी का्ही िोध लावणयाचा नाद असे. “्डाॅ. नारायण दािी ्ह ेम्हाबळेश्वरास 
आ्यापासनू येथे साप्डले्या ब्ुह् वनसप्ींच े अक्ल  काढी् आ्हे् . तयांचा ्हे्  ू का्ही िोध 
लावावयाचा आ्ह.े या नादी प्डणारे ्ह ेपश्हलेच श्हदंीग्ृहसथ शदस्ा्.” (गणिे ियराम वैद्य यांच े
१४ एशप्ल १८७१ च े पत्र) नानासा्हबे म्ंडशलकांक्ूडन गणुाने ्ेिसवी अिा रिंसरुीचया मळुया 
आणवनू का्ही प्योग करून पा्ह्.

यांची प्ाप्ी्ही मोठी ्हो्ी. द्रवयसंग््ह चांगला केला ्हो्ा. ्डाॅ. भाऊंची पैिाची शसथ्ी सधुारणयास 
यांनी पषुकळ प्यतन केले. नारायण दािींचा अं्  १६.७.७५ रोिी झाला. बंधूचंया समारकाचा व 
तयांचया (भाऊंचया) शवधवा सनेुचा तयांना शवसर प्डला नव्ह्ा. यांचयामागे कौिंुशबक आपत्ी ्होतया.

“्डॉ. नारायण दािी यांचा दसुरा मलुगा अकरा वाि्ा शनव ््लला. काय ्छानदार मलुगा ्हो्ा! 
च्ेहरा शक्ी प्फुश्ल् असे! ्डॉकिर भाऊंना भिेलो तयांना ्र याचया योगाने मोठा धकका बसला 
आ्ह े असे शदसले. नारायण ्र फारच िोकाकुल झाला ्हो्ा व ्ह े अगदी सवाभाशवक आ्ह.े 
ने्हमीचया शिष्सांप्दायाप्माण ेयांना भिूेन आ्ाच दिुःख दणे ेमला बरे वािले ना्ही.” (३.६.६२ रो.)

्ह े शवपतप्संगी धयै्ल बाळगणाऱयांपैकी ्हो्े. नारायणदािी यांच े कुिंुब ्ा. १८.२.६४ रोिी 
शनव ््लले. रावसा्हबे भिेावयास गेले. ्डाॅकिर नारायण  “्हा मनाचा मोठा खबंीर आ्ह.े एवढ्या 
्हानीबद्ल झालेले आपले मोठे दिुःख आवरून शदवंग् स्तीचया समारकाथ्ल स्तीशिक्षणासंबंधी का्ही 
्िवीि करावयाची आ्ह.े असे म्हणाले. मी तयांना चार आठ शदवसां् एक योिना आणनू दे् ो 
म्हणनू सांशग्ले.” (१९.२.६४ रो.)
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रावसा्हबेांचयावर याचा पणू्ल शवश्वास ्हो्ा. नारायण दािींनी आप्या मागे आप्या इष्िेीची 
वयवसथा करून ठेवली ्हो्ी. तया कामी रावसा्हबेांना तयांनी ट्सिी नेमले ्हो्े. बरोबर दसुरे िसिी 
िामराव शवठ्ठल वकील ्ह े्हो्े.

दादाभाई नौरोिी
दादाभाई, रावसा्हबेांप्माण ेएश्फनसिन इशनसिि्यिूचचे उतकृष् फळ ्हो्े. शवद्याथवीदिे्  गशण्, 

पदाथ्लशवज्ञान व रसायन इतयादी िास्तशवषयां् तयांची प्खया्ी झाली. ्ेव्हा तयांना तयाच संसथे् 
प्ोफेसरची िागा शमळाली.

लोकक्याणाची काम ेिी िी शनर् तया् रावसा्हबेांप्माण े्ह्ेही प्ड् अस्. सिू्ंडि्स शलिररी 
व सायशनिशफक सोसायिी, गिुरा्ी ज्ञानप्सारक सभा, नेशिव्ह िनरल लायरिरी, फ्ामिी कावसिी 
इशनसिि्यिू, पारसी गल्ल  सकूल म्ंडळ, मुबंई असोशसएिन इतयादी संसथा उदयास आणणयास 
दादाभाईनी पषुकळ शम केले.

तयावेळचया उत्म शवर्ान व बशुद्धमान लोकांना संसथाना् मागणी असे. तयाप्माण ेदादाभाईची 
नेमणकू ब्डोद्यास झाली ्हो्ी. ्ेथे संसथानची सधुारणा करणयाची तयांची प्बळ इच्छा चांगली 
शनदि्लनास आली. ्ी परुी करणयाचा रावसा्हबेांचा ्हे्  ू्हो्ा. ्े वतृ् प्करण ४६ वे वाचले म्हणिे 
समिेल. तयांचया बशुद्धला ्ेथे वाव परेुसा शमळेना म्हणनू तयांनी ब्डोद े सो्ूडन इगंलं्डला प्याण 
केले. एकंदर दिेाच ेनव्ह े्र इगंलं्ड व श्हदंसुथानचया दोन्ही दिेांच ेश्ह् साधणयाकर्ा ईसि इशं्डया 
असोशिएिनची सथापना तयांनी केली. व श्ची िाखा मुबंई येथे काढली. तया कामा् रावसा्हबेांनी 
पषुकळ शम रे् ले ्े वतृ् प्करण २४ वे वाचले म्हणिे कळेल. मुबंई मयशुनशसपाशलिी् सदु्धा यांनी 
चांगले काम केले. इगंलं्डमधये यांनी एक वयापारी पेढी सथाशपली ्हो्ी, यिसवी झाली ना्ही. श्च े
का्ही भाग रावसा्हबेांनी रे् ले ्हो्े.

यांच ेआचरण इ्के चांगले असे की पाशवत्य, इभ््, हृदयाच ेऔदाय्ल इ. गणुांिी ्े समानाथ्लच 
झाले ्हो्े.

केरो लकमण ्छत्रे
केरोपं् एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये अस्ानाच ज्ञानप्सारक सभचेया माशसका् िास्तीय 

शवषयांवर स्् शनबंध शल्ही्. एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधनू सिु्ाच अ्हमदनगरला इगं्िी िाळेवर 
्ह्ेडमास्र झाले. यांना ्ेव्हा पगार १५० रु. ्हो्ा. रावसा्हबेांनी तयांचया अगंच ेगणु ओळखले ्हो्े 
म्हणनू ्े काय उद्योग करी् आ्हे्  तयाची चौकिी नीिपण ेकरी् व केरोपं््ही तयांचा उपदिे रे् . 
“मी कबलू कर्ो की मी िरासा चकुारचट् आ्ह.े माझ ेक ््लवय व उद्योग यांना सो्ूडन केसभर्ही मला 
बािलूा न सरू दणे े्ह े्मुच ेकाम आ्ह.े कोणतया शवषयांवर शनबंध शल्हावयास व पसु्के रचावयास 
रे् ली अस्ा माझी लेखणी उत्म चालेल ्े मला सांगा, कारण माझया गणुांची उत्म परीक्षा 
करणयास माझया म्े ्मु्हीच समथ्ल आ्हा्.” 

(२४.९.६० च ेरावसा्हबेांना पत्र)
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येथे अस्ाच तयांनी आपले अकंगशण् शलश्हले. पण आणखी दोन वषते या कुग्ामां् काढून 
अगदी कंिाळून गेले.

“माझा अव्ार संपला असे मला वाि्े. बा्हरे अ्डाणी लोकांिी प्संग, ररी आ्यावर 
रुगणावसथे् असले्या स्तीचा स्हवास, शिवाय पाच मलुांची काळिी रणेयाचा त्रास व नवीन क्डक 
शनयमांप्माण ेिाळेच ेअवर्ड काम! इ्कया्नू िर मी एक दोन वषते शनभावली ्र या िीवसषृ्ी् मी 
आपणास सवाहं् सखुी समिेन. िरीरप्कृ्ी चांगली ठेवन अद्यापी माझ ेमनाला सव्लिक्ती परमशे्वराने 
शवकृ्ी ्होऊ शदली ना्ही म्हणनू मी तयाचा आभारी आ्ह.े

आमचया दिेाच ेपाऊल शदवसानशुदवस पढेु प्ड् आ्ह.े तयाबरोबर पढेु िाणया् माझा शनभाव 
लागणार ना्ही अिी मला भी्ी वाि् आ्ह.े श्हदंसुथान दिेाला अशधकाशधक म्हतव प्ाप् ्हो् आ्ह.े 
्रुणिनांस शिक्षणाचा लाभ ्हो् आ्ह.े धा्डसी परुुषास भागयोदयाच े शनरशनराळे माग्ल उर्ेड ्हो् 
आ्हे् . परं् ुशबचाऱया केरोपं्ाच ेपाऊल मागे मागेच प्ड् आ्ह!े तयाची िक्ती शदवसानशुदवस क्षीण 
्हो् चालली आ्ह.े 

कुिंुबाची शचं् ा वाढ् िा् असनू आशधकारी वग्ल तयाचया िवळून आ्हाराबा्हरे काम रऊे 
पा्ह्ा्, कदाशच् एक दोन वषाहंनी माझा पेनिनीचा अि्ल ्मुचया निरेस प्डला की सव्लच बािार 
आिोपेल.

शम. कोक यांचया सांगणयावरून आम्ही लोकांकर्ा येथे आमचया िाळे् शवशवध शवषयांवर 
पाशक्षक वयाखयानमाला चाल ू केली आ्ह.े आमच े ज्ञान अ्प आ्ह.े ्थाशप गांवढ्या गावा् 
गाढवीसवुाशसनी या म्हणीप्माण ेआम्ही फार ि्हाण ेठरून आमच े्ेि प्डणारच.” 

(रावसा्हबेांना पत्र)

केरीपं्ांनी पढेु मराठी् पदाथ्ल शवज्ञानिास्त शलश्हले.

प्ोफेसर सा्हबे कोणाला वेदाभयासि्ड वाि्ील पण ् ् से नव्ह्े. तयांना शपयानो वािशव्ा ये् 
्हो्ा. “केरोपं्ाबरोबरोबर श्हदंी पद्य का्ही भाग शपयानोवर वािशवणयास शिकलो.” (१९.११.१८६४ 
चा.रो. उ.)

यांच ेबंध ुगोवध्लनपं् यांनी गी्शलपी नावाचा संशग्ावर एक ल्हानसा ग्ंथ शलश्हला ्हो्ा. ्ो 
रावसा्हबेांनी नारायण िास्ती परुाशणक यांचया मद्ीने परुा के्यावर सिू्डनिस शलिररी सोसायिीचया 
िाळांकर्ां प्स्ावना शल्ूहन ्छापला.

केरोपं्ांच ेपे्म रावसा्हबेांवर शक्ी ्हो्े ्े मागील पत्रांवरून शदसनू ये् आ्ह.े रावसा्हबेांच ेम् 
प्ो. केरोपं्ांशवषयी शक्ी चांगले ्हो्े ्े पढुील पत्र सांगेल.

“मी आ्ाच एश्डमबरो येथील शरिशिि असोशसएिनचया सभचेया कामाचा वतृ्ां् वाचला. 
श्हदंी जयोश्ष व गशण् या दोन शवषयांचया िोधासंबंधी ्ेथे आमच ेप्श्शनधी म्हणनू ्मु्ही ्हिर 
असावयास पाश्हिे ्हो्ा्. आपण आप्या शवषयासंबंधाने पररशम करून नेमाने का शल्ही् ना्ही? 
एकाद्या िास्तीय शवषयायासंबंधी तया सभे्  बोलावयास एक्ही श्हदंी पंश्ड् नसावा ्ही खदेाची 
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गोष् नव्ह े काय? कलकत्यास एक वैद्यशवद्याशविारद ्डॉकिर या प्कारच े िास्तीय म्ंडळ सथापन 
करावयास पा्ह् आ्ह.े नाच ्मािावर ्हिारो रुपयांचा नाि ्हो् असनू्ही तया म्ंडळास आशय 
इ्कया शदवसांनी्ही शमळ् ना्ही!! िकय ्र एश्ंडबरो येथील सभकेर्ा आपण श्हदंसुथाना्ील. 
िास्तीय प्ग्ीचा संशक्षप् इश््हास म्हणनू एक लेख शल्हाल काय?” (१०.१०.१८७१)

भासकर दामोदर पाळंदे
यांचयाबद्ल ्डा. ्हाक्ल नेस यांच ेम् चांगले ्हो्े. तयांनी एकदा वगा्ल् असे बोलनू दाखशवले की, 

्ह्ली ्ह्ली िे शवद्याथवी एश्फनसिन इशनसिि्यिू मधनू ्यार ्होऊन बा्हरे प्डले तया् भासकर ्हा 
पश्ह्या प््ीचा ्होय.

रावसा्हबेांचपे्माण े्ह ेज्ञानप्सारक सभे्  शनबंध वाची् अस्.

रावसा्हबे िेव्हा ठाणयास शव्हशििर ्हो्े ्ेव्हा ्ह े अ्हमदनगर शि्ह्ा् शव्हशििर ्हो्े. 
पषुकळ िाळा काढणयापेक्षा लोकांमधये ज्ञानलालसाउतपनन करणयाक्ेड ्ह ेशविषे लक्ष दे्  अस्. 
रावसा्हबेांच ेकाम कसे चालले आ्ह ेव तयांचा काय अनभुव आ्ह े्ह े्े शवचारी् अस् व आपला 
अनभुव कळवी् अस्. 

यांच ेअक्षर मोठे वळणदार ्हो्े. एकदा पत्र उभ ेधरून आ्डवया ओळींनी भर्यावर ्े आ्डवे 
धरून पनु्हा मिकूर शल्ही्. ्ो्ही सवुाचय असे. थो्डासा शवनोद्ही शलश्हणया् करी्. वाशष्लक 
ररपोिा्ल् िाळे्ील मलुांचया ्हिेरीची सरासरी अपणूाहंकां् दणे े(उदा्हरणाथ्ल, िके्डा ५९ ४/२ मलेु 
्हिर ्हो्ी असे नमदू करण)े ्हा प्कार लोकांना ्हस ूआणणयाचा चांगला उपाय आ्ह ेअसे तयांना 
वािे. ्े म्हण् मलेु म्हणिे रुपये आण ेपै नव्हे् .

तयांची नेमणकू ठाण ेशि्ह्ां् २४० रुपयांवर ्हो्ी. पनूा कॉलेिमधये यांची नेमणकू प्ोफेसरचया 
िागी ्होऊन पढेु मुबंईस कयरेुिरचया िागी नेमणकू झाली ्हो्ी. ्ेथनू ्े एशलशनएिन खातया् 
कायमच ेगेले. तयावेळेस ्ह ेव कॅपिन कौपर असे दोर ेशमळून इनाम कमीिनचया काय्लकारी म्ंडळीने व 
तयांचया ्हस्कांनी कसे काम केले तयाची ्पासणी बारीक निरेने करी् ्हो्े. पढेु मुबंई समालकाि 
कोिा्ल् िजि ्हो्े. ्ह ेअभगं व पद ेचांगली रची्.

रावब्हादरु कृषणािीपं् नलूकर
्ह े मळूच े सावं्वा्डीच.े रावसा्हबेांचया िनुया शमत्रांपैकी ्हो्े. अनं्ऋषीचया वा्डी् रा्ह् 

अस्ा या वा्डी् रा्हणाऱया शमत्रांचया यादी् ह्ांच ेनाव साप्ड्े. कराची येथील आप्या ररकामया 
झाले्या िागेवर यांची नेमणकू रावसा्हबेांनी करून रे् ली ्हो्ी. ् ेथे सर बाि्लल  शफ्यर ्ह ेकमीिनर 
्हो्े. तयांची व कृषणािीपं् यांची गट्ी िमली ्हो्ी. “शफ्यर सा्हबेांची करावी ्ेवढी स्ु् ी थो्डीच 
आ्ह ेतयांचया ्हा्ाखाली काम कर्ाना शम न वाि्ा सखुच वाि्े.” असे तयांनी २५.११.५७ चया 
पत्रा् कळशवले ्हो्े. शनयमाने पत्रवयव्हार ठेवणाऱया सनेह्ांपैकी ्ह ेएक ्हो्े.४

BxÉ 4011--26
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यांचया कचरेी् एक नागिी नावाच ेग्ृहसथ ्हो्े. रावसा्हबेांच ेशमत्र कृषणािीपं् ्ह ेइगं्िी् पत्र 
रावसा्हबेांना शल्ही् व नागिी दोन ओळींमधये राश्हले्या िागे् गिुरा्ी् शल्ही्. पत्रवयव्हारा् 
नलूकरांचया नावाचा उ्लेख रावसा्हबे पं् या नावाने करी्. 

यावेळी कराचीस सवस्ाई ्हो्ी. पण पं्ांना मात्र ्िी वािली ना्ही. “मी क्हानदास यांचया 
ररा् रा्ह्ो. रर चांगले सोयीच ेआ्ह.े परं् ुदरम्हा आठ रुपये भा्ेड मात्र प्माणा्ी् आ्ह.े” 

(१२.८.५९ च ेपत्र)

यांची स्ती यावेळी ल्हान अस्यामळेु बरेच शदवस यांनी शबऱ्हा्ड केले नव्ह्े म्हणनू भोिनाकर्ा 
ब्लवांची आराधना यांना करावी लागे. ब्लव यावेळी पगार ४-५ रुपये माग्. ब्लवांकरर्ा 
्ह ेरावसा्हबेांक्ेड मुबंईस मागणी करी्. संसारासंबंधी यांच ेव ््लन िापिीपीच ेव श्हिबेी असे. यांच े
कुिंुब कराचीस प्थम आले ्ेव्हा मुबंई्ूहन कराचीस िाणयास ११४ ्ास लागले. यांच े कुिंुब 
आिारी प्डले. परं् ुयांची वदृ्ध िनुया चालीची शवधवा ब्हीण बरोबर ्हो्ी ्ीस का्ही झाले ना्ही. 
्े पा्ूहन नलूकर म्हणाले “अरे या वदृ्ध बाया बाप््डया पा्हा! लागोपाठ का्ही शदवस उपोषण ेकरून 
तयांना तयाची का्हीच शदकक् वाि् ना्ही!”

िकय ्र संधी साप्ड्ाच यांचा शवचार मनुसफीची परीक्षा दणेयाचा ्हो्ा. “शदवाणी रेगयलुिनांच े
परीक्षेपरु्े अभयासाने ज्ञान प्ाप् करून रईेन. शनव्डक खि्यांच ेपसु्क वाच्यावर काम कर्ाना 
कायद्याच ेवयव्हाय्ल सवरूप समिेल. परं् ुमला रेगयलेुिनांची व तया्ील अं् भा्लगांची अनकु्रमसंखया 
मळुीच पाठ कर्ा यावयाची ना्ही व तयांची आवशयक्ा ना्ही असे सांग्ा्.” 

(२८.७.५६ च े पत्र)

यांची नोकरी शफर्ीची ्हो्ी म्हणनू तयांना ्ी त्रासदायक वाि् असे. ्े म्हण् आपली माणसे 
कराचीस मकुकामावर बारा मश्हनयां्नू िवळ-िवळ स्हा मश्हने ठेवावयाची ्हा प्संग मला अवर्ड 
िा्ो. असे मी म्हण्ो म्हणनू मला प्वासच आव्ड् ना्ही असे म्हरेबानी करून समि ू नका. 
प्वासाच ेिे पर्ंत्र सवरूप आ्ह े ्े मला रुच् ना्ही. दसुऱयाने येऊन म्हणावे ‘माच्ल’ की आम्ही 
लागलेच शनराले पाश्हिे! ‘्हॉ्ि’ म्हण्ाच थांबले पाश्हिे! व ्े कोठे्री अगदी गैरसोयीच ेिागे्! 
्ह ेसव्ल प्कार िाळून िर ररा््या सव्ल सोयी मला प्वासां् करून रे् ा ये्ील व सवा्ंत्य रा्हील ्र 
मी एकसारखाच प्वास करावयाला खषुी आ्ह.े”

 (२५.१०.५७ च ेरावसा्हबेांना पत्र)

्ह ेसदवै नोकरीमधये गढलेले अस्े. योगय्ेप्माण ेयांची बढ्ी ्हो् गेली ्री शकतयेकवेळा 
सापमान शनरािा ्होणयाच प्संग ये् असे. ्ेव्हा झालेली मना्च ठेवणयािोगी मनाची अवसथा 
्े रावसा्हबेांपासनू चोरून ठेवी् नस्. यावरून तयांचा व रावसा्हबेांचा सने्ह शक्ी ्हो्ा ्े 
कळ्े. नोकरी व संसार संभाळी् अस्ा िग कुठे आ्ह ेयाची चौकिी करी् अस्. ्ी शविषे्िः 
स्हाधयायी म्ंडळीची िीवनयात्रा किी चालली यासंबंधी असे. नारायणभाई यांना पगारा् वदृ्धी 
शक्ी झाली व सं््ी शक्ी झाली याची माश्ह्ी बरोबर शल्ही्. इ्र चळवळ काय चालला आ्ह े
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श्क्ेड यांच ेलक्ष िसे असे ना्ही. मधनू मधनू पढुारी लोकांचया कृतयावर म् दे् ाना समप्लक िीका 
स्हानभुावातमक करी्. मुबंईकर म्ंडळी संसथाशनकांचया नादी लागलेली पा्ूहन तयांना श्ची कीव 
येई. “अिा लोकांपढेु दादाभाईची वयाखयाने सरुू झालेली पा्ूहन पोिासाठी वेदां् शवषयाची चचा्ल 
करणाऱया ्हररदासांची आठवण ये्े. ्मु्ही मुबंईकर फारच तवरेने पढेु िाऊ लागला् अथवा या 
्मोमय कोपऱया् उिे्ड पा्ूडन फािील सधुारणा करणयाचया प्यतनां् आ्हा्.” 

(२९.६.६९ रावसा्हबेांना पत्र)

काठेवा्डा् ्ह ेनेशिव्ह एिनसी् मोठ्या पदावर चढले ्हो्े. यांच ेव ््लन क्डक असे. एक इगं्ि 
पाद्री व तयाचा आदी श्हदं ूव पश्चा् शरिस्ी झालेला साथीदार यांवर फौिदारी शकरकोळ काम ्हो्े. 
तया् काि्या बेअदबीबद्ल तयांनी तया पादय््ास शिक्षा करावयास मागे पाश्हले ना्ही. येथे एवढे पाद्री 
सा्हबेांचया ्फते  नमदू केले पाश्हिे की तयांनी सरकारा् अपील, के्यावर ्े दोषमकु्त ठरले.

रावसा्हबेांच ेम् यांचयाशवषयी चांगले ्हो्े. िाईमसला यांचयाशवरुद्ध आ्ूडन एकाने पत्र शलश्हले 
्हो्े. ्े वाचनू शम. व्ुड यांना रावसा्हबेांनी असे पत्र शलश्हले. “आप्या पत्रवयव्हाराचया सदरा् 
आ्डलपनू एका काठेवा्डयाने शम. कृषणािीवर केलेला मारा पा्ूहन मला फार वाईि वािले. सरकारचया 
श्हदंी व यरुोशपयन ब््डया अशधकाऱयां् इ्के प्ामाशणक व सव्ंत्रबाणयाच ेमनषुय कृषणािी लकमणा 
शिवाय दसुरे थो्ेडच मला मा्ही् आ्हे् . वीस वषाहंचया अनभुवाने शदलेली ्हमी िर परेुिी असेल 
्र या गोष्ीवर म् दणेयास मला अशधकार पच्ो. श्क्ेड का्ही पक्षाशभमानी लोक आ्हे् . तयांना 
्ह ेआव्ड् ना्ही. पण ्ेवढ्यावरून ्ह ेिाईमस आफॅ इ्ंडीयाला आव्ूड नये् असे ना्ही.” पेनिनचा 
पषुकळ उपभोग रऊेन या रावसा्हबेांचया शमत्राने रावसा्हबेांचया बंग्यां् म्हाबळेश्वर मकुकामी 
आपला द्ेह १८९३ साली ठेशवला ्े शमत्रतवास उशच्च ्हो्े!

्डॉ. अनं् चदं्रोबा
्ह ेरावसा्हबेांचया फार पे्मळ शमत्रांपैकी एक ्हो्े. कराचीस मयशुनशसपाशलिी् नोकरी धरून ्हो्े.

रावसा्हबे ्ेथे अस्ा ्ह ेरावसा्हबेांच ेकुिंुबवैद्य ्हो्े. रावसा्हबेांचया मा्ोशींची दं् पी्डा यांनी 
एकया चांग्या दा्वणाची योिना करून बरी केली ्हो्ी. नं्र कराची्ूहन मुबंईस आ्यावर यांचा 
पत्रवयव्हार ने्हमी चाल ूअसे. यांनी एका पत्रा् (१५.६.५९) शलश्हले आ्ह-े “शवश्वनाथिी ्मुचया 
्हा्चया दोन ओळीचया मिकुरापासनू िेवढे सखु मला ्हो्े ्ेवढे दसुरे किाने ्हो् ना्ही. म्हणनू 
बनेल ्ेव्हा आठवण ठेवनू मदु्ाम चार िबद शलश्हणयाच ेकरी् िा.” रावसा्हबेांचया सांगणयावरून 
यांनी संसकृ् भाषचेा अभयास नोकरी करी् अस्ा सरुू केला ्हो्ा. तया् शक् प्ग्ी झाली आ्ह े
्ह ेदाखशवणयाकर्ा पश्ह्या प्थम कुिंुबां्ील का्ही प्ासंशगक अ्डचणीमळेु िेवणाखाणयाच े्हाल 
पराधीन्ा प्ाप् झा्याने कसे ्हो्ा् ्ह ेवण्लन करून सव्हस्ाने िे काय्ल ्हो्े तयाचया १/४ अिं 
दसुऱयाच े्हा्नू ्हो् ना्ही या अथा्लच ेसंसकृ् वाकय एका पत्रा् यांनी शलश्हले ्े, “सवसय काय्ल 
यतसवेन कृ्ं ्सय च्थुाहंिोऽशप पर्हस्ा् ्न भवश्.”

संसकृ् शवद्येशिवाय यांना इच्छािक्तीच ेप्योग करणयाचा नाद ्हो्ा. 

BxÉ 4011--26+



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 2 / 768

शसंधी वयाकरण यांनी रावसा्हबेांना शिकशवले. व रावसा्हबेांनी यांना बीिगशण् शिकशवले 
व दोरिेण शमळून िकेसशपयरची नािके वाची् अस्. याशिवाय यांना मशस्षक शवद्या (म्हणिे 
मस्कावरचया िेंगळावरून सवभावपरीक्षा व दवैपरीक्षा करणयाची शवद्या) अवग् ्हो्ी.

१८७२ साली रावसा्हबेांचया सांगणयावरून यांनी का्ही गोस्न दवेी चांग्या की मनषुयाचया 
दवेी्नू लस रऊेन िोचले्या चांग्या याशवषयी प्योग करून पाश्हले ्हो्े. ्ह े रावसा्हबेांचया 
प्कृ्ीशवषयी फार काळिी व्हा्. प्कृ्ीकर्ा रावसा्हबेांना वारंवार ्हवा पालिणयास सांग्. यांची 
मतै्री आमरणा् ्हो्ी.

्हररपं् ऊफ्ल  ्ातयासा्हबे शलमये
रावसा्हबे व ्हररपं् शलमये यांची ओळख १८४९ साली झाली व ्ी िवेिपयहं् कायम ्हो्ी. 

भलेुश्वरािवळ शरिस्ी दऊेळ आ्ह.े तयानशिक सुंदर शनळािी यांचया वा्डी् शलमये ्ळमि्यावर 
रा्ह् व रावसा्हबे स्हकुिंुब वरचया मि्यावर र्हा्. अनयत्र गे्यावर भिेी ्हा् अस्. ्ह ेएक 
वेळ १८६१ साली आिारी प्डले. ्ेव्हा तयांना लवकर आराम प्डावा म्हणनू आपण र्हा् 
्हो्े ्ेथे वाळकेश्वराचया बंग्यां् रावसा्हबे तयांना रऊेन आले. ररां्ील ब्लवाचाय्ल बाळा 
पावसकर यास ् े आव्डले ना्ही. तयामळेु तयांची सशुषूा रावसा्हबेांनी सव्िः केली. “बाळा रुसलेला 
शदसला. म्हणनू ्हरीपं्ांचया सामानाची रो्ेडवा्याक्ूडन बांधाबांध करून रे् ली.” (९.१.६१ रो.) 
्हरीपं्ांचया ्डोकयास सुंठ लाशवली व १२ वाि्ा शनिलो. (११.१.६१ ची रो. उ.)

नानासा्हबे शलमये
्ह े्हररपं्ांच ेपु् णये एश्फनसिन इशनसिि्यिूच ेशवद्याथवी ्हो्े. १८५३ साली यांची नेमणकू धळेु 

येथे इगं्िी शिक्षक म्हणनू १०० रुपयांवर झाली. ्ेव्हा ्ेथे नवया सरकारी िाळा काढणयाच ेकाम 
िोराने सरुू ्हो्े. “लोकांनी पैसा गोळा करून बो्ड्ल आफॅ एजयकेुिनचया सवाधीन केला आ्ह.े” 
(१८.९.१८५३ च े नानासा्हबे शलमये यांच े पत्र.) ्ह े ग्ृहसथ फार प्ामाशणक आ्हे्  अिी यांची 
शिफारस दादाभाई नवरोिी ब्डोद्यास अस्ा तयाक्ेड रावसा्हबेांनी केली ्हो्ी. पढेु ्ह ेिाळाखातया् 
वाढ्ा वाढ्ा पणु ेटे्शनंग कॉलेिा् मखुयाधयापक ्होऊन पेनिनी् गेले. ग्ृहसथ फार साशतवक ्हो्े.

करसनदास मळूिी
्ह ेरावसा्हबेांच ेसमवयसक सने्ही ्हो्े. यांच ेशिक्षण का्ही एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये व का्ही 

काॅलेिमधये झाले ्हो्े. ्छोिेखानी शनबंधविा पसु्के शलश्हणयाची यांना आव्ड असे. गोकुळदास 
्ेिपाळ यांचया िाळे् ्ह ेमखुय शिक्षकाचया कामावर ्हो्े. गिुरा्ी भाषा िाणणाऱया लोकांकर्ा 
यांनी बशुद्धवध्लक सभा सथापन केली. ्ेव्हा ्ेथे यांचया आव्डतया शवषयावर म्हणिे परदिेगमनावर 
प्थम शनबंध वाचला.

१८५५ मधये यांनी सतयप्काि नावाच े गिुरा्ी् व ््लमानपत्र सरुू केले. तया्ील एका 
लेखावरूनच म्हारािांचया प्शसद्ध खि्यास आरंभ झाला. तयांचया्फते  रावसा्हबे साक्षीदार ्हो्े. 
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५ वषते ्ह ेपत्र चालशव्यावर ्े रास् गोफ्ार पत्रा् सामील करणया् आले. पढेु १८५६ मधये यांना 
्डीसा इगं्िी िाळेच ेशिक्षक नेमलं ्ेव्हां ्ेथे तयांनी नीश्बाधक नाम ेएक गिुरा्ी माशसक सरुू 
केले.

म्हारािांचया कजिां् िसे ्ह ेप्शसद्धीस आले, ्सेच पढेु परदिेगमनामळेु्ही अशधकच आले. 
कारण तयांनी ज्ञा्ीक्ूडन झालेला ्छळ धयैा्लने सोसला. यांना पोक्तपावन करून रणेयाकर्ा रावसा्हबे 
व भाऊ दािी यांनी पषुकळ खिपि केली; परं् ुयि आले ना्ही. कारण म्हारािांचया खि्या् ्ह े
्हो्े. यांनी १८७१ साली लवकरच इ्हयात्रा संपवली.

िामराव शवठ्ठल
्ह ेप्शसद्ध नयायमू् वी चदंावरकर यांच ेमा्लु ्हो्. यांनी वशकली करणयाला प्ारंभ करणयापवूवी 

रावसा्हबेांची भिे रे् ली. तयावेळेसच यांचयाशवषयी रावसा्हबेांचया मनावर चांगला पररणाम झाला. 
“्मु्हाला पढेु आण्ा येईल ्र मला तयाचा अशभमान वािेल.” असे तयांना रावसा्हबेांनी मागनू 
कळशवले.

“्मुचया आगंचया गणुांनी ्मु्हाला वशकली् यि येईल म्हणनू आपली िागा ्मु्ही खिुाल 
सो्डा” असा उपदिे रावसा्हबेांनी तयांना केला.

१८७३ साली एका म्हत्वाचया कजिा् तयांना रावसा्हबेांनी रतनाशगरीस पाठशवले ्हो्े. “िर मी 
आलो अस्ो ्र िी मद् आप्याक्ूडन झाली अस्ी ्ी सव्लप्कारे यांना अ्डचण न प्ेडल, अिी 
मद् करावी.” असे पत्र वासकुाका आठ्ये वकील यांना रावसा्हबेांनी शलश्हले ्हो्े. याप्माण े
यांची इ्रत्र पाठशवणयाची योिना रावसा्हबे करी्. रािकीय चळवळी् ्ह ेरावसा्हबेांच ेसाथीदार 
अस्. ्डॉ. नारायण दािींचया इसिेिीच े्ह ेरावसा्हबेांच ेिो्डीदार ट्सिी ्हो्.

िनाद्लन पां्ुडरंग बागलु
्ह ेरावसा्हबेांच ेमरुू्डच ेबालशमत्र ्हो्े. रावसा्हबे मरुू्ड सो्ूडन मुबंईस आले शकंवा रोिगारावर 

लांब गेले ्री यांचा तयांना शवसर प्डला ना्ही. दोरांचा पत्रवयव्हार साधारण्िः प्ापंशचक 
शवषयांसंबंधी अस्यामळेु तया् ्छापणयासारख े शविषे का्ही ना्ही. रावसा्हबे शवर्ान झाले ्री 
एकमकेांची पत्रे शमत्राचया नातयाने मोकळे मनानेच शलश्हलेली अस्.

“आपले पत्र संशक्षप् अस्यामळेु आमच ेसमिु् ी् लवकर ये् ना्ही ्र आम्हास  समिेल 
असे शलश्हणया् यावे. आमच ेपत्र िरी आपलेक्ेड गेले ना्ही, ्री आपणाक्ूडन ने्हमी ये् असावे.” 

(८.६.१८५७ च ेबागलु यांच ेपत्र) 

बागलू शनव ््ल्यावर रावसा्हबेांनी गणिेपं् िोिी यांना पढुील पत्र शलश्हले तयावरून 
रावसा्हबेांच ेिनाद्लनपं् बागलु यावर शक्ी पे्म ्हो्े ्े शदसनू येईल. 

“आमचया रराचा एक मोठा खांब गेला. कै. शमत्रास शलश्हले ्हो्े की दवेाचया िे् ाचया ्ंि्या् 
म्ेहन् ्मु्ही करा. पैिाची ्हमी मी रे् ो. ्हचे सांग्ो. बागलू यांचया वाि्याच ेव इ्र पैसे कळवा 
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म्हणिे दे् ो. शमत्राने आरंशभलेले काय मी आरंशभले असे समिावे. व शसद्धीस दणेार दवे आ्ह.े 
पैिाकर्ा मारार रऊे नये.” (२९.७.७४)

“िी अ्डचण येईल ्ी कळवावी. परमशे्वर सवाहंचा त्रा्ा आ्ह.े लगनासंबंधी दणेयारणेयाची 
्ारांबळ असेल ्र कळवावी.” 

(१४.८.८४ बागलु यांचया मलुास पत्र)

िनाद्लन ्हरी आठ्ये
्ह ेरावसा्हबेांच ेल्हानपणच ेसने्ही ्हो्े. यांचया पत्रा्ील मायनयाचा आरंभ “शमत्रवय्ल शिरोमणी 

व पढेु कधी कधी सकळ गणुाची खाणी शकंवा शप्यकर व मनो्हर अणणासा्हबे असा िबदसमचुचय 
असे. आ्ील मिकुरा् सने्हाचा कधी कधी अश्रेक शदसनू ये्ो. २१.१०.१८५४ चया पत्रा् 
्े शलश्ह्ा्िः- “अणणा! आपले नसु्े समरण झाले म्हणिेच आनंद ्हो्ो. िपालां्नू पत्र ये्ाच 
लखोि्यावरील ्मुच े अक्षर ओळखले म्हणिे िो आनंद ्हो्ो ्ो सांग्ा परुव् ना्ही.” 
१२.९.१८७४ चया पत्रा् पढुील सुंदर श्ोक करून रावसा्हबेांक्ेड िनकुाकांनी पाठशवला ्हो्ा.

॥ सवतेषां सु् रूणांच पषुपादवे फलोद्मिः ॥ ५

॥ असय पे्म्रोशश्चतं्र पत्रादव फलोद्मिः ॥ १ ॥

पत्रर्ारे केलेली सचूना रावसा्हबे मानय करणार ना्ही् असा संिय आ्यास िनकुाका शल्ही् 
“अणणा! अणणा! अणणा!! मी आप्या बशुद्धप्माण ेव शवद्येप्माण ेआपली खात्री करून दे् ो इ.”

५. सव्ल ्रंूना आधी पत्र (पान) मग फूल व मग फल ये्े म्हणिे फलोद्म (फलाची प्ाप्ी) 
फुलापासनूच ्हो्े. परं् ुया (्मुचया आमचया) पे्म्रूचा प्कार का्ही शवलक्षण आ्ह.े पत्रापासनू 
फलप्ाप्ी ्हो्े. तयाला पषुपाची म्हणिे दसुऱया पायरीची अपेक्षा ना्ही. पत्र िबदावर शलशख् व पण्ल 
असा शे्ष साध्यामळेु अथा्लस ब्हारी आली आ्ह.े

िनकुाका चांगले संसकृ्ज्ञ ्हो्े व तयांना िास्ती म्हण्. तयांनी रतनाशगरीस १८५४ चया समुारास 
िगशनमत्र नावाच ेव ््लमानपत्र शिळापे्सवर चाल ूकेले ्हो्े.

तयाची वग्लणी ५ रुपये ्हो्ी. १७ वग्लणीदार आरंभी शमळाले. या्च पणुया्ील प्शसद्ध शम. कॅन्डी, 
कराचीच ेशम. शफ्यर (मागा्ूहन मुबंईच ेगव्हन्लर) व मुबंईच ेशम. एशलस ्ह े्हो्े. ्ीन कारकून व चार 
्छापखानया्ील माणसे शमळून मश्हना खच्ल ७५ रुपये असे. वषा्लअखरे उतपनन ७५० व ९०० खच्ल 
्हो्ा. ्री ्हा पत्रापायी ्होणारा ्ोिा िाऊन इ्र काम ्छापावयास शमळा्यामळेु का्ही फायदा 
उरला. तयामळेु “इळा मो्ूडन शखळा केला ्री ्े फायदिेीर झाले.”

कृषणािीपं् नलूकर या पत्राच ेवग्लणीदार झाले ्हो्े व ् े का्ही सचूना करी्. “रतनाशगरीच ेवतृ्पत्र 
मास्याकर्ा पाठशवले म्हणनू आभारी आ्ह.े ्े चालशवणयाची बशुद्धमत्ा व श्हमम् चालकाचया 
अगंी चांगलीच शदसनू ये् आ्हे् . इगं्िी वतृ्पत्रां्नू शवशवध शवषयांवर चांगले शवचार प्गि ्हो्ा् 
तयांच ेमराठी् भाषां्र करून जया वाचकांना इगं्िी ये् ना्ही तयांचयाकर्ा पत्रा् ्छापी् िावे. 
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्ही सधुारणा मला इष् वाि् आ्ह.े” (१४.१२.१८५४ च ेनलूकर यांच ेपत्र) पत्राची भाषा नलूकरांना 
पसं् असे. (७.८.१८५७ च ेपत्र) मनोरंिनाथ या पत्रा् चमतकाररक सवपने ्छापली िा्. 

िगशनमत्रास रतनाशगरीच ेगॅझिे म्हण्. पढेु रतनाशगरी शि्ह्ा् व तया्ील िे लोक बा्हरेगावी 
गेले ्हो्े तयांचयाक्ेड पत्राचा खप बराच वाढला ्हो्ा. ्छापखानया् मराठी कायद्याची पसु्के व 
धाशम्लक पसु्के ्छापणया् ये्. प््ी ५०० पासनू ्हिारपयहं् काढणया् ये्, धमूके् ूव ज्ञानदि्लन ्ही 
पत्रे अनयत्र याच समुारास शनराली ्हो्ी.

िनकुाकास यंत्रकलेची ्हौस ्हो्ी व ्े एक सवयंव्ह िलयंत्र काढणयाचया खिपिी् ्हो्े.

यांना शवद्येची ्हौस ्हो्ी व श्चा साधारण प्सार आप्या गावी व्हावा म्हणनू यांनी एक िाळाग्ृह 
बांधणयास वग्लणी िमा केली ्हो्ी. यांना वाणी वि ्हो्ी. ब्ेडब्ेड संसथाशनक व इगं्ि लोक यांचया 
ओळखी ्होतया. गवालेर सरकार, िमख्ंडीकर, शवंचरूकर वगैरे संसथाशनक व िा्हागीरदार, सर अशक्ल न 
पेरी, शम. लारेनस, शम. लाई्ड, शम. एशलस, शम. सपनूर व शम. िककर इतयादी िजि व कलेकिर अिा 
लोकांक्ूडन वग्लणी िमा केली ्हो्ी. यांच ेसव्ल आयषुय वाचनलेखना् गेले. यिवं् वासदुवे ऊफ्ल  
बापसूा्हबे आठ्ये ्ह ेयांच ेपु् णये ्हो्.

यिवं् वासदुवे ऊफ्ल  बापसूा्हबे आठ्ये
आठ्ये व म्ंडशलक या दाेन रराणयांचा सने्ह िनुाच ्हो्ा. रावसा्हबे रतनाशगरीस इगं्िी 

शिकणयास आले ्ेव्हा ्ो सने्ह दसुऱया शपढी् शनवयू्लढ झाला. रावसा्हबेांचया पत्रवयव्हारा् 
बापसूा्हबेांचा १८७५ सालापासनू वतृ्ां् शमळ्ो.

्ह े१८७५ ् को््हापरुास को््हापरुचया रािसा्हबेांना शिक्षक म्हणनू ्हो्े. तयांचा काय्लक्रम पढेु 
शद्याप्माण ेअसे.

रािेसा्हबेांबरोबर वा््डयावर बसनू शफरावयास िाण.े पर् आ्यावर ७ ्े ९ म्हारािांना 
शिकवण.े पढेु दोन ्ास िेवण खाणा् दव्ूडन ११ वाि्यापासनू ३ वािेपयहं् रािेसा्हबेांना 
शिकवण.े नं्र रािेसा्हबे शपअनॅो वािशवणयास शिकावयास िा् शकंवा रो््डयावर बसनू शफरावयास 
िा् अथवा गा्डी् बसनू िा् अथवा शक्रकेि खळे्; श््के शठकाणी तयांचया बरोबर िाण.े

नं्र एकदा कचरेी् शफरून आ्यावर िेवणखाण झा्यावर शनिणयास रािेसा्हबेांचया 
बंग्यां् िावे लागे. यामळेु बापसूा्हबेांना कायद्याचया अभयासास वेळ शमळ् नसे व बाणाची 
कादबंरी ्छापणयाच ेकाम िाळाखातयाने शदले ्हो्े ्े्ही सो्ूडन द्यावे लागले. फक्त पगार काय ्ो 
तयांना ्ेथे अ्डकवनू ठेवणयास कारण झाला ्हो्ा. अभयासाकरर्ा रािेसा्हबेांनी तयास चार मश्हने 
फुरसद शदली ्हो्ी. ्ेथे अस्ाच तयांची परीक्षा पास झाली. पढेु बढ्ीची फार आिा नस्यामळेु 
मनुसफ व्हावे की मुबंईस येऊन वकीली करावी ्हा प्श्न उभा राश्हला. वशकली करणयास मुबंईस 
आ्यास इ्र री्ीने ज्ञान वाढशव्ा ये्े; परं् ुवशकली उत्म चाल ू्होणयास का्ही काळ िावा 
लाग्ो. व आप्या अगंी उत्म वकीलीला लागणारे गणू आ्हे्  की ना्ही याशवषयी यांचया मना् 
आवश्वास उतपनन झाला ्हो्ा. म्हणनू तयांनी काय करावे ्े रावसा्हबेांना शवचारले. प्पंचाची ररी 
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वश्डलांनी फार ओढ दाखशवली ्हो्ी. याकर्ा तयांना सद्यिःफलद िो माग्ल असेल ्ो धरावयाचा 
्हो्ा. 

(२४.१२.७५ बापसूा्हबे आठ्ये यांच ेपत्र) 

यंत्राची वाफ अशधक झाली अस्ा सफोि ्होऊ नये म्हणनू अशधक झालेली वाफ बा्हरे काढून 
लावनू यंत्राला सरुशक्ष् ठेवणयाचा िो वाफेचया यंत्रा् प्डदा अस्ाे तयाची उपमा रावसा्हबेांना 
बापसूा्हबे दे्  व तयांना उपदिे शवचारी् अस्.

प्करण ७८ मधये ्छापलेले बापसूा्हबेांना रावसा्हबेांनी शलश्हलेले पत्र वाचणयासारख े आ्ह.े 
मुबंईस बापसूा्हबे कायद्याची परीक्षा पास ्होऊन वशकली करू लाग्यावर रावसा्हबेांचया सव्ल 
चळवळी् ्े स्हकारी झाले.

तयांचयाशवषयी रावसा्हबेांचा ग््ह फार उत्म झालेला ्हो्ा. नयायमू् वी मलेशवल यांना शलश्हले्या 
१.११.८५ चया एका पत्रा् तयांनी म्हिले आ्ह.े “यिवं् वासदुवे ्ह ेमाझ ेस्हकारी शमत्र आ्हे् . 
उत्म संसकृ्ज्ञ आ्हे् . यांचा िनम मोठ्या कुळा् झाला आ्ह.े यांच ेव ््लन अगदी शनषकलंक आ्ह.े 
इ.” याप्माणचे तयांची ्ारीफ लॉ्ड्ल रे यांना शलश्हले्या एका १६.११.८५ चया पत्रा् केली आ्ह.े

१८८७ साली ्े कलकत्यास अस्ा इक्ेड आठ्ये यांनी ब्डोद्यास नोकरी धरणयाचा शनश्चय 
रावसा्हबेांना कळशवला. स्हकारी शमत्राचा शवयोग ्होणार म्हणनू रावसा्हबेांना खदे वािला. परं् ु
तयांचया शनश्चयाचया आ्ड रावसा्हबे आले ना्ही्. पण आपला शमत्र कोठे्ही िावो तयांने सखुी 
रा्हावे याकर्ा कोणतया गोष्ींक्ेड तयांनी मखुय्िः लक्ष शदले पाश्हिे ्े २.२.८७ चया पत्री आठ्ये 
यांना कळवले.

“मनषुय एक मना् आण्ो, तयाची वाि ईश्वर दसुरीच लाव्ो ्ह ेखरे; पण मनषुयाने िे काय्ल 
करणयाच ेमना् योिावे ्े भककम पायावर रचलेले असावे. प्थम्िः िरीरप्कृ्ीच ेमान धयाना् 
आणा. ब्डोद्याची ्मु्हाला प्तयक्ष माश्ह्ी आ्हचे. ्े ्मुचया प्कृ्ीला मानवेल की ना्ही या 
संबंधी ्डॉकिर श्ड. कुना यांचा स्ला घया. तयाप्माणचे ्डॉ. नानासा्हबे दिेमखु यांचा शवचार घया. 
नं्र ्मु्ही ्हायकोिा्ल्नू रिा मागनू घयावी व अिाप्संगी ्हायकोि्ल जया सवल्ी इ्रांना ने्हमी 
दे् े तया शमळावया म्हणनू शवनं्ी करावी. सवल्ी म्हणिे ्मुचया ्हा्ा्ील कजिे आस्े आस्े 
कोिा्लपढेु शनकालास लावण.े ्ी वयवसथा मी मागा्ूहन किी करावयाची ्े कळवीन. ्मुचया कर्ा 
मी कामाची वयवसथा करीन.”

“आणखी असे सांगावयाच ेआ्ह.े (व तयाचा ्मु्ही काळिीपवू्लक शवचार केला पाश्हिे.) ्े असे 
की नवया शठकाणी गे्यावर नसु्ी िीवयात्रा चालली आ्ह े्ह ेनको. शदवसानशुदवस उतकष्ल ्हो् 
आ्ह ेअसा अनभुव येईपयहं् पायाखालील पलू उ्डवनू िाकू नका. कामाची बंदी केली आ्ह े्ही वा्ा्ल 
्मुचया कुळास कळव ूनका. कामाची वयवसथा दािीसा्हबे लाव्ील. मी सव्िः उत्म शदसेल ्े 
करीन, मी पषुकळ गोष्ी करणयाची आिा बाळगनू ्हो्ो, ग््हांचा शनयम शनराळा ्हो्ा.”

“्मुच ेपश्हले पत्र आले ्ेव्हा वािले की, मी ्मुचया कजजयांची वयवसथा ्ीन मश्हनयापरु्ीच 
लावावयाचा ्हो्ो व पर् मुबंईस आ्यावर ्हचे ् मु्हाला सांगणार ्हो्ो. ्ही वयवसथा केली् ् र मी 
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नको म्हण् ना्ही. व ब्डोद्यासच ्मु्ही राश्हले् ्र आणखी ्ीन मश्हने ्ीच वयवसथा कर्ा आली 
अस्ी व मला ्ी चालशवण ेठीक प्डले अस्े. पण ्सा आ्ा योगायोग शदस् ना्ही. न शदस ूया! 
्मु्ही िाल ्ेथे ्मुच ेकुिल असो ! नमसकार!”

पनु्हा दसुऱया शदविी एक पत्र शलश्हले तया् शमत्राचया क ््लवयाची वयाखया आ्ह.े “नमसकार! या! 
असे पनुिः पनुिः म्हणण ेग्ामय आ्ह.े पण आ्ा ्से म्हिले पाश्हिे. कालचया पत्रां् िाणयाचया शवरुद्ध 
कारण े्हो्ी ्ी बदुध्या शदली ना्ही् व आि्ही शल्ही् ना्ही्. माझ ेशमत्राच ेकाय्ल म्हणिे माझया 
क्पनेप्माण ेप्ोतसा्हन दणेयाच ेआ्ह.े असेल तया शसथ्ी् धीर दणेयाच ेआ्ह.े उतसा्हभगं करणयाच े
ना्ही.” (१९.२.८७) 

रावसा्हबेांना आठ्ये यांच ेिाणयाने मुबंईची ्हानी झाली असे वािले. “आठ्यांच ेमुबंई्ूहन 
गमन ्हा एक दवैाचा आरा् आ्ह े्ो स्हन केला पाश्हिे. तयांचा फायदा ्होईल की ना्ही ्े नवया 
िागेचया शनतय व आकशसमक पररसथ्ीवर अवलंबनू रा्हील.” 

     (३.३.१८८७ च े्डॉ. ्डी कुना यांना पत्र.)

आठ्ये ब्डोद्यास गे्यावर रावसा्हबे ग्ंथलेखनासंबंधी तयांचयािी पत्रवयव्हार ठेवी् अस्. 
कारण ब्डोद ेसरकार गं्थलेखनास फार उत्िेन दे्  आले आ्ह.े “आथॅ्लर सिील यांचया गं्थाप्माण े
ज्ञा्ी ज्ञा्ींचया शभनन ररवािाचा सानकु्रम संग््ह ब्डोदा संसथा्नू ्यार ्होणयाचा संभव शदस् आ्ह े
काय?

बाप ूसा्हबेांवर रावसा्हबेांचा फार शवश्वास ्हो्ा. रावसा्हबेांनी आप्यामागे वयवसथापत्र केले 
्हो्े तया् इशच्छ् वयवसथा करणाऱया ट्सिींपैकी बापसूा्हबे ्ह ेएक ्हो्े.

बापसूा्हबेांना ब्ुह शमांमळेु उदरवयाधी ि्डला. तयांनी आप्या शमत्राचया (रावसा्हबेांचया) 
बंग्यां्च द्ेहशवसि्लन केले ्े सने्होशच्च ्हो्े.

आपपा आठ्ये
्ह े बापसूा्हबेांच े बंध ू फार बशुद्धवान ्हो्े. मद्रासेस ्डाॅकिरचा धदंा करी् अस्. तयांची 

रावसा्हबेांिी सदोशद् पत्रवयव्हार असे.

“िे िे का्ही उदात् व शेयसकर आ्ह ेतया् तया् शपतयापेक्षा पतु्र अशधक चांगले शनपिो् अिी 
्मु्ही ्रुणांशवषयी या शमत्राची प्ाथ्लना आ्ह.े मागाल तया बाब्ी् उपदिे करणयास मी सदवै सजि 
आ्ह.े माझयावर ्मुचा शप्ािवी् ्हककच आ्ह.े” (२.२.८५ च ेपत्र) मद्रासेक्डील चळवळीच ेवतृ् 
आपपा आठ्यांचया माफ्ल ् रावसा्हबे शमळवी् अस्.

रािे रामवमा्ल
्ह ेत्रावणकोरच ेप्शसद्ध रािे रावसा्हबेांच ेसने्ही ्हो्े. सने्हाला आरंभ कदाशच् रावसा्हबेांचया 

म्हसैरू प्करणावरून प्थम झाला असावा. श्हदंी संसथाशनक व दोस् सरकार यांचया संबंधाने तयांनी 
एक सुंदर पत्र रावसा्हबेांना शलश्हले ्हो्े. रािेसा्हबे सव्: इगं्िी उत्म शिकले ्हो्े. शिवाय तयांना 
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सर िी. माधवराव ्ह े शवर्ान ग्ृहसथ शदवाणशगरीचया कामाकरर्ा लाभले ्हो्े. इगं्ि लोकांचया 
ि्हाणपणाचया व नयायाचया रािकारभाराचया पद्ध्ीपासनू व िनुया पद्ध्ीपासनू िे फायद े
व्हावयाच ेतया दो्होंचया संमलेनाच ेसखु त्रावणकाेरचया प्िेस यांचया अमलाखाली शमळू लागले. 
यांनी संसथानची मोठाली कि्ल फे्ूडन िाकली. साव्लिशनक उपयोगी खातया् व शवद्याखातया् पैसा 
पषुकळ खच्ल केला व दवाखाने बांधले ्री शि्लक खशिनया् पा्डली. नवीन िशमनी लागव्डीस 
आण्या व तयाकरर्ा कालवे खोदले. रावसा्हबेांना यांचया पसु्कालयाचा श्हदंधूम्ल िास्तावरील 
ग्ंथ प्कािनाचया कामा् फार उपयोग झाला. मुबंईक्डील का्ही ्हस्शलखी् पोथयांचया प््ी 
रािेसा्हब रावसा्हबेांक्ूडन करवनू रे् .

शीमं् ्कुोिीराव ्होळकर
ह्ांचा सने्ह ्होणयास प्थम कारण म्हसैरूप्करणावरील रावसा्हबेांचा ग्ंथ (आवतृ्ी दसुरी) 

असावा. ्ो वाचनू रावसा्हबेांचा गौरव करणयास आप्या पदरच ेगणिेिास्ती यांना म्हारािांनी 
मुबंईस मदु्ाम एक पत्र दऊेन पाठशवले. पत्रा् बरोबर पोषाख शदला आ्ह ेअसा मिकूर आ्ह;े परं् ु
तयाचा सवीकार झा्याचा उ्लेख ना्ही. ११.१०.६८ चया रोिशनिी् खालील मिकूर आ्ह.े

म्हारािा्फते  इदंरुास येणयाकरर्ा आमतं्रण दऊेन गणिेिास्ती म्हणाले, “म्हाराि आपला म्हसैरू 
प्करणावरील ग्ंथ पा्ूहन खषू झाले आ्हे् .” सनमानाथ्ल पोषाख आणला ्हो्ा. 

रावसा्हबेांना रतनाशगरीस िावयाच े ्हो्े. म्हणनू रावसा्हबे म्हणाले “रतनाशगरी्ूहन आ्यावर 
सांगेन.” पढुील वतृ् कळले ना्ही. 

शीमं्  ्कुोिीराव ्होळकर यांनी फार गणुग्ा्हक्ा दाखशवली ्ह ेयेथे नमदू करून ठेवणयासारख े
आ्ह;े कारण या पसु्काचया प््ी पषुकळ संसथाशनकांना निर पाठशव्या ्होतया. तया्ील एकाने 
तयास पाठशवलेली प्् पोसिा्नू रणेयाच ेनाकाररले म्हणनू पर् आली.

। र्योरेव सम ंशवत् ंर्योरेव सम ंबलम ्।
॥ ्योशववादो मतै्री च नोत्माधमयािः कवशच् ्॥

अिी सशूक्त आ्ह.े मतै्री व्हावयास मतै्री करणाऱया दोन्ही वयक्तींची संपत्ी ्ु् यमू् य असली 
पाश्हिे अथवा बल समानांि असले पाश्हिे म्हणिे तया वयक्तींची मतै्री चांगली िम्े, तयाप्माण े
वादशववादाची गोष् आ्ह.े म्हणनू म्हारािांची व रावसा्हबेांची मतै्री किी ि्डली या अचबंया् 
वाचक प्ड्ील. दोर्ेही शवचारी परुुष ्हो्े. रावसा्हबे ्ह ेरािकारणी ्हो्े व थाेरले ्होळकर सरकार्ही 
आप्या राजयापरु्े रािकारणी ्हो्े. दोर्ेही िनुयाच ेअशभमानी ्हो्े. म्हणनू िरी शवत्ाक्ूडन या 
दोन्ही वयक्तीं् सम्ा नव्ह्ी, ्री बशुद्धचया बलाक्ूडन सम्ा ्हो्ी. शीमं्  ्कुोिीराव ्होळकर 
यांचया ि्हाणपणाची िाणीव रावसा्हबेांना ्हो्ी. दादाभाई नवराेिी ब्डोद्यास शदवाण अस्ा तया 
राजयाची वयवसथा चांगली किी ्होईल या काळिी् ्े ्हो्े. पषुकळ वेळा ्े रावसा्हबेांचा स्ला 
रे्  अस्. ्ेव्हा का गोष्ींसंबंधी रावसा्हबेांनी दादाभाईस असे पत्र शलश्हले ्हो्े की, प्तयक्ष भिूेन 
्मु्ही आम्ही शी. ्कुािीराव ्होळकर यांचयािवळ चचा्ल करू.
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२४.२.७४ चया पत्रा् तयांनी शी. रा. रा. बळवं्राव पिवध्लन ब्डोद ेयांना म्हारािांशवषयी असे 
शलश्हले ्हो्े.

“म्हाराि ्होळकर माझया समिु् ीप्माण े सव्:चया ्डोळयांनी बरणार व सव्:चया कानांनी 
ऐकणार आ्हे् . आप्या वािोळे काय चालले आ्ह,े ्ह ेसमिणयाइ्का मोठा चाणाक्षपणा तयांचया 
अगंी आ्ह,े या् िकंा ना्ही. तयांचयाशवषयी फार शल्ूहन पढेु ्े शक्ी खरे ठरेल या पंचाय्ी् 
मी प्ड् ना्ही. ्थाशप, इ्के शल्ूहन ठेशव्ो की तयांनी केले्या का्ही सधुारणा इ्र रािांनी 
उचलणयासारखया आ्हे् .”

रावसा्हबेांची ििी ् कुोिीरावांबद्ल पजूयबदु्धी ्हो्ी ् िी उलि ् कुोिीरावांची रावसा्हबेांबद्ल 
्हो्ी. ् मु्ही मात्र इमान राखला् अिी ् कुोिीरावांनी रावसा्हबेांना िाबासकी शद्याचा रोिशनिी् 
उ्लेख साप्ड्ो.

धमा्लदाय करावयाचा ्ो सव्:चया राजयाचया सीमांनी शनयशम् असले्या भागा्ील लोकांना 
करावा असा शनयम करणयासारखी ह्ांची मनिःप्वतृ्ी संकुशच् नव्ह्ी. उदारचरर् लोकांना समग् 
वसधुा ्हचे कुिंुब वाि् अस्े.

रावसा्हबेांनी सिू्डनिस शलिररी आशण सायशनिशफक म्ंडळीमाफ्ल ् स्तीशिक्षणाकरर्ा चालवलेले 
प्यतन पा्ूहन ५ ्हिार रु. तयांचयाक्ेड यांनी पाठवनू शदले. तया्ील २००० तया संसथेकर्ा ्हो्े व 
इ्र दसुऱया लोकोपयोगी कामाकर्ा ्हो्े. तया्च १०० बश्हरे व मकेु यांचया िाळेकरी्ा ्हो्े.

बाकीची रककम राश्हली ्ी गायनसमाि, िाळाग्ृह, रात्रीच े धमा्लथ्ल शिक्षणाच े वग्ल, का्ही 
दवेालयाची रचना इ. लोकोपयोगी कामा् म्हारािांचया संम्ीने रावसा्हबेांनी खचू्लन पावतयांना्ह 
श्हिोब म्हारािांक्ेड पाठशवला.

्डॉ. भाऊ यांच ेशनधनवतृ् ऐकून म्हारािांना भाऊंचया अ्पवयसक शवधवा झाले्या सनेुची दया 
येऊन रावसा्हबेांचयामाफ्ल ् एक ्हिार रुपये म्हारािांनी पोच्े केले. 

नं्र शीमं्  ् कुोिीराव ्होळकर यांनी १८८२ साली फौिदारी कायदा व तयाच ेकाम चालशवणारा 
कायदा याशवषयी का्ही काम रावसा्हबेांक्ेड सोपावले ्हो्े. तयाशिवाय का्ही संसथानची शदवाणी 
सवरूपाची काम ेपा्हवयास पाठशवली ्हो्ी व तयाकरर्ा रावसा्हबे इदंरूपयहं् १५ शदवस िाऊन 
आले व एकदम िागा बदलणयामळेु तयांना प्कृ्ीसंबंधी फायदा झाला. 

(अ.ं गो्डबोले यांना पत्र) 

रावसा्हबे इदंरुास एका्ूहन अशधक वेळा कामासंबंधी गेले ्हो्े, एकदा ्ेथे अस्ा रावसा्हबे 
लालबागे् उ्रले ्हो्े व तयांचया ्ैना्ीस का्ही ्ुहिरे व कारकून शदले ्हो्े. तयांना रावसा्हबेांची 
मिवी न शबर्ूड दणेयाशवषयी खबरदारी रणेयाची म्हारािांची सक्त ्ाकीद ्हो्ी. ्ेथनू शनर्ेवेळेस 
रावसा्हबे तयांचया सेवे् शनयकु्त असले्या म्हारािांचया नोकरांना का्ही दऊे लागले तयाचा तयांनी 
सवीकार न कर्ा अिी मागणी केली की आम्हास आपली ब्डदास् नीि ठेवली एवढेच सशि्लशफकेि 
द्या. दसुरी किाची अपेक्षा ना्ही. ्ह ेसशि्लशफकेि शमळाले ् र तया्च आमच ेक्याण आ्ह.े तयाप्माण े
रावसा्हबेांनी ३.२.८२ ची सशि्लशफशकिे प्थम शदली.
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इदंरुास अस्ाना रावसा्हबेांना प्शसद्ध अश्ह्याबाई सा्हबे ्होळकरांचयाशवषयी प्तयक्ष 
माश्ह्ी शमळाली. ्ीवरून तयांचया मना्ील या स्ती रािक्वीशवषयी पषुकळ पजूयबदु्धी वाढली. 
“अश्ह्याबाई सा्हबे ्होळकरीण यांचा सशवस्र इश््हास वाचावयास शमळाला. मला वाि्े तयांच े
समारक शी रामाचया मागनू लागलेच करावे अिी तयांची योगय्ा आ्ह.े” 

      (शद. ब. ररनुाथराव यांना पत्र.) 

पढेु िनरल बापसूा्हबे यांना मदु्ाम ्कुोिीरावांनी रावसा्हबेांक्ेड पाठवनू शदवाणशगरी पतकर् 
असले ्र दऊे करणयास पाठशवले ्हो्े; परं् ु रावसा्हबेांनी िो पगार माशग्ला ्ो म्हारािांनी 
पतकरला ना्ही. शिवाय कृषणराव मळुये यांनी शलश्हले की, ्मुचा सव्ंत्रेचा बाणा पा्ूहन ्ह ेपार्ेड 
फार ि्ड िाईल असे म्हारािांना वाि्े. 

अिी उभय्ांची मतै्री चाल ूअस्ा कोणाचया धयानी मनी नव्ह्े ्री म्हारािांना १८८६ साली 
दधु्लर वयाधीने गाठले व तया् तयांचा अं्  झाला. ्ेव्हा तयांचया शनधनाने रावसा्हबेांना फार दिुःख 
झाले. तयानी आप्या व्ीने 'मासा्हबेांच'े व 'यवुरािांच'े सांतवन करणयास रा. रा. धों्डोपं् गरु्ड 
यांना २१.६.८६ रोिी पत्रार्ारे शवनं्ी केली ्हो्ी. तया् िवेिी एक वाकय असे ्हो्े, “ईश्वरी संके् 
र्ूडन येणारच; परं् ुमानवी प्ाणयांचया मनास म्हाराि ्कुोिीराव ्होळकर यांचया मतृयनेू भयंकर 
धकका बसला आ्ह.े”

शीमं् प्ंगि्हा रािे संसथान िव्हार 
रािेरिवा््डयां्, ि्हागीरदारां् रावसा्हबेांच ेआणखी अनेक सने्ही ्हो्े. तया् िव्हारच ेरािे 

शीमं्  प्ंगि्हा, ्ह्लीचया रािेसा्हबेांच ेव्डील, ्ह ेएक प्मखु ्हो्े. रािेसा्हबेांना मकुतयारी शमळून 
कारभार ् े सव्: पा्ूह लाग्यावर तयांच ेकाम कसे काय चालले आ्ह े् े रावसा्हबे ् ेथे सव्: िाऊन 
पा्ूहन आले. राजया् सधुारणा करण े्ी अनभुवाने ्हळू्हळू करावी असा उपदिे रावसा्हबे तयांना 
करी्. “सालमिकुरी बिेि, ऋि ुव नेमणकुींचा ्क्ता ्पासनू पाठावला आ्ह.े तयावरून िसे योगय 
शदसेल ्िी वयवसथा आपण ठरशव्ील. मला असे वाि्े ्ू् ्ल आप्या संसथाना् अशधकारांची 
व अशधकाऱयांची संखया वाढवनू शनरानराळया प्कारचया िबाबदाऱया उतपनन करण ेबरोबर ना्ही.” 
शकतयेक शदवस कारभारी ्हा रावसा्हबेांचया सनेह्ांपैकीच असे.

रािेसा्हबेांबद्ल रावसा्हबे कळकळ शक्ी बाळगी् ्ी पढुील पत्र दाखवी् आ्ह े- “आपली 
प्कृ्ी पनु्हा शबर्डली. श्चया कारणाबद्ल श्क्ेडस िोध रऊेन ्ी बंद करणयास आपण समथ्ल 
अा्हा्. इ्केच सचुशव्ो की, कारखानया्नू नीि करून गा्डी आली ्र पनु्हा ्ी ख्डका्नू ने् 
ना्ही्. कारण आपण िाण् अा्हा्च. मी शनशमत्मात्र आ्ह.े कृपेची वदृ्धी आिचया चदं्राप्माण े
असावी आशण प्कृ्ी सांभाळावी. आपण रािे असनू ग्ृहसथ अा्हा्.” (काश ््लक िदु्ध १, गरुुवार, 
िके १८१५)
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नवरोिी फदु्लनिी 
यांचा िनम १८१७ साली झाला. ्ह ेअववल इगं्िी् सवपराक्रमावर वाढले्यांपैकी एक ्हो्े. 

यांनी एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये शवद्याथवी अस्ा अनेक पदके शमळशवली ्हो्ी. पढेु एश्फनसिन 
काॅलेिमधये प्ोफेसरची िागा यांना शमळाली ्हो्ी. ्ह ेधा्डसी ्हो्े. अलेकझां्डर बस्ल यांचयाबरोबर 
काबलूा् िाऊन आले. नं्र सपु्ीम कोिा्ल् ट्ानसलेिर ्हो्े. यांनी १८७३ साली ब्डोद े येथे 
म््हारराव गायकवा्डांची चौकिी चाल ूअस्ा ्ेथे इिंरप्ीिरच े(दभुाषयाच)े काम केले.

प्तयेक कामा् रावसा्हबेांना यांच ेसा्हायय असे.

मुबंई असोशिएसनचया िीणणोद्धाराचया काया्ल् यांनी रावसा्हबेांना पषुकळ सा्हायय केले. ्ी् 
सेके्रिरी म्हणनू पषुकळ वषते काम केले. सभासद कमी झा्यावर ्े १८७५ साली आ्नू शनराले. 
तयांचया िागेवर रावसा्हबेांनी बापसूा्हबे आठ्ये यांची नेमणकू केली.

मुबंईचया मयशुनशसपाशलिी्सदु्धा यांनी लोकांचया्फते  पषुकळ काम केले. कािकसर करणया् 
यावी म्हणनू यांनी रावसा्हबेांबरोबर पषुकळ खिपि केली. शम. क्राफ्ड्ल यांचयाशवरुद्ध चळवळ 
करणया् रावसा्हबेांना यांच े सा्हायय झाले. प्ाप्ीचा कर व मीठावरचा कर उठशवणयाकर्ा िो 
प्शसद्ध चार ्हिार सह्ांचा अि्ल येथनू शवलाय्ेस गेला तयाकामी यांनी फार म्ेहन् रे् ली. तयावेळेस 
इ्कया सह्ांचा अि्ल म्हणिे मोठाच ्हो्ा म्हणावयाचा. 

इगंलं्डमधये फायनानस कमीिनपढेु साक्ष द्यावयास ्ह ेगेले ्हो्े. माग्ील ्ी माश्ह्ी रावसा्हबे 
परुवी् ्हो्े. “पणू्लपण ेमाश्ह्ीने भरलेली” या िबदा् तयांचया साक्षीची शिफारस नामदार आयि्लन व 
सर िॉमस यांनी केली. यांनी खदु् गल्डसिन सा्हबेांचया कानावर प्िेची गाऱ्हाणी रा्ली. तयाप्माण े
सिेि सेके्रिरी ््डयकू ऑफ आगा्लईल यांचया कानावर येथील लोकांच ेम्हणण ेकाय आ्ह े्े रा्ले. 
अ्ंडर सेके्रिरी पॅनि ्डफ यांची मलुाख् रे् ली. लॉ्ड्ल ्हशॅलफेकस, मािी अ्ंडर सेके्रिरी व लॉ्ड्ल 
लारेनस, मािी गव्हन्लर िनरल व पाल्लमेंिच ेप्मखु सभासद यांची गाठ रे् ला. वयापारी शठकाणा् 
प्वास केला. ्ह े एकंदर दोन वषते इगंलं्डमधये ्हो्े. प्ाप्ीवरील कर कमी करणयाची यांनी पषुकळ 
खिपि केली. इगंलं्डमधये ्े काय काय करी् तयाची ्हकीक् रावसा्हबेांना शनतय शल्ूहन कळवी्. 

लेखनकला यांना साधय ्हो्ी. प्थम नय ूकुरीयरमधये लेख शल्ही् अस्. पारिी धमा्लवर यांनी 
का्ही पसु्के शलश्हली आ्हे् .

यांचया मतृयनंू्र यांच ेसमारक करणयाची खिपि रावसा्हबे, राशणना, वर िीवनदास माधवदास व 
सोराबिी बंगाली यांनी केली. यांचा अधा्लकृ्ी संगमरवरी दग्डाचा पु् ळा करवनू फ्ामिी कावसिी 
्हॉलमधये बसशवणया् आला. तयाचा अनाशवषकरण समारंभ रावसा्हबेांचया ्हा्नू १०.१२.१८८७ 
रोिी करणया् आला.

सोराबिी िापरिी बेंगाली
्ह े रावसा्हबेांचया परम शमत्रांपैकी ्हो्े. रावसा्हबेांप्माण े ्ह े स्तीशिक्षणाच े कैवारी ्हो्े. 

रावसा्हबेांनी िेवढे शम श्हदंूमंधये स्तीशिक्षणाचा प्सार करणयाकरर्ा केले ्ेवढे शम बेंगालींनी 
पारशयांमधये स्तीशिक्षणाचा प्सार व्हावा म्हणनू केले.
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रॉयल एशियाशिक सोसायिी्, मयशुनशसपाशलिी् व इ्र चळवळीं् ्ह ेनवरोिी फद्लनिींप्माण े
रावसा्हबेांच ेस्हकारी शमत्र ्हो्े. रावसा्हबे, नवरोिी फदु्लनिी व सोराबिी िापरूिी बेंगाली या 
श्रांना 'शत्रकूि'च म्हण् अस् इ्की यांची मने िळु् अस्. मुबंईचया काउशनसला् रावसा्हबे 
अस्ा ्ह ेतयांच ेसाशथदार ्हो्े. दोरांच ेशवचार अगदी ब्ुह्ेक िळु्.

्ह ेसव्ंत्र वयापारी ्हो्े. ह्ांना आया् शनया्ल् मालाची चांगली माश्ह्ी असे. वेळ प्ेडल ् ेव्हा िी 
माश्ह्ी लागेल ्ी ्ह ेरावसा्हबेांना परुवी् अस्. िे् कऱयांचया पेढ्या सथापणयाकरर्ा रावसा्हबे 
व सर वे्डरबन्ल यांनी िो खल चालशवला ्हो्ा तया् ्ह ेचांगला भाग रे्  अस्. यांच ेपारसी लोकां् 
फार विन असे व यांच ेनाव अद्याप शनराले अस्ा मुबंईकरांना फार आदर वाि्ो.

अबंाईदास बेचरदास
ह्ांची एक मोठी पेढी ्हो्ी. सव्:चया शगरणया ्होतया. िनमभर शवशवधप्कारचा धमा्लदाय 

शवस्ृ् प्माणावर के्याशवषयी यांची खया्ी आ्ह.े ्ह ेकटे् धमा्लशभमानी ्हो्े. रावसा्हबे मुबंईचया 
कौशनसलच ेसभासद अस्ा ्ह ेतयांच ेस्हकारी सभासद ्हो्े. म् द्यावयाच े् े सव्ंत्रपण ेशवचार करून 
दे्  अस्. सभे्  भाषण करणयाची िलैी यांना साधय ्हो्ी. पदवया ब्ुहभकु्त ्होणयापवूवीच सरकाराने 
रावब्हादरू ्ही पदवी अप्लण केली. पढेु तयांना सी. एस. आय. ्ही पदवी दऊेन तयांचा गौरव केला. 
यांच ेवयोमान ७० चया वर ्हो्े व तयांना पाश्ह्याबरोबर पजुयबदु्धी उतपनन ्हो् असे. शिशिरबाबसू 
(पशत्रकेचया चालकांपैकी एका बंधसू) शलश्हले्या २१.२.८६ चया पत्रा् रावसा्हबेांनी म् असे 
शदले आ्ह.े “्ह े अ्हमदाबादच े पश्ह्याप््ीच,े सव्लमानय, सवधम्लशनष्ठ, दानिरू व वयोवदृ्ध ग्ृहसथ 
आ्हे् . सी. एस. आय., या पदवीने शवभशूष् आ्हे् . नाण ेखरे आ्ह.े”

सरु्ेस ल्हान ल्हान बोळां् िवळ िवळ ररे बांधनू का्ही लोक ्हो्े. सव्ल कि्लबािारी ्हो्े. 
तयामळेु तयांना सवच्छ्ा ठेव्ा ये् नसे. बेचरदास यांनी साऱयांक्ूडन ्ी िागा ररांसकि शवक् 
रे् ली व सव्ल ररे पा्ूडन िागा सवच्छ करून ररे पनुिः बांधनू अ्प भा््डयाने र्हावयास शदली. तया 
प्ां्ा् का्ही धम्लसमिु् ीमळेु कनया झाली ्र श्चा नाि करणयाची चाल असे, ्ी बंद करणया् 
यांनी पषुकळ शम केले. १८६६ साली यांनी गरीबांकरर्ा धमा्लथ्ल दवाखाना सथाशपला ्हो्ा. संसकृ् 
काॅलेि काढले ्हो्े व संसकृ् िाळेला इमार् बांधनू शदली ्हो्ी. प्वािांकरर्ा १८७१ मधये 
धम्लिाळा बांशधली. तयांची मलुगी लकमीबाईचया नावाने १८७३ मधये शस्तयांचया टे्शनंग काॅलेिची 
इमार् बांधली. यांचा धमा्लदाय शवलाय्पयहं् पोचला ्हो्ा. शलव्हरपलू येथील आधंळयांचया 
कलाकौि्यग्ृहास पाच ्हिार रुपये यांनी शदले ्हो्े. 

सरु् ि्हरास म्हापरुाचा उपद्रव अश्वषृ्ीने िेव्हा िेव्हा ्होई ्ेव्हा ्ेव्हा यांची मद् लोकांस 
फार ्होई. पणु े शि्ह्ा् १८७६-७७ चया दषुकाळा् धानय शवक् रऊेन पणु े मकुकामी नफा 
रे् ्याशिवाय प्ड्या शकम्ीला शवकणयाची वयवसथा करणया् यांनी रावसा्हबेांना फार मद् 
केली. “पदवया शमळालेले लोक पषुकळ आ्हे् ; पण तयांचया अगंी पदवया शमळशवणयाची िी योगय्ा 
अस्े ्ी्ूहन अशधक योगय्ा यांचया अगंी आ्ह.े” असे रावसा्हबेांनी यांचयाशवषयी आपले शमत्र शम. 
शगबस यांना १७.१.८० चया पत्र शलश्हले ्हो्े ्े अनवथ्लक आ्ह ेया् संिय ना्ही.
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्सेच सर शथओ्डोर ्होप यांना २५.२.८८ रोिी असे पत्र शलश्हले ्हो्े. “यांची माझी मतै्री 
पषुकळ, अगदी पषुकळ वषाहंची आ्ह.े ्ह े आपला काळ, कांचन व काय लोकश्ह्ाकर्ा खच्ल 
करावयास सदवै ्तपर असणारे पजूय व फार शवनयिील नागररक आ्हे् . यांची धमा्लदायपद्ध्ी 
भू् दयामलूक असनू सव्लसाधारण िन्ेच ेश्ह् करणारी आ्ह.े यांचया ्ो्डीच ेया इलाखया् थो्ेड व 
इ्र इलाखयांची मला माश्ह्ी आ्ह े्ीवरून पा्ह्ा तया इलाखया््ही फार थो्ेड लोक आढळणया् 
ये्ा्. यावरून रावसा्हबेांचया मना् यांचयाशवषयी केवढी पजूयबदु्धी वस् ्हो्ी ्े शदसनू ये्े.”

नोरोपं् गोळे 
्ह े्हणते मकुकामी रा्हणारे मोठे लौशककवान वकील ्हो्े. खो्ी कजिापासनू रावसा्हबेांचा व 

यांचा फार सने्ह िमला ्हो्ा. खालील कोिाहं्ले काम रतनाशगरीच ेप्शसद्ध वकील बळवं्राव रान्ेड 
व ्ह ेशमळून करी् अस्. यांना िवेिी उदरवयाधी ि्डला ्हो्ा. तयांना औषधोपचार करणयाकरर्ा 
आप्या ग्ृहवैद्यास तयाचया गावा्ूहन ्ारेने बोलावनू आणनू रोि प्कृश्मान पा्ूहन औषध 
दणेयाकरर्ा ८ शदवस ्हणते येथे रावसा्हबेांनी लावनू शदले ्हो्े; परं् ुका्ही यि आले ना्ही. यांच े
शनधनवतृ् ऐकून यांच े शचरंिीव वासदुवेराव यांना थो्डकया् सुंदर पत्र रावसा्हबेांनी शलश्हले ्े - 
“व्डील ऐश्हक कायते करून लौशकक संपादन करून गेले. तयांचया मागे सव्ल प्वा्हपश्् कायते करून 
स्ेि र्हावे आशण शचराय ुव्हावे असे आम्ही तयांच ेसने्ही इशच्छ्ो. भगवतकृपा संपादावी. सवाहंची 
काळिी तयास आ्ह.े”

करसेििी नसरदानिी कामा 
्ह ेरावसा्हबेांच ेस्हकारी शमत्र ्हो्े. फार ्ुहिार व उद्योगी ्हो्े. साव्लिशनक कामा् मनिःपवू्लक 

झिणारे ्हो्े. सव्ल िा्ींचया व धमा्लचया लोकांस शप्य ्हो्े. सवभाव्िः उदार अस्यामळेु 
शनरशनराळया सतकृतयांना आशय दे्  अस्. यांनी वयापारा् पैसा पषुकळ शमळावला व रालशवला. 
्थाशप ्ह े१८६४-६५ चया संकिा्नू प्ामाशणकपण ेपार प्डले. वयापारधदं्याशवषयी यांचया इ्का 
उपदिे दणेयाचया कामा् दसुरा लायक परुुष नव्ह्ा. पारिी िा्ी् सधुारणा करणया् यांनी फार 
शम रे् ले. सव्ल शिक्षणसंसथांिी व सव्ल सनदिीर रािकीय चळवळीिी यांचा संबंध असे. 

रावसा्हबेांनी रािकीय चळवळ सरुू के्या पासनू (१८६४ सालापासनू म्हणिे रेशव्हनय ूसव्हते 
शबलाचया शवरुद्ध रावसा्हबेांनी चळवळ के्या शदवसापासनू) १८८५ पयहं् आमरणां् ् े रावसा्हबेांच े
साथीदार ्हो्े. मुबंई असोशसएिन, ईसि इशं्डया असोशसएिन, मुबंई मयशुनशसपाशलिी वगैरे संसथांचया 
कामां् रावसा्हबेांना यांच े सा्हायय असे. यांची योगय्ा केवढी ्हो्ी ्े रावसा्हबेांचया पढुील 
पत्रावरून शदसनू ये्े. 

“आमचया ल्हान िोळीचा मखुय ना्हीसा झाला. मी िमििेिींस आत्ाच िोकमय िबदांची ् ार 
पाठशवली आ्ह.े तयांना िास् शल्ूहन या्ूहन अशधक पी्डा दऊे इच्छी् ना्ही. ्े मला ओळख्ा् 
एवढे बस झाले. उण े आ्ह े ्े मानशसक शवद्यु् प्वा्हाने परेु ्होईल.” (शम. आदतेसर मसू यास पत्र 
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२९.१.१८८५) “कामािी- िे आम्हास सो्ूडन गेले ् े- रािकीय कामा् जयांची माझी फार गट्ी ्हो्ी 
तया शमत्रां्ले एक ्हो्े. श््कया््या श््कया् मी एका गोष्ीने आपले सांतवन करून रे् ो व ्ी 
्ही की केवढे्ही शसथतयं्र झाले ्री आरंभापासनू समग् चररत्रग्ंथ संप्ोपयहं् आम्ही एकमकेांना 
अं् र शदले ना्ही. ‘क्ष’ला तयांचया िागयावर आणावे काय! पण ् े जया आमचया काया्ल् कृ्ाच ेफळ 
शमळ् ना्ही तया् प्ड्ील काय? ना्ही. ्र सोराबिी पिेल यांना घयावे काय?” (एका शमत्रास पत्र)

“अ्ह्ह! कामािीचया मतृयमूळेु माझी फार ्हानी झाली आ्ह.े वेळ प्ड्यास स्ला रणे ेझा्यास 
तयांची मला िी मद् ्होई श्ला शकंम् ना्ही. रािकीय यदु्धांमधये शिष्ाचाराप्माण ेमागे पढेु दसुरे 
लोक खदेकारक री्ीने क ््लवयास िागले ना्ही् ्री कामािींनी माझी पाठ सो्डली ना्ही.” 

(३०.१.१८८५ सो. फ्ा. पिेल यांना पत्र)

रावसा्हबेांवर शमत्रशवर्हाच ेप्संग अनेक आले अस्ील; पण वरील पत्रा् तयांनी कामािींशवषयी 
िेवढा प्खर िोक केलेला शदस् आ्ह े ्ेवढा दसुऱया कोणाशवषयी केलेला एकाद दसुऱया 
अपवादाशिवाय शदस् ना्ही.

ए्डव्ड्ल शऱ्हयाि्सेक 
रावसा्हबेांची व या म्हान यरुोपीयन पंश्ड्ाची ओळख १८६३ साली झाली. वशकलीची परीक्षा 

उ्र्यावर रावसा्हबेांना असे वािले की कायद्याच ेशविषे ज्ञान ्होणयास तया्ील िी ्त्वे लॅशिन 
भाषे् ील म्हणी् ग्ंशथ् झालेली आ्हे्  तयांच ेज्ञान झाले पाश्हिे. तयाकरर्ा तयांना लॅशिन भाषचेा 
अभयास अवशय आ्ह ेअसे वािले. म्हणनू रावसा्हबेांनी वरील पंश्ड्ास दरम्हा ३० रुपये वे्न 
दऊेन तयांचयािवळ लॅशिन भाषा शिकणयास आरंभ केला. शम. शऱ्हयाि्सेक ्ह ेब्ुहभाषाशवद ्हो्े. 
यांनी एक शनबंध शलश्हला ्हो्ा. ् ो ्छापील कोण याशवषयी यांना थो्डी काळिी प्डली ्हो्ी. कारण 
तया् का्ही संसकृ्, का्ही श्हरि,ू का्ही ग्ीक, बरेचसे अरबी व फारिी भाषे् ील िबद ्हो्े. ्े तया 
तया भाषे् ील शलपी् ्छापावयाच े्हो्े. इ्कया शलपी् ्छापणयास कमी अ्डचण प्ेडल म्हणनूच की 
काय या् दोनच शचनी भाषे् ील िबद शचनी शलपी् शलश्हलेले ्हो्े.

दवै आशण ददुदैव या फारिी भाषे् ील गोष्ीच ेयांनी इगं्िी् सरुस भाषां्र केले ्हो्े.

यांच ेश्हदंसुथाना् नातयाच ेकोणी्ही नव्ह्े. दिेी ्हवी ्ेवढी नातयाची मनषुये ्हो्ी. “मी माझया 
आई बापांचा एकुल्ाच मलुगा असनू मला दोन बश्हणी आ्हे् . तयांचा माझी फार स्हवास र्ूडन 
ये् नसे. कारण माझ ेसारे शदवस िाळे् व कॉलेिा् गेले. वषा्ल्नू एक दोन मश्हनेच काय ्ो मी 
ररी र्हावयास िा् असे. माझया अभयासाकरर्ा खच्ल लागे ्ेवढ्याने तयांचयािी माझ ेभां्डणच 
लागे. ‘शक्ी पैसा ्लुा लाग्ो’ म्हणनू तया वारंवार मला बोलनू दाखवी्. बाकी आ्ेमाम ेभावं्ेड 
व चलु् भावं्ेड मला ्हवी ्ेवढी आ्हे् .”

      (३.६.६७ च ेरावसा्हबेांना पत्र)
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यांचा काळ एकसारखा वाचना् िा् असे. अभयासास पणू्ल िां््ा शमळावी म्हणनू तयांनी 
खे् वा्डी् एक दमुिली सव्ंत्र रर १८६९ मधये रे् ले ्हो्े. ्ह ेकधी रागाव् नस्. ्री ्ेथे यांच े
सतव प्हावयास एक ििेारी ्यार झाला. तयाची ्हकीक् यांनी रावसा्हबेांना एका पत्रा् शलश्हली 
्ी -

“या ररा् पश्ह्या पाच मश्हने मला ििेाऱयांनी िां््ा शमळू शदली; पण स्हावया मश्हनयाबरोबर 
गायनास आरंभ झाला. ् ो माझयाने एक शदवस्ही सोस् ना्हीसा झाला म्हणनू मी समोरच बसले्या 
रामोिाला ्हाक मारून कोण गा्ो म्हणनू चौकिी केली. तयाने मी सव्: गा्ो असे कबलू केले. ्े 
बंद करा अिी मी शवनं्ी करून वर आलो ्ो लवकरच पढेु गायन ्सेच चाल ूझाले. मला माझया 
ररा्नू काढून लावणयाचा अथवा ्े रर शवकून िाकावयास लावणयाचा का्ही लोकांचा बे् झाला 
असावा असे मला वाि्े. याशवषयी पढेु चौकिी करावी काय?”

आप्या एका ना्ेवाईकास गशण् शिकशवणयाकरर्ा रावसा्हबेांनी यास खासगी शिकवणी 
शदली. ्ेव्हा तयांनी शवद्याथवी कसा असावा ्े रावसा्हबेांना कळशवले; कारण लगन झालेले िाळकरी 
शवद्याथवी ्ही चीि श्हदंसुथाना्च यांना पश्ह्याने बरावयास साप्डली असेल. “शवद्याथवी जयाचा 
बायकोिी स्हवास झालेला आ्ह े असा म्हिला म्हणिे एक िातयाची प्ेड गळया् अ्डकवनू 
बसलेला प्ाणी आ्ह ेअसा माझा अनभुव आ्ह.े बारीकिी शिरो वेदना शकंवा थं्डी यांच े शनशमत् 
साप्ड्ाच ्ाे िाळे् न िा्ा ररी रा्हावयास सवक्ो व िाळे् आला ्री तयाचया ्डोकया् 
दसुरेच शवचार भरलेले अस्ा्. याचा पररणाम परीक्षे् अपयि. असो. पण आमचा शवद्याथवी 
या्ला ना्ही अिी आिा कर्ो.”

फार कािकसरीने खच्ल करून िी अ्प सव्प शि्लक रा्हील ् ी ्ह ेरावसा्हबेांचयािवळ समुारे 
१८७० सालापासनू आणनू दे्  अस्. तयाची ्े शऱ्हयाि्सेक सा्हबेांचया नावाने सरकारी नोिा 
शवक् रऊेन ठेवी्. नेशिव्ह ओशपशनयनमधये यांच ेलेख मधनू मधनू ये् अस्.

१८६० साली गाशिंिन ि्हरी म्हमंद पैगंबराच ेअरबी् शलश्हलेले चररत्र प्शसद्ध झाले ्हो्े. 
्े ्हिर् िकाचया पश्ह्या अधा्ल् अबदलू मालक ्हक ्ुहसेन यांनी शलश्हले ्हो्े. तयाच ेभाषां्र 
यांनी इगं्िी् केले ्हो्े ्े ्छापनू काढणयाकरर्ा लं्डन येथील रॉयल एशियाशिक सोसायिीिी 
रावसा्हबेांनी पत्रवयव्हार चालशवला ्हो्ा. पढेु काय झाले ्े समिले ना्ही.

रावसा्हबेांनी आपला इगं्िी नाणयांचा संग््ह शवलाय्ेस शवकला. तया नाणयांची वण्लनपवू्लक 
यादी शऱ्हयाि्सेक सा्हबेांनी ्यार केली ्हो्ी. ्ांबयाची पदके नाना ्ऱ्हचेया संसमरणीय प्संगी 
शवलाय्े् पा्डणयाची चाल आ्ह.े तयांचा्ही संग््ह रावसा्हबेांनी केला ्हो्ा. तयांची यादी वण्लनास्ह 
यांनीच ्यार केली ्हो्ी. 

यांचया लेखा् यरुोपीयन लोकांचया लेखा् शदसनू येणारा शवनोद असे. तयाचा मासला पढुील 
्ापावरील ्ो्डगा आ्ह.े
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्ापावर ्ो्डगा
रावसा्हबेांना १.७.६५ चया पत्रा् एक ्ापावर ्ो्डगा यांनी सांशग्ला ्ो असा. “पनु्हा िर 

्ाप येऊन ्मु्हाला त्रास झाला ्र ्मु्ही एखाद्या शमत्राचया भिेीला ्ाब्ड्ोब शनरनू िा आशण 
िाणयापवूवी खालील ्ंछदोबद्ध गाण ेआप्या दारावर ख्ूडने शल्ूहन ठेवा.

। ्ापा! आगमना न करी ।
॥ रा. रा. म्ंडशलक ना्ही ररी ॥ ६

ल्हान मलुांची एकदा किावर ्री शद्धा बसली म्हणिे तयांच े बारीक सारीक रोग वर 
सांशग््याप्कारे खरोखर बरे ्हो्ा्; परं् ुकाय सांग!ू आमचया मनाची सरळ्ा व शद्धा ्ही नष् 
झाली आ्हे् . कारण आपण आ्ा ल्हान नसनू फार वदृ्ध झालो आ्हो्.”

यांचा रावसा्हबेांवर पणू्ल शवश्वास ्हो्ा. आपण साचशवले्या सव्ल पिैाचा शवशनयोग यांनी 
मतृयपुत्र करून प्ाथशमक शिक्षणाचया िाळां्ील मलुांना ल्हान ल्हान रकमांची बशक्षसे दणेयाच े
ठरवनू रावसा्हबेांना तयांनी ट्सिी नेशमले ्हो्े. परं् ु रावसा्हबे यांचया ्हया्ी् शनव ््ल्यामळेु 
तयांचया मागते यांनी रावसा्हबेांच ेशचरंिीव नारायण शवश्वनाथ म्ंडशलक यांना ट्सिी नेशमले. यरुोशपयन 
लोकांचया औधव्लदशे्हक शवधीला फार पैसा लाग्ो. म्हणनू श्हदंी ्ऱ्हनेेच मृ्  िरीराची वाि द्हन 
करून लावावी अिी तयांची इच्छा ्हो्ी. तयाप्माण ेसव्ल वयवसथा श्र्डी करून द्ेह नेणयापासनू 
द्हनशवधीपयहं् ना. शव. म्ंडशलक यांनी केली. यांचया धमा्लदायाचया वयवसथेच ेकाम ्हचे अद्याशप 
दक्ष्ेने व शनयशम्पणाने करी् अस्ा्.

बाळकृषण सायणणा
्ह ेपणु े येथे मॉग्लन बाळकृषणा आशण कंपनी या प्शसद्ध शललाववा्या कंपनीच ेमालक ्हो्े. 

शललावाशिवाय गा्डीरो्ेड व खचुया्ल कपािे इतयादी बंगले सिशवणयाचया सामानाची खरेदी शवक्री 
करी् अस् अथवा भा््डयाने दे्  अस्. ्ह ेखदु् व यांच ेबंध ूशिवराम अयया व रामयया यांनी ्हा धदंा 
फार प्ामाशणकपण ेकरून मोठे नाव व पषुकळ पैसा कमाशवला.

यांचया कुिंुबाचा पररवार फार मोठा ्हो्ा. ्री सव्ल मनषुये एकत्र सखुासमाधानाने रा्ह् अस्. 
याच ेद्यो्क म्हणनूच की काय तयांचया भवनांगणा् कुत्रा, मांिर व पोपि ्ह ेप्ाणी िाश्वैर सो्ूडन 
एकाकाळी क्री्ड् अस्ा लोकांचया दृष्ीस प्डले ्हो्े.

यांचा व रावसा्हबेांचा सने्ह १८७४ चया समुारास झाला ्ो िवेिपयहं् ्हो्ा. ्ह े मुबंईस 
कामकािासंबंधी आले ्र रावसा्हबेांचया ररीच उ्र् अस्. ्ेव्हा यांचा मान मरा्ब रावसा्हबे 
उत्म ठेवी्.

यांची धाशम्लक प्वतृ्ी वाखाणणयासारखी ्हो्ी. रावसा्हबे म्हाबळेश्वरास गेले म्हणिे ्ह े
रावसा्हबेांचया मोठ्या बंग्या् रा्ह् अस्. कधी कधी तयांचया मा्ोशी बरोबर ये्. ्ह े
रावसा्हबेांना गरुू असे म्हण्. रोि भगवद्ी्ेचा अिं्िः पाठ करी् अस्. िी तया्ील वाकये 
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वयव्हाराला उपयोगी प्ड्ा् ्ी योगय शठकाणी म्हणनू दाखवी् व ्रुण म्ंडळीस उपदिे करी्. ्ह े
शिक्षणाच ेपरुसक त्े ्हो्े व तयाकर्ा पषुकळ पैसे खच्ल करी्. सरकाराने यांना रावसा्हबे ्ही पदवी 
समप्लण केली ्हो्ी.

्डॉकिर रािेंद्रलाल शमत्र 
पौवा्लतय व पाशश्चमातय शवद्यां् प्वीण असे िे का्ही श्हदंी ग्ृहसथ इगं्िी राजया् शनमा्लण झाले 

तयांच े्ह ेरािेच ्हो्े. यांनी का्ही इगं्िी वैद्यकाचा अभयास केला ्हो्ा. ् साच कायद्याचा केला ्हो्ा; 
परं् ुयांचा सव्ल भर इगं्िी सारसव्ाचा अभयास करणयावर ्हो्ा. यांची लेखनिक्ती दशुन्लवार ्हो्ी. ्ह े
ब्ुहभाषाकोशवद ्हो्े. यांचा रॉयल एशिएशिक सोसायिीसारखया यरुोपा् जया शवर्ानांचया म्ंडळया 
्होतया तयांचयािी संबंध ्हो्ा, ्ह े रावसा्हबेांप्माणचे मयशुनशसपाशलिीच े कामा् (कलकत्यास) 
वाश्हलेले ्हो्े. कलकत्याची शरिशिि इशं्डयन असोशिएिन म्हणनू िी िमीनदारांची सभा आ्ह ेश्च े
्ह ेअधयक्ष ्हो्े. बाॅमबे असोशसएिनचा िीणोद्धार कर्ेवेळी रावसा्हबेांनी िे शवनं्ीपत्र काढले ्हो्े 
तया् या शरिशिि इशं्डयन असोिएिनचा (रािकीय व्डील बश्हणीचा ) सादर उ्लेख केला ्हो्ा.

यांना सी. एस. आय.ू ्ही पदवी दऊेन सरकारने गौरव केला. कलकत्ा यशुनव्हशस्लिीने ्डॉकिर ्ही 
पदवी शप्नस आफॅ वे् स (नं्र ए्डवद्ल बादि्हा) यांना प्थम दऊेन दसुऱयाने रािेंद्रलाल यांना शदली.

्डॉकिर रािेंद्रलाल िेव्हा आिारी प्डले ्ेव्हा रावसा्हबे मुबंई्ूहन तयांना का्ही आय्ल वैद्यका्ील 
औषध ेपाठव् अस् व िी तयांचया सवासथयाशवषयी काळिी दाखवी् अस् ्ीवरून परसपरांचा 
सने्ह शक्ी ्हो्ा ्े शदसनू ये् आ्ह.े (प्करण ६३ पा्हा.)

याशिवाय रावसा्हबेांच े अनेक शमत्र ्हो्े. तयांचया शवषयांचा उ्लेख या ग्ंथा् िागोिागी 
आला आ्ह.े तयावरून रावसा्हबेांचा शमत्रवग्ल केवढा मोठा ्हो्ा ्े कळेल.

m

संदभ्ल शिपा -

१. ्ही िागा यरुोशपयनास द्यावी असा आग््ह अस्ा शम. शगबस यांनी मला म्ंडशलकच ्हवे् असा 
आग््ह धरला व िवेिास नेला.

२. १८५६ साली रावसा्हबे या सेंट्ल मयशुझअम कशमिीच ेसभासद ्हो्े.

३. ्डॉकिर भाऊंनी िनेु ्हस्शलशख् ग्ंथ वाचशवणयाचया कामी पषुकळ म्ेहन् रे् ली म्हणनू 
तयांची स्ु् ी रावसा्हबे वारंवार करी् अस्. कारण ्े म्हण्, “येथनू असंखय ्हस्शलशख्

 ग्ंथ गेले आ्हे्  तयांच ेयेथे पनुरागमन ्होण ेना्ही.”

४. रावसा्हबेांवर यांच ेपे्म शविषे असे. कधी शमत्राचया भिेीकरर्ा तयांना उतकि भर्े येई. 
“आमच ेशदवस चांगले आले का? परसपरांचया स्हवासाच ेसौखय आम्हाला केव्हा शमळेल? 
भिूेन फार शदवस ्होऊन गेले! या लाभाकर्ा मी कोणतया वस्चूा तयाग करीन याची ्मु्हाला 
क्पना ना्ही.”
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५. सव्ल ्रंूना आधी पत्र (पान) मग फूल व मग फल ये्े म्हणिे फलोद्म (फलाची प्ाप्ी) 
 फुलापासनूच ्हो्े. परं् ुया (्मुचया आमचया) पे्म्रूचा प्कार का्ही शवलक्षण आ्ह.े 
 पत्रापासनू फलप्ाप्ी ्हो्े. तयाला पषुपाची म्हणिे दसुऱया पायरीची अपेक्षा ना्ही. पत्र िबदावर 
 शलशख् व पण्ल असा शे्ष साध्यामळेु अथा्लस ब्हारी आली आ्ह.े

६. मळू इगं्िी चरण असे आ्हे् .
 Fever ! Fever ! do not come. 
 Mr. Mandlik not at home. 

 आ्ा एका जयोश्शव्लदाने २.८.८७ रोिी ्ापावर ्ो्डगा रावसा्हबेांक्ेड पाठशवला ्ो पा्हा. 

। वसं्े सानंद ंकुसशुम्ल्ाशभिः पररवृ् े ।
॥ सफुरननानापद्म ेसरशस कल्हसंाशलसभुगे ॥
। सखीशभिः खलंे्ीं मलयपवनांदोशल्िले ।

॥ समरेद ्यसतवां ्सय जवरिशन्पी्डाऽपसरश् ॥

 ्ही श्ोक आनंदल्हरी् आ्ह.े कामजवर, िीण्ल जवर, चा्शुथ्लकजवर शकंवा सं्ापजवर अथवा  
 अश्पररशमिशन्जवर दररोि १२ वेळा ्हा श्ोक म्हिला म्हणिे नाश्हसे ्हो्ा्. ्ो शलश्हला  
 आ्ह.े

mmm
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। यतसवयं कम्लणा शकंशचतफलमापनोश् परूुषिः ।
। प्तयक्षमे् ्लोकेष ु्तपौरुषामश्शु् म ्॥ १ ॥ 

                                                         (म्हाभार्) 

मोठे ्डोके, रंुद कपाळ, अतयं् ्ेिसवी ्डोळे, ्र्री् नाक, दृढ शनश्चयदि्लक भवुया, गंभीर 
वतृ्ी, गौर वण्ल व मखुावर पसरलेली शनरामयसचूक लाली, यांनी रावसा्हबेांचा च्ेहरा फार रूबाबदार 
शदसे. तयावर शवर्त्चे े्ेि चढले ्हो्े. शवचारीपणा ्हा िो तयांचा शविषे गणु तयाचा ठसा शचशन्ह् 
झाला ्हो्ा. तयांच ेिरीर उंचीने बे्ाच े्हो्े; पण फार बळकि ्हो्े.१ खांद ेरंुद व मान ग््डयासारखी 
शदसे. अगंा् िा््डय अगदी नव्ह्े. चपळ्ा शविषे ्हो्ी. तयांची वाणी खणखणी् ्हो्ी. सतयमागा्लने 
िाणयाचा तयांचा िो शनश्चय ्हो्ा तयाप्माण ेतयांच ेआचरण अस्यामळेु कोणाला केव्हा्ही शभणयाच े
तयांना कारण नसे म्हणनू तयांचा च्ेहरा शनभ्लय शदसे. सवभाव ्ापि अस्यामळेु सवभाव्िःच उग् 
असलेला च्ेहरा अशधक उग् शदसे.२ रावसा्हबेांना पा्हणाऱया लोकांवर आरंभीच विन प्डावयास ्ह े
रूप पवू्लग््हाप्माण ेबलवत्र कारण ्हो् असे.

एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये शवद्याथवी अस्ा वगा्ल् रावसा्हबे पागोिे रालनू बस् अस्. 
तयावेळेस राषट्ीय पोषाख ्साच ्हो्ा. आिारी अस्यास, उर््डया ्डोकयाने बसणयाची परवानगी 
शमळे. शसंधमधये गे्यावर पाया् इिार व बिू, अगंा् अगंरखा व ्डोकयास श्थ्या ररवािाच े
का्ही रेिमाच ेफद्ल लपेिी् अस्. तयानं्र ठाण ेव कुलाबा शि्ह्ा् िाळाखातया् शिर्यावर 
पोषाखा् एक दोनच फरक तयांनी केले. ्े अगंावर उपरण ेरऊे लागले व ्डोकयास ्ांब््डया रंगाच े
पैठणी चक्रीदार पागोिे राल ूलागले. पढेु व्डील शनव ््ल्यावर मात्र ्ांब्ेड पैठणी पागोिे सो्ूडन पांढरे 
चदंरेी वापरू लागले. तयाची बांधणी पणुकेर प्शसद्ध पग्डबंद पंश्ड् यांचया ्हा्ची असे. ्ी् शविषे 
्हा की, श्चया् श्छचोरपणाचा अभाव असनू नीिनेिकेपणा ्हो्ा. मुबंई्ील रिक वगा्लस कप्ेड 
सवच्छ व िभु् कर्ा ये् नस्यामळेु आपले कप्ेड पणुया्ूहन धवुनू आणवी् अस्. रे्वे मागा्लने 

रावसा्हबेांच ेपौरुष

प्करण ८५
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शनयमाने पास्लले ये् िा् अस्. सव विाचा िभु्वण्ल मो्डावयास उपरणयाचा साधा रेिमी काठ 
्ेवढा एकिाच कारण ्हो् असे. ्री साधारण्िः वेि िभु् अस्यामळेु एकदा साव्लिशनक री्ीने 
तयांचा सनमान लोकांनी केला तयाप्संगी एका कवीने तयांचया पोषाखाच ेवण्लन कर्ाना असे म्हिले 
की, ‘्ो वेि िभु््र की, यि पांररीले.' यांचा वण्ल िभु्, पोषाख िभु् व कवीचया उतपे्क्षेप्माण े
वेिा्ूहन िभु् यि यांचा संयोग फारच िोभादायक ्होई.

कवीचया आदरास पात्र झालेली यिाची प्ाप्ी रावसा्हबेांनी कोणतया गणुांचया आधाराने केली 
्ी पा्ूह, तयां्ील उपि् कोण्े व सवशि्ल् कोण्े ्े पा्ूह.

कुलीन रराणया् िनम, उत्म बशुद्धसामथय्ल व िरीरसामथय्ल आशण शीमं् ी ्ह ेगणु रावसा्हबेांच े
वश्डलाशि्ल् ्हो्े; परं् ुसाधारण्िः सव्ल मनषुयांना शविषे्िः अिा पररशसथ्ी््या मनषुयांना जया 
गणुांची प्ाप्ी सवकम्लयोगाने प्तयक्ष लोकांना करून दाखशव्ा ये् ना्ही तया कोणतया गणुांची प्ाप्ी३ 
रावसा्हबेांनी करून दाखशवली अथवा रावसा्हबेांनी कोण्े पौरुष दाखशवले ्े पा्ूह.

अधययनलालसा. 
। चोशद्ो गरुुणा शनतयमप्चोशद् एव वा ।

॥ कुया्लदधययने यतनमाचाय्लसय श्ह्ेष ुच ॥ १ ॥

शवद्याभयासाला खरा आरंभ रावसा्हबेांनी एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये केला. ्ेथे तयांनी 
गरुुसशननध अस्ा अथवा ररी अस्ा गरुूने सांशग्ले असो अथवा नसो अभयासाशिवाय का्ही 
केले ना्ही. तयांचा अभयास पद्ध्वार असे. अनेक शवषया् अग्पद४ शमळशवणारे तयांचयासारख े
शवद्याथवी थो्ेड. िाळे् शकंवा एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये तयांनी िे अभयासाच े काम केले ्े 
खाणी् काम करणाचया गलुामाप्माण े शकंवा खो्ाने वेठीस धरले्या कुळाप्माण े केले ना्ही.५ 
तयांनी िो अभयास नामांशक् प्ोफेसरांच े अन्ेवाशसतव पतकरून केला तयाचा तयांना िवेिपयहं् 
अशभमान वािे. रेशव्हनय ूजयरुरसश्डकिन शबलावरील आपले लघवाकार पसु्क सर पेरीक्ेड रवाना 
के्याच ेवतृ् आप्या सनेह्ास कळशव्ाना रावसा्हबेांनी शलश्हले, “या कामासंबंधी एक प्् सर 
इ. पेरी यांचयाक्ेड पाठवी् आ्ह ेम्हणिे जयाला तयांनी १८५२ साली कच्छला पाठवनू शदले तया 
एश्फनसिन इनसि्यशूिमध्या शवद्याथयाहंची तयांना आठवण ्होईल.”

शवद्यावयासंग 
। िास्तसय पारंगतवा् ुभयूोभयूस्दभयसे् ्।

। ्च्छास्तं िबलं कुया्लचाधीतय तयिे् ्पनुिः ।

शवद्याथवी एकदा परीक्षासत्रा्नू सिुले रे सिुले, म्हणिे शवद्या परुी झाली असे समि्ा् व सव्ल 
शवद्याभयास सो्ूडन दे् ा् व जया शि्डीने ् े वर चढले ् ीच ् े लाथ्ूडन िाक्ा्. शवद्या परुी झा्यावर 
्ी सो्ूड नये. पनुिः पनुिः श्चा अभयास करावा व जया िास्ता् आपण पारंग् झालो ्े िास्त िबल 
करावे असे मन ु सांग्ो श्क्ेड दलु्लक्ष कर्ा्. ्ह े िास्त िबल न करणयाच े पाप सव्ल पोिाथवी 
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शवद्याथयाहंचया ्हा्नू र्ड्े. याला अपवाद िे शवद्याखातया्, शविषे्िः काॅलेिा् अधयापकाच ेकाम 
करू लाग्ा् ्े ्हो्ा्; कारण तयांना पढुील अधययनाच ेकाम सरुू ठेवावे लाग्े. रावसा्हबेांची 
गोष् ्िी नव्ह्ी. ्री तयांची ज्ञानाि्लनाची ्षृणा िवेिपयहं् िमन पावली ना्ही. एश्फनसिनकृ् 
श्हदंसुथानाचया इश््हासाच ेमराठी् भाषां्र रावसा्हबेांनी प्थम केले. तयानं्र ्े गिुरा्ी् करावे 
असे मना् ये्ाच तयांनी गिुरा्ी भाषचेा अभयास केला. व वरील इश््हासाच ेगिु राथी् भाषां्र 
्छापनू प्शसद्ध केले. या भाषचे ेशमळवलेले ज्ञान तयांना ज्ञानदीपका सारखया गिुरा्ी माशसका् शनबंध 
शल्हावयास उपयोगी प्डले. शसंधमधये अस्ा रावसा्हबेांनी शसंधी भाषा शिकून श्च ेलरवुयाकरण 
शलश्हले. बीिगशण् (भाषां्र रूपाने) ्छापले. तयांना पढेु तया भाषे् यशुनव्हशस्लिीचया परीक्षां् 
परीक्षक नेमणया् येई.

िाळा खातया् शव्हिीिर अस्ा पाशि्लअन भाषा जया िाळा् शिकशवली िा् असे तयांची 
्पासणी कर्ा यावी म्हणनू पाशि्लअन भाषचेा रावसा्हबेांनी अभयास केला. कायद्याच ेज्ञान चांगले 
व्हावे म्हणनू लॅिीन भाषचेा अभयास केला, कारण कायद्याची सतू्रमय ्त्वे लॅिीन भाषे्  रचलेली 
आ्हे् . या भाषचेा अभयास करी् अस्ा शल्ूहन रे् लेले ध्ेड का्ही वह्ां् साप्ड्ा्.

कलकत्याचया काउनसीलचया कामाला गेले अस्ा सरुेंद्रनाथ बॅनिवी यांचयािवळ वंग 
मळूाक्षरांचा रावसा्हबे अभयास करी् ्हो्े.

याच ेइशंग् रावसा्हबेांचया एका पत्रा् साप्ड्े. मरेमाला नावाचा एक िनुा ग्ंथ एका िवळ 
तयांनी माशग्ला ्ेव्हा तयांनी शलश्हले, “मी का्ही िोिी ना्ही, परं् ुथो्डी माश्ह्ी आ्ह े्ी बस्या 
बस्या वाढवावी; कारण िीवसय ्त्वशिज्ञासा, भाथथों यश्चे्ह कम्लशण असे िे वचन आ्ह े ्े सव्ल 
िास्तांना लाग ूप्ड्े.” अथा्ल् ्त्व िाणणयाची इच्छा ्हा िीवाचा धम्ल आ्ह.े तयाला वयाचा शनबहंध 
अस ूिक् ना्ही.६

एक पषृ्ठ, एक श्ोक, एक चरण, शनदान एक अक्षर ्री नवीन वाच्याशिवाय शदवस सनुा िाऊ 
दऊे नये. अिी म्हण आ्ह ेतयाप्माण ेज्ञानाि्लनाची रावसा्हबेांना अतयं् ्हौस अस्यामळेु ज्ञानाच े
भां्डार िे ग्ंथ तयांचा संग््ह तयांनी चांगला केला. तयाकर्ा पषुकळ द्रवय वेचले. द्रवयाचा उपयोग 
या्ूहन चांगला कर्ा येणार ना्ही अिी तयांची खात्री ्हो्ी. सव्िःस तयांनी रुपयांबरोबर ्ोलले 
पण पसु्कांना ्ोलणयास तयांना सोने्ही परेु प्डले ना्ही म्हणनू तयांचा ग्ंथसंग््ह नामांशक् झाला. 
(प्करण ५७ पा्हा.)

कालशनष्ठा
॥ आयिुः क्षणलवमातं्र न लभय्े ्हमेकोशिशभिः कवाशप ॥

वेळाच ेशचत्र काढावयाच ेझाले म्हणिे शवलाय्ी शचत्रकार एका वदृ्ध मनषुयाच ेशचत्र काढ्ा्. 
परं् ुतयाचया ्डोकयावर अग्भागी िककल प्डले आ्ह ेअसे न दाखव्ा ्ेथे एक अ्पप्माणावर 
झलुपुाप्माण ेकेसांचा पुंि दाखाव्ा् व माग्या भागावर िदु्ध िककल प्डले आ्ह ेअसे दाखशव्ा्. 
या् समप्लकपणा फार आ्ह.े कारण काळ येऊन आप्या अगंावरून गेला ना्ही ्ोच तयाचयापढेु 
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उभ े रा्ूहन तयाच े झलुपू ्हस्ाने रट् धररले ्रच काय्ल ्हो्े, ना्ही ्र ्ो एकदा शनरनू गे्यावर 
मागा्ूहन धरू गेले अस्ा ्हा्ाला िककलाचा गळुगळुी् भाग लाग्याने तयास पक्ड्ा ये् ना्ही 
व ्ेणकेरून काय्लनाि ्हो्ो.

या्ील ्त्वाची ओळख रावसा्हबेांना पणू्ल झाली ्हो्ी. यांचया इ्की वेळाची शकंम् दसुऱया 
श्हदंी ग्ृहसथास एकाला्ही कळून आली नव्ह्ी व अद्याप ना्ही. सभसे शकंवा इ्र प्संगी िेथे 
नेम्या वेळेवर काया्लरंभ व्हावयाचा अस्ो ्ेथे रावसा्हबे आले की वेळ झाली असे समिावे. 
अिी तयांची खया्ी ्हो्ी. अिा नेमकया साधले्या वेळास ‘म्ंडशलक िाइम' अिी संज्ञा लोकां् 
प्ाप् झालेली आ्ह.े या तयांचया गणुाची प्िसंा मराठी क्रशमक पसु्का् रा्ले्या ‘वक्तिीरपणा 
व शनयशम्पणा' या ध््डया् आली आ्ह े्ी अिी. ‘मुबंई ्हायकोिा्लच ेप्खया् वकील शवश्वनाथ 
नारायण म्ंडशलक ह्ांचा वक्तिीरपणाबद्ल लौशकक ्हो्ा. ्े इ्के वक्तिीर वाग् अस् की 
तयांचया िाणयायेणयावरून र््डयाळ लावनू घयावे असे लोक म्हण् अस्.’ ७ इ्का वक्तिीरपणा 
तयांना अगदी पश्ह्यापासनू साधला ्हो्ा. ्डॉकिर ्हनेस सा्हबे व रावसा्हबे शमळून दोरिेण वरळी 
येथील िाळा ्पासणयास िावयाच े्हो्े. रावसा्हबे, ्डॉकिर ्हनेस यांचया बंग्याचया ग्लीिी 
िा्ा, ्ोच ्डॉकिरसा्हबे बंग्या् गा्डी् बसनू शनरणयास ्यार ्हो्े. (२६.८.५७ रो.)

वेळां् वेळ काढण े्हा ्र तयांचा मखुय सवभाव असे. “ने. ि. लायरिरी् गेलो. आरदसेर व 
गंगादास यांची वाि प्हा् बसावे लागले. बरोबर िास्तीबवुा ्हो्े. तयांचयािवळ संसकृ् वयाकरणाचा 
एक ध्डा रे् ला.” (२२.६.६१ रो.)

भोिनसमारंभास रावसा्हबेांना आमतं्रण दणे ेव तयांचा वेळ सांभाळण े्ह ेलोकांना कठीण िाई. 
“नाना गान ुयाक्ेड िेवावयास िाणयाच ेकबलू केले व उिीर ्होऊ नये म्हणनू सांशग्ले. तयांनी १० 
१/२ ्हो्ील म्हणनू सांशग्ले. १० १/२ वािले ्ेव्हा दसुरा८ भा् करवनू िेवलो.” (१७.२.३१ रो.)

एकदा एका कामाची वेळ तयांनी नेमनू िाकली की तया् फरक (मग ्ो फरक यिःकशश्च् ्
मनषुयाकर्ा असो शकंवा ब््डया अमीर उमरावाकर्ा असो) ्होण ेिकय नसे.

एकदा नामदार गव्हन्लर सा्हबेांनी एक वेळ सांगनू तयावेळेवर भिेावयास बोलाशवले अस्ा 
तयावेळेवर करावयाच ेम्हणनू ठरशवलेले दसुरे काम संपवनू भिेावयास संधी शमळेल की ना्ही याची 
खात्री नस्यामळेु तयांनी गव्हन्लर सा्हबेांचया खासगी कारभाऱयास कळशवले, “आ्ाच पोचले्या 
्मुचया पत्रा् शवनं्ी के्याप्माण ेमी नामदार गव्हन्लर सा्हबेांना भिेावयास येणयाच ेझाले ् र पा्हीन. 
मला बराचवेळ आधी कळशवले अस्े ्र बरे झाले अस्े.” (२१.१०.७१)

“मी येथे पणुयास आि व उद्या दपुारी, १ वािेपयहं् आ्ह.े काउशनसलच ेकाम संप्च िाणार 
आ्ह.े ्ेव्हा आि संधयाकाळ व उद्या दपुार यांचयामधये िी वेळ नामदार गव्हन्लर सा्हबे नेम्ील ्ी 
मला सव्डीची ्होईल.” 

(शम. लीवान्लर यांना पत्र)
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“्मुच ेपत्र रात्री उिीरा पोचले. माझा सव्ल वेळ आगाऊच अनय कामाला नेमला गे्यामळेु 
आि सकाळी ९ वाि्ा नामदार गव्हन्लर सा्हबेांना भिे्ा यावयाच ेना्ही. मध्या वेळी पाश्हिे ्र 
आनंदाने भिेेन. कारण तयावेळी ्हायकोिा्ल्ल माझी काम ेसंप्ील अिी आिा आ्ह.े” (८.११.७१)

या प्माण े उत्र जयांचया पढेु ने्हमी काम करावे लागे तया ्हायकोिा्लचया नयायाधीिांनासदु्धा 
रावसा्हबे पाठवी् अस्.

“आि मला इ्की काम ेआ्हे्  की मध्यावेळी ४॥ वाि्ा मला ये्ा यावयाच ेना्ही असे 
शल्हावयास मला फार वाईि वाि् आ्ह.े उद्या दपुारनं्र १ ्े ४ चया दरमयान एकादी वेळ नामदार 
सा्हबे नेमणयाची म्ेहरबानी कर्ील ्र माझयाने ्होणयासारखी मद् असेल ्ी आनंदाने करीन.”

“्मु्ही शदले्या वेळेवर ्र येण ेना्हीच पण या शदविी अमकू वेळी सव्ड ्होईल. ना्ही ्र 
ना्ही.” (६.१२.७२) असे रावसा्हबे सपष् शल्ही्. याची शकंम् फक्त वेळेला तयांचया इ्काच 
ब्ुहमान दणेानया इगं्ि लोकांशिवाय इ्रांना समिणार ना्ही. इगं्ि लोकांना याबद्ल मळुीच राग 
यावयाचा ना्ही. “पवू्लसंके् असेल ्र चकुामकू ्हो् ना्ही; ना्हीपेक्षा इ्र वयवधाने अस्यामळेु 
एकावेळी दोन गोष्ी ्होऊ िक् ना्ही्, यामळेु एक स्हिीच रा्ूहन िा्े. ्ह ेशवचार के्यास धयाना् 
येईल.” असे तयांनी तयांना ने्हमी वंद्य असले्या शवनायकिास्ती आगाि ेयांना २५.९.७४ रोिी पत्री 
कळशवले; कारण भिे न झा्यामळेु शवनाकारण खपे प्डली अिी ्क्रार िास्तीबवुांनी केली ्हो्ी.

रोिची शल्हावयाचीच पत्रे फार अस्. ्ेव्हा ्ी परुी कर्ाना कधी कधी म्हण् “्डाक 
पक्डणयाकरर्ा ्ह ेपत्र मी परेु करी् आ्ह.े कोिा्ल् िावयाची वेळ झाली ्ह ेपत्र सोपशवलेच पाश्हिे.” 

एका संसथाशनकािी तयाचया आप्वगा्लपैकी एका स्तीचया का्ही स्तीधनासंबंधी वांधा आला ्हो्ा. 
्े काम वेळ आ्यास श्हदंसुथानसरकारापयहं् पो्हचवायच े्हो्े. म्ेहन्ाना मोठा शमळावयाचा ्हो्ा. 
काम रऊेन येणाऱया संसथानचया म्ंडळीस दसुऱया शदविी काम पा्हणयाकरर्ा सकाळी अमकू 
पासनू अमकू अिी वेळ रावसा्हबेांनी नेमनू शदली व श्चया पढुील वेळ दसुऱया अिीलास नेमनू 
शदली. संसथानचया म्ंडळीचा संसथानी बे्! ्ी नेमनू शदले्या वेळेवर आली ना्ही. नेमलेली वेळ 
संपेपयहं् रावसा्हबे बोलले ना्ही्. वेळ सर्ाच रावसा्हबेांनी दसुऱया अिीलास ्हाक मारली. 
संसथानची म्ंडळी मागा्ूहन ये्ांच ्मुचयािी वयव्हार करणयास मला वेळ ना्ही. ्मु्हास वेळाची 
शकंम् कळ् ना्ही' असे सांगनू श्ला शवनमखु दवश्डले.

‘काम स्तीधनाच े्हो्े. अवर्ड नव्ह्े. पणू्ल अपयि येणारे्ही नव्ह्े. दसुरा कोणी कमी पैिाने 
पतकरील. ्ेव्हा आि ना्ही ्र उद्या वेळ नेमा अिी शवनं्ी सनेह्ांमाफ्ल ् रावसा्हबेांना करणया् 
आली. पण रावसा्हबेांनी मळुीच ऐकले ना्ही. व ्ेच बरोबर आ्ह.े कारण द्रवयाकर्ा िर शढलेपणा 
दाखशवणयाची सवय रावसा्हबेांना लागली अस्ी ्र तयांनी वेळाची ्हा्ी धरलेली िें्डी तयांचया 
्हा्ां्नू शनसिून गेली अस्ी.' 

शीमं्  ्होळकर सरकार यांच ेनोकर गणिेिास्ती ्ह े्हररशं्चद्र फोिोग्ाफर यांना रऊेन बंग्यावर 
रावसा्हबेांचा फोिो काढून रणेयास १० १/२ वाि्ा यावयाच े ्हो्े. ्े उिीरा आले. “फोिो 
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काढावयास बसणयाचा वेळ मला उरला ना्ही म्हणनू कामाला शनरनू गेलो.” असा रोिशनिी् 
उ्लेख आ्ह.े

रावसा्हबे एकदा इदंरुास गेले ्हो्े. ्ेव्हा आपली मखुय ्िवीि काय ठेवावयाची ्ीसंबंधी 
धों्डो िामराव गरु्ड यास िी एक सचूना रावसा्हबेांनी केली ्हो्ी ्ी वेळेसंबधाचीच ्हो्ी. “मी 
ठरशवले्या वेळा न चकुशवणयाची खबरदारी घयावी.”

िवेिी िवेिी ्र रावसा्हबेांना वेळ ्हा शक्ी अमोशलक वाि् ्हो्ा तयाची क्पना पढुील 
वाकय दईेल. “प्तयेक शद्डकीचया कामाबद्ल मो्होरेची वेळ दव्डणयापरु्े आ्ा आयषुय उरले 
ना्ही.” 

      (बापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र)

उद्योगशनष्ठा
। उद्यमनेाश्ह शसदध्यंश् काया्लशण न मनोरथैिः ।

॥ नश्ह सपु्सय शसं्हसय प्शविशं् मखु ेमगृािः ॥ १ ॥

काळाचा मश्हमा समि्यावर मनषुय उद्योगिील ्हो्ोच. रावसा्हबेांचया अगंचा फार मोठा गणु 
म्हिला म्हणिे ्े केवळ उद्योगाची रािी ्हो्े. शवद्याशथ्लदिे्  अस्ा रावसा्हबेांनी उद्योगाला आरंभ 
केला ्ो नोकरी्९ अस्ा व नोकरी सो्ड्यावर िनमभर चाल ूठेवला ्हो्ा. अशवशां्पण ेउद्योग 
करणयाची सवय तयांनी अभयासाने ि्डवनू रे् ली ्हो्ी. उद्योगाला ्े अतयं् म्हत्व दे्  अस्. 
आमचया लोकांची शसथ्ी केव्हा व किाने सधुारेल या प्श्नाच ेउत्र तयांनी दऊेन ठेशवले आ्ह ेतयां् 
तयांनी उद्योगालाच प्ाधानय शदले आ्ह.े (प्करण ७९ पा्हा.)

“माझया मना् ने्हमी असा शवचार आ्ह ेव शदवसानशुदवस ्ो अशधकाशधक कायम ्हो् चालला 
आ्ह,े ्ो ्हा की आम्ही अिनू का्ही शपढ्या िाई ्ो एक सारख ेकाम-काम-काम करी् र्हावयास 
शिकले पाश्हिे. म्हणिे मग लोकांची शसथ्ी साधारणमानाने सधुारेल. सवयंदासास्पशसवनिः अिी 
म्हण आ्ह.े”

“काया्लसक्ती कोठेच ना्ही. मी सव्ल्िः पाश्हले ्र शवषयासक्ती दृष्ीस प्ड् आ्ह.े ्ही इष् आ्ह;े 
पण ्ी प्माणा्ी् झा्यास नािकारक आ्ह.े”

    (मनुिी ्हनमुानप्साद यांना इगं्िी् पत्र १०.३.८५)

 उद्योगसा्तयाचा रावसा्हबेांना मो्हच प्ड् असे. “्होईल श््के करून, आपण सदयपण े
दाखवनू शदले्या शदिनेे िाणयाच ेकरी् आ्ह.े पण ्ह्लीचया पद्ध्ीने कामाचा बोिा फार प्ड्ो, 
अ्ी काम करून मेंदलूा िीण दणेयाचा मो्ह कधी कधी इ्का प्ड्ो की ्ो आवर्ा ये् ना्ही, 
इ्कया्च मला शदवसाचया िवेि्या अवसरा् चषमा वापरावा लाग् आ्ह.े ३९वे वष्ल अिनू परेु 
झाले ना्ही ्ोच उत्मांग दिेां्ील (मस्का्ील) शसथ्ी शबर्डली आ्ह ेअसे समिले पाश्हिे. मला 
मिा वाि्े म्हणनू असले बोलण ेबोलनू ्मु्हास त्रास दे्  असलो ्र तयाची माफी असावी.”१० 
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स्् पररशम करणयाची सवय लावनू रणेयाचा उपदिे पढुील शपढीचया मलुांस रावसा्हबे करी्. मी 
चौथी्नू पाचवी् गेलो असे रावसा्हबेांना पत्री कळशवणाऱया आप्या ल्हान पु् णयास तयांनी उत्र 
शलश्हले ्ेिः- “चार शकंवा पाच इयत्ा एवढे शिक्षण का्ही ना्ही. एक क्षण्ही वयथ्ल िाऊ न दणे ेआशण 
पररशम करण े्ही पश्हली व िवेिची इयत्ा ्होय.”

्हा उद्योग ्े स्् शनयमाने करी् व ्से दसुऱयाक्ूडन करवनू रे् . ने. ओशपशनअनच ेिवेिी 
िवेिीच ेएश्डिर दा. कृ. करंदीकर बी. ए. एल, एल. बी. यांना रावसा्हबेांनी ्हायकोिा्ल्ील म्हत्वाचया 
शनकालाची नोंद जया कायद्याप्माण े ्े शनकाले झाले अस्ील तया तया कायद्याचया पसु्का् 
प्स्ु्  कलमािी शनयमाने करून ठेवणयास सांशग्ली ्हो्ी. तयाची चौकिी कर्ाना रावसा्हबेांनी 
दामोदरपं् यांना शलश्हले “माझा नयायसंग््ह ्मु्ही सयू्लचदं्र यांचा शनयशम्पणा दाखवनू करी् 
असालच. ्ह ेआिच ेकाम आणखी द्हा वषाहंनी सखुकारक ्होईल.” १३.२.८६ यावर दामोदरपं्ांनी 
नसु्े ‘्होकाराथवी’ उत्र पाठशवले. ्ेवढ्याने समाधान न ्होऊन रावसा्हबेांनी पनु्हा शलश्हले.

“XXX सचूीच ेकाम पढेु चाल ूआ्ह,े ्ह ेशलश्हले् ्े धयाना् ठेशवले आ्ह.े पण काम नसु्े चाल ू
आ्ह े्हा मदु्ा ना्ही. ्मु्ही शनयमाने नेमले्या वेळा् क्षण्ही मागे पढेु ्होऊ न दे् ा र््डयाळाबरोबर 
काम चालशवले आ्ह ेकाय?”

 (२४.२.८६ च ेदा. कृ. करंदीकर यांना पत्र) 

ररी ना्ेवाईक अथवा सने्ही यांनी ररकाम े बसणयाच े मना् आण्यास तयाला सवसथानी 
िावयास रावसा्हबे सांग्. “शनरुद्योगाने कोणाच ेश्ह् झाले ना्ही.” 'क्ष' ला पर् ररी लावनू द्यावा. 

(बाळकृषण सायणणा यांना पत्र)

स्् शम करणयाच ेसामथय्ल रावसा्हबेांनी सवयीने अगंा् आणले ्हो्े ्े तयांना ईश्वराची एक 
दणेगीच वािे. व तया सामथया्लचा उपयोग करून रणेया् अगदी अगदी िवेिपयहं् नयनू ना्ही म्हणनू 
तयांच ेतयांनाच गढू वािे. (प्करण २३ पा्हा.) 

्ही स्् शम करणयाची श्हमम् फक्त इगं्ि ग्ृहसथा् आढळ्े. अशवशां् उद्योगाने तयांचया 
प्कृ्ीवर पररणाम ्होईल अिी काळिी रावसा्हबेांचया शमत्रांना वािू लागली ्ेव्हा तयांच े सने्ही 
्डॉ. कान्होबा रण्छो्डदास कीश ््लकर यांनी तयांना शवशां्ी घयावयास सांशग्ली. ्ेव्हा रावसा्हबे 
म्हणाले. “मनषुयाचा आयषुयक्रम म्हणिे दीर्लकालीन सवयीच ्हो्. मला अिी सवय लागनू गेली 
आ्ह ेकी मी काम करीन व माझ ेिरीर शझिवीन पण सवसथ बसनू तयास ्ांब लाग ूदणेार ना्ही.”

रोिशनिा ्पास्ा असे आढळ्े की प्हािे ४-५ वाि्यापासनू रात्रौ ९-१० वािे्ो सारखा 
उद्योग तयांचा चाल् असे. शनरुद्योगी मनषुय तयांना आव्ड् नसे. सारखी चळवळ करी् मनषुयाने 
राश्हले पाश्हिे असे िे तयांच ेम् ्हो्े ्े तयांनी साव्लिशनक संसथांस सदु्धा लाशवले ्हो्े. “मी मुबंईला 
म्हाबळेश्वरा्ूहन आ्यापासनू ्री ससु्ी आली आ्ह.े म्हणनू श्ने (मुबंईने) केले्या पण ्मु्हाला 
अद्याशप न कळशवले्या अिा कामाची मोठीिी बाकी मििवळ शलश्हणयास शि्लक ना्ही.”
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“आमचया संसथा ्ुडलकया दे्  बस्या आ्हे् . व््ही पा्ूडन तयावर ्डोके िेकून झोपा काढी् 
आ्हे्  असेच केवळ माझयाने म्हणव् ना्ही. कोणी का्ही म्हिले ्री तयांचया ्हा्नू झालेले काम 
अगदीच थो्ेड आ्ह.े फलाची अपेक्षा न कर्ा स्् अशवशां्पण े सारख े काम करी् आम्ही 
राश्हले पाश्हिे. सारांि आम्ही सषृ्ीच ेअनकुरण केले पाश्हिे. आकािां् सयू्ल व चदं्र यांचा प्काि 
शवद्यतुप्कािाप्माण ेक्षणधवंसी नस्ो.” 

(२४.५.८६ च ेकलकत्याच ेरुस्मिी मथेा यांना पत्र)

क ््लवयशनष्ठा
िायमानो वै रिाह्मणशस्तशभऋकण वा िाय्े ।

रिह्मचयतेण ऋशषभयिः यजे्ञन दवेेभयिः प्िया शप्भृयिः ।
एषवा अनणृो यिः पतु्री ।

                                                                 (्ैशत्रीय कृषणयििुः)

मनषुय िनमास आला की वर शदलेली दवेषवीशप्शृवषयक ्ीन ऋण ेफे्डणयाची िबाबदारी ्ो 
आपणाबरोबर रऊेन ये्ो. ्हीच ऋण ेनं्रचया काळा् पाच आ्हे्  असे लोक म्हण ूलागले, तयान् 
भू् ांच ेऋण चवथे रालनू अश्थीच ेपाचवे रा्ले आ्ह ेव तयाचया फे्डीला िीकाकार रामचदं्रानी 
नयृज्ञ म्हिले आ्ह.े

तया वेळेस या नयृज्ञाचा अश्शथपिूना् िवेि झाला ्हो्ा. पण ्ह्लीचया काळाला तयाला 
शवस्ृ्  अथ्ल प्ाप् ्होऊन पाचवे ऋण फार वयापक झाले आ्ह ेव तयाची वयाप्ी लोकक्याणापयहं् 
झाली आ्ह.े या वयापक अथवी रावसा्हबेांनी आपले क ््लवय कसे केले तयाचा शवचार या शववेचना् 
केला आ्ह.े रावसा्हबेांनी आप्या पतनीस शलश्हले्या क ््लवयशवषयक पत्रा् यालाच मनषुया 
मनषुया्ील क ््लवय असे नाव शदले आ्ह.े या लोकक्याणास आरंभ आप्ेष्ांचया क्याणा् ्हो्ो 
व साव्लिशनक क्याणां् ्े पया्लप् ्हो्े. ्ह ेशर्शवध क्याण रावसा्हबेांनी अ्हशन्लि केले आ्ह ेव ्े 
अ्ह्कु केले आ्ह.े

प्शसद्ध शवर्ान परुुष शम. ए्डव्ड्ल श्हयािसेक म्हण े“्मु्ही लोकक्याण तवरर् करर्ा, ्मु्ही मोठे 
िादगूार आ्हा्.” शिक्षण दणे,े नोकरी लावण,े बढ्ी दणे ेव बदली करण ेव वेळेस रिा्ही दवेवण े
या सव्ल गोष्ी िकय ्ेथे योगय्ा पा्ूहन आनंदाने रावसा्हबे करी्. 

या नोकरी लावनू दणेयाचया कामास, तयांनी कच्छला अस्ा आपले शमत्र कृषणािीपं् नलूकर 
यांना आपले िागेवर नेमवनू प्ारंभ केला११ व ्ेथनू शनरा्यावर मुबंई्ूहन्ही ्े काम के्याची 
उदा्हरण ेआ्हे् . दसुऱया का्ही शमत्रांचया पत्रा् िवेिला मिकूर ने्हमी नोकरीचा शकंवा बढ्ीचा 
असे. ्ही काम ेकरणया् रावसा्हबे फार शववेक वापरी् अस्. एका ग्ृहसथाला योगय्ेप्माण ेएका 
शठकाणी अगदी िवेिली म्हणिे वीस रुपये मश्हना पगाराची िागा दवेवली ्हो्ी. तयाचप्माण ेवीस 
या संखयेचया बऱयाच पिीने पगार असले्या िागा यांचया शिफारिीने शमळा्याच ेदाखले आ्हे् , 
म्हणिे तया तया िागा शमळाले्या सनेह्ांची कृ्ज्ञ्ापवू्लक शलश्हलेली पत्रे आ्हे् .
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“बापदूादा मो्डक यांचा मलुगा बाळा मो्डक माझा ििेारी व बाळशमत्र, याला उपयोगी 
प्डणयाची संधी आली म्हणनू मला आनंद ्हो् आ्ह.े कृषणराव यांनी आप्या पेि्या् िागा दणेयाच े
कबलू केले आ्ह.े माझया िीवाला ्ेण ेकरून शक्ी सवासथय वाि् आ्ह!े पोराला कोठे ्री लावनृ 
दणेयाशवषयी आ्रु ्हो्ो.” (१.२.५७ रो. इ.ं उ.)

“्ही िागा सो्ूडन िा्ाना रारोपं् यास फार वाईि वािले. ्ो मलुाप्माण ेअश ुगाळू लागला. 
माझ ेमन द्रवले. यापेक्षा दोन शिवया दऊेन ्ो गेला अस्ा ्र ्े पतकरले अस्े. दया ्ही आतमयास 
पाझर आण्े. इ्के झा्यावर ्ो गेला. ईश्वर तयास यि दवेो.” (१६.८.५८ रो. इ ंउ.)

पढेु रावसा्हबे सवसथ बसले ना्ही्. “भाई यांना भिेलो. तयांनी रारोपं्ास िागा दणेयाच ेकबलू 
केले व मग मी ररी आलो.” (१२.९.५८ रो. ई. उ.)

म्हाम्होपाधयाय या पदवी१२ सारखया मोठ्या पदवीकर्ा रावसा्हबेांनी लोकांची शिफारस 
केलेली आढळ्े. परं् ुतया सव्ल शिफारसी जया एका ् त्वावर ् े करी् अस्, तयाचा उ्लेख पढुील 
पत्री तयांनी केला आ्ह.े “पदवयांच ेदान अिा प्कारे करावे की, ्ेणकेरून साम्राजयास बळकिी 
येईल.” 

(एका इगं्ि शमत्रास पत्र) 

या वयशक्तशवषयक क ््लवयाशिवाय नागररक या दृष्ीने रावसा्हबेांनी क ््लवय शनष्ठा किी दाखशवली 
्े पा्ूह. ्ह ेक ््लवय बिावणयास लोक सव्लदा स्् पढेु ये्ा् असे ना्ही. कारण तया् धोका आ्ह.े 
उद्योगाने यिाची प्ाप्ी ्हो्े. ना्ही असे ना्ही. परं् ु िी काम े वयशक्तशवषयक अस्ा् तयांना 
यििःप्ाप्ी झाली ना्ही, नफा नकुसान वेळेनसुार झाले ्री चालणयासारख ेअस्े; परं् ुसाव्लिाशनक 
कामाची गोष् शनराळी अस्े. अगंावर रऊेन एकादी गोष् केली ्र ्ी् यििःप्ाप्ी करून दाखवावी 
लाग्े. ना्ही्र शनंदकांच ेफाव्े. ्ही भी्ी साव्लिशनक कामा् प्डणाऱया लोकांना न्ड्े. या भी्ीने 
काया्लचा अनारंभ, आरबधकम्लतयाग इतयादी दोष तयांचयाक्ूडन र्ड्ा्. या दोषांस रावसा्हबे पात्र 
झाले ना्ही्. “आम्ही चमतकाररक पररशसथ्ी् येऊन प्डलो आ्हो्. ्थाशप, काया्लशभलाषी 
मनषुयाने कायते केलीच पाश्हिे्. मला ्र नसुतया काया्लरंभा् सदु्धा सखु वाि्े.” (सरुेंद्रनाथ बॅनिवी 
यांना १९.६.८४ च ेपत्र.) काया्लरंभा् िेवढे सखु रावसा्हबे मानी् ्ेवढेच सखु ्द ्शवषयक उद्योग 
चाल ूठेवणया् मानी्. कारण रावसा्हबे ्ह ेकम्लवीर ्हो्े. रावसा्हबे फळाची आिाच ठेवी् नस्. 
फळाचा ्हे्  ुठेव ूनको. व अकम्लप्वतृ्ीचा अशंगकार करू नको. याशवषयी रावसा्हबेांनी एक शनबंध 
‘मा कम्लफल्हे् भुु्लिः मा्े संगोऽसतवकम्लशण' या गी्ावाकयावर शलश्हला ्हो्ा. (प्करण १८ पा्हा.)

“जया आमचया कामा् फलाची प्ाप्ी ्हो् ना्ही. तया आमचया कामा् प्ड्ो कोण?” अिी 
तयांच ेस्हकारी शमत्र कामा यांचया शनधनाशवषयी एका शलश्हले्या दखुवि्याचया पत्रा् रावसा्हबेांनी 
पचृ्छा केली आ्ह.े

काया्लचा उत्म मोबदला म्हणिे कम्ल के्याबद्लच े समाधान ्होय. असे रावसा्हबे म्हण्. 
(प्करण ६८ पा्हा.) 
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याशिवाय साव्लिशनक काम कर्ाना तयांचा भरवसा एका मोठ्या उचच ्त्वावर ्हो्ा. ्े म्हण् 
“माझया मनोदवे्ेचा कौल रऊेन मी काया्लस आरंभ केला आ्ह.े व पढुील काम परमशे्वरावर भरंवसा 
ठेऊन करी् रा्हणार, तयाला साऱयाची चा्ड आ्ह.े”

“माझयासारख ेपरुुष१३ िे गावकाकूला धाबयावर बसशव्ा् तयांना अगंीकृ् काया्ल् सा्हायय 
शमळण े्े आप्या अं् िःकरणाचचे ्होय.”

याच उचच ्त्वावर साव्लिशनक म्हत्वाचया कामा् तयांची शभस् ्हो्ी अिाशवषयी बरेच 
उ्लेख तयांचया पत्री साप्ड्ा्. तया्ील का्ही शदले आ्हे् .

“आ्ा लोकां्र झाले आ्ह.े उचच लोकाचया प्ाप्ीची आिा नस्ी, ्र आमची शसथ्ी फार 
दिुःखाव्ह झाली अस्ी.”

 (बाळकृषण सायणणा यांना पत्र ५.३.८५)

“शि्के क ््लवय आ्ह ेश््के के्यावर सव्ल लोक का्ही्ही म्हणो् मी ् े सव्ल सवाहंचा िो पा्हणारा 
तयाचवेर ठेव्ो.” असे्ही ्े आप्या सनेह्ांना वारंवार म्हण्.

“मला एक परम उचच िक्तीला िाब द्यावा लागेल अिा भरविाने मी वाग् आ्ह.े ्ीच 
म्हािक्ती मला प्संगी सा्हायय करील.” 

(२९.२.१८८५ च ेगणप्राव भासकर कोठारे यांना पत्र)

“या अिदु्ध शवषयावर निर ठेवा. ्ह ेचालशवलेले यदु्ध लांबेल व शनकरावर येईल. मला मद् 
चांगली शमळेल असा भरवसा आ्ह.े पररणाम ्होण े्ो तया उचच म्हािक्तीचया ्हा्ा् आ्ह.े” 

(संयोगिनय रोगाचया कायद्याशवरुद्ध चळवळ कर्ाना शलश्हलेले पत्र)

“आमचया ि्हरच े्होकायंत्र काय दाखशव्े ्ेच कधी कधी समि् ना्ही; ्थाशप काम कर्ाना 
माझा एक असा भरवसा आ्ह ेकी, आम्हा सवाहंच े शनयमन करणारी उचच्म िक्ती आ्ह ेव तया 
िक्तीवर मी पणू्लपण ेशवसंबनू अस्ो. ्ीच िक्ती आप्या हृदया् उिे्ड पा्ूडन माग्ल दाखशव्े. तया 
मागा्लने सरळ िाण ेएवढेच आपण काय ्े करावयाच ेअस्े.”

     (२१.२.८५ ्हरशकसनदास यांना पत्र)

तयामळेु अगंावर रे् लेले काम ््डीस नयावयाचा तयांचा शनश्चय मधयेच ढासळ् नसे व 
‘आरंभिरूािः खल ुदाशक्षणातया:' या उक्तीस रावसा्हबेांनी चांगलाच ्हर्ाळ लावनू ठेवला ्हो्ा. 

्ह े क ््लवय करी् अस्ा कामाचया ओर्डीवर तयांनी पे्म ठेवले ना्ही. ्े ्से ठेवले म्हणिे 
ओर्डीचया वयस् प्माणा्च ्हा्नू कृ्ी ्हो्े, ्ह ेउर्ड आ्ह.े “लोकांना भपका पाश्हिे, ्डांगोरा 
शपिावयास पाश्हिे. सयू्ल, चदं्र, ्ारे व समदु्र आप्या नावाच ेिा्हीरनाम ेलावी् अस्ा् काय?” 

(बापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र) 

खो्ी कजिास रावसा्हबेांनी आप्याला वा्ूहन रे् ले ्हो्े. सव्:चया फायद्यावर सदु्धा तयांनी 
तया कजजयांना पद दऊेन ठेशवले ्हो्े, असे पढुील वतृ् सांग्े. 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 795

“१८७३ चया समुारास ब्डोदा संसथाना् का्ही ्ुहद्याची िागा शमळणयाशवषयी वािाराि चालली 
्हो्ी. ्ी रावसा्हबेांनी पतकरली अस्ी ्र ्े जया का्ही अिी रालणार ्हो्े तया् मखुय अि ्ही 
्हो्ी की, खो्ी कजजयांचा शनकाल करून रे् े वेळी तयांना मुबंईस ्हिर रा्हणयाची सदर परवानगी 
असली पाश्हिे.” 

(१५.८.१८७३ च ेएका सनेह्ास पत्र)

अिा री्ीने परम उचच िक्तीवर भरवसा ठेवनू, मनाचया समाधनावयश्ररक्त अनय मोबद्याची 
आिा के्याशिवाय, ्डांगोरा न शपि्ा साव्लिशनक काम क ््लवय म्हणनू केले अस्ा यिसवी का 
्होणार ना्ही? रावसा्हबेांनी साव्लिशनक क्याणाची काम ेअप्श्म क ््लवयशनषे्ठचया िोरावर करून, 
केवढे यि संपादन केले ्े मयशुनशसपाशलिी, मुबंईच ेकाउशनसल, कलकत्ा काउशनसल, खो्ी कजिा, 
वशकली, इतयादी प्करण ेवाचली म्हणिे कळेल. 

पणुय करावे इ्के म्हिले म्हणिे पापाचरण करू नये असे धवशन् ्हो्े, तयाचप्माण ेक ््लवय 
करावे असे म्हिले म्हणिे अक ््लवय ्े कर्ा कामा नये. क ््लवय करणयाचया शनषे्ठइ्कीच अक ््लवय 
न करणयाची शनष्ठा पाश्हिे. ्ी ्ही दाखशवणयाची रावसा्हबे खबरदारी रे् . 

“मी सांगणार आ्ह े ्े आपण कराल का?” असा प्श्न आगाऊ वचन रणेयाकरर्ा तयांचया 
मा्ोशीने पत्र शल्हशवले. तयाला उत्र रावसा्हबेांनी शलश्हले ् े-  “असर्ादाशिवाय दसुऱया कोणतया्ही 
भी्ीने क ््लवय न केले व अक ््लवय ्े केले. असे बशुद्धपरसपर झा्याच ेअिनूपयहं् आठव् ना्ही. 
िसे शल्ूहन येईल ्से तया्नू ्होणयािोगे असेल ्े करणयाचा प्यतन करीन.”

आिावाशदतव
क ््लवयशनष्ठा अगंा् अिी बाण्यामळेु रावसा्हबेांची क्ृ्लतविक्ती वाढली. शक्रयेच े फळ ्ह े

अ्प सव्प शमळावयाचचे असा सषृ्ीचा शनयम अस्यामळेु रावसा्हबे ्ह ेपकके आिावादी झाले. 
अथवा असे्ही म्हणा की, रावसा्हबे आिावादी ्हो्े म्हणनू्ही ्े क्ृ्लतववान परुुष झाले. म्हणिे 
तयांचया्ील आिावाशदतव व क्ृ्लतविक्ती ्ह ेदोन गणु परसपर पोषक झाले. कसे्ही असो. ्ेणकेरून 
तयांचया्हा्नू अनेक दिेश्ह्ाची कायते झाली ्ी नसुतया शवचारी पण शनशषक्रय माणसाचया ्हा्नू 
्हो् ना्ही्. ्ो शनरािावादी बननू ‘कसले आम्ही!’ असा आपला आपणच श्रसकार करू लाग्ो 
व सव्: बदु्धीकुप असनू लवाणामब ुझा्याप्माण ेलोकांना शनरुपयोगी ्हो्ो. आिावादी मनषुयाची 
गोष् शनराळी.

“मी आिावादी आ्ह.े ्री मला एवढे कबलू केले पाश्हिे की माझी शद्धा कसोिीला चांगली 
लावनू रणेया् ये् आ्ह.े” 

(७.११.७५ च ेि. िेकब यांना पत्र) 

“मी आिावादी आ्ह.े म्हणनू या िदुु्शद्धिनक ल्हानिा झग््डयास न िमुान्ा काम करू 
िक्ो.” (१३.३.७६ शकत्ा)
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“्मुचयाशिवाय कोणा् सिीव्ा शदसनू ये् ना्ही. ्मु्हीच लत्ाप््हाराने चें्ूड सव्ल मदैानाभर 
शफर् ठेशवला आ्ह.े दसुरे सव्ल ्ह्ाि ्होऊन सवसथ बसले आ्हे् . ् मु्हाला आिनेे िनम शदला आ्ह.े 
्मुचयासारखया पलवनिील मनषुयाची श्हदंसुथानाला गरि आ्ह.े”  

     (मतु्कुुमार सवामी यांच े२९.१.१८६५ च ेपत्र)

मात्र तयांच ेआिावादतव म्हणिे ्ळयाचया काठी गळ िाकून संधयाकाळपयहं् एका्ही मतसयाने 
उत्िेन शदले नस्ा सवसथपण ेश्ष्ठ् बसणाऱया मतसयमाऱयाप्माण ेनव्ह्े. उद्योगावर तयांची शभस् 
्हो्ी.

सखुदिुःखाशवषयी औदाशसनय
। सखुसयानं्र दिुःख ंदिुःखसयानं्रं सखु ं। 

॥ र्यं ए्श्ह िं्नूामलधयं शदनराशत्रव् ्॥ १ ॥ 
। सखुमधये शसथ्ं दिुःख ंदिुःखमधये शसथ्ं सखु ं।
॥ र्यमनयोनयसंयकु्तमचुय्े िलपंकव् ्॥ २ ॥ 

। ्समा् ्धयैतेण शवर्ांस इष्ाशनष्ोपपशत्ष ु।
॥ न द्रवंश् न महु्श् सव्ल मायेश् भाव्िः ॥ ३ ॥ 

क ््लवयशनष्ठ परुुषाचया अगंा् आणखी एक गणु अवशय अस्ो ्ो ्हा की सखुदिुःखाशवषयी 
उदासीन्ा. ्ो रावसा्हबेांमधये ्हो्ा. एकाच पत्रा् शि्को सौखयप्दि्लक मिकूर असे श््काच 
दिुःखप्दि्लक असे. सखु झाले म्हणनू ्ेवढ्याच भावने् रावसा्हबे दगं ्होऊन िा् नस् शकंवा दिुःख 
झाले म्हणनू तयाचयाखाली चेंगरून िा् नस्. अतयं् पे्माच ेव सखुाच ेकारण िी तयांची शप्य पतनी 
श्चया शनधनाने प्वा्हपश्् काया्लचा तयाग तयांनी केला ना्ही. शप्य पतनीच ेशनधनवतृ् प्संगोशच् 
िोकमय िबदां् पश्ह्या वाकयख्ंडा् कथन करणाऱया, शमत्रांस शलश्हले्या पत्रा् दसुऱया 
वाकयख्ंडा् इ्र वतृ् शलश्हलेले साप्ड्े; कारण रावसा्हबे सखुदिुःखाच ेिे ्त्व आ्ह े ्े िाणनू 
्हो्े. ् े तयांनी एका पत्री एका सनेह्ास शलश्हले ्हो्े. “आरा् आशण प्तयारा् ्ह ेसारखचे अस्ा्; 
्हा िदु्ध बेरीि आशण विाबाकीचा प्कार शविषे आ्ह ेम्हणनू सखुाइ्के ्री दिुःख झा्याशिवाय 
रा्ह् ना्ही.” ्ह ेज्ञान झाले की शवर्ान परुुष सखुद:ुखाशवषयी उदासीन ्हो्ा्.

शवघनशवरोशध्ा 
॥ शवघनैिः पनुिः पनुरशप प्श््हनयमानािः ॥
॥ प्ारबधमतु्मिना न पररतयिशन् ॥ 

                                              (भ्ृ्ल्हरर) 

क ््लवयशनषे्ठचया िोरावर रावसा्हबेांचया अगंा् शवघनांिी सामना दणेयाची प्वतृ्ी उतपनन झाली 
्हो्ी. श्चयामळेु आरबधकाया्लचा तयाग तयांनी शवघनांना शभऊन कधी केला ना्ही. शकंब्ुहना शवघने 
आली ्र तयांना सफुरणच चढ् असे. याच ेप्तयं्र रेशव्हनय ूसव्हतेचा कायदा, रेशव्हनय ूिरुरशस्डकिन 
शबल याशवषयीची प्करण े२२ व ४३ वी अनकु्रम ेवाचली म्हणिे समिेल.
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याच गणुाच ेअवलंबन रावसा्हबे िवेिपयहं् करी् आले.

“सव्लभर प्श्कार सवरूपाची चळवळ चाल ूआ्ह.े उद्योगसा्तय व धयै्ल या गणुांनी तयांनी  सामना 
केला पाश्हिे. मागा्ल् शवघने फार ये् आ्हे् ; परं् ुमी तयांना गरुूप्माण ेमान दे् ो.”  

(शद. ब. ररनुाथराव यांना पत्र १६.८.१८८४)

सवावलंबन
सवयंदासास्पशसवनिः 

ऐश्वय्लवान लोकां् सवावलंबन कमी अस्े व तयामानाने ्े परावलंबी अस्ा्. रावसा्हबे ्ही 
गोष् कबलू करी्. कोणाला का्ही झाले म्हणिे ्े आप्या नोकरांना िप्. ्े म्हण्, “बाबांनो! 
्मुचया पायांनी मी चाल्ो म्हणनू ्े मिबू्  असले पाश्हिे्.” परं् ुवेळ आली ्र वािेल ्े काम 
करणयाची तयांची ्यारी असे व ्े ्े लागलेच करावयास लागनू म्हण् 'सवयंदासास्पशसवनिः' 
एकवेळ िेवण करून भोिन करणयाचा प्संग आला ्ो तयांनी सवावलंबनाचरणाने सािरा केला. 
“माझा मवे्हणा रामकृषण१४ व मी दोरांनी िेवण करून िेवलो.” (रो. उ. १९.३.१८६५)

सतवशनष्ठा
। सलुभषेवथ्ललाभषे ुपरसंवेदने िने । 

॥ क इद ंदषुकरं कुया्लशददानी शिशबना शवना ॥ १ ॥
(मदु्राराक्षस) 

“पथृवी शफरली ्री सत्व िाऊ नये” असे रावसा्हबे ने्हमी म्हण्. सतव राखणयाच ेव्र्े फार 
कठीण आ्ह.े ्े सतव म्हणिे काय तयाची क्पना सवपनीच ेराजयदान िागृ् ावसथे् जया सतवधीर 
नपृ्ीने परेु केले तया ्हररचदं्र रािाची कथा आदराने वाचणाऱया, अश्थी शवनमखु िाईल म्हणनू 
पोिचया मलुाच ेउखळा् ओवया म्हण् कां्डण करणाऱया चांगणुादवेीच ेचररत्र पे्माने ऐकणाऱया 
शकंवा शयेनपक्षापासनू तयाच ेखाद्य िो कपो्पक्षी तयाच ेसंरक्षण करणयाकर्ा आप्या मां्डीच ेमास 
काढून शयेनपकयास दणेाऱया शिबी रािाची गोष् कौ्कुाने मनन करणाऱया एकि्या श्हदंसूच ्होईल. 
असले कठीण सतव रावसा्हबेानी पाशळले असे तयांचया चररत्रावरून शदसनू येईल. आकशसमक 
कारणावरून गा्डी चकुली अस्ा आप्या खचा्लने सपेिल टे्न काढून कोिा्ल् वेळेवर कसे ्हिर 
राश्हले व फौिदारी कजिां्नू आप्या अिीलास दोषमकु्त कसे केले ्े प्करण १९ वाचले अस्ा 
कळेल. खो्ी कजिाकर्ा सपेिल बोि के्याच ेवतृ् प्करण ४२ मधये शदले आ्ह.े

सपष्ोक्ती
। अष्नेाऽशप वक्तवयं सशचवेनात्र शकंचन । 

॥ पषेृ्ठन ् ुसफुिं वाकयं ऋ्ं पथयं शप्याऽशप्यम ्॥
(भट् नीलकंठकृ् नीश्मयखु)

BxÉ 4011--28
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सपष्ोक्ती करणयाचा गणु रावसा्हबेांनी आपलासा करून ठेवला ्हो्ा. ्ो वािेल तयाला साधय 
ना्ही. िी उक्ती सपष्पण ेकरावयाची अस्े ्ी सतय असली पाश्हिे. ना्ही्र खोिेपणा पदरा् ये्ो. 
श्ह्कारक असली पाश्हिे. नसेल ्र कोणाचा फायदा न ्हो्ा दसुऱयांची मने दखुशवली िा्ा्. 
शिवाय प्संग पा्ूहनच सपष् बोलले पाश्हिे, ना्ही्र अनौशचतय दोष अगंास लाग्ो. आणखी 
िवेिची िथ्ल अिी आ्ह े की, सपष् बोलणाऱयाक्ेड ्सा अशधकार पाश्हिे ना्ही्र औधतयाचा 
आरोप ये्ो; परं् ुवरील श्न्ही अिी संभाळ्यावर िे सपष् बोलायच े्े शप्य वािो अथवा अशप्य 
वािो श्क्ेड पा्हणयाच े कारण ना्ही. अिी सपष्ोक्ती रावसा्हबेांनी केलेली िागोिाग या गं्था् 
शदलीच आ्ह.े श्ची शर्रुक्त करणयाची अावशयक्ा ना्ही; परं् ु ्े काम शक्ी कठीण आ्ह े व 
शकतयेक शठकाणी श्चा सनमान कसा ठेवला िा्ो ्े रावसा्हबे पणू्ल िाणनू ्हो्े.

“आ्ा कोणी गाऱ्हाण ेकर्ा कामा नये. िीका करणारा पाखां्डी व तयाने केलेली िीका म्हणिे 
ईश्वराची शनंदाच ्होय!” (शखस्ोदास पॉल यांना पत्र)

“सव्:च ेअसे का्ही म् बाळगण ेगनु्हा गणला िा्ो व ् े उर्डपण ेबोलनू दाखशव्यास मुबंईच े
दशैनक वतृ्पत्र व तयाच ेअनयुायी यांनी वयाखया के्या आ्हे्  तयांप्माण े्े रािद्रो्हा् येईल.”

“िर आपण ्ों्ेड वाक्डी करून म्हाराि आपण म्हण्ा ्े ्सेच! असे र्ड् म्हणाला् ्र 
‘वा! वा!' अिी सव्लत्र गि्लना ्होईल; परं् ुिर आपले असे का्ही म् चकूुन बोलला् ्र ्मुचयावर 
स्डकणयास अद्यापपयहं् कोणी्ही न वापरलेली अिी शिवी उरणार ना्ही.”

(१८.११.७९ च ेसर वे्डरबन्ल यांना पत्र)

्हा सपष्ोक्तीचा गणु सो्ूडन शदला ्र काय करावे लागेल तयाच ेवण्लन तयांनी पढुील पत्रा् केले 
आ्ह.े “आपली पसु्के रऊेन कोठ्डी् सवसथ शवशां्ी रे्  प्डणयापशलक्ेड कोणाला का्ही कर्ा 
यावयाच ेना्ही!” 

(५.९.७९ ि. िेकब यांना पत्र)

अिी शवशां्ी रावसा्हबेांनी कधी रे् ली ना्ही. “िे् कऱयांची प् कमी करून तयांना कि्ल 
काढण ेकठीण केले ्र काय ्होईल असा प्श्न सरकारी बंग्या् शनराला अस्ा मी सपष् सांशग्ले 
की, ्हा प्श्न फार वयापक व नािकू आ्ह ेव काय करण े्े शवचारपवू्लक केले पाश्हिे. शिवाय याचा 
शवचार करण े्ह ेकायदकेान ूकरणाऱया आप्या सभचेया अशधकारा्ले आ्ह ेकी ना्ही याबद्ल माझी 
खात्री ना्ही.” (रो.)

सपष्ोक्ती कर्ाना तयांची भावना काय ्हो्ी ्े तयांनी ि. िेकब यांना एका पत्री कळशवले ्हो्े. 
“सनदिीर१५ इगं्ि ग्ृहसथ गुं्ागुं्ीचया सरकारी कारभारास मद् करणयाची ििी खिपि करील 
्िी मी करी् आ्ह ेव गे्या पंधरा वषाहंपासनू करी् आ्ह.े” (५.९.७९) पढेु्ही वीस वषते म्हणिे 
यावजिीव अिी खिपि तयांनी केली ्ह ेवाचकांस कळून आले असेलच.
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सतयशनष्ठा
नश्ह सतयातपरोधम्लिः

या सपष्ोक्तीचया मळुािी सतयशनष्ठा अस्े. ्ो्ही गणु रावसा्हबेांनी आपलासा केला ्हो्ा. 
सतयाचा मश्हमा रावसा्हबेांनी म्हसैरूसंबंधाचया पसु्कां् गाईला आ्ह.े

असतय बोल्याबद्ल रावसा्हबेांनी शव्हशििर अस्ा एका शिपायास ब्ड्फ्ल  केले ्हो्े. 

सतयाशवरुद्ध मी कोण्ी्ही गोष् ऐकून रणेार ना्ही असा तयांचा शनश्चय ्हो्ा.

एका पत्रा् तयांनी आप्या एका शमत्रास शलश्हले की आमचया लोकांच े शिक्षण समयक् व 
साद्यन् झाले पाश्हिे. सतयाची पिूा िनकाचया वेळी, भीषमाचया वेळी व शीरामाचया वेळी ििी 
करी् ्हो्े ्िी तयांनी केली पाश्हिे.

नश्ह सतयातपरोधम्लिः ्ह ेवाकय तयांचया मखुा् ने्हमी असे. 'वयव्हार मयखु' ्हा ग्ंथ तयांनी फार 
पररशमाने ्छापनू प्शसद्ध केला ्ो सतयानवेषणाकर्ा म्हणिे खरे खरे श्हदंधुम्लिास्त कसे आ्ह ेतयाचा 
िोध करून ्े दाखवनू दणेयाकर्ा, तया ग्ंथाचया पश्ह्या पषृ्ठावर वरील म्हण तयांनी ्छापली आ्ह.े

सवाथ्लतयाग 
्ही सतयशनष्ठा, ्ही सतयप्ी्ी पषुकळ उत्म मगंलदायक गणुांची िनशयत्री आ्ह.े या सतयप्ी्ीपासनू 

मनषुयाचया ्हा्नू सवाथ्लतयाग र्ड् अस्ो. सवाथ्लतयागाचया आ्ड फक्त आतमप्ी्ीच ये् अस्े 
या आतमप्ी्ीमळेुच मनषुय आपली ्हो्डी वादळा्नू वाचवणयाकर्ा साव्लिशनक श्ह्ाची मोठी 
नौका ब्ुडवावयास उद्यकु्त ्हो्ो; परं् ुििी ििी सतयप्ी्ी वाढ्े ्िी ्िी आतमप्ी्ी नष् ्हो् 
िा्े व िसिसा आतमप्ी्ीचा शवनाि ्हो्ो ्स्सा सवाथ्लतयाग मनषुयाचया ्हा्नू र्ड्ो. जया 
्त्वाकर्ा सवाथ्लतयाग करावयाचा तयाची सतय्ा पिली पाश्हिे. साव्लिशनक श्ह् सवाथा्लपके्षा 
अशधक मू् यवान आ्ह.े या ्त्वाची सतय्ा पिली की आतमप्ी्ी तया मानाने नष् ्हो्े व मनषुय 
आपली सवाथा्लची ्हो्डी साव्लिशनक श्ह्ाची मोठी नौका वाचशवणयाकरर्ा ब्ुडावणयास ्यार ्हो्े. 
्हा साधारण मनषुयाचया ्हा्नू न र्ूडन येणारा सवाथ्लतयाग ्ीन प्कारचा आ्ह.े लोकांकरर्ा आपली 
काया शझिशवण,े काळ खच्ल करण ेअथवा कांचन वेचण.े ्हा शत्रप्कारचा सवाथ्लतयाग फार मोठ्या 
प्माणा् रावसा्हबेांनी दाखशवला आ्ह.े ्ो कसा ्े मखुय्िः नेशिव्ह ओशपशनयन, मयशुनशसपशलिी, 
मुबंई व कलकत्ा येथील काउशनसले व शवश्वावद्यालय इतयादी प्करण ेपाश्हली म्हणिे कळून येईल.

्क्रारीपणा
They have rights who dare maintain them. -Lowell 

। ्ैरेवभजुय्े सवांिोयैधषृ्िैः सोऽशभरकय्े ॥
 (वरील इगं्िी ओळीच ेभाषां्र सवकृ्)

रावसा्हबेांच ेसवभावा् आणखी एक शविषे ्हो्ा ् ो ्हा की, कोणी शनयमाशवरूद्ध व ््लन के्याने 
अथवा आपले क ््लवय न के्याने रावसा्हबेांना त्रास झाला, ्र ्े “िावदू्या ्हो बाब क्षु् लक आ्ह.े 

BxÉ 4011--28+
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कोण पंचाई् कर्ो! वेळ कोणाला आ्ह!े’' इतयादी सबबी आपण आपणासच सांगनू सवसथ 
बसणयाची िी आमचया् पषुकळांमधये दौब्ल्यदि्लक परुा्न प्वतृ्ी शदस्े.१६ श्ला ्े थारा दे्  
नस्. 

एका पत्यावर पाठशवलेले पत्र मालक ्ेथनू अनय शठकाणी गेला म्हणनू नवया पत्यावर पर् 
पाठावणयाकर्ा अशधक ्हािील आकारलेली ् ीन कव्हरे पोष्खातयाक्ेड ३.६.१८५३ रोिी पाठवनू 
्क्रार केली.

१८६४ साली शसंधमधये अस्ाना दापोलीचया पत्याचया पाव्ोळा विनाचया पत्राला ५ आण े
्हािील पोसिा् रणेया् आले. पनु्हा दसुऱया आठव््डया् ्ेवढ्याच विनाचया पत्रास ६ आण े
्हािील रणेया् आले. रावसा्हबेांनी ्क्रार करून १ आणा पर् दवेवला व पोसि खातया् ्क्रार 
कर्ाना पत्रा् तयांनी शलश्हले “मी एक आणयाचया क्षु् लक फायद्याकर्ा ्क्रार केली ना्ही ्र 
अनयाय झालेला दरू करून रणेयाकर्ा केली.”

शसंधमधये अस्ा दादा काळे मुबंई्ूहन तयांना उत्म ्ांदळू पाठवी् अस्. का्ही पो्ी जया 
बंदरा् ्ी उ्रून रे् ली ्हो्ी, तया बंदरावरील मनषुयांनी मालकाचा ्पास के्याशिवाय शवकून 
िाकली. तयाशवषयी ्क्रार करून अपराधयास १८५५ साली िासन करशवले.

“शम. ्डनबार यांना भिेलो. कजिाच ेकेलेले ररपोि्ल तयांचया कचरेी्च ्हो्े. २४ शमशनिां्च काम 
झाले व शनरालो; पण शनरणयापवूवी सांशग्ले की, 'रावसा्हबे' ्ही पदवी मला सरकारने शदली आ्ह.े 
श्चा मान ‘एसकवायर' या पदवीसारखा आ्ह.े माझया सव्:बद्ल मी का्ही म्हण् ना्ही; पण ्ी 
सरकारने शदली अस्यामळेु श्चा उपयोग केलाच पाश्हिे.” शम. ्डनबार म्हणाले, “मला याशवषयी 
माश्ह्ी नव्ह्ी. मी आ्ा पढेु ्ी ्मुचया नावामागे लावी् िाईन.” (४.४.१८६४)

म्हाबळेश्वरास यांचया िागे्ील झा्ेड फारेसि रेंिरने ्ोश्डली, असे ्ेथील माळयाच े शल्ूहन 
आ्यावर रावसा्हबेांनी योगय अशधकाऱयांक्ेड ्क्रार करून नकुसानी भरून रे् ली. (७.१०.७९)

म् दणेयाचया ्हककास पषुकळ लोक म्हत्व दे्  ना्ही् पण लोकलबो्डा्लचया शनव्डणकुी्सदु्धां 
रावसा्हबे आदखनू म् दे्  अस्. 

सव्:ची कोणी आगशळक केली अस्ा ्क्रार करण े्हा एक गोष् आ्ह;े पण दसुऱयाची कोणी 
आगशळक के्यास ्क्रार करण े्ही गोष् शनराळी आ्ह.े दसुऱयाचा का्ही नाि अथवा तयास का्ही 
इिा कोणी करी् अस्ा ्िसथ रा्हणयाची प्वतृ्ी म्हणिे उदासीन्ा लोकां् शदसनू ये्े. कारण 
मधये प्डणाऱयास ्मु्हाला ्से करणयाची काय गरि आ्ह ेअसे म्हणनू तया मनषुयाच ेव ््लन सदोष 
ठरशवणयाक्ेड शकतयेकांचा कल अस्ो. परं् ुरावसा्हबे तयापैकी नव्ह्े. दसुऱयाचा नाि ्हो् असेल 
शकंवा तयास इिा पोच् असेल ्र मधये प्डणयाची प्वतृ्ी रावसा्हबेांचया अगंी उपि् ्हो्ी. ्ी 
अगंी असण े्हा मनषुयधम्ल आ्ह.े तयाशवषयी दृष्ां्  रावसा्हबेांचया एका पत्रा् आढळ्ो ्ो असािः- 
ििेाऱयाचया द्राक्षी िरी रासभाने खा्या ्री आपले का्ही िा् ना्ही ्ह ेखरे; ्थाशप शचत्ास खदे 
्हो्ो ्हा मनषुयाचा धम्ल आ्ह.े 

“पणुयाच ेसिेिनवर आलो. ्ेथे का्ही उ्ारूस सेकं्ड कलासच े शिकीि रे् ले् ्रच गा्डी् 
बस ूदऊे ना्ही ्र मागे र्हावे लागेल. या गा्डीला श्सऱया कलासच े्डबे ना्ही्. असे सांगणया् 
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आ्यावरून एकाने दोन ्ीकीि रे् ले. बरोबर एक स्ती (तयाची पतनी अथवा ब्हीण ्हो्ी.) 
परं् ुकारकून, तयांना एकत्र बस ूदईेना. मी पढेु ्होऊन ्क्रार केली. व वररष्ठांक्ूडन दाद लावली.” 
(१९.११.१८६४ रो.)

“आपण िी मासलेदार गोष् शलश्हली ्ी ्हलकी ना्ही. अिा गोष्ी ऐकणयास व मिक्ूडन 
्होणयािोगी चाकरी करणयास मी शसद्ध आ्ह.े िर या गरीबाच ेकाम येथे येईल ् र मी फुकि चालवीन. 
आ्ा भगवतसत्नेे स््यास उत्मच ्होईल? (शमत्रास पत्र)

वकीली करी् अस्ा साव्लिशनक श्ह्ाच ेप्श्न आ् असलेली काम ेरावसा्हबे फुकि चालवी्.

करारीपणा
जयाला आपण करारीपणा म्हण्ो व िो धदंवेाइकांस अवशय अस्ो, ्ो आमचया लोकां् 

ना्ही अिी रावसा्हबेांची ने्हमी ्क्रार असे. या इष् करारीपणाप्माण े रावसा्हबे ने्हमी व ््लन 
ठेवी्. कलकत्यास अस्ा तयांनी एक मिकूर ्छापावयास िाकला ्हो्ा. तयाची परेु ्पासावयास 
रावसा्हबेांना का्ही शदवस वेळ शमळावयाचा नव्ह्ा. ्ेव्हा प्फेु ्पासनू लवकर पाठवा असा ्गादा 
करणयाची संधी रावसा्हबेांनी ्छापखानेवा्यास शदली ना्ही. तयांनी तयांना शलश्हले की प्फेु अशधक 
शदवस ठेवणयाबद्ल ्मु्ही िे रोक्ड रे्  असाल ्े कळवा, मी दईेन. (२.३.१८८५)

्हा गणु अिनू आमचया लोकां् शिरला ना्ही. ने्हमी सवल्ी मागणयाक्ेड पषुकळांची प्वतृ्ी 
अस्े. सवल् रे् ली म्हणिे अथा्ल् यावी लाग्े, व सव्ल कारभार शदला ्हो्ो. काय ्होईल याचा 
भरंवसा र्हा् ना्ही. वयव्हार पकका ्हो्ाना पषुकळ काळ िा्ो.

व्हॅ् य ूपेएबल म्हणनू िी एक िपालमाफ्ल ् पसु्के वगैरे माल मागशवणयाची पद्ध्ी आ्ह,े ्ी 
शवरुद्ध रावसा्हबे ्हो्े. तयांनी सक्त ्ाकीद कारकून म्ंडळीस दऊेन ठेवलेली ्हो्ी की, रोखीशिवाय 
खरेदी करावयाची ना्ही.

एकाने यांना एक पसु्क मागणीशिवाय िपालाच ेपैसे भरून पाठशवले व तयाची शकंम् पाठवनू 
दणेयाची शवनं्ी केली. तयाची वयवसथा काय केली ्े पढुील पत्रावरून शदस् आ्ह.े

बाब ूकालीप्सनन दवे यांना -

“म्हाराि,

्मु्हाला मी शवनं्ीपवू्लक कळशव्ो की, अमकु दिेाच े एनव्हॉय, सर अमके ्मके यांच े
चररत्र मला नको आ्ह.े िपालखचा्लच ेपैसे ्मुचयाक्ूडन ये्ाक्षणीच पर् करणया् येईल. मागणी 
आ्याशिवाय पसु्क पाठवनू ्मु्ही फार शनयमाबा्हरे व ््लन केले्. अिाने वेळाचा व द्रवयाचा नाि 
्हो्ो.”

आपला आज्ञाधारक सेवक,
शव. ना. म्ंडशलक

असे पत्र शलश्हणयाच ेप्संग मधनू मधनू रावसा्हबेांवर ये्. या करणया् शिस् आ्ह.े

व ््लमानपत्रे जया तया प्ां्ा्ील रावसा्हबे रे्  अस्, परं् ुवग्लणी आगाऊ भरी् अस्.
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तयाप्माण ेरोिखचा्लकरर्ा रावसा्हबे कोणास्ही दसुऱयाच ेपैसे उसने आण ूदे्  नस् “यापढेु एक 
पै्ही उसनवार रे् ्यास मी दणेार ना्ही.” 

(शवषणपूं् िोगळेकर यास पत्र २.११.८६) 

रावसा्हबेांचया ्हा्ा् िेवढे पैसे खासगी व साव्लिशनक आले ्ेवढ्याचा पैन ् पै श्हिोब 
दाखलेसदू शिपलेला असे. काम झाले की, खा्े बाकी पजूय करणयाची वयवसथा करी्. राश्हलेली 
बाकी अ्प आ्ह ेम्हणनू ्ी ्िीच ठेवी् नस्. “आपली बाकी स्हा आण ेएक पै या्नू िपाल 
कापनू बाकी ्ीन आणयाची पोष्ाची श्शकिे, एक का्ड्ल व एक पै अिी या पत्रासोब् पाठशवली 
आ्हे् . पोच्याच ेउत्र यावे. आ्ा आम्हांक्ेड का्ही बाकी राश्हली ना्ही.” (८.६.८७ च ेशीकृषण 
पाधये गिु्लर यांना पत्र) ्ह ेएक पत्र असंखय पत्रां्नू रे् ले आ्ह.े

तयाचप्माण ेदषुकाळाचया प्संगी शकंवा िेव्हा िेव्हा रावसा्हबेांनी साव्लिशनक री्ीने पैसा गोळा 
केला ्ेव्हा तयाचा शवशनयोग करून बाकी पजूय ्होई्ो पैन पै श्हिोब ठेव्याच ेदाखले दप्री िके्डो 
आ्हे् . 

अिा श्हिबेी व ््लनामळेु रावसा्हबेांचया सवाधीन पैसे करणयास कोणी कचर् नसे. एका शमत्रावर 
उपकार करणयाकर्ा दसुऱया एका शमत्रािवळ रावसा्हबेांनी पैसे माशग्ले. ्े तयांनी लागलेच 
शदले व मला नाव प्शसद्ध करून शमळणारा मोठेपणा नको म्हणनू सांशग्ले. ्ेव्हा रावसा्हबेांनी तया 
दातयास शवचाररले - “लोकां् दातयाच ेनाव कळावयास नको पण जयाला आपण सा्हायय केले 
तयाला आप्या उपकतया्लच ेनाव शवशद् व्हावयास नको काय?” ्री तयाने नकोच म्हिले. इ्का 
रावसा्हबेांवर लोकांचा शवश्वास असे.

सवाशभमान
॥ पादा्ह्ं यदतुथाय मधूा्लनशभरो्हश् ॥ 

॥ सवसथादवेापमानेऽशप दशे्हनस्द ्वर रििः ॥ १ ॥
                                                                          (मारकृ् शििपुालवध)

 रावसा्हबेांचा सवाशभमान ्हा एक गणु फार मोठ्या गणुापैकी ्हो्ा. तयांना अपमान अगदी 
सोस् नसे. ्ही सवय तयांना उपि्च ्हो्ी. अगदी ल्हान अस्ा वश्डलांचयाबरोबर एका शठकाणी 
भोिनसमारंभास गेले ्हो्े. पािावर बस्यावर यिमान आप्या म्े तयांच ेकौ्कु करणया कर्ा 
‘्हा रे कोण आगं्कु?' असे तयांना म्हणाले मात्र ्ो तयांनी ररचा रस्ा धरला व पषुकळांनी केलीली 
समिू्  वयथ्ल गेली.१७

आपली कोणी थट्ा केली असा नसु्ा संिय िर आला ् र लागलेच थट्ा करणाऱयास रावसा्हबे 
्ाळयावर आणनू ठेवी्. एक शदवस 'क्ष' ्ह े'ज्ञ' शवषयी एक गोष् दृष्ां्ाला रऊेन बोले लागले. मला 
वािले दृष्ां्ाचा झोक माझके्ेड आ्ह.े क्षने लागलेच ् िी गोष् ना्ही, असे सपष् सांशग्ले व गैरसमि 
झा्याबद्ल वाईि वाि्े असे म्हणाले. मला फार राग आला ्हो्ा ् ो मग िां् झाला. (१९६४ रो.) 
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ल्हानापासनू मोठ्या दिा्लचया ब्ुहशवध व ब्ुहसंखय इगं्िांिी संभाषण करणयाच ेप्संग जया श्हदंी 
िनास आले अस्ील तया् रावसा्हबेांच ेइ्के प्संग आलेला कवशच्च आढळेल, व तयांचया 
इ्का सवाशभमान जयांनी दाखशवला असेल असा ्र एकादाच आढळेल की ना्ही याची वानवा 
आ्ह.े

“आि ले. ्हॉबसनक्ेड गेलो ्ेव्हा ्ेथे रे्वे खातयां्ील शम. एच ्xx ्ह ेभिेले. श्हदंी लोकांची 
शनंदा करणयाचया भरा् ‘्े सरसकि खोिे भाषण करणारे आ्हे् ' असे तयांनी तयांना दषूण शदले.” मी 
म्हिले, ‘बेअदबी माफ असावी, असली सरसकि शनंदातमक शवधाने करणयाच ेभानग्डी् पनु्हा प्ूड 
नका.' माझया म्ाप्माणचे ले. ्हॉबसन यांच ेम् प्डले; परं् ुशम. एच ्यांचा पवू्लग््ह बदलणयासारखा 
शदसला ना्ही. वाद पढेु बंद प्डावा म्हणनू ले. ्हॉबसन माझयाक्ेड बोि दाखवनू म्हणाले, “्मुचया 
निरेस शिकलेले श्हदंी प्डले ना्ही् असे शदस्े;’ मग शम. एच ्म्हणाले ‘्े अपवादातमक असले 
पाश्हिे्. अिा री्ीने भाषणास रंग आ्यानं्र मी म्हिले - ्हा खोिे भाषण कर्ो असे िर कोणी 
मला म्हणले ्र तयाने माझा सवा्ल् मोठा अपराध केला असे मानीन व मी तयास स्हसा गोळी 
रालनूच ठार करीन.” (१२.९.५८. रो.)

एका संसथानचया रािधानीस िाणयाचा प्संग रावसा्हबेांना आला ्हो्ा. तयावेळी रावसा्हबे 
्ेथील रेशस्ेडनिास भिेावयास गेले. रावसा्हबे ्हो्े वकील व वकीलास एखाद्या कजिां् 
रेशस्ेडनिाचयापढेु कामाचया सनुावणीच ेवेळी ्हिर असणयाचा ्हकक ना्ही. रावसा्हबे भिेावयास 
ये् आ्हे्  असे समि्ाच तयांनी शनरोप पाठशवला की िर आपण कजिासंबंधी  ये् असाल ्र 
भिे्ा यावयाच ेना्ही. शमत्र म्हणनू आ्यास आनंदाने भिेेन. नसु्े प्थम भिेणयाचया प्संगावरून 
शदले्या वरील िबाबाचा रावसा्हबेांना राग आला व पर् तयांनी शनरोप पाठशवला की, िर भिेेन 
्र कामासंबधीच भिेेन. पढेु रावसा्हबेांनी वररष्ठ सरकारापयहं् प्करण नेऊन परवानगी आणशवली. 
व रेशस्ेडनिास वकील या नातयाने ्े भिेले.

मुबंईस एकदा यशुनव्हशस्लिी् पदवीदानाचा समारंभ ्हो्ा. रावसा्हबेांची गा्डी अगदी वेळेवर 
आली. आवारा् गा्डी ने्ाना आ्नू कानसिेबलने मजिाव केला व रो््डयाचा लगाम धरला. 
रो्ेडवा्याने अिी गोष् झा्याच े रावसा्हबेांना सांग्ाच लगाम सो्डी् नसेल ्र चाबकू 
मारावयाचा ्ुहकूम रावसा्हबेांनी केला. ्ेव्हा कानसिेबल िास् ्क्रार करावयास गा्डीचया दारािी 
ये्ाच रावसा्हबेांनी सांशग्ले की यशुनव्हशस्लिीचया बागे् अममल आमचा आ्ह.े पोशलसचा अममल 
बा्हरे आ्ह.े ्ह ेउत्र कानसिेबलला परुले.

आगगा्डीमधये यरुोशपयन व श्हदंी उ्ारूची कधी कधी ्क्रार ्हो्े. ्सला प्संग रावसा्हबेांवर 
कधी ये् नसे कारण ्े ने्हमी ्डबा राखनू ठेवी् परं् ुएकदा ्िी वयवसथा रावसा्हबे करू िकले 
ना्ही् आशण िो प्संग आला तयांच ेवण्लन दामोदर कृषण करंदीकर बी ए.एल.बी.१८ यांनी ‘स्हशवचार' 
माशसका् प्शसद्ध केले ्े िसेचया ्सेच शदले आ्ह.े “कािी्ूहन प्यागाला िाणयासाठी आम्ही 
मोगलसराई सिेिनावर आलो. आगगा्डी येऊन उभी राश्हली. रावसा्हबे पश्ह्या वगा्लचया ्डबयािी 
गेले. ्ो आ् एकच यरुोशपयन शनिलेला ्हो्ा व आ् कोणी येऊ नये म्हणनू दाराचया आ्ड टं्का 



oggefce&&U Ûeefj$es Kebbbb[ - 2 Yeeie - 2 / 804

वगैरे सामान अ्डकवनू ठेवलेले ्हो्े. ्े प्हा्ाच रावसा्हबे सं्ापले व दरवािावर लाथ मारून 
्े उर्ूडन अस्नया सारून आ् िाऊन बसले. ्े ऐकून यरुोशपयन िागा झाला. रावसा्हबेांचा 
आशवभा्लव पा्ूहन तयांना का्ही न बोल्ा रागाने बा्हरे प्डला व सिेिन मास्राक्ेड पाय आपिी् 
गेला. सिेिन मास्रने रावसा्हबेांना ओळखले व तया यरुोशपयनला दसुरीक्ेड बसशवले.”

अपमान सोसावयाचा ना्ही असा ्हा िो रावसा्हबेांचा बाणा ्हो्ा तयाच ेवण्लन रावसा्हबेांनी 
एका सनेह्ास शलश्हले्या पत्रा् फार खबुीने केले आ्ह.े “आम्ही अज्ञानावसथे् अस्यामळेु मान 
व अपमान ह्ांची केव्हा केव्हा बाधा ्हो्े. ्थाशप तया शवषयींच्ेही ध्ेड शमळ्ा्. केव्हा ्री परीक्षा 
पास ्होऊ अिी आिा आ्ह.े”

िो मनषुय सव्:चा अपमान ्होऊ दे्  ना्ही ्ोच दसुऱयाचा मान ठेव्ो. आपला अपमान कोणी 
करू नये ्ही ििी रावसा्हबेांची इच्छा ्हो्ी तया प्माण ेदसुऱयाचा्ही मान ठेवावा अिी तयांची इच्छा 
्हो्ी व तयाप्माण े ्े वाग् अस्. सरकारवा््डयां् ‘पािवीला' गेले ्हो्े. वेळ झाला म्हणनू ररी 
िाणयाचया राई् अस्ा गदवी्नू एकाने दरुून नमसकार केला, पण ्ो कोणाला ्ह ेतयांच ेधयाना् 
आले ना्ही, तयाचा सतकार के्याशिवाय राईने ररी शनरनू आले. तयानं्र शवचारकर्ा तयाने ्ो 
नमसकार आपणांस केला असे धयाना् आले. तयाबरोबर तयास रावसा्हबेांनी पत्र शल्ूहन शदलशगरी 
प्दशि््ल  केली.

दिेाशभमान
। यसयां समदु्र उ् शसनधरुापो । 
॥ यसयामननं कृष्यिः संबभवूिुः ॥ 
। यसयशमद ंशिनवश् प्ाणदिे्: । 
॥ सा नो भशूमिः पवू्लपेये दधा् ु॥

                                          (अथव्ल वेद)

दिेाशभमान ्ही वस् ुआमचया दिेा् नवीन आ्ह ेअसे म्हिले ्र पषुकळांना आश्चय्ल वािेल. 
इगं्ि ग्ृहसथाचया शकंब्ुहना यरुोशपयन ग्ृहसथाचया अगंा् ्ो पथृवीचया पाठीवर कोठे्ही गेला 
्री दिेाशभमान िसा अस्ो ्सा आमचया लोकां् ना्ही. दिेाशभमान ्हा परदिेसापेक्ष आ्ह.े 
त्रोिन यदु्धा्ूहन पर् ये्ाना वािेमधये यशक्षणीचया ्ाव्डी् साप्ूडन शनि्लन बेिा् येऊन प्डलेला 
इथाकाशधप्ी यशुलसीस यास सवदिेा्नू आकािा् उंच प्सृ्  झालेली धमूधारा्ही शप्य वािली व 
्ो श्चया दि्लनास उतसकु झाला असे ्होमरकृ् ऑदसेीनामक कावया् वण्लन आ्ह.े धमूधारेचया 
दि्लना् मनषुयाला उतसकु करणारा कोण्ा गणु आ्ह?े कोण्ा्ही ना्ही. ्ही धमूधारा यशुलसीस याचया 
सवदिेािी संबंशध् ्हो्ी एवढीच गोष् औतसकुयिनक झाली म्हणिे औतसकुय उतपनन करणारा ्हा 
गणु तया धमूधारेचा नसनू यशुलसीसचया दिेाचा ्होय व ् ो ् री यशुलसीस परकयादिेा् िाऊन प्डला 
्हो्ा म्हणनू. ्सा प्संग श्हदंी लेाकांवर बरीच वषते आला नस्यामळेु श्हदंी लोकां् दिेाशभमान ्हा 
गणु प्ादभुू््ल  झाला ना्ही. या भावने् सकारण्ा नस्े. कोणतया्ही वस्चूा अशभमान बाळगणयास 
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्ी सवदिेािी संबद्ध आ्ह ेएवढेच कारण परेुसे अस्े. म्हणनू ्ही भावना तयाजय कोिी्ली नसनू 
श्ाघय कोिी्ली आ्ह ेयास्व श्ला अकारण म्हणणयापेक्षा कारणा्ी् आ्ह ेअसे म्हणावे.

धमा्लशभमान श्हदं ू लोकां् पषुकळ आ्ह.े कारण तयांचया समािाची रचना धमा्लचया पायावर 
केलेली आ्ह.े धमा्लकर्ा काय काय करावे तयाच ेवण्लन ऋषींनी पषुकळ केले आ्ह ेपण दिेाकर्ा 
काय काय करावे तयाचा उ्लेख ना्ही. श्हदंी लोकां् दिेाशभमान कमी आ्ह.े िो दिेाशभमान आ्ह े
्ो दिेाचया गणुमा्हातमयानेच उतपनन झालेला आ्ह.े तयालाच शम. समाइ्स या इगं्ि ग्ंथकाराने 
खरा दिेाशभमान म्हिला आ्ह.े असा दिेाशभमान रावसा्हबेांचया अगंी असलेला आढळून ये्ो व 
्ो तयांनी आप्या लेखा् व उक्ती् उशच् प्संगी वयक्त केलेला आ्ह.े

तयांचया नेशिव्ह ओशपशनयनमधये मराठ्यांचया खदंकाचा उ्लेख अशभमानाने केलेला आढळ्ो. 
परं् ु तया खदंकाने बंगालीबाबशूवषयी केव्हा्ही तयांचया मना् र्षे उतपनन केला ना्ही. ्सा प्श्न 
लॉ्ड्ल ्डफररन यांनी एका भिेीच ेप्संगी शवचारला अस्ा ्सा प्कार ना्ही व तया खदंकाची समृ् ी 
आ्ा ना्ही. धाकि्या बोिी्नू शफर्ाना मला माझया शमत्रांनी तयाचया अवशिष् पसुिपसुि खणुा 
दाखशव्या असे म्हणाले. आणखी उदा्हरण ेआढळ्ा्. ्ी- गोपाळ कृषणाचया या भमूी् इगं्िांच े
द्ही दधुावर वयाखयान, श्हदंसुथानच ेअ्कय्ल ऐश््हाशसक परुा्नतव, प्करण ४४, कीश ््लमान पवू्लिांची 
समृ् ी, प्करण ७० पा्हा, पषुकळ लोकांनी इगं्ि ग्ृहसथांनीसदु्धा रावसा्हबेांची गणना दिेाशभमानी 
परुुषां् केली आ्ह.े

शनरशभमान
॥ काया्लशभमान नस्ा करग् परमाथ्ल ्हा कसा क्षर्ा ॥

                                                                        (मोरोपं्)

 रावसा्हबेांनी मोठमोठाली काम ेकेली. तयाचा ्े अशभमान मळुीच वा्ह् नस्. तयांनी िर मोठे 
काम केले ्र ्हा्नू झाले असे म्हण्. काळाने र्डवनू आणले असे म्हण्. “एवंच तयांची तयांची 
वेळ आली म्हणिे काम े ्होऊन िाणारी आ्हे् . तयाशवषयी आम्ही अशभमान ्ो काय्ल धरावा! 
िक्तीप्माण े िो ्ो िीव ्हालचाल कर्ो. तयाचा समुार परमातमा िाण्ो. एवंच कालाय ्सम ै
नमिः” (एका िाशस्तशमत्रास पत्र) “जया कारणास्व सामानय्िः अशभमान वयथ्ल तयाच कारणास्व 
काया्लशभमान वयथ्ल व तयाच कारणास्व ज्ञानाशभमान वयथ्ल” (दसुरे पत्र)

आप्या अगंा्ील गणुांनी िे लोक प्शसद्धीस ये्ा् तयांचा फोिो अथवा शचत्र काढून तयांनी 
आपले शदवाणखाने सिुोशभ् करणयाची ्हौस पषुकळांना अस्े. अिी ्हौस मळुीच वावगी ना्ही. 
कारण अिा मनषुयांच े शचत्र पाश्ह्याबरोबर तयांचया अगंा्ील गणुांची एकदम आठवण ्हो्े. व 
प्हाणाऱयांचया मनावर थो्डकया् पररणाम ्हो्ो. याकर्ा प्शसद्ध परुुषांच ेफोिो काढून रणेयाची 
खिपि बरेच लोक कर्ा्. ्ही खिपि यिसवी ्हो्े परं् ु असे यि रावसा्हबेांचया बाब्ी् 
कोणाला्ही पषुकळ वषते आले ना्ही.
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शम. क्राफ्ड्ल ्ह ेमुबंईस मयशुनशसपल कमीिनर अस्ा मयशुनशसपाशलिीचया कारभारा् सधुारणा 
करणयाचा ४१ वे प्करणा् वण्लन के्याप्माण ेजयांनी जयानी प्यतन केला तयांच ेतयांच ेफोिो काढून 
वािणयाकरर्ा एका ग्ृहसथाने रावसा्हबेांना फोिो पाठवनू दणेयाची शवनं्ी केली ्ी तयांनी मानय 
केली ना्ही. असाच एकाने रावसा्हबेांचा फोिो मुबंई इलाखया्ील पढुाऱयांचया चररत्रसंग््हां् 
्छापणयाकर्ा माशग्ला ्हो्ा. ्ह ेपसु्क शवलाय्ेस ्छापावयाच े्हाे्े. रावसा्हबेांनी फोिो शदला 
ना्ही.

कलकतयाचया प्शसद्ध अमृ् बझार पशत्रकेच े आशधप्ी शिशिर बाब ू यांनी १८८६ साली 
तयांचयािवळ एक फोिोची प्् माशग्ली ् ेव्हा तयांनी १८.२.८६ रोिी उत्र शदले ् े - “माझयािवळ 
्मु्हाला द्यावयास फोिो ना्ही म्हणनू वाईि वाि्े. माझया शप्यकर मृ्  पतनीचया आग््हावरून 
काढले्या फोिोची एक िनुी प्् मुबंईस माझया ररी आ्ह,े परं् ुश्ची प्शसद्धी माझया ्हया्ी् ्होऊ 
नये अिी माझी दृढ़ इच्छा आ्ह ेव ्मु्ही माझ ेशमत्र आ्हा् म्हणनू ्ी इच्छा सफल ्होऊ दणेयास 
सा्हायय कराल ्र मी आभारी ्होईन.”

“फोिो ्छापनू प्शसद्ध करण ेमला मळूा्च आव्ड् ना्ही. उचचसथानावरून मानवी पिूेचया शनच 
सथानावर येणयाप्माण ेआ्ह.े या् मला अवन्ी शदस् आ्ह.े राम, ्कुाराम, चै् नय आशण कुवर 
यांची शचत्रे अलब् ्छापा.”

(शििीर बाबूंना पत्र)

परं् ु वयाचया अगदी िवेि्यावषवी रावसा्हबेांच े शमत्र ्डॉकिर कीश ््लकर१९ यांच े आग््हास्व 
रावसा्हबेांनी एकदा फोिो काढू शदले. ्े ्डॉक्तरसा्हबेांनी बंग्यावर िाऊन सव्िः काढले.

रावसा्हबेांचया अगंी काया्लशभमान नव्ह्ा असे िरी शसद्ध आ्ह े्री तयांचया लेखणी्नू दोन 
गवणोशक्तप्चरु वाकये शनराली. पश्ह्याला प्संग नाणीझचा कजिा कारण झाला. १८१८ साली 
म्ंडशलक यांनी आप्या शनसब् कारकून यांचयाक्ूडन नाणीझ गावचया सनदा म्ेहरबान री्ड 
सा्हबे यांचयाक्ेड रुि ूकरशव्या शदवसापासनू (प्करण १९ पा्हा) या कजिाचा पाया रचला गेला. 
तयाचयावर नानासा्हबे म्ंडशलकांनी श्न्ही कोिते मां्ूडन गाव पर् शमळावावयाची रचना केली. व 
नं्र दरखास्ी् मागील उतपननास्ह गाव ्ाबया् दणेयाचया ऐनवेळेवर सरकाराने गाव िप् केला; 
तया िप्ी्नू िेव्हा रावसा्हबेांनी गाव पर् शमळवनू नानांचया इमार्ीवर कळस बसशवला, ्ेव्हा 
रावसा्हबेांनी शमत्र िेकब यांना शलश्हले “नैश्कदृष््या ्हा िय इगंलं्डचया रािांनी एशिन कोि्लचया 
लढाई् अथवा के्रसीचया लढाई् शमळशवले्या िया्ूहन अशधक आ्ह.े” (प्करण १९ पा्हा)

दसुरी गवणोक्ती पढेु शनशद्लष् केले्या प्संगी शनराली. प्शसद्ध वंगशनवासी सरेुनद्रनाथ बॅनिवी व 
रावसा्हबे यांचा का्ही एका वेळचया पररशसथ्ीशवषयी पत्रवयव्हार सरुू ्हो्ा. लॉ्ड्ल ररपन सा्हबेांची 
कारकीद्ल सरुू ्हो्ी. तयांनी अगंीकृ् केले्या एक एक सतकृतयांचया समथ्लनाथ्ल येथे व शवलाय्ेस 
चळवळ करण े इष् ्हो्े. पण ्े साध्े कसे! “पक्षभदेाने या ्ह्भागय दिेाचया शचधं््डया उ्ूडन 
गे्या आ्हे् . इ्कया कठोरपणाने कल्ह चालला आ्ह ेकी क्याणाची आिा शदस् ना्ही, ्थाशप 
तया्च उद्योग करून फलाची वाि बर् बसणयाचा माझा शनश्चय आ्ह.े” 

(३१.१०.८३ च ेरावसा्हबेांना पत्र)
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५.११.८३ च ेपत्रा् तयावर रावसा्हबेांनी उत्र शदले “मी ्र पकका आिावादी आ्ह.े ्ही शबकि 
शसथ्ी आमच ेसतव प्हा् आ्ह ेव आमचया क्याणाथ्लच ्ी उतपनन झाली आ्ह ेअसे समि्ो. 
आम्हाला मखुय िरूर म्हणाल ्र ईश्वराला शभऊन वागणाऱया, स्् प्यतन करणाऱया मनषुयांची 
आ्ह.े नसुतया लकमीपिूकांच े येथे काम ना्ही. ्मुचयापढेु शवत्ाचया रािी ओ्णयास मी का्ही 
संपत्ीमान रािा ना्ही. पण माझी लेखणी व स्हानभुू् ी ्मु्हाकर्ा िागृ्  आ्ह.े”

का्ही लोक गवणोक्तीचा रोिाळा षड़ररपूं् गणला िाणाऱया मदािी (गवा्लश्ियािी) कर्ील 
पण ्े चकुीच ेआ्ह.े पौरुषसंपनन लोक आप्या पौरुषाच ेयथाथ्ल ज्ञान िेव्हा इ्रांना करून दे् ा् 
्ेव्हा प्बल भावना पे्रर् ्होतसा्े आप्या पराक्रमाच ेवण्लन उपमारूपकादी अलंकारांनी कर्ा् 
्े औशचतयाला धरूनच अस्े. पराक्रमी मनषुयाच ेक्ृ्लतवप्ाब्य तयाचया उक्तीचया र्ाराबा्हरे आले 
्र ्े कौ्कुासपदच अस्े.

्हीच खो्डी कवीना लागली आ्ह.े िगननाथराय ् र एक गवणोशक्तपंश्ड्च ्हो्े. साध्ूही गवणोक्तीचया 
मो्हा्नू सिुले ना्ही्. ्कुाराम बवुांनी म्हिले आ्हिेः

सं् कृपा झाली। इमार् फळा आली । 
ज्ञानदवेे रशचला पाया। बांशधयले दवेालया । 

नामा ्याचा शकंकर। म्हण ेकेला ्हा शवस्ार । 
िनाद्लन एकनाथे। धवि केला भागव्े ।।

भिन करा सावकाि। ्कुा झालासे कळि ॥ 

अिी गवणोक्त करून भागव् धमा्लचया मशंदराचा पाया ज्ञानदवेे रा्ला ् े सांगनू, वर कोणी इमार् 
रचली ्े सांगनू, आपण सव्: कसा कळस झालो ्े ्कुाराम बवुांनी सवाहंस सांशग्ले आ्ह.े पण 
्कुारामबवुा प्बळ शक्रयावान परुुष अस्यामळेु तयांची गवणोक्ती कोणतया मतसरी मनषुयाला स्हन 
्हो् ना्हीिी झाली आ्ह ेसांगा पा्ूह!

अिा गवणोक्तीला भगवं््ही अपवाद झाले ना्ही्. भगव्गी्ेचया द्हावया अधयाया् आप्या 
शवभू् ींच ेवण्लन कर्ाना सव्ल शषे्ठां् मी शेष्ठ आ्ह ेअसे अनेक शवभू् ींच ेनाव रऊेन शी कृषणांनी 
म्हिले आ्ह.े

नाणीझ गाव पर् शमळशव्यावरची उक्ती खािगी काय्ल संपादन के्यावरखी आ्ह े म्हणनू 
खासगी सवरूपाची आ्ह.े ्री प्यतनाने इष् वस् ूसाधय कर्ा ये्े असे शसद्ध करणारी आ्ह ेम्हणनू 
श्चा उपयोग साव्लिशनकच आ्ह.े दसुरी मात्र साव्लिशनक सवरूपाची आ्ह.े श्च ेभाषां्र संसकृ् 
श्ोकां् करून गं्थकतया्लने रावसा्हबेांचया लेखणीचा प्भाव दाखशवणारे िे नेशिव्ह ओशपशनयन पत्र 
तयाच ेवण्लन कर्ाना शवसावया प्करणाचया मथळयावर शदले आ्ह.े तया् वशण्ललेली रावसा्हबेांची 
उक्ती अिं्िः ्री

अग््श्च्रुो वेदािः पाश्व्ल्िः सिरं धनिुः ॥
इद ंरिाह्मशमद ंक्षात्रं चापादशप िरादशप ॥ १ ॥
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या श्ोका् वण्लन केले्या परिरुामोक्तीची आठवण करून दे्  आ्ह.े

म्हसैरू प्करणा्, रावसा्हबेांना इगंलं्डमधये आलेले यि, एशलस शबलाला शवलाय्े् शमळालेले 
अध्लचदं्रप्दान, खो्ी कजिां् यांचया शनबंधांनी व लेखांनी शमळशवलेला िय इ. सव्:चया 
स्हानभुू् ीपवू्लक लेखनसामथया्लचा अनभुव मना् येऊन प्संग आला अस्ा ्ही माझी स्हानभुू् ी 
व माझी लेखणी ्मुचया सेवेला ्हिर आ्ह े अिी गवणोक्ती रावसा्हबेांनी केली ्र ्ी तयांना 
सिणयासारखी आ्ह ेव काम करणाऱयांना उत्िेक आ्ह ेया् संिय ना्ही.

लोकसंग््ह
अमतं्रमक्षर नाशस् नाशस् मलूमनौषधम ्। 

अयोगयिः परुुषो नाशस् योिकस्त्र दलु्लभिः ॥
   (सभुाशष्)

रावसा्हबेांना लोकसंग््ह करणयाची ्हा्ोिी चांगली साधली ्हो्ी, तयामळेु तयांना साव्लिशनक 
काम करण ेसलुभ गेले. “जयांना आपले ्डोके खचनू मद् करावयाची नसेल तयांनी हृदयसंभव 
स्हानभुू् ी दाखवनू शखिा् ्हा् रालनू ्री मद् केली पाश्हिे.” (७.१.१८८२ च े शम. वे्डरबन्ल 
यांना पत्र)

गरीबीमळेु तयांनी कोणाचा तयाग केला ना्ही. अथवा नसुतया शीमं् ीमळेु कोणाला िवळ 
केले ना्ही, केवळ गणुांकर्ा रावसा्हबे शवशवध लोकांचा संग््ह करून ठेवी् व लो्ह जयाप्माण े
आपले साशनधयाने चुबंकाची िक्ती वाढशव्ो, तयाप्माण ेगणुी लोक्ही यांची संग््हिक्ती वाढवी्. 
शम. मलबारी ्ह ेसामाशिक बाब्ी् अगदी शभनन म्ाच े्हो्े पण भार्धवनी नावाच ेपत्र तयांनी 
काढावयाच ेठरशवले ्ेव्हा तयांना सा्हायय करावयाच ेरावसा्हबेांनी कबलू केले.

नारायण परमानंद ्ह ेप्ाथ्लनासमािवाले; परं् ुनेशिव्ह ओशपशनयनचया लेखकाच ेकाम तयांचयाक्ेड 
सोपशवले ्हो्े. अिी अनेक उदा्हरण ेआ्हे् . (प्करण २६ पा्हा)

“मी कोणाचा र्षे करी् ना्ही तयां्नू चांग्या माणसाचा ्र ना्हीच.” (शवनायकराव भागव् 
यांना पत्र.) यामळेु तयांना ्हरएक कामाला माणसे शमळ्. या गणुांचया योगाने शवधायक संरिनातमक 
कायते रावसा्हबेांचया ्हा्नू पषुकळ झाली.

नयायय प्वतृ्ी
Do unto others as you would be done by them. लोकांिी आपले आचरण कसे असावे ्हा 

एक िगापढेु उपपाद्य शवषय आ्ह,े तयाच ेसमप्लक उत्र दे् ा येण ेकठीण आ्ह.े कारण सव्लदा सव्ल 
प्संगी लाग ू प्डणारा असा वयापक सवरूपाचा एकच शनयम करण ेमोठमोठ्या नीश्वेत्यांना ि्ड 
िाईल. परं् ुतयाच ेिे उत्र येि ूशरिस्ाने दऊेन ठेवले  आ्ह,े ्े मथळयावर शदले आ्ह ेव ्े उत्र 
सुंदर आ्ह.े तयाचा अथ्ल असा आ्ह ेकी, दसुऱयाने आपणािी िसे वागावे असे आपणास वाि्े ्से 
आपण दसुऱयािी वागले पाश्हिे. ्ही येि ूशरिस्ाचया द्हा आज्ञांपैकी एक आज्ञा आप्या रािकारण 
शवषयक लेखां् व भाषणां् रावसा्हबे उपयोगा् आणी् अस्. रावसा्हबे कोणािी गैरशवश्वासाने 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 809

वाग् नस्. अमकू एक काय्ल प्श्पक्षी अमकू वाईि ्हे् नेू करी् आ्ह ेअसे केव्हा्ही म्हणाले ना्ही्. 
तयांचा वाद वयक्तीशवषयी नसे. वयशक्तशवषयक गोष्ींनी खासगी र्षे उपि्ो व वादाचा मखुय मदु्ा्ही 
बािसू रा्ह्ो. म्हणनू वादाच ेप्संग वयक्तीला रावसा्हबे अलग ठेऊन वयक्तीचया लेखा्ील अथवा 
उक्ती्ील िे तयांचया म्े आक्षेपा्ह्ल ्त्व असेल तयािीच झग्डा करी्, तयामळेु शक्ी्ही म्भदे 
झाला ्री खासगी ना्े रावसा्हबे कधी शवसरले ना्ही्. तयामळेु तयांनी ित्र ूउतपनन केले ना्ही्. 
अकारण ्ीव्र्ा लेखा् नसावी असा उपदिे नेशिव्ह ओशपशनयनमधील लेखकांना रावसा्हबे करी् 
अस्. ्हो्ा ्होई्ो अि्ल कर्ाना क्डक भाषा िाळावी असा उपदिे नवरोिी फद्लनिींस केला 
्हो्ा. ्री िकय श््की क्डक भाषा कारणपरतवे वापरावी लागे. ्ेव्हा शिष् संप्दाय सो्डी् नस्. 
कण्लकिु्ेचा आशय करी् नस् व गह््ल प्कार शनश्चयेकरून िाळी्.

श्हदं ू समािसधुारणशेवषयी का्ही सचूना शम. मलबारी यांनी सरकारास के्या ्होतया. तयावर 
आपले म् सरकारक्ेड रावसा्हबेांना पाठवावयाच े्हो्े. ्े पाठशवणयापवूवी आप्या एका इगं्ि 
शमत्रास रावसा्हबेांनी प्हावयास पाठवनू तयास अिी शवनं्ी केली की, या् शिष् सांप्दायाशवरुद्ध 
का्ही असेल ्र म्ेहरेबानगी करून नीि प्हावे. आमचया समािाशवषयी शम. मलबारी यांचया लेखाने 
गैरसमि ्हरक् रणेयासारखया प्काराने ्होणार आ्ह.े माझया लेखा् का्ही कण्लकिू आ्ह ेकी काय ् े 
्मु्ही त्रयसथ शन:पक्षपा्ी इगं्ि शमत्र या नातयाने पा्हा. िकय असेल श््के क्डक मला शल्हावयाच े
आ्ह;े परं् ुतया् का्ही गह््ल प्कार यावयास नको आ्ह.े (३.२.८५)

उतपथगरुुिनांिी शवरोध करणयाची प्वतृ्ी
। गरुोरपयवशलप्सय काया्लकाय्लमिान्िः । 

॥ उतपथप्श्पननसय कायहं भवश् िासनम ्॥ १ ॥
(वाश्मकी रामायण)

संसार करी् अस्ा संसारी परुुषास, समािास वळण लाव्ाना समािधरुीणांस, रािकीय 
िकि ्हाक्ाना रािकाय्लधरंुधरास, आपले क ््लवय करी् अस्ा प्तयेकास गरुुिनांिी शवरोध 
करणयाचा प्संग ये्ो. ्ेव्हा काय करावे ्ह ेपषुकळांना सचु् ना्ही. वे हृदयदौब्ल्य प्ाप् ्हो्े व ्े 
शकंक ््लवय्ामढू ्हो्ा्. अिा अिु्लनाचया शसथ्ी् साप्डले्या परुुषांपढेु रावसा्हबे गी्ेच े १८ 
अधयाय वाची् बस् नस्. आप्या एका सनेह्ावर असा गरुुिनािी शवरोध करणयाचा प्संग 
आला अस्ा ्रुण स्तीलंपि वदृ्ध दिरथ रािा, कैकेयीप्ोतसाश्ह् ्होतसा्ा रामशववासनोद्य् झाला 
अस्ा, व्डील मनषुय शवपथगामी ्होऊन काया्लकाय्ल िाणावयास असमथ्ल झाला अस्ा तयाच े
िासन करण ेअवशय आ्ह ेअसा लकमणाने िो माग्ल सपष् दाखशवला ्ोच माग्ल तयाचयाच उक्तीचा 
आधार रऊेन रावसा्हबेांनी आप्या सनेह्ास दाखशवला. लकमणाची ्ही उक्ती२० दां्डगी आ्ह े्ी 
रावसा्हबेांना रुचली. ्ह े रावसा्हबेांचया दां्डगया सवभावास उशच्च आ्ह;े परं् ु लकमणोक्तीची 
नयायय्ा दाखवनू दे् ाना रावसा्हबेांनी एक सपष्ीकरण तया पत्रा् िो्डले आ्ह.े तयावरून तयांचया 
अगंी साधपुरुुषांचया अगंा् आढळून येणारा िसा स्ेड्ो्डपणा शदसनू ये्ो ्िी तयांचया अगंची 
मदृु् ा्ही शदसनू ये्े. रावसा्हबेांनी सपष्ीकरणा् शलश्हले आ्ह-े कृ्ज्ञ्ेसारख े मनाच े उचच भाव 
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झा्ूडन िाकावे असे माझ े म्हणण ेना्ही; परं् ुसवाहंपेक्षा वदृ्ध व पजूय अिा शी वा्मीकीसारखया 
परुुषाचया मखुा्नू सतयाक्षरागी (वाणी) स्रव्े ्ेव्हा तयाच ेआम्ही ऐकलेच पाश्हिे.

या म्ाचा अगंीकार के्यामळेु रावसा्हबे साव्लिशनक काम े शनभवी्डपण ेकरू िकले ्ह ेउर्ड 
आ्ह.े

सवाभाशवक ्ापिपणा व माद्लव
। वज्ादशप कठोराशण मदृशूनकुसमुादशप । 

॥ लोकोत्राणां चे् ांशस कोऽनशुवज्ञा्मु्ह्लश् ॥ १ ॥
                                                                   (उत्रराम चररत्र) 

रावसा्हबेांचा सवभाव फार ्ापि ्हो्ा. कोणावर सं्ापले म्हणिे लाल ्होऊन िा् ्ेव्हा 
पढेु ्होऊन उत्र प्तयतु्र करणयाची कोणाची ्छा्ी ्हो् नसे. कोणी ्क्षकाला आशय दणेारा इदं्र 
शनरा्यास इदं्राय ्क्षकाय सवा्हा ्होणयास चकु् नसे. ्हा राग मात्र खरा राग. ना्ही्र पषुकळ 
लोक रागाचया भरा् एका वयक्तीवर कुशप् िबदांचा भश्डमार इक्ेड करी् अस्ा श्क्ेड दसुऱयाने 
शवचारले्या प्श्नांची उत्रे अगदी संथपण ेदे्  अस्ा्. असले कोपकाय्ल प्ामाशणक मनषुयाला कर्ा 
येण ेिकय ना्ही. रावसा्हबेांचया रागाच ेतवरर् िमन करणयास शप्य पतनीने भी् भी् उचचारलेला 
एकादा मदृ ूिबद मात्र समथ्ल ्हो् असे. 

रावसा्हबेांना आलेला राग िरी इ्का ्ीव्र असे ्री ्ो लवकर िमन पाव् असे व 
क्षमािीलपणा ्हा िो तयांचा शविषे गणु ्हो्ा ्ो दृशय ्होस असे.

‘माझी अवज्ञा केली व तयापासनू काय अपकृ्ी झाली ् े शवसरलो. मी आनंदाने क्षमा केली असे 
समिावे. अनु् ापाइ्के मोठे प्ायशश्चत् ना्ही.’ 

(शि. प.ु यांना १२.२.१८८१ च ेपत्र)

रावसा्हबेांना केवढा्ही राग आला ्री तयांनी वागबाण सो्ूडन मम्लभदे केला ना्ही व शिव्हलेा 
अनावर ्होऊ शदली ना्ही. ्े म्हण्, ‘िबदबाण फार कठीण,’  ‘शिव्हनेे शवषापेक्षा अशधक काय्ल 
्हो्े,’ ‘या िगा् पषुकळ िस्ते आ्हे् ; परं् ु शिव्हइे्के मम्लभदेक िस्त अद्याप आढळून आले 
ना्ही,’ ‘्लवारीपेक्षा शिव्हा फार अनथ्ल कर्े,’ ‘्लवारीला कठीण िा्े ्े्ही शिभनेे ्िु्े आशण 
्ी िखम कोणतया्ही औषधाने बरी ्हो् ना्ही.’ तयाचप्माण ेतयांनी आपली पशवत्र वाचा अमगंल 
िबदांनी भ्ष् ्होऊ शदली ना्ही. अपराधी मनषुयाला लावणयास ‘बेवकूब,’ ‘मखू्ल' व ‘िंगली' 
याशिवाय तयांचया गालीप्दानकोिा् दसुरे िबद नव्ह्े. अश्िय लचुचा मनषुयास ्े अप्ामाशणक 
म्हण्. ‘्ह ेव ््लन अिदु्ध आ्ह.े अिाने साक किी रा्हील?’ ‘्हा मनषुय फार अपकव शदस्ो.' 'अथवा 
शवनािकाले शवपरी् बदु्धी' अिा म्हणी वापरणयाची उचच पद्ध्ी दसुऱयास दषूण दे् ाना सवीकारी्. 
्ह ेतयांना फार भषूणाव्ह ्हो्े.
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अग्पदप्ाप्ी
नैसशग्लकी सरुशभणिः कुसमुसय शसद्धा । 

॥ मशूधन्ल शसथ्ीन्लचरणरैव्ा्डनाशन ॥ १ ॥
                                                (भ्ृ्ल्हरर)

असे आढळ्े की पषुकळ लोक बशुद्धमान अस्ा्, आप्याम्े उद्योग कर्ा्; परं् ुयिाची 
प्ाप्ी पणू्लपण ेतयांना ्हो् ना्ही. याच ेकारण ्े आतमसं्षु् अस्ा्. म्हत्वाकांक्षेचा तयांचया अगंी 
अभाव अस्ो. पषुकळ शवद्याथवी इ्र शवद्याथयाहंचया गणुांची प्िसंा करी् बस्ा्. अमका शवद्याथवी 
परीक्षे् पश्हला आला. ्मकयाने सवुण्ल पदक शमळशवले. फलाणयाने शिषयवतृ्ी पिकाशवली; परं् ु
सव्:शवषयी पसुाल ् र वगा्ल् जया िागेवर तयांना अभयासाचया योगय्ेप्माण ेबसावे लाग्े ् ी सो्ूडन 
वर सरक् िाणयाची तयांना इच्छासदु्धा नस्े. रावसा्हबे आतमसं्षु् नव्ह्े. पषुकळांना आप्या 
अगंा् काय गणु आ्हे्  तयाची परीक्षा नस्े. आप्या अगंा् शक्ी धमक आ्ह े् े रावसा्हबे िाणनू 
्हो्े. आपण शक्ी उंच उ्डी मारू िकू तयाचा अदंाि तयांना पणू्लपण े्हो्ा. “माझ ेचररत्र म्हिले 
म्हणिे एक उत्म कादबंरीचा शवषय ्होईल.” असे तयांनी रोिशनिी् नमदू करून ठेवले ्हो्े.

पषुकळ मनषुयांचया पढेु धयेयच नस्े; अस्े ् े उंच नस्े; उंच असले ् र शनशश्च् नस्े; िसा वेळ 
येईल, ििी पररशसथ्ी बदलेल ्से ्े बदलनू िाणारे अस्े; ्े कालवि व पररशसथ्ीवि अस्े. 
याच ेकारण तयांचया संक्पा् दृढपणा नस्ो. तयामळेु अिा लोकांच ेभावीचररत्र अशनशश्च्च रा्ह्े 
व तयांचया अगंचया गणुांच ेपण फळ तयांना प्ाप् ्हो् ना्ही. तयांची प्ग्ी व सकुाणशूिवाय नौकेची 
म्हासागरा् प्ग्ी ्ही सारखीच समिावी. 

रावसा्हबेांनी आप्यापढेु धयेय ठेवले ्हो्े व ्े अगदी शनशश्च् सवरूपाच े्हो्े. प्ामाशणकपण े
उद्योग करून साठ ्हिार रुपये शमळवनू सव्ंत्रपण ेरा्हणयाच ेधयेय तयांनी आपले पढेु ठेशवले ्हो्े. 
प्करण १४ वे पा्हा. परं् ुतयांचया सव्ल यिाची शक्ली आपण कोणतया धदं्याला लायक आ्हो् ्े 
तयांनी िोधनू पाश्हले, ्ही ्होय. सरकारी नोकरी झाली; वयापार झाला; पण तया्नू आपली सिुका 
करून रऊेन आप्या अगंचया गणुांना योगय अिी वशकली पतकरली व ्ी मुबंई ्हायकोिा्लचया 
शठकाणी. ्ेथे तयांना अनकूुल, अनगुणु, िीलानरुूप सथळ शमळाले. ्हायकोि्ल तयांना आव्ड् असे. 
्ातपय्ल आपली शसथ्ी किी सधुारावी व आप्या योगय्ेनसुार काय्लक्षेत्र कसे ्हस्ग् करावे ्े 
नेमके िाणनू तयाची प्ाप्ी तयांनी करून रे् ली. वशकलीचया शकंवा कोणतया्ही धदं्या् ‘लोक फार 
झाले' अिी कोणी ओर्ड के्यास रावसा्हबे तयांना सांग् सवाहं् वरची िागा ररकामी आ्ह.े२१ 
म्हणिे तयांची दृष्ी अग्पदाक्ेड असे. तयांनी कोण्े अग्पद आप्या गणुांनी प्ाप् करून रे् ले ्े 
पा्हा.

काॅलेिा् उचचमान (प्करण ५ वे पा्हा.)

वशकली् अग्ेसरतव.२२

मुबंई मयशुनसीपॅशलिीचया काॅपणोरेिनच ेअधयक्षपद. 
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शवश्वशवद्यालया् ्डीनची नेमणकू२३ (श्हदंी मनषुयाची ्ही पश्ह्यानेच ्हो्ी.)

बामबे असोशसएिन, नेशिव्ह िनरल लायरिरी, ईसिइशं्डयन असोशसएिन इ. संसथांच ेउपाधयक्षपद 
व अधयक्षपद.

रावसा्हबेांना दोन मान शमळाले ना्ही्. १. ्हायकोि्ल िजिाचा व २. यशुनव्हशस्लिीचया व्हाइस 
चनॅसेलरचा. पैकी पश्ह्या पदावर श्हदंी िनांची नेमणकू ्होऊ लागली ्हो्ी व एक दोन प्संगी 
रावसा्हबेांची शिफारस झाली ्हो्ी व ्ो मान तयांना शमळावयास पाश्हिे असनू आयषुय कमी 
झा्याने शमळाला ना्ही.

दसुरा मान रावसा्हबेांचया वेळी श्हदंी िनांस शमळू लागला नव्ह्ा; परं् ु तयांना ्ो शमळावा 
अिी व ््लमान पत्रा्नू सचूना येऊ लागली ्हो्ी. २१.७.१८८८ चा अ्ॅडव्होकेि व मुबंई गॅझिे पा्हा. 

दिेा् िे स्हकारी परुुष अस्ा् तयांना मान दणेयाच ेठरवनू, दिेोनन्ाला वाश्हलेले, सद्शवषयक 
संग्ामा् पढेु असलेले, शवर्त्बेद्ल प्शसद्ध असलेले, व ््लमानपत्राच ेकाम ४० वषते यकु्त मनाने केलेले 
व काउशनसला् अचल दिेाशभमान सव्ल ्ऱ्हनेे प्कि करणारे म्हणनू कलकत्याचया शरिशिि इशं्डयन 
असोशसएिनने रावसा्हबेांना १८८८ साली आपले सभासद नेमले.

िो िो मान शमळेल ्ो ्ो रणेयास रावसा्हबे कबलू नस्. इलाखया्ील क्रशमक पसु्का् 
फेरफार करणयाकर्ा िी कशमिी कलकत्यास बसली ्हो्ी श्च े्मु्ही सभासद ्होणयास कबलू 
अा्हा् काय म्हणनू श्हदंसुथान सरकारने शवचारले ्हो्े. रावसा्हबे गेले ना्ही्.

तयाचप्माण ेरावब्हादरु ्ही पदवी शमळ् अस्ा तयांनी नको म्हणनू साशग्ले. प्करण  ७६ पा्हा.

उगाच एका सभचे ेअकाय्लक त्े अधयक्ष व दसुरीच ेिोभचे ेशचिणीस ्होण ेरावसा्हबेांना आव्ड् 
नसे. (म्हाबळेश्वरचया) मयशुनशसपाशलिीचया सभासदाची िागा मी आनंदाने पतकरीन व ्होईल ्े 
काम करीन. वषा्ल्नू का्ही वेळाच मी सभसे ्हिर रा्ूह िकेन; पण तयाने म्हाबळेश्वरचया लोकांच े
शक्ी श्ह् साधले तयाचा शवचार मयशुनशसपाशलिीने आपणच करावा.

(्डॉकिर िी. सी. बेल सपुररिें्ंडि, म्हाबळेश्वर यांना २६.११.७३ च ेपत्र)

रतनाशगरीचया साव्लिाशनक सभचे े अधयक्ष ्होणयाबद्ल रावसा्हबेांना ्ेथील प्शसद्ध वकील 
बळवं्राव रान्ेड यांनी रावसा्हबेांना शवनं्ी केली. तयास तयांनी उत्र शलश्हले की, “अिी सभा 
असण ेफार िरूरीच ेआ्ह.े रतनाशगरी येथील व बा्हरेचया ् ालकुयां्ील लोक एकोपयाने शनसप्ृहपणाने 
मद् कर्ील ्र या सभपेासनू सरकारास व रय्ेस फार उपयोग आ्ह.े यास्व सव्ल म्ंडळी या 
कामास झिेल अिी उमदे बाळग्ो. माझ्ंही नाव सभासदां् दाखल करणयास सभचेया शनयमांची 
्हरक् नसेल ्र करावे. िी वग्लणी द्यावयाची ्ी रा. रा. वासदुवे ्हरी आठ्ये दे् ील. तयांना 
द्यावयास सांशग्ली आ्ह.े सभचेा अधयक्ष रतनाशगरी येथे असावा ्ह ेअवशय आ्ह.े यास्व आशण 
अिा सभांच ेकाम जया री्ीने चालशवण ेअवशय आ्ह ेतया री्ीने माझया ने्हमीचया रा्हणयाचया 
शठकाणा्ूहन चालशव्ा येणार ना्ही म्हणनू मी आप्या सभचेा अधयक्ष ्होणयास कबलू ना्ही; परं् ु
िरी मी अधयक्ष नसलो ्री करणयािोगी मद् असेल श््की करणयास माझयाक्ूडन अनमान ्होणार 
ना्ही.” (११.४.७३)
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शमत्राशमत्रांमधये स्हकारी शमत्रांची शनव्ड करणयाक्ेड रावसा्हबे शविषे लक्ष दे्  व ्िी िो्ड 
शमळा्याशिवाय कोणतया्ही साव्लिशनक सनमानय कामा् प्ड् नस्. याच े कारण उर्ड आ्ह.े 
नानाभाई राशणना ्ह े रावसा्हबेांना एका मोठ्या धमा्लदाय कृतयाच े ट्सिी नेमणार ्हो्े. ्र तयांना 
रावसा्हबेांनी लागलेच सांशग्ले, “मला िर शनशश्च् धमा्लदाय आव्डला व माझ े स्हकारी शमत्र 
पसं् प्डले ्र मी एक ट्सिी व्हावयाच ेकबलू करीन.” तयाचप्माण ेिॅफरसन पेन व म्ंडळीने ्मु्ही 
एका धमा्लदायाचया कृतया् ट्सिी ्होणयास कबलू आ्हा् काय म्हणनू शवचारले. तयास १०.५.७५ 
चया पत्राने रावसा्हबेांनी पर् पढुील उत्र शलश्हले, “दसुरे स्हकारी ट्सिी कोण आ्हे्  तयांची नावे 
कळवा. धमा्लदायाचया वयवसथापत्राची नककल म्ेहरबानी करून पाठवा.”

मोठमोठ्या ि्हरा् शि्की वयाखयाने ्हो्ा् श््के अधयक्ष शमळवावे लाग्ा्. अधयक्ष नेमले 
िाण े ्हा मान आ्ह.े ्ो रावसा्हबे शमळेल ्ेव्हा रे्  नस्. आपण अधयक्ष झा्याने कोणाचा 
आप्या म्ांशवषयी गैरसमि ्होणयाचा संभव असेल ्र ्ो मान सवीकारी् नस्. एकदा शम. लेक 
ररशव्हगंिन ्ह ेफ्ामिी कावसिी ्हॉलमधये  'आमची नैश्क वदृ्धी' या शवषयावर वयाखयान दणेार ्हो्े. 
तयांनी आपण अधयक्ष ्हो्ा काय म्हणनू रावसा्हबेांना शवचारले. सभा नसुतया धाशम्लक शवषयासंबंधी 
्हो्ी व श्हदं ूव पारिी या धमा्ल् िी सामानय ्त्वे आ्हे्  तयावर का्ही शवचार प्गि व्हावयाच े
्हो्े. रावसा्हबेांनी ्िावेळी अधयक्ष ्होणयाच े नाकारले. तयांच े शमत्र ्हा मान समि् ्हो्े. िी 
िी िूम साव्लिशनक क्याणाचया नावाखाली शनर,े तया् तया् रावसा्हबे भाग रे्  नस्. एक 
शवलाय्ेस दर आठव््डयास श्हदंसुथानाशवषयक इ्र लोकांनी पाठशवले्या ्ारांनी ्होणारा वाईि 
पररणाम पसुनू िाकणयाकर्ा दर आठव््डयास येथनू शवलाय्चया पत्रकारांना ् ारा पाठशवणयाकरर्ा 
नॅिनल यशूनयन म्हणनू एक सभा सथापन झाली ्हो्ी श्च ेरावसा्हबे एकदम सभासद झाले ना्ही् 
याच ेशम. मसू यांना मोठे आश्चय्ल वािले; कारण साऱया साव्लिाशनक चळवळी् ्ह ेपढेु असावयाचचे. 
(१८.२.८५ शम. मसू यांच ेपत्र)

धम्लशनष्ठा
। न िा् ुकामानन भयानन लोभा् ्।
॥ धम्ल तयिेजिीशव्सयाशप ्हे् ोिः ॥
। शनतयो धम्लिः सखुदिुःख ेतवशनतये ।

॥ िीवो शनतयो ्हे् रुसय तवशनतयिः॥ १ ॥
(म्हाभार्) 

अकबराचया वेळी दिेा् िां््ा नांद् ्हो्ी. धाशम्लक सश्हषणु् ा वस् ्हो्ी. श्हदं ूव म्हमदी धम्ल 
या दोन मोठ्या धमा्लच ेसाशननधय र्ूडन आले ्हो्े. तयाचा पररणाम पंश्ड्ां् झालेला मश्भ्म ्होय.

एका काळी श्हदंसुथाना्ील लोकांस ध्ड श्हदं ू ना्ही, ध्ड यवन ना्ही अिा प्ाप् झाले्या
शसथ्ीच ेवण्लन खालील िीपे् शदलेला२४ श्ोक करी् आ्ह.े 

्हा श्ोक नककी कोणाचा आ्ह े्ह ेशनशश्च् ना्ही, पण 'कलय्ी’ या िबद प्योगावरून व वतृ्ाचया 
धािणीवरून ् ो िगननाथरायांचा असावा व ् सा असला म्हणिे कदाशच् िगननाथरायांनी ्ही शसथ्ी 

BxÉ 4011--29
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सव्:चया अनभुवावरून ् ेव्हाचया शिकले्या लोकांचीच म्हणनू वण्लन केली आ्ह ेकी सव्लसाधारण 
लोकांची म्हणनू वण्लन केली आ्ह े्े ्कय्लच आ्ह;े परं् ु्ही शसथ्ी औरंगिेब राजयपदावर ये्ाच नष् 
झाली. तयाचया िलुमामळेु श्हदं ूलोकांनी आपले औदाशसनय सो्डले व ्े पनुिः सवधम्लशनष्ठ झाले. ्ी 
शसथ्ी पिेवाईअखरे शिकली. इगं्िांच ेराजय झा्यावर पनु्हा श्हदंधूम्ल व शरिस्ीधम्ल या दोन प्बळ 
धमा्लच ेसाशननधय र्ूडन आले. िां््ा प्ाप् झाली. परधम्लसश्हषणु् ा नांद ूलागली. लोकांस इगं्िी 
शिक्षण शमळाले तयाचा पररणाम काय झाला ् ो रावसा्हबेांनी क. िेकब यांना एका पत्र शनवेदन केला 
्हो्ा. मात्र ्सा का्ही पररणाम रावसा्हबेांचया मनावर झाला ना्ही. शनतयकमा्लपैकी अगदी अ्प 
िी संधया श्ला केव्हा्ही, संक्षपेसदु्धा तयांनी शदला ना्ही. एवढेच नव्ह ेपण एकशनषे्ठने एकाग् मनाने 
संधया करणयाची तयांची ल्हानपणापासनू िी सवय ्हो्ी ्ी किी शनराबाध चालेल तयाची काळिी 
्े वा्ह् अस्. “संधया करी् अस्ा शत्रंबकपं् मो्डक आले ्हो्े. तयांचयांिवळ मधयेच बोललो. 
संधया म्हणिे ईश्वराच ेआराधना ्े करी् अस्ा मधये बोल ूनये असा माझा अशभप्ाय असनू ्सा 
चालशवणयास िरी यतन थो्ेड शदवस करी् आ्ह े ्री अिा लोकांिवळ बोलले पाश्हिे; कारण 
उगाच लोकां् नाना ्क्ल  शनरावयाच.े” (३.९.५७ रो. म. उ.)

पढेु पढेु ििी तयांची पदवी बरोबरचया सव्ल लोकांपेक्षा वाढ् गेली ्िी लोकां् शनरायचया 
्का्लची भी्ी तयांना मळुीच उरली ना्ही. रावसा्हबे संधयेला बसले आ्हे्  म्हणिे संधया व दवेपिूा 
यांची उपकरण ेदणेाऱया नोकर माणसांशिवाय िवळ िाणयाचीसदु्धा इ्रांस भी्ी वािू लागली.

शनयमाने संधया करणयाचा शनश्चय रावसा्हबेांनी प्वासा्सदु्धा सो्डला ना्ही. कलकत्याचया 
१८८७ चया सफरी् अस्मानवेला आगगा्डी् बसले अस्ा पा्ली. तयावेळेस संधया न के्यास 
पढु्या मकुकामाला मधयरात्र उलिून िा् ्हो्ी. ्डबयामधये संधया करण े अप्िस् असे िाणनू 
वेळापत्रक पा्ह्ा एका सिेिनवर संधयेला परेुल इ्का वेळ गा्डी अस्मानसमयी थांबावयाची 
्हो्ी; म्हणनू तयांनी रिाह्मणास सव्ल ्यारी अगोदर करायास सांगनू ठेवली ्हो्ी. रावसा्हबे कप्ेड 
काढून व उपरण ेअगंावर पांररून ्यार ्हो्े. गा्डी थांब्ाच सिेिनचया फुलबागे्  उर्डी िागा 
पा्ूहन रिाह्मणाने आसन मां्डले व अगंास भसमलेपन करून रावसा्हबेांनी झारी ्हा्ा् रे् ली व ्े 
संधया करणयास आरंभ करणार ्ो अशससिंि सिेिन मास्र पढेु आले व अदबीने म्हणाले, “बाब ू
य्हां बैठनेकी िग्ह न्हीं!” रावसा्हबेांनी इगं्िी् तयांना मोठ्याने सांशग्ले, “मला मधयेच त्रास दऊे 
नका. मी परमशे्वराची उपासना करी् आ्ह!े” रावसा्हबेांची रागीि व भवय मदु्रा पा्ूहन अशससिंि 
सिेिन मास्र ्ेथनू चाल्े झाले.

ररी दवेपिूेला िरी रिाह्मण ठेवलेला ्हो्ा ्री रावसा्हबे सव्िः पंचाय्नाची पिूा करी् व 
शवषणसु्हस्रनामाचा पाठ म्हण्. कोि ्ळुिी वा्हणयाचा बे् अधा्ल राश्हला. वेळ अस्यास एकाद े
शदविी वैश्वदवेाची पिूा करी्. शावणीच ेमतं्र सव्: म्हण् तया वेळेस उपकरण उंबराचया लाक्डाची 
वापरी्. शी गणप्ीची पिूा व आर्ी सव्: करी्. दवे वगैरे सव्ल मतं्र शनमशंत्र् रिाम्हणांबरोबर 
म्हण्. एकादिी, शिवरात्र, शावण सोमवार ्ह ेउपोषणाच ेशदवस पाळी्. शावण सोमवारी लवकर 
ररी कोिा्लचया परवानगीने ये्. शाद्धादी कम्ल यथासांग करी्. सणवार ्होळीचया सणाशिवाय शनतय 
पाळी् व ्से करणया् तयांना अशभमान वािे.
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एकदा ररव्हनेय ूको्ड शबलावरील शनव्डक कशमिी भरावयाची ्हो्ी; परं् ु्ो शदवस सणाचा 
अस्यामळेु रावसा्हबे ये्ील की न ये्ील अिी िकंा ्हो्ी; म्हणनू तयांना पत्री शवचार्यावर 
तयांनी ना्ही म्हणनू सांशग्ले. 

श्हदंूनंी धम्लबाह् व ््लन के्यास रावसा्हबेांना खदे ्होई. “शमस फगयु्लसनचया पािवीला गेलो ्हो्ो 
्ेथे िाणाऱया लोकांक्ेड पाठ करून उप्हाराचया िेबलािी ‘क्ष' उभ े्हो्े. अिा शसथ्ी् ‘क्ष’स 
पा्ूहन आश्चय्ल वािले. तयांच ेपरुसक त्े ‘ज्ञ' यांना ्ह ेआव्ेडल अिी आिा कर्ो.” (३.१.८४ रो. 
सारांि)

शचरंिीवांचया लगनाशनशमत् श्हदं ूव इगं्ि, पािवी व मसुलमान यांना रावसा्हबेांनी पािवी शदली; पण 
मशदरेला मजिाव ्हो्ा. 

्हशम्लिेि नावाचया तयांचया बंग्या् पवूवी मांसा्हारी लोक रा्ह् ्हो्े. म्हणनू दवेाकरर्ा व 
भोिनाकर्ा शनराळी कु्डा मढेींची िागा बांधशवली व नं्र मोठे रर बांधशवले. तया् का्ही शदवस 
अशगनपिूा करी् अस्. रावसा्हबेांचा ्हा िशुचभू््ल पणा सव्लत्र शवशद् झाला ्हो्ा. वेनसलराव 
मधवपंथी ्ह ेयवनांचा सपि्ल झाले्या शठकाणा् भोिन करी् नस्. तयांना कािीयात्रा करावयाची 
्हो्ी ्ी वरील अि संभाळून पा्डणयाची वयवसथा करणयास रावसा्हबेांना मद्रासकर शमत्रांनी केली 
्हो्ी. तयाप्माण ेमुबंईपासनू कािीपयहं् रावसा्हबेांनी पत्रोपत्री केली. (१८.१२.८३) रावसा्हबेांचा 
धमा्लदाय शक्ी िास्तोक्त असे ्े धमा्लदाय प्करणा् पाश्हले म्हणिे कळेल.

असे असामानय पशवत्र आचरण िो िो लक्षा् आणावे ्ो ्ो असे वाि्े की, मनषुयाचया द्ेहा् 
परमशे्वराच ेवास्वय आ्ह े्हा िो समि आ्ह ेतयाप्माण ेपरमशे्वराला इ्का पशवत्र द्ेह बऱयाच काळा् 
वास्वय करावयास इगं्िी शिकले्या श्हदंी लोकां् शमळाला नसेल. रावसा्हबेांनी शवद्ये्, ध ंद्या्, 
लोकां्, सरकार दरबारा् िो शेष्ठपणा शमळशवला, तयाचया आ्ड सवधम्लशनष्ठा आली ना्ही. इ्की 
क्डक सवधम्ल शनष्ठा असनू परधमवीयांशवषयी पणू्ल सश्हषणु् ा रावसा्हबेांचया अगंी वस् असे. याची 
उदा्हरण ेप्करण २५ मधये शदली आ्हे् . ्ही तयांची वतृ्ी वाखाणणयासारखी आ्ह.े

आशमपालन
। रिह्मचारी ग्ृहसथश्च वानप्सथोयश्स्था । 

॥ ए्े ग्ृहसथप्भवाश्चतवारिः पथृगाशमािः ॥ १ ॥ 
। सवतेऽशपक्रमिसतवे्े यथािास्त शनषशेव्ािः ।

॥ यथोक्तकाररणो शवप्ोननयशन् परम गश्म ्॥ २ ॥

आमचया परुा्न श्हदंधुमा्ल् शवश्ह् असले्या चार प्ाचीन आशमांच े सवरूप फार 
वाखाणणयासारख ेआ्ह.े तयाचा उद्िे मनषुयमात्रास ऐश्हक (संसाररक) व पारमाशथ्लक क्याणाची 
प्ाप्ी व्हावी ्हा आ्ह.े रावसा्हबेांना िरी पाश्चातय संसकृ्ीचा लाभ शवपलुपण े झाला ्हो्ा ्री 
संसकृ् शवद्येचा तयांनी शविषे अभयास के्यामळेु व धम्लग्ंथांच े परेु आलोचन के्यामळेु आय्ल 
संसकृ्ीची व तयांची फारक् झाली नव्ह्ी. चारी आशमांपैकी ्ीन आशमांच ेधम्ल तयांचया ्हा्नू 

BxÉ 4011--29+
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पाळून झाले व चौथयाची दीक्षा रणेयास आयषुय उरले ना्ही; ना्ही्र ्ो्ही तयांनी पाळला अस्ा 
असे शदस्े. िास्ताजे्ञप्माण े(उपनयनशवधीच)े गरुूचया ररी शवद्या पढणयास िाणयाच ेवयोमान आठवे 
वष्ल धरलेले आ्ह.े तयाचया अगोदर दोन वषते तयांचया शवद्येला आरंभ झाला. ् ो आणखी १०-१२ वषते 
म्हणिे वयाचया १८ वषाहंपयहं् चालला, ्ेव्हा तयांना शिक्षण दणेारे गरुुिी ऋशष्ु् य शमळाले. तयांनी 
रावसा्हबेांना अवाप्शवद्य करून तयांच ेिील बनशवले. ज्ञानाशभरुची वाढशवली. िवेिी अधयापकाची 
िागा दऊेन शवद्यादानाची पू् ्ल्ा केली.

अिा री्ीने पश्हला आशम िो रिह्मचया्लशम ् ो अशवपलु्  प्कारे पार प्डला. परं् ु् ो कालमानाने 
वयाचया २५ वषवी नं्र पार न प्ड्ा १८१९ वषाहं्च पार प्डला पढेु नोकरी लाग्ाच भिुेस शबऱ्हा्ड 
के्यावर शनयशम् ग्ृहसथाशमाला आरंभ झाला. रिाह्मण ग्ृहसथाने वेदपठण करावे ्ही िी िास्ताज्ञा 
आ्ह े् ी पाळणयाकर्ा १८६४ साली दसऱयाचया म्ूुह्ा्लने ऋगवेदाची संथा रावसा्हबेांनी रे् ली. (रो. 
उ.) संश्ह्ेच ेपढण ेकधी कधी वे. नारायणभट् गा्डगीळ यांचया बरोबर ्हो् असे.

या आशमा् अस्ा अगदी या चररत्राचया प्ारंभी शदले्या श्ोकां् िे ग्ृहसथाशमाच ेवण्लन 
आ्ह े तयाप्माण े तयांच े आचरण ्हो्े. ्ह े मागील चररत्रावरून शदसनू येईलच. शर््ीय आशमाची 
मया्लदा पतनीचया ्हया्ीपयहं् सांशग्लेली आ्ह.े तयाप्माण े तयांचा ्हा आशम तयांची शप्य पतनी 
१८७९ साली शनव ््ल्यावर संपला. नं्र ्े मलुाच े लगन १२ वया वषवी करून दऊेन आपण 
वानप्सथाशमा् शिरले. “शचरंिीवास ११ वे सरून १२ वे वष्ल लागले आ्ह.े आ्ा तयाचा शववा्ह 
करून आपण मधयसथ असावे असा शवचार आ्ह.े” (वे॥ वामनराव िोिी बवुांना पत्र) मधयसथ ्हा 
वानप्सथाशमशवषयक िबद आ्ह.े

। म्हशष्ल शप्दृवेानां गतवाऽनणृयं यथाशवशध ।
॥ पतु्रे सव्ल समासजय वसेनमाधयसथमाशश्िः ॥ १ ॥

रावसा्हबे वानप्सथाशमा् शिरले म्हणिे वनां् िाऊन राश्हले नव्ह्े. परं् ुयांची िी िागा 
रा्हणयाची ्हो्ी ्ी शवशवक्त सथली म्हालकमीचया वािेवर ्हो्ी. तयावेळेस आसपास वस्ी नव्ह्ी. 
यांचया बंग्याच ेपश्ह्या मालकाने शदलेले नाव 'आशम' असेच ्हो्े. ् े आ्ा ्ह ेवानप्सथाशमाप्माण े
आ् रा्ूह लाग्यावर साथ्ल झाले. वानप्सथाने वनय पदाथाहंच ेसेवन करावे असे िास्त सांग्े. पतनी 
शनव ््ल्यावर का्ही शदवस शलंबाचा पाला वािून एक गोळा सकाळी भक्षण करी् अस्, परं् ु
रावसा्हबेांच ेखाण े शदवसां्नू दोन वेळा पषुकळ दधू रा्लेली कॉफी व दोन वेळा िा्योदन व 
रात्री शिळी दिमी या्ूहन अशधक पौशष्क नव्ह्े. अनेक ऋ्सुंभव भाजया सेवन करणयाचा तयांचा 
नेम असे. “भािी पाठशवण े्ी कािली, चवईच ेकांद,े भारंग कु््डयांचया िेंगा, ्ेरे अळं, बाबलीची 
भािी इ.” अिी पते्र गावचया कारकुनास िा्. भोिनोत्र चांग्या प्कारे केलेला शव्डा व मधयं्री 
शचकणी सपुारी सेवन करी्. मध्या वेळी थो्ेड बदाम व ख्डीसाखर खा् अस्.

१८८१ साला् तयांचया शचरंिीवांच े लगन झा्यावर, १८८३ सालापासनू मकु्त ्होणयाची 
इच्छा२५ तयांचया मना् उतपनन झाली. अथवा िी सवाभाशवकपण े्हो्ी ्ी प्बल झाली. बाळकृषण 
िास्तीबवुा फ्डके२६ म॥ु वाई यांना तयांनी शलश्हले- “प्ाशणमात्र प्कृश्वि शदस्ो तयाच ेउदा्हरण ्ह े



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 817

पत्र. आपण माशन्ा् ् से अद्याशप का्ही ना्ही. शत्रशवध ंनरकसयेद ंर्ारं नािनमातमनिः । ् ी सव्ल अद्याशप 
उर्डी शदस्ा्. बंद करणयाचा माग्ल्ही दसु्र शदस्ो. अिा सथली वयवसाय शवपरी् अस्यामळेु 
साधसुमागम दलु्लभ. मकु्त असनू बद्ध व बद्ध असनू मकु्त. तया्नू काय नारायण ््ड लावील ्ी खरी. 
भा. सकं. ११ अ. १४ श्ोक २५ िीका- मासादव्लक  शि्ाशन लोभवश् असे शसद्ध म्हण्ा्, याची 
ओळख किी व्हावी !” (३.११.८१)

“शी. शविदु्धानंद सवामींस२७ शिरसाष्ांग नमसकार सांगावे उतपद्यन्े शवलीयन्े दररद्राणा मनोरथािः 
या नयायाने आमची आसरुी संपत्ी, िां्ी व सौखय शवस्ारी् ना्ही, ्ेणकेरून सखुदिुःखाच े्रंग 
उद्भव्ा् ्े ्त्् ्प्ारबधसंक्षया् ्शच्छनन व्हावे म्हणनू अनगु््ह माग्ो.”’

(३०.५.८३ च ेदवेनाथ िास्ती यांना पत्र) 

“कथा करणयाच ेमना् ये्े परं् ुअद्याशप शवणा उचलणयाची माझी योगय्ा ना्ही.” 
(बळवं्राव िोिी यांना पत्र) 

शचरंिीवांच े लगन के्यावर तयांना िरा मोकळे वािू लागले. “का्ही कालपयहं् का्ही अिंी 
वचना् बद्ध ्हो्ो ्ो आ्ा भगवतसत्नेे मकु्त झालो ्ही आनंदाची गोष् आ्ह.े आ्ा मी आपला 
मकु्त श्ह्ेच्ुछ असनू सवाहंच ेक्याण इशच्छ्ो. ्ही शसथ्ी ईश्वराचया अनगु््हानते प्ाप् झा्यामळेु आ्ा 
दगध्हस्, दगधशिव्ह ्होणयाचा शविषे संभव ना्ही म्हणनू ईश्वराचा धनयवाद गाऊन ्ह ेपत्र परेु कर्ो.” 

(ब्डोद्याच ेरा. रा. सदाशिवराव बापि यांना ५.४.८४ च ेपत्र)

“संशच् व शक्रयमाण ह्ाशवषयी बाळकृषण िास्ती बवुा यांचा शसद्धा् काय ्हो्ा ्ह ेसमिणयाची 
इच्छा आ्ह.े सांप््चया श्ववृ् ीचा कंिाळा आला आ्ह.े ्थाशप प्वा्हप्ी् काय्ल चालले आ्ह.े 
'मा्े संगोऽसतवकम्लशण' ्ह े अद्यापी साधय ना्ही. सखु दिुःख ्ह े शदनराशत्रव् ् अलंघय आ्ह.े म्हणनू 
सव्लथा अशभमान ्िुण े्हा उत्म पक्ष. ्ो ्िुणयास आतमानातमसवरूपाचा शनशदधयास पाश्हिे. ्ो 
अनाशमयांना, परसेवे् काल रालशवणाऱयांना दिुःसाधय शदस्ो. आपण आणखी नरशसं्ह िास्तीबवुांनी 
एकशचत् ्होऊन उपाय योिावा. द्ेहप्ारबध सिु् ना्ही परं् ुआणखी बराच अभयास क ््लवय आ्ह े
इतयलं. 

(२९.७.८३ च ेवासकुाका आठ्ये यांना पत्र)

या आशमा् ७।८ वषते काढ्यावर रावसा्हबेांच ेलक्ष च्थुा्लशमाक्ेड गेले ्हो्े. “मला आ्ा 
संनयास घयावा असे वाि्े. लोक म्हण्ा् शवशां्ी घया. शवशां्ी आणखी किी अस्े?” 

(३०.१.१८८५ च ेबापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र)

कलकत्यास िा्ाना अथवा ये्ाना कािीस िाणयाचा रावसा्हबेांनी प्रा् ठेशवला ्हो्ा. 
तयांना पढेु वािू लागले की ्ेथे एक वा्डा आपण शवक् घयावा अथवा बांधवा. प्शसद्ध बाराम्ीकर 
यांचया वा््डयाची समग् िागा शवकावयास शनरा्यामळेु ्ी रणेया कर्ा मनुसी माधवप्साद यांना 
१६.६.८४ रोिी शलश्हले ्हो्े ्ो बे् िळूुन आला ना्ही. पढेु ८७ चया माच्ल मश्हनयां् दगुा्लराि 
अथवा रिह्मराि इ. म्हाराषट् रिाह्मण लोकांचया वस्ी् एखाद ेरर शमळेल ्र शवक् रणेयास शम. 
वािपेयी यांना शवनं्ी केली ्हो्ी. ्हा्ही संक्प ््डीस गेला ना्ही.
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“मी अतयं् गरीब मनषुय ् थाशप अद्याशप िी्ोषण सखुदिुःखषे ुइ. र्दंाची वयथा ्हो्े तया शववंचने् 
आ्ह.े असो आपली कृपा आ्ह े् र तयापासनू सिेुन.” (७.५.८८ च ेगरुुिी सवामी ्हरर्हर िास्ती द्रवी्ड 
यांना पत्र) कािीस िाऊन राश्ह्याने ्ेथे संनयस् वतृ्ीची दशुम्लळ माणसे तया वेळेस ्हो्ी तयांपैकी 
शी शविदु्धानंद सवामी ्हो्े. तयांचया कृपेने संनयस् वतृ्ी प्ाप् व्हावी अिी रावसा्हबेांची इच्छा ्हो्ी 
परं् ुपरमशे्वराची नव्ह्ी म्हणनू आयषुय आिले.

ला गलूचालनाचा श्िकारा
। लिःिलूचालनमधश्चरणावपा्म ्। 
॥ भमूौ शनपतय वदनोदरदि्लनं च ॥ 
। वाशपण्डदसय कुरु्े गिपुंगवस् ु। 

॥ धीरं शवलोकयश् चािुि्ैश्च भुकं्त ॥ १ ॥ 
                                            (भ्ृ्ल्हरी) 

इ्कया गणुांच े वास्वय अगंा् अस्यावर रावसा्हबेांना स्हिीच लांगलूचालनाची नाव्ड 
्हो्ी.

जयाचया अगंा् चांगले गणु ना्ही् तयालाच काय्ल साधनू रणेयाकर्ा लांगलूचालन करावे 
लाग्े. लांगलूचालन ्ह े कोण्ा्ही कमीपणा भरून आणणयाकर्ा शदलेली लाच ्होय. श्चा 
श्िकारा ्ेिसवी परुुषाला असलाच पाश्हिे.

समािा् विन
। नाशभषकेो न संसकारिः शसं्हसय शक्रय्े वने । 

॥ शवक्रमाशि्ल्सतवसय सवयमवे मगृेनद्र्ा ॥ १ ॥

आपले लोक ऐक्ील इ्के समािा् विन वाढावे ्ह ेएक रावसा्हबेांचया धयेयांपैकी धयेय ्हो्े. 
्े धयेय या सव्ल गणुांनी रावसा्हबेांनी साधय केले ्हो्े. याशवषयीचा दाखला १८६३ सालापासनू 
शमळ्ो.

तयासाली १० माच्ल रोिी वामन आबािी मो्डक (िे िवेि एश्फसिन ््हायसकूलच ेशप्शनसपॉल 
झाले ्हो्े ्े) यांनी पढेु शद्याप्माण ेरावसा्हबेांना पत्र शलश्हले-

“मुबंई शसशव्हलसशव्ह्लसमध्या का्ही मोठ्या विनदार लोकां््ही ्मुच ेविन चांगलेच आ्ह ेव 
तयाप्माण ेमुबंईचया कुबेरपतु्रां् आ्ह.े” मतु्कुुमार सवामी शसलानच ेप्शसद्ध बॅररसिर ्ह ेरावसा्हबेांचया 
गणुांच ेएक प्िसंक ्हो्े. तयांनी रावसा्हबेांना शलश्हले- “आप्या असंखया् दिेबांधवांची शसथ्ी 
सधुारणयाचया काया्ल्ूहन दसुरे उननश्कारक काय्ल कोण्े आ्ह!े ् मुचा ्हवेा करणारे पषुकळ अस्ील. 
पण ्मु्ही ्हाक्ल नेस, पिन व री्ड यांच ेकचच ेचलेे ना्ही. तयांनी सोदा्हरण व सोपपत्ीक शिक्षण 
्मु्हास शदले आ्ह.े”
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“साव्लिशनक कामा् ्न, मन व धन अप्लण करून प्ामाशणकपण ेवागणार ्मु्ही या खलोशच्, 
सवाथ्लशनष्ठा व िाठ्य यांनी शविष्, वालकुामय, शनि्लल, शनवकृ्ष अिा मरुप्दिेा् मधयेच आढळणारी 
्हरर््णृाच्छाशद्, नयनानंदकाररणी, िलमय वनसथली आ्हा्. ्मुची शवचारसरणी व ज्ञान यांची 
क्पना ्मु्ही जया लोका् दवैयोग ने येऊन प्डला आ्हा् तयांना सवपना््ही व्हावयाची ना्ही. 
्मुचयाबद्ल पजूय बदु्धी तयांनी कृ्ीने ना्ही दाखशवली ्री शचं् ा ना्ही; पण मना् ्री बाळगणयास 
तयांना ्मु्ही भाग पा्डाल. इ्की लोकक्याणाची सामग्ी ्मुचयािवळ आ्ह.े लोकक्याणाच े
नवे माग्ल िोधणयाची अवशयक्ा ्मु्हास ना्ही शकंवा ्मु्ही ्े करू िकाल असा शवश्वास उतपनन 
करणयास कोठून प्माणपत्रे आणावयास नको्. इगं्ि लोकांनी अनयत्र िे िे केले आ्ह ेतयाची तयाची 
नककल येथील पररशसथ्ीप्माण ेथो्डाब्ुह् फरक करून ्मु्हांस करण ेआ्ह.े अिीच प्िसंा करणारे 
दसुरे लोक ्हो्े.”

“्मुच ेनागररक या दृष्ीने सव्ंत्र बाणयाच ेव ््लन पा्ूहन व साव्लिशनक श्ह्ाकर्ा ्मु्ही ्न, मन, 
धन अप्लण करी् आ्हा् ्े पा्ूहन मी ्मुचा एक िबर प्िसंक बनलो आ्ह.े मला ्मुचयासारखया 
लोकांच ेफोिो तयाकर्ा केले्या बकुा् ठेवावयाच ेआ्हे्  म्हणनू शमळेल श््कया लवकर मला 
एक प्् पाठवनू द्यावी.”

(नवरोिी फद्लनिी यांच े२५.८.७७ च ेपत्र)

“्मुच ेनाव ऐशकले की बा्हरेगांवचया लोकांना धास्ी भर्े.”२८ (२२.७.१८७७ च ेआदतेसर 
फ्ामिी मसू यांच ेपत्र) असा धाक मुबंईचया लोकांस्ही वािे. “्मु्ही आमचा क्ड रऊेन आमचया 
पक्षाच ेसमथ्लन करणयास उभ ेराश्हले् म्हणिे िे काम ्होईल, ्े मोठ्या सेनेचया ्हा्नू ्होणार ना्ही” 
असे ्डॉ. बलेनी यांनी रावसा्हबेांना कळशवले ्हो्े. (प्करण ४१ पा्हा)

एकदा थोरले शीमं्  ्कुोिीराव ्होळकर सरकार यांची साव्लिशनक री्ीने समारंभ करून 
संभावना करावयाची ्हो्ी. तया् रावसा्हबे प्मखु ्हाे्े. या समारंभाचया शवरुद्ध का्ही म्ंडळी ्हो्ी. 
श्ने एक दोन ्ूह्ड पोरे ्हा्ािी धरून या समारंभा् का्ही बख्ेडा करून तयास गालबोि लावणयाचा 
बे् केला ्हो्ा. ्ी गोष् रावसा्हबेांचया कानी वेळेवर आली. तया दो्होपैकी एक ्र शीमं्  ्होळकर 
सरकार यांचा ओिाळा ्हो्ा. ्ह ेिाणनू रावसा्हबेांना थो्डा शवसमय वािला व शकंशच् दिुःख झाले. 
सभचेी वेळ ्हो्ाच रावसा्हबे सभे्  शिर्े आ्हे्  ्ेच वरील दो्हो्ील एक तयांचया निरेस प्डला. 
तयाने रावसा्हबेांची रागीि मदु्रा पा्ह्ाच बा्हरेून पळ काढला व रावसा्हबे सभे्  शिर्ाच दसुरा 
इसम कोठे आ्ह े्े पा्ूह लाग्ाच ्ो सभे् नू उठून आप्या शमत्राचया वािेने दरू शनरनू गेला. 

मुबंई् एक प्शसद्ध पारिी सशुिशक्ष् ग्ृहसथ एका गिुरा्ी पत्राच ेएश्डिर ्हो्े. तयांचयाशवरुद्ध 
दसुऱया एका पारिी व गिुरा्ी व ््लमानपत्रा् का्ही बेअरिचू े लेख वष्लभर ये् गेले. तयांनी तया 
पत्राचया मालकावर शफया्लद केली. तया कामी चीफ प्ेशस्ेडनसी मशॅिसटे्ि यांचया कोिा्ल् ्ो गनु्हगेार 
ठरून तयास १००० रु. द्ंडाची शिक्षा १८८२ ् झाली. बवते यांचया खि्या् केसरी व मराठा 
यांचया अशधप्ीस झालेली शिक्षा पाश्हली म्हणिे मशिसटे्िने गनु्हगेारावर फार दया केली, अिी 
िीका पषुकळ व ््लमानपत्रा् आली. परं् ुकेसरी व मराठा यांचया अननभुशवक, ्रुण व शवद्यालया्नू 
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नकु्ेच बा्हरे प्डले्या रािकीय लेखकांस, प्श्वादी ्हा लोकां् सनमानय अस्यामळेु तयाची 
बेअरि ुकरून फार नकुसान न करणाऱयांना, सपष्ाथ्ल, क्डक पण सभय भाषा वापरणाऱयांना, अतय्प 
मातसय्ल दाखशवणाऱयांनासदु्धा कैदचेी शिक्षा झाली; पण या पत्राचया वदृ्ध, अनभुशवक, धाशम्लक 
लेखकास, आप्या स्हकारी बंधचूी प्च्छननाय्ल िबदा् बेअरि ुकरून कायमच ेनकुसान करणारी 
ग्ामय भाषा वापरणाऱयास, मातसया्लने भरले्या परुुषास नसुतया द्ंडाची शिक्षा ्हो्े! यास्व येथेच 
न सो्ड्ा लायरिरी्नू या वतृ्पत्राला अध्लचदं्र द्यावा असे म्हणनू तया खि्या्ील शनकालावर 
शदले्या सव्ल वतृ्पत्रकारांचया म्ास्ह एका पािवी ग्ृहसथाने रावसा्हबेांचयाक्ेड व नेशिव्ह िनरल 
लायरिरीचया२९ वयवसथापकांक्ेड कागद पत्र पाठवनू शदले. पढेु असे आढळून आले की, तया पत्रावर 
अिा खासगी संसथे् बश्हषकार रालणयाच ेकारण ना्ही, असे रावसा्हबेांनी म् शदले. ्ेव्हा तया 
पािवी शमत्राने रावसा्हबेांना एका पत्री शवनं्ी केली की, ्मु्ही मला पाशठंबा शद्याशिवाय मला या 
भानग्डी् यि येणार ना्ही, ्मु्ही म्हणाल ्से ्होईल.

थािाची पण वयवशसथ् रा्हणी
 ॥ िनाकीण्ल मनये ्ुह्व्हपरी्ं ग्ृहशमव ॥

                                                     (िाकंु्ल)

रावसा्हबेांची रा्हणी मोठ्या थािाची असे. मोठा३० बंगला, गा्डीरो्ेड, गाई, म्हिी, ्हररण,े कु्रे 
इ. पि;ू मोरे, कबू् रे, पोपि, शचमणया इ. पक्षी; ्बेले, गेठे, शपंिरे व बागबगीचया व कारंिी इ. 
आरामसथले; यांची वयवसथा ठेवणारे रो्ेडवाले, गोवारी, ग्डी, माळी; ग्ृहकृतये चालशवणारे चाकर 
नोकर; गावाची, वशकलीची वगैरे काम े चालशवणारे कारकून, व आप् इष् यांचा मोठा पररवार 
रावसा्हबे एखाद्या संसथाशनकाप्माण े अथवा ब््डया ि्हागीरदाराप्माण े िवळ बाळग् अस्. 
तया वेळचया संसथाशनकांच ेअथवा ि्हागीरदारांच ेवण्लन करावयाच े म्हणिे असे की वा! तयांचा 
केवढा पररवार! कोण अदंाधुदंी! यिमान कोठे आ्हे्  असे एकाने शवचारले ्र तयाचा िबाब काय 
शमळावयाचा ्े पढुील श्ोक बरोबर वण्लन करी् आ्ह.े

। केशचशननद्राग्ािः केशच् ्कथयश् बश्हग्ल्ािः ।३१

॥ केशचदन्ग्ल्ािः केशचननो िाने कवग्ा इश् ॥ १ ॥

या श्ोकां् वण्लन के्याप्माण े अगदी बर्ुहकूम एकाची दाद दसुऱयाला नसावयाची. परं् ु
रावसा्हबेांनी पश्ह्या म्हणिे िनुया थािाच े वैभव सांभाळले ्हो्े व तयाबरोबर इगं्िी राजयां् 
शदसनू येणारी वक्तिीर वयवसथा संभाळली ्हो्ी.

कोणी आ्यास एक मनषुय पढेु येऊन तयास कचरेी् बसवी. रावसा्हबेांक्ेड काम अस्यास 
तयाच ेनाव व काम काय आ्ह े्े शदवाणिी एका लांब ्डायरी् शल्ूहन रावसा्हबे ररी अस्यास 
लागलेच ना्ही्र आ्यावर तयांचयाक्ेड पाठवनू दणेया् येई व वेळ नेमनू भिे ्हो् असे. ब्ुहििः 
्े मखुय लायरिरी् अगदी सकाळी सनानसंधया आिपनू बस् अस्. तया् प्शवष् ्हो्ाच उिवया 
बािलूा मोठ्या ्छापील अक्षरांनी इगं्िी् शलश्हले्या ३ शनयमांची फळी िांगलेली शदसे.
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१. वेळ ्हा शवत्ा्ूहन अशधक मू् यवान आ्ह.े३२

२  िे आि ्मुचया ्हा्नू ्होणयासारख ेआ्ह े्े उद्यावर ढकल ूनका.३३

३. प्तयेक वस् ुठेवणयाला शनराळी िागा राखनू ठेवा व तया िागेवर ्ी वस् ूठेवा.

्ही एकंदर वयवसथा प्हा्ाच आधीच लोक चपापनू िा् व ठाकठीकपणाचा ध्डा प्तयक्ष 
दि्लनाने शिक्. ्ो अनेक वयाखयानां्ूहन व लेखां्ूहन पररणामकारक ्होई.

आ् शिर्यावर तयाचया कामाची चौकिी ्होऊन पढुची वयवसथा लागे व ्ो पर् िाई व 
पर् िा्ाना पा्ही ्ो दसुरा मनषुय रावसा्हबेांची भिे रणेयास नेम्यावेळी ्यार असलेला आ्ह.े 
कोणाची दाद लागली ना्ही असे केव्हा्ही झाले ना्ही. सव्ल खासगी व साव्लिशनक काम ेवेळेवर ्हो् 
अस्.

सेवकपे्म
रावसा्हबेांच ेसेवकांवर पे्म फार असे. शीमं्  लोकांस सेवकांची िरूरी तयांचया परावलंबनाचया 

मानाने अस्े व तया िरूरीचया मानाने शीमं् ांच े पे्म सेवकांवर अस्े. िास् प्माणा् नस्े. 
परं् ु रावसा्हबे िे सेवकांवर पे्म करी् ्े ्े आप्या कुिंुबां्ील एक आ्हे्  असे समिनू 
करी्. परकेपणाला िागा तयांचया मना् शमळ् नसे. लवकर उठणयाचया, लवकर शनिणयाचया, 
शम्ा्हाराचया३४ वगैरे चांग्या सवयी तयांना रावसा्हबेांबरोबरच ि्ड्या अस्यामळेु तयांची प्कृ्ी 
वारंवार अथवा फार शबर्ड् नसे. शबर्ड्यास ्डॉकिर शकंवा वैद्य यांच ेयेण ेरोि अस्यामळेु व 
रावसा्हबे तयांचया क्ूडन योगय उपाय वेळेवर करी् अस् तयामळेु वयाधीशनरसन लवकर ्हो् असे. 
िे कारकून व नोकर येथे िवळ अस् तयांची वयवसथा रावसा्हबेांचया प्तयक्ष दखेरेखीखाली ्हो् 
असे. ्िी गावावरचया सेवकांची्ही ्हो् असे. “्मुचया पायांनी आम्ही चाल्ो. ्े मिबू्  असले 
पाश्हिे्.” (शवषणपुं् िोगळेकर यांना पत्र) शकतयेकांचया ग्ृहशसथ्ीक्ेड रावसा्हबे लक्ष परुवी्. 
“आप्या येथे दभु्े ना्ही ्र ्हाल ्हो् अस्ील म्हणनू एक गाय शवक् घयावी व खच्ल गावखा्ी 
रालावा.” (माधवराव शदवा्डकर यांना पत्र) असे पे्म सेवकांवर के्यामळेु रावसा्हबेांक्डील का्ही 
नोकर शपढीिा् सेवक ्हो्े.

िनावरांच ेपे्म
रावसा्हबेांच ेिनावरांवरसदु्धा पे्म असे. रावसा्हबेांची सेवा बरीच वषते इमानाने करून तयांचा 

्हरणया नावाचा एक रो्डा १८७० साली मरण पावला. तयाची नोंद तयांनी रोिशनिी् समरणाथ्ल करून 
ठेशवली आ्ह.े तयाच ेमृ्  िरीर तयांचया मना्नू कोकणा् आप्या इनामी गावी नेऊन परुावयाच े
्हो्े; परं् ुशदवस ्हो्े पावसाळयाच ेम्हणनू ्से कर्ा येईना. याकर्ा रावसा्हबेांनी एक िस्ाचया 
पत्याची पेिी करशवली व आ् खाली वर मीठ रालनू मधये रो्डा ठेवनू आ् आणखी अबीर 
बकुका व कापरू रालशवला. तयावर एक िाल पांररूण रालशवली. वर्ी फुलांचया माळा रालनू ्ी 
पेिी बंद करशवली. दसुऱया एक लाक्डाचया पेिी् ्ी पेिी रालशवली व मुबंई मयशुनशसपाशलिीचया 
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आरोगयखातया्ील वररष्ठ अममलदारांची परवानगी आणनू मुबंई्च तयांनी दाखवनू शदले्या एका 
िागी परुून िाकले.

याचप्माण ेरावसा्हबेांनी आपले आव्ड्े ्हररण मृ्  झा्यावर रा्हतया बंग्याचया आवारा् 
एका विवकृ्षाचया ्छायेखाली वर िाल रालनू परुून िाकले.

मुबंई सो्ूडन म्हाबळेश्वरी शकंवा इ्र शठकाणी बरेच शदवस र्हावयास गे्यास, “माझया माेरांक्ेड 
लक्ष द्या' म्हणनू ररी असले्या वयवसथापकास मदु्ाम शल्ूहन िा् असे.”

एकदा एक रसायण रावसा्हबेांनी ररी ्यार करशवले ्हो्े. तयाची भट्ी उ्डदाचया भाकऱया् 
लाग् असे तया भाकऱया चदं्या नावाचा एक पा्डा खा् असे. तया तयास फार मानवनू ्ो मस् झाला 
्हो्ा. तयास कोकणा् पाठशवणया् आले ्ेथे तयाला साखळद्ंडाने बांधावे लागे. रावसा्हबे नं्र 
एकदा कोकणा् गेले ्हो्े. चर्ाना वप्क्री्डा करून आ्यावर तयाची शिगंे मा्ीने भरलेली पा्ूहन 
साखळद्ंड्ही ्ो्ूडन िाकणयाचया तयाचया गोष्ी ऐकून रावसा्हबेांना फार कौ्कु वािले.

्हशम्लिेि बंग्या् ‘िॉमी' नावाचा एक बोका रावसा्हबेांचा आव्ड्ा असे. नसु्ा दगुधा्हार 
करून व्र्सथ असे. म्हणिे उंदराची श्हसंा केव्हा्ही करी् नसे. थो्डा अधािी असे. अिीण्ल झा्यास 
दवुाहंकुराच ेभक्षण करणयाची िी उपि् बदु्धी सव्ल मािा्लरा् अस्े ्ी तयाचया कामी येई; परं् ुएका 
अशधक भक्षणाच ेप्संगी ्ी शनरुपयोगी ठरली. व तयास आसननमरण शसथ्ी प्ाप् झाली. रावसा्हबे 
ररी नव्ह्े. रात्री ररी आ्यावर तयाने शवव्हळ् आप्या यिमानास वतृ् कळशवले. रावसा्हबेांनी 
तयास सईुचया अग्ावर रा्हील येवढे ्ाम्र भसम सव्: शदले ्ेवढ्याने तयास ओकारी येऊन दरदरून 
राम सिुला व ्ो सावध झाला व लवकरच पवू्लव् ्शनरामय झाला.

कोकणचया गावी भा्ाची ने आण करणयाकर्ा बैलांचया िो््डया ठेवले्या अस्. उन्हाळे 
शदवसा् बैल िरा थक्ा् म्हणनू तया शदवसा् काम लाग्यास ्त्रसथ कारभाऱयांना रावसा्हबे 
शल्ही्- “ख्ेड शकंवा काप येथील पर्भा््डयाचया गा््डया शमळ्ा्, तया ररी पोचवावयास भा््डयाने 
करून खच्ल माझ ेखासगी खातया् शल्हावा कारण आमची गरेु अशलक्ेड बरीच थकली आ्हे् . 
तयास दोन खपेा इ्कया चालीचया कमी झा्याने आमच ेश्ह् आ्ह.े रे्ेड वळणयास (आ्डगावास) 
पचवावे ्े फार थकले आ्हे् .”

“नागरकीच ेवेळी गरुांस पें्ड शकंवा उ्डीद द्यावे.” (२०.१.८४)

वरकस गावा्ील गरेु उन्हाळया् थक्यास तयांना पें्डी्नू शकंवा दाणया्नू मीठ रालावयास 
सांग् व पंधरा शदविी २ िरे कांद ेरालावयास सांग्. आप्यायेथील वदृ्ध िनावरे पांिरा पाेळा् 
न पाठशव्ा तयांना गावी पाठवनू तयांची शनगा चांगली ्होईल अिी वयवसथा करवी्.

संसारा् दक्ष्ा
न भयंचाशस् िाग््िः

ब्ुहििः िे शवर्ान अस्ा् ् े वयव्हारदक्ष नस्ा्. कदाशच् वेळाचया अभावी तयांना वयव्हाराक्ेड 
लक्ष द्यावयास वेळ नस्ो. तयामळेु वयव्हारदक्ष्ा तयांना प्ाप् ्हो् ना्ही; परं् ुरावसा्हबे ्ह ेफार 
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शवर्ान व फार वयव्हारदक्ष ्हो्े. शवद्यावयासंग, सरकारी व खासगी इ्र साव्लिशनक काम ेकरून 
दक्ष्ेने संसार करणयाएवढी तयांची निर बारीक ्हो्ी. ्हा एक रावसा्हबेांचया सवभावाचा शविषे 
आ्ह.े ररची शनतयाची काम ेकोण बरोबर करी् आ्ह,े कोण करी् ना्ही ् े मा्डीवरून खाली भोिनास 
ये्ा िा्ा लांबवर निर िाकून ्ेव्हाच रावसा्हबे बर् अस्. तयामळेु तयांचया ्ुहकमाबा्हरे अथवा 
शनषकाळिीपण ेकोणी कोण्ी्ही गोष् करील ्ह ेिकय नव्ह्े. 

“ग्डी रर झा्ड्ील ्ेव्हा कपािे झा्ड्ाना गलास म्हणिे काचचे ेसामान तयास िपावे ना्ही्र 
फो्ूडन िाक्ील.” 

(३०.१.८६ च ेशवषणपुं् िोगळेकर यांना कलकत्या्ूहन पत्र)

“आिरोिी प्यागा्ूहन एक मण आवळे गेले आ्हे्  तया्नू २०० पयहं् बरणी् मरुवनू ठेवावे. 
शचनी मा्ीची बरणी मोठ्या ्ों्डाची आ्नू गलेि म्हणिे चकाकीदार अस्े ्ी घयावी; या 
प्कारचया बरणया आप्या ररा् पषुकळ आ्हे् , तया्नू एकादी मोकळी अस्यास नवी रणेयाच े
कारण ना्ही.” 

(वामनराव मं्डशलक, रावसा्हबेांच ेपु् ण ेयांना १७.२.८५ च ेपत्र)

“यापढेु िे ्पू पाठवावयाच े्े प्थम ्पेली भर्यावर चांगले रट् शथिेपयहं् ठेवावे, नं्र वर 
केळीच ेओले पान रालनू बांधले ्हो्े ् से न कर्ा चांगली दोन सकुव्े लावनू बांधावे व मणेकाप्ड 
चांगले मिबू्  बांधावे व रट् बांधावे म्हणिे ्पू बा्हरे येणार ना्ही. पवूवीच ेशकंशच् पा्ळ ्होऊन 
बा्हरे ्पेलीस लागले ्हो्े.” कलकत्यास अस्ा ररच े्पू मुबंई्ूहन रावसा्हबे आणवी् अस्.

िे् ांचा अथवा गावचा मालक दरू असला म्हणिे नीि वयवसथा तया िे् ांची अथवा गावाची 
्हो् ना्ही असा अनभुव आ्ह;े परं् ुरावसा्हबेांची बदु्धी सव्लगामी अस्यामळेु ्े आप्या िमीन 
िमु्याची वयवसथा दरुून पत्रोपत्री करू िक्, असे तयांचया गावावरील कारकुनांिी पत्रवयव्हार 
आ्ह े तयावरून शदस्े. नवी िे् ी पा्डण,े िंगलावर निर ठेवण,े नोकर ठेवनू ररी िे् ी करण,े 
तयाकर्ा बैल व रे्ेड बाळगण े्ही सव्ल काम ेकारकुनांक्ूडन रावसा्हबे करून रे् . तयांना वेळ कसा 
शमळे ह्ाच ेआश्चय्ल वाि्े.

यिमानाची समिू्  कारकूनम्ंडळी किी राल्ा् ्े्ही तयांना शवशद् ्हो्े.

“पाऊस ्ेथे िसा प्ड् आ्ह ेअसे शलश्ह्ा ्सा येथे्ही प्ड् आ्ह.े ्ही भगवं्ाची सत्ा. शभण े
शकंवा ओर्डण े्ह ेअगदी अयोगय आ्ह.े ्होणार ्े ्हो् आ्ह.े सव्ल इसिेिीचया मागे सव्ल नफे व नकुसाने 
्हो् आ्हे् च. ् मु्ही कुळांचया ् फते ने एकच बाि ूधरून चाल्ा याचा अथ्ल मला समि् ना्ही. उलि 
तयांना असा प्श्न करो की जयांनी करारनाम ेशल्ूहन शदले तयांचया अनमुानाचया बा्हरे िर दपुपि उतपनन 
्हो्े ्र ्े मला एक दाणा िास् दे् े काय? अथवा मला ्री माग्ा ये्े काय? िर असे असेल ्र 
्े म्हण्ा् असाच इनसाफ आ्ह.े ्मु्ही धीर धरून काम चालवावे.” (२५.६.८६) 

“कुळांबद्ल सालमिकुरी नकुसानी आ्ह ेम्हणनू ्े अधतेली रणेयाशवषयी सांग्ा्. पेस्र नफा 
झा्यावर तयाची अधतेली दणेयास रािी अस्ील ्र ्से्ही ठराव कबलू कर्ा ये्ील; परं् ुनफा 
्ेवढा दसुऱयाचा व नकुसान मी एकि्याने सोसावे ्ही री् मला पसं् ना्ही.” (२२.८.८६)
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दसुऱयावर शवसंबणाऱया कारकुनास रावसा्हबे शल्ही्िः-लावी पक्षीण आशण श्ची शपले ्ही गोष् 
२५०० वषते ्री अनभुविीर ठरली आ्ह.े

आमच ेयिमान मोठे आ्हे् , उत्म वकील आ्हे्  या रमें्डीवर िाऊन गावावरील कारकुनांस 
गैरफायदा व ््लन केव्हा्ही न करणयाची रावसा्हबेांची सक्त ्ाकीद असे. “वैद्याचा मलुगा बचनाग 
उगाळून यथाशसथ् पयाला ्र बचनाग अपकार करणारच. वकील ररचा म्हणनू वकीलाचया ररचया 
म्ंडळीने कायदा सां्ूडन व ््लन करून उपयोग ना्ही.” 

(गावचया कारकुनास पत्र) 

“िे आबें फळयाकर्ा ्ो्डावयाच ेतयांच ेबंध ेरंुद अस्यास तयाची ्बुिो्ेड चांगली ्हो्ा्. 
म्हणनू बुंध े िमीनीच े खाली एक ्हा्भर मोकळे करावे आशण ्ुंबिो्ड अरकसनू पा्डावे.” 
(२७.१.८४)

खाली शलश्हलेली गोष् ्हमिेा धयाना् ठेवावी, “्मु्ही शलश्ह्ा आबंयाची लाक्ेड करावी शकंवा 
कसे तयाबद्ल ्ुहकूम व्हावा, खचा्लच ेमान मागा्ूहन कळवीन' ्ह ेधोरण बरोबर ना्ही.” 

(ररचया कारकुनास पत्र)

आप्या ्ुहकुमाशिवाय रावसा्हबे एक पान्ही ्हाल ूदे्  नस्. एका कारकुनाने एक आबंयाच े
झा्ड ्ो्डणयाची परवानगी माशग्ली ्ेव्हा तयास १४.११.८५ रोिी असे पत्र शलश्हले-

“१. मरुू्ड येथे आबंयाच झा्ड आ्ह ेिर लाग् असेल (वर फळे ये् अस्ील) ्र ्ो्डावयाच े
 ना्ही.

२. मरुू्ड येथील आबंा ्ो्डणयाची परवानगी माशग्ली; परं् ुमागील वषा्ल् आबंयाची नवी झा्ेड 
 शक्ी लावली् ्े शलश्हले ना्ही.

३. वळण ेयेथील कोण्े झा्ड ्ो्डणयािोगे आ्ह,े ्े कळवावे मग मागा्ूहन उत्र पाठवावयाच े्े 
 पाठवीन.

्हर्ेड, बे्ह्ेेड, आईन, शबबबे इतयादी झा्डास पाणी लावावे लाग् ना्ही. ्र आमचया गावा् िो 
१२०० ्हा् लांब बांध आ्ह ेतयाचया बािनेू ्ी लावावी व कुळांस्ही आप्या िशमनी् लावणयास 
उत्िेन द्यावे.

प्तयेक गावा्ील कारकुनास वाशष्लक खचा्लचया बाबी आखनू शदले्या अस्. तयाप्माण ेकाम े
्हो्ा् की ना्ही तयावर रावसा्हबे अिीच सदवै निर ठेवी्. “माझया माश्ह्ी् आमचया ररी 
सतयनारायणाची पिूा ४७ वषा्ल् पाश्हली ना्ही ्ी या मश्हनया् कोणी चाल ूकेली ्े कळवावे.”

एकदा नैशमशत्क धमा्लदायास ररच ेकारकून वाशष्लक सवरूप दऊे लागले. तयाबरोबर पढुील पत्र 
रावसा्हबेांनी शलश्हले. “वषा्लसन ्हा िबद आपण कोणतया आधाराने लावला? आपणािवळ खशच् 
आधार ना्ही असे समि्ो. म्हणनू जयांनी आपणािवळ येणयाच ेधा्डस केले, तयांनी काय दाखशवले 
तयाचा शवचार करावा. िेथे का्ही पाया ना्ही ्ेथे िर असे सोंग माझया दृष्ीसमोर येऊ लागले ्र पढेु 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 825

मलुास शक्ी बाधले! या्ूहन िास् शल्ही् ना्ही. xxx ्ह्लीच ेचररत्र िे आप्या दिेाचया नािाची 
कारण ेआ्हे्  तया्ील एक आ्ह.े”

“मी येथे आ्यापासनू भां्डी १५ शदवसा् फुिली शकंवा काय ्े शल्हावे. ्ह्ली भां्डी ररा् 
शक्ी आ्हे्  तयांची यादी पाठवावी. गदुस्ा शक्ी करशवली तयांची यादी पाठवावी. शि्की 
्ेथे लाग्ील श््की करून दणेयास मी ्यार आ्ह.े गे्या चतै्रीमधये (चतै्र मश्हनया्ील गावचया 
उतसवा्) दवेीक्ेड दणेयाचया ्ांदळुाची वयवसथा किी करावी, यािबद्ल मी शवषणपुं्ाक्ूडन 
्मु्हास शलश्हले ्हो्े. तयाप्माण े वयवसथा करून ्मु्ही मला शलश्हले ना्ही. आशण असे समि्े 
की, तया वेळी िास् ्ांदळू ररा्नू खच्ल झाले आ्हे्  ्री िास् ्ांदळू शक्ी खच्ल झाले व ्े 
्मु्ही कोणतया श्हिबेा् शलश्हले् ्े शल्हावे. आशण िर ्े ्ांदळू आमचया ्ुहकुमाबा्हरे खच्ल झाले 
अस्ील ्र ्े ्मु्ही आप्या पगारा्नू का न भरावे या सवाहंच ेउत्र बािवूर शल्ूहन पाठवावे.”

वरील पत्रा् ्ुहकमाशिवाय केलेला फािील खच्ल ्मुचया पगारा्नू ्मु्ही का भरू नये असा 
प्श्न क्डक शदस्ो; पण ्िी िरब ठेव्याशिवाय ग्ामसथांचया थो््डया आि्लवाने म्हणिे, “्मुचया 
पदरच ेकाय िा्े; ्मुचया ्हा्ी सारे आ्ह.े” अिा चढवणकुीने दरूदिेी रा्हणाऱया यिमानाचया 
कारभाऱयांना िी उदार ्होणयाची बदु्धी सचु्े श्ला आळा बस् ना्ही. 

तयाचप्माण ेदरूदिेी रा्हणाऱया यिमानाचया कुळाक्ूडन वसलू्ही नीि ्हो् ना्ही. म्हणनू एका 
पत्री कारभाऱयास ९.४.८४ चया पत्रा् रावसा्हबेांनी शलश्हले. “म्हार लोकांक्ूडन बाकीचया पोिी 
शि्के काम ्होईल. श््के करून घयावे. पेंढे िे् कऱयाची भािावण आमची आ्ह े्र मक्ता िास् 
पाश्हिे.”

कारभारी लोकांस उतपनन व खच्ल याशवषयीची शिस् किी लावावी याबद्लच ेएक रावसा्हबेांच े
पत्र पढेु शदले आ्ह.े

“अमकु गाव येथील श्हिबे ये्ा् तयािवरून पा्ह्ा ्ेथे ग््डयांच े अ्डिरेीस, कामग्ीच े
माणसास, शबऱ्हा्ड खचा्लस वगैरे शमळोन एकंदर शि्का ग्ला खचा्लस लाग्ो ३५श््कासदु्धा ररच े
खासगी खचा्लस लाग् ना्ही असे शदसोन ये्े. तयांना कवळ, गव्, नागर, गरेुढोरे, ररच ेग्डी वगैरे 
सरंिाम पाश्हिे श््का आपणापािी अस्ा ्ेथील खचा्लस ग्ला लाग्ो श््का ्री शनदान 
शपकला पाश्हिे, ्रच ग्डी माणसे ठेवणयाचा उपयोग आ्ह.े ्मु्ही िनेु मा्ही्गार आशण आमचया 
भरविाच ेम्हणनू ्मुचवेर सव्ल सोपशवले आ्ह.े ्ह े्मु्ही समि् आ्हा; सबब ्मु्हास सचूना केली 
आ्ह.े याचयापढेु ्री शि्के धानय खचा्लस लागेल श््के ्हरशिनसी ररच ेशपकशवणयाची ्िवीि 
ठेवावी, ् मु्हास न प्ेडल ् ी इक्ेड शल्ूहन कळवावी.” इ्की वयव्हारदक्ष्ा म्हणिे वयव्हारशनषु्ठरपणा 
वाचकांस वािेल. पण तयाचयामधये दयेच े प्माण वाखाणणयासारख े ्हो्े अिी पढुील आज्ञोत्रे 
दाखशव्ा्. “वळणयास रा्हणाऱया कुणबयांवर केव्हा्ही मद्ीचा अि्ल करू नये.” 

(गणिेपं् िोिी यांना पत्र) 

कोणास्ही दखुवनू मला एक कण्ही नको. विन वाढणयाकर्ा शफया्लद करण े्ह ेमला पसं् ना्ही. 
(शवषणपुं् फगरे यांना १.३.८६ च ेपत्र)
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“माझया संबंधी िे नोकर अस्ील तयांना सपष् कळवावे की दसुऱयास बेकायदा उपद्रव शकंवा 
िलुम करून अशधक लाभ करून रणेयाची इच्छा ना्ही व ्से कोणी के्यास ्ो माझ ेअनश्ह् 
करणार असे समि्. आतमाराम नाखिू झाला ्र मग त्रा्ाच राश्हला ना्ही. बा्हरे उग््ा असली 
्र हृदया् दया पाश्हिे.”

 (बाबासा्हबे कान्हरेे, रावसा्हबेांच ेभाच ेयांना पत्र)

कोणतया्ही कारकुनास अवयव्हाररक गोष् करू दे्  नस्- “चांगयास पननास रुपये दऊेन पंचवीस 
पंचवीस रुपयांच ेदोन कागद म्हणिे एकाच शम्ीची दोन ख्े शल्ूहन रे् ली् ्ही दिेी चाल मला 
आव्ड् ना्ही. पनु्हा असे न करणयाशवषयी बंदोबस् करावा. एका शदवसाचा वयव्हार एकाच 
कागदा् आला पाश्हिे.” (२९.५.८७)

“गाव ्ह ेमोठे कुिंुब आ्ह.े केवळ सरकारी अशधकाऱयाप्माण ेआम्हास वाग्ा यावयाच ेना्ही. 
तया् िो व्डील असेल तयाच े ऐकून अशधकार चालशवणयाकर्ा ्हा्भार लावला पाश्हिे.” 
(३०.७.८३)

याप्माण ेरावसा्हबेांचया अनेक सद ्गणुमय पौरुषाच ेवण्लन केले आ्ह.े तयावरून असे आढळून 
येईल की तयापैकी एक एक गणु एक एक वयक्ती् आढळ्ील पण ्ह े सव्ल गणु एका वयक्ती् 
एकसमवायच्ेछद ेकरून आढळण ेअिकय आ्ह ेअसे म्हिले ्र चालेल पण अश्ियोक्तीचा दोष 
िाळणयाकर्ा दशुम्लळ आ्ह ेअसे म्हिले पाश्हिे.३६

वरील रावसा्हबेांचया पौरुषाचया वण्लनापासनू एक बोध रणेयासारखा आ्ह.े का्हीना परस्ु् ी 
आव्ड्े. का्हीना आतमशनंदा आव्ड्े. आमचया् दसुऱयावगा्लपैकी पषुकळ लोक आ्हे् . तयांचया 
म्े श्हदंी लोक ्ह ेिनम्िः यरुोशपयनांपेक्षा नालायक आ्हे् , िसे का्ही कोणी म्हणले यरुोशपयन 
म्हिला म्हणिे ्ो आप्या आईच ेअथवा दाईच ेस्नय चाखी् अस्ानाच नी्ीच ेव सद ्गणुांच े
िोषण करून रे् ो. आम्ही श्हदंी मात्र अनी्ीच ेव दगुु्लणांच ेिोषण करून रे् ो. नी्ीच ेव अनी्ीच े
आशण सद ्गणुांच ेव दगुु्लणांच ेिं् ुअनकु्रम ेयरुोपीयन व श्हदंी आयांचया स्नया् भरलेले आ्हे् ! 
परं् ु िो कोणी िां्पण े िगाक्ेड व तया् असले्या मनषुयमात्राक्ेड लक्ष दईेल तयास असे 
आढळून येईल की सद ्गणुांची दणेगी सशृष्दवे्ा सवाहंस सम्ेनेच दे्  अस्े. म्हणिे सद ्गणुांची 
उपि कोठ्या्ही दिेा् ्होऊ िक्े. परं् ुया सव्ल गोष्ी जयाचया तयानेच के्या पाश्हिे्. जयाचया 
तयानेच करून रे् ले्या सद ्गणुांचया प्ाप्ीलाच पौरुष म्हण्ा्. ्े रावसा्हबेांप्माणचे प्तयेकाने 
शमळशवले पाश्हिे. न शमळशव्यास दोष जयाचा तयाचयावर ्ह े उर्ड आ्ह.े िे पौरुष यरुोपीयन 
ग्ृहसथा् आढळ्यास ्ो स्ु् ीस  पात्र ्हो्ो ्े पौरुष श्हदंी ग्ृहसथा् आढळ्यास ्ो दोषतवाला 
पात्र ्होणार ना्ही ्ह ेउर्ड आ्ह.े

m
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संदभ्ल शिपा -

 १. नारायण ब्लाळ शलमये रावसा्हबेांचया ििेारी र्हा् अस्. तयांना रावसा्हबे म्हणाले 
  “चला आपण ्डॉकिर भाऊंक्ेड िाऊ.” शलमये िरा ना्ही ्होय म्हण ूलागले; ्ेव्हा 
  रावसा्हबेांनी तयांना िवळ िवळ िरीर्िः भाऊंक्ेड नेले. ्हीच िक्ती िवेिले दखुण ेि्ेड्ो 
  तयांचया अगंी ्हो्ी. रावसा्हबेांच े्रुण पु् ण ेबापसूा्हबे म्ंडशलक शदवाणखानया्ील पेिी 
  उचलनू अनयत्र नेणयाच ेप्हा् ्हो्े. पेिी उचल् ना्ही ्ह ेरावसा्हबेांनी पाश्हले ्ेव्हा ्े उठले 
  व म्हणाले- खच्ल योगय कारणांवर ्होऊ लागला.प्हा ्हाे! मी ्लुा दाखशव्ो पेिी किी 
  उचलावी ्े!” असे म्हणनू दोन ्हा्ांनी दोन्ही बािचूया कावया् ्हा् रालनू तयांनी पेिी 
  उचलनू इष्सथली ठेशवली व ्े म्हणाले, 'अिी उचलावी!'

 २. ्डॉकिर नारायण दािी रावसा्हबेांना म्हण् आपण फार उग् शदस्ा, च्ेहरा िरा िां् शदसेल 
  ्र इ्की भी्ी लोकांना वािणार ना्ही.

 ३. या्ील का्हीची प्ाप्ी किी करावी ्े सवयी आशण अभयास या पसु्का् रावसा्हबेांनी 
  सपष् करून दाखशवले आ्ह.े

 ४. प्करण ५ वे पा्हा. 

 ५. रावसा्हबे एश्फनसिन इशनसिि्यिूमधये शवद्याथवी अस्ाना तयांनी शल्ूहन ठेवले्या शवशवध 
  शवषयांवरील शिपणांचया वह्ा साप्ड्ा्. तयावरून तयांचया अभयास पद्ध्ीशवषयी का्ही 
  अनमुान काढ्ा ये्े. ्ह्लीची सुंदर बांधणीची, अशखले्या व िा्ड पानांची िसली 
  आय्ीच नोिबकेु शमळ्ा् ्सले एक्ही तयांचया तया वेळचया संग््हा् ना्ही. ्हा साधपेणा 
  तया वेळचया सव्ल शवद्याथयाहं् असला पाश्हिे; कारण ्छान्छोकीचया वह्ा साधारणपण े
  तयाकाळी उपलबध नस्ील. ्थाशप रावसा्हबेांचया वह्ां् शविषे साधपेणा ्हो्ा. या सव्ल 
  वह्ा अगदी साधया पा्ळ कागदांचया केले्या आ्हे् . तयांच ेबाह् अस्राच ेपषृ्ठ मात्र 
  इगं्िी अक्षर वळशवणयाकर्ा िो िा्ड कागद वापरी् अस्ा् तया कागदाच ेआ्ह.े ्े 
  शकतयाच ेअक्षर, व्ही ्हा्ा् रे् ाच शदस्े तयावरून या वह्ा प्ाथशमक इगं्िी िाळे् 
  िाणाऱया मलुाचया असावया असे वाि्े. कॉलेिा्ील मलुाचया आ्हे्  असे तया उर्ूडन 
  अा्ील शवषयाक्ेड लक्ष शद्यावर कळून ये्े व मिबु् ीकर्ा रा्ले्या बाह् पषृ्ठावरून 
  आपण फसलो असे वाि्े.

  एकाद्या व्हीवर रा्लेला शीकार शवद्यादवेीशवषयी वािणारा वह्ांचया मालकाचा पजूय 
  भाव दाखशव्ो. का्हींवर सव्:च ेनाव चार-पाच वेळा शलश्हलेले आढळ्े. कदाशच् ्
  पश्ह्याने शलश्हले्या नावाच ेअक्षर रावसा्हबेांच ेअक्षर शि्के वळणदार ्हो्े श््के 
  वळणदार आले ना्ही म्हणनू ्े श््के वळणदार येई ्ो, अथवा तयाची सफाई साधे् ो पनु्हा 
  पनु्हा शलश्हले असेल शकंवा वारंवार नाव शलश्हणया् मालकाचया नावाक्ेड शविषे्िः व्हीला 
  ्हा् लावणाऱयाच ेलक्ष िावे, ्हा ्हे्  ूकदाशच् असेल; कारण एका व्हीवर ्ह ेनोि बकु 
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  शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक यांच ेअसे, कोणी रऊे नये अिी सपष् नोिीस शदलेली आढळ्े.
  ्ही नोिबकेु ज्ञानाची भां्डारे आ्हे्  अिी तयांचया मालकाची असलेली समिु्  एका व्हीवर 
  शलश्हले्या ‘्ह ेनम्र नोिबकू’ ह्ा िबदांवरून शदसनू ये्े. या सव्ल वह्ा ्पासनू पा्ह्ा असे 
  आढळ्े की, आ्ील शवषयाचया शिपणांशिवाय अनय असंबद्ध शिपण ेआढळ् ना्ही्, 
  यावरून गरुूिी शिकवी् अस्ा रावसा्हबेांच ेशचत् एकाग् ्हो् असे व अनय शवषयाक्ेड 
  लक्ष िा् नसे असे अनमुान शनर्े.

  एखाद्या व्हीचया बाह् पषृ्ठावर “धानय ् ेथे रिुी” व “शनधान ् ेथे शवविी”, “सोळाि ेवशन्ा 
  सु् ा न गशण्ा शभक्षािणा िो करी”, “्समातप्ाक्तन रे समथ्ल वाशळया ल्लारेषा खरी”, 
  “Omnibus rebut acquibusdaniatius” अिा म्हणी अथवा वदृ्धवाकये शलश्हलेली 
  आढळ्ा्. या सव्ल वह्ांचया गंभीर वतृ्ीचया लक्षणा् आनंदाची ल्हर कवशच् प्संगी 
  उतपनन ्हो् अस्याच ेदि्लक म्हणनू फक्त एकाच व्हीचया बाह् पषृ्ठावर “परंपरा संभ्म 
  पराई” ्हा एका पदाचा चरण शलश्हलेला आढळ्ो. बाह्पषेृ्ठ उलिली म्हणिे आ्ील पषेृ्ठ 
  मात्र गरुूिींचया मखुा्नू प्सृ्  झाले्या वाकसधुचेी भां्डारे आ्हे्  असे आढळ्े. सव्ल 
  ्ऱ्हचेया गशण्ा्ील उदा्हरण ेिेवढी गरुूिींनी वगा्ल् सो्डवनू दाखशवली अस्ील ्ेवढी 
  वगा्ल् शिसवी पेनसलीने उ्रून रऊेन नं्र ररी आ्यावर अवशय ्ेवढा भाग िाईने 
  वर शगरवनू ठेवलेला शदस्ो. बाकी सव्ल शवषयांवरील वह्ा ररी आ्यावर सवसथपण ेपनु्हा 
  शल्ूहन काढले्या शदस्ा्. सव्ल परीक्षां् उत्म यि शमळशवणयास या वह्ांवर रे् लेले 
  पररशम कारण झाले. परीक्षे्ील सव्ल प्श्न सो्डशवणयाची व एका राखनू ठेवले्या उत्रांचया 
  कागदांवरून शदसनू ये्े.

  “वनसप्ीिास्त ्हा शवषय नकु्ाच रे् ला अस्यामळेु िवेि्या दोन प्श्न उ्र मी दऊे 
  िकलो ना्ही.” असे रावसा्हबेांनी मदु्ाम शल्ूहन ठेवले आ्ह.े

अभयासाची पद्ध्

  रावसा्हबेांना वाचनाची पद्ध् चांगली लागली ्हो्ी ्ी तयांनी पढेुसदु्धा चाल ूठेशवली ्हो्ी. 
  साव्लिशनक काम ेकर्ाना तयांना एकंदर दिेां्ील लोकम् प्कृ् शवषयांवर काय आ्ह े
  ्े कळणयाची अवशयक्ा ्हो्ी. म्हणनू ्े शठकठीकाणचया शनरशनराळया व ््लमानपत्रांच े
  वग्लणीदार झाले ्हो्े. तया पत्राचा अकं ्हा्ा् प्ड्ाच तया्ील साव्लिशनक शवषयांनांबंधी 
  िे लेख आले अस्ील ्े कापनू संग््ही् करून ठेवी् व तया संग््हास एक अनकु्रमशणका 
  लावनू ठेवी्. नेशिव्ह ओशपशनयनमधये िे लेख ये् तयाची्ही अनकु्रमशणका कधी कधी 
  केलेली आढळ्े. ्हायकोिा्ल् शनकाल झाले्या काजिांच ेररपोि्ल रावसा्हबे प्शसद्ध करी्. 
  तयांची ्ारीखवार यादी करून ठेवलेली साप्ड्े. चांगले चांगले ग्ंथ वाची् अस्ा तया् 
  वकतयांनी, मतुसद्यांनी व उत्म लेखकांनी का्ही सुंदर शवचार प्गि केले अस्ील तयांची 
  िाचण ेकरून ठेवी्. ्ी फार मनोरंिक आ्हे् . उदा्हरणाथ्ल, फ्ानस दिेा्ील पश्हली 
  लोकांची सभा (असेमबली ) सथाशप् झाली ्ेव्हा एक सभासद म्हणाला, “एक ईश्वर, एक 
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फ्ानस व एक रािा.” प्शसद्ध इगं्ि कादबंरीकार वा्िर सकॉि यांनी या भाषणास एक िीका 
 िो्ूडन शदली ्ीिः- एक ्ों्ड, एक नाक, एक कान व एक ्डोळा! 

मनषुयाचया अनेक वयव्हारास एकतव आणणयाची व सवते मनषुयास एका वयक्तीच े्ंछदानवु ््लन 
 करणयास लावणयाची िी प्वतृ्ी आ्ह े्ीवर ्ही सुंदर िीका आ्ह.े

६. रावसा्हबेांना ििी अधययनाची लालसा ्हो्ी ्िी अधयापनाची ्हो्ी. आप्या
आप्ेष्ांना ्र शवद्या शिकवी् अस् (प्करण १३ पा्हा) परं् ुनोकरांस्ही शिकवी् 
अस्. “शम. अाशसक्ल न यांचया सचूना साभार ऐकून रऊेन मी माझया कुणबी नोकरास 

 शल्हावयास व वाचावयास कसे शिकशवले व एकाला शिवणकाम कसे शिकशवले ्े 
 सांशग्ले.” (१३.५.६९ चा रो.)

७. याप्माण ेवेळेवर काम करणयाची सवय रावसा्हबेांचया ररचया माणसांना लागली ्हो्ी. 
एक शदवस दपुारी सिुीच ेशदविी भोिनाकर्ा नेम्या वेळेचया अगोदर ४५ शमशनिे 
रावसा्हबे भोिनग्ृहा् आले. तयांना प्हा्ाच अाचारी गोशवंदराव सा्ारकर यांनी 

  र््डयाळाक्ेड बोि दाखशवले. रावसा्हबेांना मानय झाले.

८. पंक्तीचया भा्ा्ील भा् एकालाच आधी वाढू नये असे िास्त आ्ह.े

९. नोकरीवर अस्ा रावसा्हबे वेळ आ्यास रराची्ही कचरेी बनवी्. कामाची शि्लक 
तयांना केव्हा्ही आव्ड् नसे. एकदा रात्री भोिन झा्यावर रावसा्हबे काम करी् शदवयािी 
बसले. उिािी तयांचा नोकर बाळा पावसकर शनिला. तयाला उिे्डा् झोप नीि येईना. 

 िेव्हा िेव्हा िागा ्होऊन पा्ही ्ेव्हा ्ेव्हा रावसा्हबे कामच करी् आ्हे्  असे तयास 
आढळले. रावसा्हबे इ्के काम् गढून गेले ्हो्े की तयास रात्र किी सरली ्े समिले 
ना्ही. उिा्ड्यावर आ्ड्लसली सलाम करावयास आला ्ेव्हा काम सरले म्हणनू उठून 
दसुऱया कामाला लागले. ्ही गोष् तयांचया उद्योगी सवभावाइ्कीच तयांची क ््लवयशनष्ठा वयक्त 
करी् आ्ह.े

१०. ि. िेकब यांना पत्र.

११. ्ही क ््लवयशनष्ठा शकतयेक अशधकाऱयांना आव्डली ना्ही. शसंधमधयेच यानं्र रावसा्हबेांचया 
एका सनेह्ाने ्ेथील एका िागेशवषयी बोलण ेकाढले ्ेव्हा तयांना उत्र शमळाले की शम. 
म्ंडशलक ्ह े्ही िागा भरणया् ्डा. ्हक्ल नेस यांना मद् कर्ील. ्ह ेउत्र औपरोशधक असनू 
नलूकरांची नेमणकू राकसा्हबेांनी करून रे् ली या गोष्ीिी तयाचा संदप्ल असावी अिी िकंा 

 रऊेन ्ही ्हकीक् तया शमत्राने रावसा्हबेांना कळशवली.
१२. प्करण ६९ वे पा्हा.

१३. Fellows like myself who set Mrs. Grundy at defiance must turn inward for support. 
 शमसेस ग्न्डी ्ही एक कशवसांप्दाशयक वयशक्त आ्ह.े समािा्ील का्ही भाग, जयाचया म्ाला 

कवशच् ्मान अस्ो, तयाचा वाचक शमसेस ग्न्डी ्हा िबद आ्ह.े या बाईनंा गावकाकू 
म्हण्ा येईल.

BxÉ 4011--30
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१४. प्स्ु्  ग्ंथकाराच ेपरम पजुय व्डील.

१५. Constitutionalist.

१६. ्हरीभाऊ गो्डबोले (एक पोशलस अशधकारी) म्हणाले, “आमचयापयहं् बारीक सारीक 
चोऱया ये्च ना्ही्. आ्यास तयांचा मागमसू लाग् ना्ही व आपले काम सो्ूडन मामलेदार 

 कचरेी् ्हलेपािे रालणयास लोक खषु ना्ही्. (२४.२.५६ रो.)

१७. सव्:चया उदा्हरणावरून मानापमानाची क्पना ल्हान मलुांस अस्े ्ह ेधयाना् ठेऊन 
रावसा्हबेांक्ेड वरचयासारखया प्संगी व्डील माणसांबरोबर ल्हान मलेु ये् ्ेव्हा तयांचा 
अपमान न ्होऊ दणेयाची खबरदारी रावसा्हबे रे्  व ्ही गोष् सांग्.

१८. ्ह ेप्स्ु्  गं्थकाराच ेआ्ेबंध ूतयावेळेस रावसा्हबेांचया बरोबर ्हो्े. दसुरे तयावेळेस बरोबर 
असलेले ग्ृहसथ म्हण्ा् की ् ो यरुोशपयन ग्ृहसथ रावसा्हबेांना आ् शिर्ाच ठोसे उगारून 
म्हणाला “I shall turn you out.” (मी ्मु्हाला बा्हरे ्हाकून दईेन) म्हणनू रावसा्हबेांना 
अस्नया सारणयाचा प्संग आला. रावसा्हबेांनी अस्नया सार्ा सार्ाच तयास लागलेच 
सांशग्ले “I will see how you do it! I do not come from Bengal. I am a Maratha!” 
(“प्हा्ो कसे बा्हरे रालाव्ा ्े! मी बंगालचा बंगाली ना्ही. मी मराठा आ्ह!े”)

१९. रावसा्हबेांच ेप्शसद्ध गरुु राम बाळकृषण यांच े्डॉकिर कीश ््लकर ्ह ेिामा् ्हो्े. यांचा सने्ह 
 िनुा ्हो्ा ्ह ेदाखशवणारे एक पत्र परेु आ्ह.े

“आपण िाणयापवूवी न भिे्याबद्ल माफी असावी. भिेण ेऔपचाररक नव्ह्े जया कुिंुबा् 
 मी बरेच शदवस केवळच परका समिला िा् नसे, तया कुिंुबास भिेण े्हो्े.” (३.४.८१)

२०. मथळयावर शदलेला श्ोक पा्हा.

२१. There is room at the top.

२२. सर मगंळदास नथभुाई यांनी आप्या सनेह्ास एका कामी असा स्ला शदला. “रावसा्हबेांना 
वकील पत्र द्यावे; कारण रावसा्हबे ्ह ेसवाहं् बशुद्धमान, उत्म व कायद्या् शनषणा् असे  
वकील आ्हे् .”

२३. या पदवीचया खालचा म्हणिे शसशन्डक ्होणयाचा मान रावसा्हबेांना शमळाला ्ेव्हाच 
 िकंर पां्ुडरंग पंश्ड् यांनी तयांची पढेु शद्याप्माण ेप्िसंा केली. “्मु्हास शसशन्डक शनव्ूडन 
 शवश्वशवद्यालयाने ्मुचा मोठा गौरव केला आ्ह.े शनरपेक्ष बदु्धीने ्मु्ही केलेली मोठी 

लोकसेवा अिा री्ीने मानय झालेली पा्ूहन मला आनंद ्हो् आ्ह.े मुबंई इलाखया्ील 
 शवर्ान लोकांचया संसथेने शदलेला ्हा मान इ्र ्हािी ्हािी करून शमळशवले्या मानापेक्षा 

पषुकळ बरा.”
२४. । न संधयां संधत्,े क्षणमशप शनमािोननपठ्े ।

॥ न वा मौिीबंध ंकलया् नवा सनू्नशवशधम ्॥
। न रोिान ्िान्े व्र्माशव ्हरेनैव कुरु्े ।

॥ न कािी मका वा! शिव! शिव! न श्हनदु्लन्ल यवनिः ॥ १ ॥
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२५. १८७१ साल रावसा्हबेांनी एका जयोश्षास का्ही प्श्न शवचारले ्हो्े तया् पश्हला प्श्न 
  ्हो्ा ्ो “मनोिय आशण वासनाक्षय ्होणयाचा संभव आ्ह ेकी ना्ही?”

२६. यांचयाशवषयी आलोपीदीन ्डोमई, नेपाळ सरकारच ेधमा्लशधकारी, यांना रावसा्हबेांनी पत्र 
 शलश्हले की “्ह ेयात्रेकर्ा ये् आ्हे्  यांच ेवण्लन माझयाने करव् ना्ही. यांची शनरपेक्ष सेवा 

आपण ्होईल ्ी करावी, असे ्ह ेयोगय आ्हे् .”

२७. या सतपरुुषाची आव्ड रावसा्हबेांना फार ्हो्ी. प्करण ६१ पा्हा. ्ेथे गंगेच ेराि सव्: 
 शफरून तयांच ेवण्लन रावसा्हबेांनी रोिशनिी् शल्ूहन ठेवलेले शदले आ्ह.े तया् अश्ह्याबाई 
 रािाच ेवण्लन कर्ाना रावसा्हबेांनी मदु्ाम नोंदनू ठेवले आ्ह ेकी येथे शीशविदु्धानंद सवामी 

र्हा्ा्.

२८. Your name is a terror to the mofussil people.

२९. ्ह्ली कापाच ेमदैानानिीक धोबी्लावाचया िागेवर शिचयाकर्ा नवी इमार् बांधली 
आ्ह ेव शिला वा््डया लायरिरी असे नाव दणेया् आले आ्ह.े ्ी लायरिरी १८४५ चया 
अगोदर अशस्तवा् आलेली ्हो्ी. श्ची सथापना का्ही साधया परं् ुसिुजि व परोपकारी 
मुबंईचया ि्हरवासी िनांनी केली. ्ीस धशनकांनी व रािेरिवा््डयांनी पिैाचा परुवठा 
केला ्ेव्हा श्चया कामाची वयवसथा १८४५ मधये चांगली झाली. पढेु १८६२ साली ्ी 
लोकांस अप्लण करणया् आली. म्हणिे श्ला साव्लिशनक सवरूप दणेया् आले. मुबंईस 
कायमच ेर्हावयास आ्यावर १८६५ साली रावसा्हबे श्च े् ्ह्हया् सभासद झाले. व पढेु 
१८६६ सालापासनू श्चया वयवसथापक म्ंडळीच ेसभासद झाले. तयावेळी ्डॉ. भाऊ   
दािी, नारायण शदनानाथिी, ्डोसाभाई फ्ामिी, ्हारमसिी दादाभाई, बाळ मगंेि वागळे, ्ह े
इ्र वयवसथापक ्हो्े, व भाऊ दािी अधयक्ष ्हो्े.

३०. प्करण ५१ वे व प्करण ४५ पा्हा.

३१. अथ्लिः- का्हीिण सांग्ील यिमान शनिले आ्हे् , का्हीिण सांग्ील बा्हरे गेले आ्हे् ; 
का्हीिण सांग्ील आ् गेले आ्हे्  व का्हीिण सांग्ील कोठे गेले आ्हे्  काय की 
आम्हाला मा्ही् ना्ही!! ्हो! उगाच खोिे किाला बोलावे!!!

३२. 1. Time is more valuable than money
2. Never put off till tomorrow what you can do to day.

3. A place for every thing and every thing in its proper place.

३३. । नकशश्चदशप िानाश् शकंकसयश्वोभशवषयश् ।
अ्िःश्विः करणीयाशन कुया्लद्यैव बशुद्धवान ्॥ १ ॥

या म्हणींची दणेगी रावसा्हबेांना ि. िेकब यांनी केली असावी अस ेएका पत्रावरून शदस्े. 
“बकु्ेडपोच ेकाम माझके्ेड असनू मी मुबंई ि्हरा्ील िाळेचा ्ेडपयिुी इनसपकेिर आ्ह ेव 
माझया बशुद्धप्माण ेमी ्े काम आप्या िाळे् शिकले्या सवुणा्लक्षरांनी शलश्हणयास योगय 
अिा ्ीन शनयमाप्माण ेकरी् अस्ो.” (६.८.५७)

BxÉ 4011--30+
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 ३४. शभनन ऋ्सुंभव फलमलूादी वस्ूंच ेसेवन करणयाची लालसा पषुकळांस अस्े. ्ी ्र ्पृ् 
  झाली पाश्हिे याकर्ा मनषुय सवभावाक्ेड लक्ष दऊेन शनयमाने वषा्ल्नू दोन वेळा सव्ल 
  माणसास अ्पृ्ी उसाचया रसाच ेपान करवी् तया कर्ा तयांनी मदु्ाम चरक एका खोली् 
  बसवनू ठेशवला ्हो्ा. तयाप्माण ेकाक््डया झा्या म्हणिे खमगं काक््डया करवी्, ्साच 
  उंची अांबयांचा अाम्ररस करव् व शििशवले्या भईुमगुाचया िेंगा वािी् अिा गोष्ींच े
  उ्लेख ३.३.५९ पासनू आ्हे् .

 ३५. मरुू्ड येथे मा्ोशी व तयांचया शनगेकर्ा माणसे अस् तयांचा सव्ल खच्ल रावसा्हबे चालवी्.

 ३६. म्हणनू प्शसद्ध कवी गंगाधरपं् मोगरे यांनी रावसा्हबेांना गणुकरण्डक ्ह ेशविषेण शदले आ्ह.े 
  प्करण ७७ पा्हा.

mmm
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॥ झाले ब्ुह, ्होश्ल ब्ुह, आ्हे् श्ह ब्ुह; परं् ुया सम ्हा ॥
                                                                        (मोरोपं्) 

शीमं्  कुळा् िनम पावनू सरसव्ीचया प्ाप्ीकर्ा अगदी अ्पवया् िनमग्ाम सो्ूडन प्थम 
रतनाशगरीस व मागा्ूहन तया वेळेचया प्वासाचया सोयींक्ेड अथवा गैरसोयींक्ेड पाश्हले म्हणिे 
मुबंईसारखया फार दरू शठकाणी वासे करणयाच ेधा्डस पंधरावयावषवी रावसा्हबेांनी केले. क्षण्ही वाया 
िाऊ शद्याशिवाय शवद्याशथ्लदिसे उशच् असे भ्म करून जया एश्फनसिन इशनसिि्यिू नामक संसथे् 
तयांनी अधययन केले तयाच संसथे् अधयापकाची पदवी प्ाप् करून रे् ली. आशण ्डॉकिर भां्डारकर 
म्हणाले तयाप्माण ेसरसव्ीचा दगु्ल ्हस्ग् करावयास मागा्ूहन येणाऱया इ्र रतनाशगरी शि्ह्ा्ील 
शवद्याथयाहंचया सैनयास वािे्ील काष्ठ्रंूचा ्ेछद करून माग्ल िदु्ध करून दणेारे तया काळच ेअग्ेसरच१ 
झाले. (प्करण ४ पा्हा)

तया काळी उपलबध असले्या सव्ल शिषयवतृ्या रावसा्हबेांनी शमळशव्या; दर परीक्षे् इ्रां्ूहन 
आप्या बशुद्धची ्ीव्र्ा शसद्ध केली. िवेिचया परीक्षे् ्र सवाहं् उत्म शवद्याथवी असा िरेा 
शमळशवला. ्ही आद्यपद शमळशवणयाची ईषा्ल ्ह्लीचया काळा्- िीवनयात्रेला िय्ल्ीची उपमा 
शमळ् अस्ा प्तयेक शवद्याथयाहं् रावसा्हबेांच ेचररत्र वाचनू उतपनन झाली पाश्हिे. परं् ुआ्ा असे 
शवद्याथवी का शनपि् ना्ही् ्हा प्श्न उभा रा्ह्ो. केवळ शिक्षणाला वा्ूहन रे् ले्या शिक्षणसंसथांच े
व तयांचया आिनम सेवकांच े ्ह े यगु अस्ा ्डॉ. ्हक्ल नेस, प्ो. पॅिन व ग्ीन यासारख े ऋशष्ु् य 
अधयापक अगदीच शमळ् नस्ील ्ह ेकसे संभवेल? यो बोश्डहंगांचया काळा् अभयासाला शवशवक्त 
सथळे आशमासारखी शमळ् ना्ही् असे म्हणण ेशवश्वासय कसे ठरेल? रावसा्हबेांसारख ेशवद्याथवी का 
शनपि् ना्ही् या प्श्नाला उत्र एकच आ्ह े्े ्ह ेकी, ्ह्ली शवद्याथयाहंना चांग्या सवयी लाग् 
ना्ही्. रावसा्हबेांनी शवद्याथवीदिे्  अस्ाच चांग्या सवयी लावनू रे् ्या व तया इ्कया उत्म 
्होतया की, तयांनी िो आयषुया् शेष्ठपणा शमळशवला ्ो तया सवयींचया िोरावर शमळशवला या् 

उपसं्हार

प्करण ८६
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संिय ना्ही. तया सवयी कोणतया व किा शमळवावया ् े तयांनी 'सवयी आशण अभयास' या लघवाकार 
पसु्का् ग्ंशथ् के्या आ्हे् . (प्करण १७ पा्हा)

यानं्र रावसा्हबेांचया चररत्रा्ील दसुऱया भागास म्हणिे पोिाचया धदं्यास आरंभ झाला. ्हा 
धदंा म्हणिे सरकारी नोकरी ्हो्ा. रावसा्हबेांसारखया ्ेिसवी शवर्ान परुुषाने योगयांना्ही अगमय व 
परम ग्हन असा सेवाधम्ल कसा पतकररला याच ेशकतयेक लोक आश्चय्ल प्कि कर्ा्. उत्म िे् ी, 
मधयम वयापार व कशनष्ठ सेवा२ अिी धदं्याची लागलेली प््बंदी दाखशवणारी म्हण प्चारा् आ्ह.े

्थाशप, ्ुहद्याची रािसेवा इष्च वाि् ्हो्ी व अिनू वाि् आ्ह.े अशधकाराची प्ाप्ी ्ही 
लोकांमधये केव्हा्ही प्श्ष्ठा प्ाप् करून दे्  अस्े. ि्हाशगरी, इनाम,े ्नख े ्ही सव्ल क ््लवयदक्ष 
पश्ह्या रािसेवेचीच फळे ्हो्ी. रािमानय ्होणयाची प्तयेकाची इष््ा “रािमानय रािेशी” ्हा 
मायना दाखशव्ो.

“चाकरी लौशककाकर्ा” असा नाना म्ंडशलकांसारखया लोकांचा समि ्हो्ा (प्करण ११ 
पा्हा)

रावसा्हबेांनी प्थम नोकरी पतकररली ्ेव्हा “्मु्ही सरकारी वररष्ठ िागेवर काम करून आपली 
उपयकु्त्ा दाखवाल व एश्फनसिन इशनसिि्यिूच ेभषूण व्हाल.” अिी आपली झालेली दृढ समिू्  
्डॉकिर ्हाक्ल नेस यांनी वयक्त केली ्हो्ी. (प्करण ६ पा्हा.) ्ीप्माण े८-९ मश्हनयां्च सरकारी काम 
करणयाची उपयकु्त्ा रावसा्हबेांनी दाखशवली व िसे ्े वयाने मोठे ्हो् िा्ील ्से सरकारचया 
नयायखातया्, मलुकी खातया् शकंवा इ्र खातया् वािेल ्ी नोकरी करणयास नैश्क व मानशसक 
गणुांनी योगय ठर्ील अिी तयांची प्िसंा झाली. (प्करण ६ पा्हा) याचप्माण ेपढेु बशुद्धमत्ा, दृढ 
व अख्ंड प्ामाशणकपणा इ. नैश्क गणुांबद्ल रावसा्हबेांनी दसुरी प्िसंापत्रे शमळशवली. (प्करण ६ 
पा्हा. शम. ्हाव्ड्ल यांच ेप्िसंा पत्र.)

मनुसफीची नोकरी करी् अस्ाना नयायाचा ्राि ूशभ्ेडभा्ेडने झकेुल म्हणनू िनसंपका्लपासनू, 
शनदान दिु्लनसंपका्लपासनू रावसा्हबे अगदी अशलप् राश्हले. प्ाप्ीवरील कराचया कचरेी् 
रावसा्हबेांनी आपणास शवशभंपात्र म्हणवनू रे् ले. ्ही असाधारण क ््लवयाशनष्ठा रावसा्हबेांनी 
रािसेवे् दाखशवली. ्िीच अनकुरणीय दसुरी गोष् रािसेवे् अस्ाना दाखशवली ्ी ्ही की, 
रावसा्हबेांनी आपला ररकामा वेळ िषुकपण ेिाऊ शदला ना्ही. पय्लिन, संसकृ् इतयादी भाषांच े
ज्ञान शमळशवले. ज्ञानाची वदृ्धी करणयास प्शसद्ध ग्ंथकारांचया ग्ंथाच ेवाचन चाल ूठेवले. ऐश््हाशसक 
सथळांच ेशनरीक्षण करणया्, ऐश््हाशसक िोध लावणया्, गं्थलेखना् व शवदगोष्ी् ररकामा वेळ 
खच्ल केला, म्हणिे िकय ्ेवढी मानशसक उनन्ी करून रे् ली. ्ही गोष् असाधारणच म्हिली 
पाश्हिे. रािसेवे् असलेले बरेच इगं्ि ्ह ेकाय्ल करू िक्ा्; पण ् से श्हदंी ग्ृहसथ करू िक् ना्ही. 
प्तयेक शवद्याथया्लचया नव्ह ेमनषुयाचया ्हा्ा्नू एक वेळा ्री िावा अिा योगय्ेचा तयांचा लरगु्ंथ 
‘सवयी आशण अभयास’ एश्फनसिनकृ् इश््हासाच ेभाषां्र, इतयाशद तयांनी ग्ंथ शलश्हले. (प्करण 
१७ पा्हा) उमरकोि येथील सोद रािाशवषयी ऐश््हाशसक शनबंध नोकरी् अस्ानाच शलश्हला 
व मुबंईचया रॉयल एशियाशिक सोसायिीपढेु वाचावयास पाठशवला. ्ही परुा्न वस्सुंिोधनाची 
आव्ड नोकरी् अस्ाना ि्डलेली नोकरी सो्ड्यावर ्िीच चाल ूठेवली.३ 
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“मला शीगणप्ीची साक्ष व शी दवेीची साक्ष, वर असलेले रोख े पाश्हिे ्हो्े. एक ‘शी 
बाळासा्हबे४’ असा समुारवि आ्ह.े” 

(गलुाबचदं लकमणदास, म.ु नगर यांना २१.१.८१ च ेपत्र) 

नोकरी् अस्ाना रावसा्हबे आिारी प्डले ्ेव्हा एक रात्र उिािी िागनू काढणारे ि. िेकब 
व पनु्हा ्िाच प्संगी प्वासा् अस्ा सव्:ची गा्डी बसावयास दणेारे शम. शगबस ्व मोठे श्ह्ेच्छ 
ग्ृहसथ नामदार शफयर यांचयासारखया सजिनांसोब् गाठ प्ूडन तयांनी रावसा्हबेांना उत्म प्कारे 
वागशव्यामळेु का्ही शदवस सेवेचा िाच रावसा्हबेांना झाला ना्ही. ्े िाऊन इ्रांिी प्संग 
प्ड्ाच रावसा्हबेांचया अगंचा खरा गणु िो सवा्ंत्यशप्य्ा ्ो धमुस ूलागला. सेवकाला सव्ंत्र 
अशस्तव नसण,े मानशसक गलुामशगरीचा िाच ्होण,े आप्या ्ुहद्यापासनू लोकांच े शविषे श्ह् 
करणयाच ेसामथय्ल नसण,े अपमान सोसणयाच ेप्संग येण,े इ. कारणांनी सवा्ंत्य जयो्ीने पेि रे् ला; 
कारण दसुऱयाकर्ा शझिणयाच ेकाय्ल करणारे चदंनसदु्धा अश् शनम्लनथनाने पेि रे् े. पढेु सदािशंकनी 
सेवेचा पाि ्ो्ूडन रावसा्हबे कसे मोकळे झाले ्े प्करण १४ मधये शविषे्िः सांशग्लेले आ्ह.े येथे 
रावसा्हबेांनी दरूवर शवचार करणयाच ेसामथय्ल दाखशवले. सेवे् रा्ूहन रावसा्हबेांना कामाची शिस् 
लागली व इ्र फायद ेझाले. (प्करण १४ पा्हा)

पढेु रावसा्हबेांनी वयापाराक्ेड लक्ष शदले ्हो्े. नोिांची, अफूची, कापसाची व िअेरची खरेदी-
शवक्री ्ह ेवयापाराच ेप्कार रावसा्हबेांनी करून पाश्हले. तयांना गोशवंदापपा गळुवयांसारख ेव लखमीदास 
शखमिीसारख े शमत्र मद् करावयास ्यार ्हो्े. लखमीदास शखमिींची व तयांची अ्प भागी्ही 
्हो्ी. प्करण १६ पा्हा. करसनदास माधवदास ्र “सव्ल शिकले्या लोकांनी वयापारा् प्डावे 
व सवसधुारा सो्डावा.” असे सांग् ्हो्े. रावसा्हबेांनी तयाप्माण ेपषुकळ प्यतन केला; पण सव्ल 
अयिसवी झाला. तयाची पणू्ल कारण ेरावसा्हबेांनी शदलेली आढळ् ना्ही्. श्हिोब नीि न ठेवणारा 
मथेािी एकदा नकुसानीस कारण झाला. (प्करण १६ पा्हा) इगंलं्डमधये लं्डन बँक नावाची एक 
पेढी यांचया शमत्राने काढली ्हो्ी. श्चयामधये यांच ेपषुकळ पैसे ब्ुडाले. तया बँकेच ेशदवाळे वािले 
्ेव्हा ्ह ेतया बँकेच ेभागीदार अस्यामळेु भागांपैकी राश्हलेले ्हपतयाच ेपैसे यांना भरावे लागले. ्े 
भर्ाना रावसा्हबे म्हणाले, “्ह ेपैसे भरावयास प्डणयाच ेपश्हले कारण माझा मखू्लपणा व दसुरे कारण 
दसुऱयावर िाकलेला शवश्वास ्ही ्हो्.” परं् ु्ही का्ही पणु्ल कारण ेनव्ह्ी. ्ी सव्ल िोध करून शदली 
अस्ी ्र बरे झाले अस्े; कारण ्ह्ली पदवीधर शवर्ान लोक भराभर शवश्वशवद्यालया्नू बा्हरे 
प्डलेले शदस्ा्. तयांना वयापारा् शिरावयाची इच्छा झा्यास रावसा्हबेांचया अनभुवाचा फायदा 
शमळाला अस्ा व अिं्िः बेकारी िळली अस्ी.

वयापार िर साधला अस्ा ्र रावसा्हबेांनी पषुकळ पैसा तयांचया इच्ेछचया बा्हरे शमळशवला 
अस्ा. वयापाऱयािवळ पैसा अस्ो म्हणनू केला ्र ्े धमा्लदाय कर्ा्, ्सा मोठ्या प्माणावर 
केला अस्ा; परं् ुयांचया ्हा्नू साव्लिशनक काय्ल शक्ी झाले अस्े ् े सांग्ा ये् ना्ही. वयापाऱयांच े
दवै््ही 'लकमी नारायण' अस्े. या दवै्ाचया सेवकाला्ही लकमीचया अि्लनावयश्ररक्त अशस्तव 
नस्े. कदाशच् द्रवयसंचय के्यावर सव्ंत्रपण े राश्हले अस्े; परं् ु वशकली करू लाग्यामळेु 
रावसा्हबे मोठमोठी लोकश्ह्ाची कायते करू िकले.
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वास्शवक वशकली ्हा पोिाचा धदंा आ्ह.े ्ो एखाद्याने चांगला केला ्र तया् साव्लिशनक 
म्हत्व कोण्े आ्ह,े असा प्श्न कोणी शवचारील. तयाला उत्र असे आ्ह ेकी, नसु्ा पोिाचा धदंा 
या दृष्ीने पाश्हले म्हणिे तयाला शविषे शकंम् ना्ही; कारण पिपुकयांना्ही पोि भर्ा ये्े. पषुकळ 
धदं ेप्ामाशणकपणाने केले अस्ाना्ही तयास प्श्ष्ठा प्ाप् ्हो् ना्ही. उदा्हरणाथ्ल मणेबत्या करणयाचा 
धदंा करणारा मनषुय प्ामाशणक असेल, द्रवयाि्लन करील; पण तयाला प्श्ष्ठा ना्ही. जया धदं्याचया 
योगाने मनषुयाची नैश्क उनन्ी ्हो्े तया धदं्यासच प्श्शष्ठ्पणा आ्ह.े वशकलीचा धदंा या वगा्ल् 
ये्ो. वशकलीचा धदंा करी् अस्ाना वशकलीचा संबंध एका बािलूा आप्या ्हककासाठी 
आपसा् भां्डणाऱया िन्ेिी ये्ो व दसुऱया बािलूा नयाय दणेारे रािप्ाश्शनधी िे नयायाधीि 
तयांचयािी ये्ो. आप्या कुळाच े्हकक काय आ्हे्  ्े नीिपण ेपा्ूहन तयांच ेरक्षण करणारा कायदा 
काय आ्ह े्े दाखवनू शबनचकू नयाय दणेयाचया कामी नयायाधीिांना सा्हायय करण े्ह ेवशकलाच े
काम आ्ह.े ्ह ेफार पशवत्र आ्ह.े पक्षकारािवळ पैसे आ्हे् . ् ो वशकलाची भर करावयास रािी आ्ह.े 
म्हणनू रावसा्हबेांनी कोणतया्ही पक्षकारास शफया्लदीचया शकंवा अपीलाचया भानग्डी् रा्ले ना्ही. 
पक्षकारास स्ला दणे े्ो तयाच ेकागदपत्र पा्ूहनच दे्  अस्. यामळेु तयांनी पक्षकारांचा शवश्वास 
संपादन केला ्हो्ा. या उचच नीश्दि्लक आचरणाची प्िसंा नयायाधीिांनी केली आ्ह.े (प्करण 
१९ पा्हा) अिा उचच नैश्क आचरणाने वकीलांचा दिा्ल वाढ्ो व ्ो वाढशवणयाक्ेड रावसा्हबेांच े
लक्ष फार असे. तयांचयाक्ेड कजिे दलालांस मजिाव असे.

एका मनषुयाच ेव ््लन सदोष ्हो्े. तयास वशकली करू दणे े रावसा्हबेांना अशनष् वािले. तयाने 
सनदचेा अि्ल केला असे कळ्ाच रावसा्हबेांनी तया मनषुयाचा अि्ल कसा नामिंरू केला ्े प्करण 
१९ वाचले म्हणिे कळेल.

याशिवाय रावसा्हबेांच ेअसे म् ्हो्े की, ्हायकोिा्ल् मळू िाखलेा काम चालशवणारे बॅररसिर 
व अपील िाखे्  काम करणारे वकील या दोरांचा दिा्ल एकच असावा. बॅररसिरांना दोन्ही िाखांक्ेड 
काम चालशव्ा ये्े ्से वशकलांना्ही कर्ा यावे. याशवषयी रावसा्हबेांनी पषुकळ शम केले व 
िवळ-िवळ तयांचया सव्: परु्े शकंवा तयांचयासारखया एक-दोन अपवादभू्  वयक्तींपरु्े तयांना 
यि येणयाचा बे् आला ्हो्ा; परं् ु्त्वाकर्ा माझ ेभां्डण आ्ह,े वयशक्तशवषयक म्ेहरबानी कर् 
ना्ही असे सांगनू तयांनी ्ही अध्लवि शमळ् असलेली सवल् नाकारली.५

रावसा्हबेांचया वेळी जया उजजवल परुुषांनी नयायासन मशं्ड् केले ्हो्े तयांच ेरावसा्हबेांशवषयी 
व रावसा्हबेांच ेतयांचयाशवषयी परसपर चांगले म् असे.

नया. फोबस्ल
नयायमू् वी फोबस्ल आसननमरणशसथ्ी् अस्ाना “आमचा क्ा्ल परमशे्वर तयांना दीरा्लय ूकरो” 

अिी रावसा्हबेांनी प्ाथ्लना केली.
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सर कलॉश्डयस आसकंन पेरी.६ 
 ्ह े१८६३ साली मुबंई ्हायकोिा्लच ेिजि अस्ाना मधये गव्हन्लरचया काउशनसलच ेसभासद नेमले 

गेले. प्कृ्ीचया असवासथयामळेु १८६७ मधये पेनिन रऊेन गेले ्ेव्हा लोकांनी तयांचा साधवुाद 
केला. ‘सर िमििेिी, ्डॉ. भाऊ, शवनायक िगननाथ िकंरििे, ्डोसाभाई फ्ामिी, नारायण 
शदनानाथ, शवश्वनाथ नारायण म्ंडशलक यांनी नयायमू् वीनंा एक मानपत्र शदले. उत्रा् तयांनी भाऊ 
दािी, म्ंडशलक, िां्ाराम नारायण व नकु्ेच नेमलेले ्हायकोि्ल िजि वासदुवेिी यांची तयांचया 
धदं्या्ील नैपणुयाबद्ल ्ारीफ केली.

नामदार िशसिस वेसि 
्ह े रावसा्हबेांच े चांगले शमत्र ्हो्े. १८८२ साली नयायाधीिाचया िागेवरून काऊशनसला् 

काय्लकारी सभासद म्हणनू गेले. तयावेळेस वकीलांचया सभनेे तयांना मानपत्र शदले. तया् तयांचया 
सभय व ््लनाची व वकीलांचा दिा्ल वाढशवणयाकर्ा केले्या प्यतनांची, अगंचया बशुद्धसामथया्लची व 
िा््डयाशवर्त्चेी व वयव्हारज्ञानाची ्ारीफ केलेली ्हो्ी.

यांची शिस् फार क्डक ्हो्ी. यांनी मानपत्राचा सवीकार केला खरा पण तया मानपत्राबरोबर 
रौपयकरं्डक रे् ला ना्ही. साधा चम्लकरं्डक पषुकळ झाला असे म्हणाले. सरकारी नोकराला अशधक 
रे् ा ये् ना्ही. असे तयांच ेम् ्हो्े.

“्मु्ही कोठे्ही िा ् मुचया कामशगरीबद्ल श्हदंसुथान सदवै कृ्ज्ञच रा्हील. उलि ् मु्ही आप्या 
हृदयमशंदरा् अ्पसे सथळ कोपऱया् ्री श्हदंसुथानास सदवै याल अिी माझी खात्री आ्ह.े” असे 
रावसा्हबेांनी तयांना १०.३.८२ चया खासगीपत्राने कळशवले ्हो्े. यानं्र स्हा वषाहंनी रावसा्हबेांचया 
समारकाचया पैिां्नू रावसा्हबेांचया नावाच ेपदक ठेवणया् आले ्ेव्हा नामदारांनी रावसा्हबेांची 
फार प्िसंा केली. (प्करण ३३ वे पा्हा)

नामदार वे्डरबन्ल ७

नामदार वे्डरबन्ल यांचयाबद्ल रावसा्हबेांची फार पजूय बदु्धी ्हो्ी. तयांनी ४.१.७४ चया िेकब 
यांना शलश्हले्या पत्रा् असे म्हिले आ्ह ेकी, शम. वे्डरबन्ल ्हा सचचा मनषुय आ्ह.े या प्कारच े
आणखी लोक आम्हाला शमळ्ील ्र फार बरे ्होईल. नयाय खातयामधये का्ही नवीन ्रुण लोक 
असे आ्हे्  की तयांना मनषुय िा्ीच ेभषूण मानले पाश्हिे.

नवे नवे कायद े राजयकारभाराचया वयवसथेकर्ा करणया् आले. तयांचया कलमांचा अथ्ल 
शनशश्च् कर्ाना रावसा्हबेांनी पषुकळ बशुद्धकौि्य दाखशवले. तयाचप्माण े शविषे्िः िेव्हा 
श्हदंधुम्लिास्तशवषयक फार म्हत्वाच ेप्श्न कोिा्लपढेु ये् गेले ् ेव्हा रावसा्हबेांनी श्हदंधुम्लिास्ताशवषयक 
ज्ञान पषुकळ दाखशवले.

वर शनशद्लष् केले्या प्काराने रावसा्हबेांनी वशकली केली व अप्तयक्ष री्ीने साव्लिशनक श्ह् 
केले. तया्ूहन पषुकळ श्ह् प्तयक्ष री्ीने रावसा्हबेांनी केले. ्े लोकांचया ्हककांच ेसंरक्षण ्होय व ्े 
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काम चांगले साधले याच ेकारण ्े वकील ्हो्े. संसथाशनक, ि्हागीरदार, इनामदार, यांचया ्हककांच े
रक्षण करणयाकर्ा रावसा्हबेांनी आपले बशुद्धसव्लसव खच्ल केले. अवण्लनीय शचकािी, असाधारण 
धयै्ल व असामानय कळकळ व अनपुमये सवाथ्लशनरपेक्ष्ा दाखशवली. या् तयांचा वेळ, शवत् व वप्ुही 
वेचावी लागली आ्हे् . कसे ्े म्हसैरू प्करण, सा्ारकर यांच ेकाम, वशकलीचया प्करणा् शदले 
आ्ह े्े वाचले अस्ा समिेल. याकर्ाच तयांना लोकांनी अिु्लनाची उपमा शदली आ्ह.े (प्करण 
१९ पा्हा.) खो्ी कजिा् रावसा्हबे प्डले नस्े ्र खो् कोठे अस्े ्े सांग्ा ये् ना्ही. १८८७ 
चया खो्ी कजिा् रावसा्हबेांना िे शम प्डले ्े तयांना िवेिला दधु्लर वयाधी ि्डावयास कारण 
झाले असे शकतयेक म्हण्ा्. 

ररव्हनेय ूसव्हते शबल, ररव्हनेय ूजयरुरश्डकिन शबल (शदवाणी कोिा्लच ेअशधकार, संकुशच् करणारा 
कायदा) या कामा् तयांनी पषुकळ शचकािी दाखशवली; पण या वशकलीपेक्षा रावसा्हबेांच ेकाय्लक्षेत्र 
शवपलु ्हो्े. ्ेथे तयांनी वाङ्मयशवषयक, सामाशिक, रािकीय, मयशुनशसपलशवषयक, साव्लिशनक 
कामशगरी केली आ्ह.े साव्लिशनक कामाशगरी करणयाची इच्छा रावसा्हबेांना उपि्च ्हो्ी. ्ी 
कोणी तयांचयावर लादली नव्ह्ी. तयांनी नोकरी सो्डणयाचा बे् केला ्ेव्हा आप्या ्ुहद्यापासनू 
लोकांना शविषे उपयोग ्हो् ना्ही असे तयांना वािले. (प्करण १४ पा्हा)

श्हदं ु लोकांचया मधयं्रीय शसथ्ीशवषयी शवचार या शनबंधा् तयांनी, ‘सवाहंनी सावध ्होऊन 
द्रवयार्ारे व िरीरार्ारे सवदिे क्याणाथ्ल प्यतन करावा असे म्हिले आ्ह.े प्करण १७ पा्हा. ्ही 
इच्छा तयांचया वेळचया पषुकळांची नव्ह्ी. रावसा्हबेांनी एका आप्या शमत्रास पत्री शवनं्ी केली 
की, ्मु्ही माझया नेशिव्ह ओशपशनयनकर्ा लेख शल्हावा; तयावर तयांनी असा िबाब शदला की 
्मुचया नेशिव्ह ओशपशनयनिी आम्हास का्ही क ््लवय ना्ही. ्ह ेउत्र मनषुयाचया एका उपि् प्वतृ्ीला 
धरूनच आ्ह.े ्िी जयांची प्वतृ्ी आ्ह ेतयांचया ्हा्नू सवाथ्लशनरपेक्ष साव्लिशनक श्ह्ाची काम े्हो् 
ना्ही्. साव्लिशनक क्याण ्ह ेसवाथ्लतयागाशिवाय ्हो् ना्ही. तयामळेु ब्ुह्ेक लोक साव्लिशनक 
क्याण करणयाचया भानग्डी् प्ड् ना्ही्. सवाथ्ल साधले ्रच परमाथ्ल करावयाच ेलोक पा्ह्ा्. 
इ्का परमाथ्ल केला अस्ा इ्का सवाथ्ल साध्ो असे त्रैराशिक सम प्माणाने शसद्ध झा्याशिवाय 
साव्लिशनक कामांमधये स्हसा लोक प्ड् ना्ही्; परं् ु्हचे लोक शनरपेक्ष लोकक्याण करणाऱयांची 
शकंम् वाढव्ा्.

रावसा्हबेांनी केले्या अिा शनरपेक्ष लोकसेवेची साक्ष म्हसैरूप्करण दे्  आ्ह.े का्ही संबंध 
नस्ाना, म्हसैरूचया म्हारािांनी शवनशवले नस्ाना्ही केवळ दत्काचया अशधकाराच े संरक्षण 
करणयाकर्ा आपला वेळ, शवत् व बदु्धी खच्ल करून लं्डनचया दरूक्षेत्रावर रावसा्हबेांनी काय्ल करून 
दाखशवले. आप्या पसु्कावर दसुऱयाच ेनाव रा्ले अस्ा काय्ल सलुभ ्होईल ्र ्से ्होऊ दऊेन 
की्वीचया प्ाप्ीवर पाणी सो्डावयाची ्यारी दाखशवली! (प्करण ३१ पा्हा)

रावसा्हबेांचया साव्लिशनक कामशगरीच ेसथलूमानाने वण्लन करणयापवूवी आ्ापयहं् िो काळ गेला 
तया काळची व पढेु का्ही काळ गेला तया काळची एक शविषे गोष् धयाना् रणेयासारखी ्हो्ी श्चा 
शनदतेि केला पाश्हिे. ्ही शविषे गोष् कोण्ी? ्र 
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इगं्ि व श्हदंी लोक यांच ेसा्हचय्ल
। पयसा कमलं कमलेन पयिः ।

॥ पयसा कमलेन शवभाश् सरिः ॥
। िशिना च शनिा शनियाच ििी ।

॥ िशिना शनियाच शवभाश् सरिः ॥ १ ॥ 

वाङ्मयशवषयक, सामाशिकशवषयक, सथानकसवराजयशवषयक (मयशुनशसपल) व रािकीयशवषयक 
चळवळींमधये इगं्िलोक व श्हदंीलोक ्हा्ा् ्हा् रालनू काम करी् अस्. इगं्िांच ेपरकीयतव 
आ्ड आले ना्ही. “ययंू वयं, वयं ययूम”् अिी तयांची म्ी ्हो्ी. 

वाङ्मयशवषयक चळवळींमधये असे सा्हचय्ल ्ेडककन व्हना्लकयलुर ट्ानसलेिन सोसायिीची 
सथापना झाली ्ेव्हा चांगले शदसनू आले. (प्करण २९ पा्हा)

सामाशिक शवषयक चळवळींमधये असे सा्हचय्ल सिू्ंडि्स शलिररी आशण सायशनिशफक 
सोसायिीची रचना स्तीशिक्षणाकर्ा झाली ्ेव्हा शदसनू आले. (प्करण २७ पा्हा.) पश्ह्या 
पनुशव्लवा्हास ्हिर रा्हणयाची शवनं्ी रावसा्हबेांच ेशमत्र शम. शगबस ्यांनी रावसा्हबेांना केली ्हो्ी. 
मुबंई्ील दसुऱया पनुशव्लवा्हाचया िोलेिंगी समारंभास पषुकळ इगं्ि म्ंडळी ्हिर ्हो्ी. (प्करण २६ 
पा्हा.) १८७६-७७ चया दषुकाळा् ्ह ेसा्हचय्ल शदसनू आले. (प्करण ६१ पा्हा) 

मुबंई मयशुनशसपाशलिीचया कायद्या् िी क्रां्ी र्डवनू आणणया् आली श्चया् रावसा्हबे व 
तयांच ेश्हदंी सने्ही गुं्ले अस्ा ने्पृद शम. फोबस्ल या इगं्ि ग्ृहसथाक्ेडच ्हो्े व तयांनी िे सव्िः 
सा्हायय केले ्े शचरसमरणीय आ्ह.े

“आमचया ि्हराचया मयशुनशसपाशलिीची वयवसथा आमचया ्हा्ा् घयावयाची आ्ह े आशण 
मला असे शसद्ध करावयाच े आ्ह े की मुबंईचया ि्हरवासीयांमधये मयशुनशसपाशलिीचा कारभार 
करणयाची योगय्ा आ्ह.े” 

(फोबस्ल यांच ेरावसा्हबेांना पत्र)

ईसि इशं्डयन असोशसएिनची लं्डन येथे सथापना व श्चया िाखचेी मुबंई् सथापना (प्करण 
२४ पा्हा) या दोन कामांमधये रािकीय गोष्ींशवषयी सा्हचय्ल शदसनू आले. इगंलं्ड व श्हदंसुथान यांचा 
एकिीव व्हावा अिी ि. िेकब यांची इच्छा ्हो्ी. 

(७.७.१८६७ च ेपत्र)

िवेिी िवेिी ईसि इशं्डया असोशसएिन का्ही लोकांना नकोिी झाली. ्े रावसा्हबेांना रुचले 
ना्ही. (प्करण २४ पा्हा) कारण का्ही इगं्िांची क ््लबगारी व श्हदंी िनांशवषयी तयांची असलेली 
स्हानभुू् ी ्ही दोन्ही रावसा्हबेांना पणू्ल अवग् ्हो्ी व तयांचया्ील योगय परुुषांना रावसा्हबे मान 
दे्  अस्.

“्डॉकिर वइु्सन मृ्  झाले. आमच े सवाहंच े येथे नकुसान झाले; कारण ्डॉकिर वइु्सन ्ह े
यरुोशपयन व श्हदंी लोक यांचयामधले अं् र ना्हीसे करणारा एक नैश्क व सामाशिक प्काराचा 
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पलुच ्हो्.८” (ि. िेकब यांना पत्र १६.७.१८७६.) “आम्हाला िेकबांची व एश्फनसिनांची िरूर 
आ्ह.े” 

(१८७५ च ेि. िेकब यांना पत्र)

“आपले व माझ ेशमत्र िेकब सा्हबे यांची तयांचया दिेी गाठ प्डली ना्ही म्हणनू वाईि वाि्े. ्े 
माझ ेपरुसक त्े व शचरकालीन शमत्र आ्हे् . आणखी ली. ग्ॅ्ँड िेकब आम्हाला लाभ्े ्र बरे झाले 
अस्े.” 

(म्हमंद्ली रोगे यांना ्े इगंल्डमधये गेले अस्ा पत्र)

“गरीब शबचारा ्हवॅलाॅक! यांचया मरणाने फार नकुसान झाले आ्ह.े तया्नू मखुय्िः या वेळेस 
मतृय ू आ्याने ररव्हनेय ू खातया् तयांचयासारखा आम्हाला निरेस प्डावयाला बराच अवकाि 
लागेल.”    

 (७.११.७६ शम. शगबस यांना पत्र)

“श्हदंसुथान सरकार आ्ा शव्हग असो अथवा िोरी पक्षा्ील असाे. तयांनी एश्फनसिनचा 
अनयुायी असले पाश्हिे.”

 (९.६.८० च ेनामदार शगबस यांना पत्र)

म्हसैरू प्करणावरील आपले रािकारणाच ेपसु्क सर िाॅि्ल कलाक्ल  यांना रावसा्हबेांनी अप्लण 
केले व तयांची पणू्ल स्हानभुू् ी शमळशवली ्ी इगंलं्डमधये कामी आली. 

रावसा्हबे इक्ेड कलकत्यास गुं्ले अस्ा तयांची मुबंई्ली सव्:ची काम-े उदा्हरणाथ्ल 
मयशुनशसपाशलिी् व यशुनव्हशस्लिी् शनव्ूडन येण े्ही- प्ूडन रा्ह् नस्. ् ी काम ेतयांचयाकर्ा शमत्रवग्ल 
कळकळीने करी. यशुनव्हशस्लिी् तयांची शभस् यरुोशपयन म्ंडळीवर असे. “्मु्हाला शक्ी झग्डावे 
लागले तयाची ्हकीक् पाठशवणयाबद्ल व ्ार करणयाबद्ल आभारी आ्ह.े िवेिी यरुोशपयन 
शमत्रांवरच व का्ही थोर अनयुायी ग्ृहसथांवरच अवलंबनू र्हावे लागले!” 

(२.२.८५ गणप्राव भासकर कोठारे यांना पत्र)

अिा स्हानभुू् ीपवू्लक सा्हचया्लची शकंम् रावसा्हबे िाणनू ्हो्े. “आ्ा ् ू् ्ल चांग्या चांग्या 
इगं्िांची आम्हाशवषयी स्हानभुू् ी आ्ह.े िरूर लागेल ्ेव्हा (व श्ची आम्हाला सदवै िरूर 
लागणार) श्चा आम्हाला फायदा दणेया् येईल. मात्र ्ो असा की, उिवया ्हा्ाच ेकरण े्डावयास 
समिणार ना्ही.” (शिशिर बाबसू शलश्हले्या इगं्िी पत्राचा उ्ारा.)

या पद्ध्ीची पवूवीची अगँलो इशं्डयन म्ंडळी काम फार करी व श्ची प्ाप्ी आम्हास कमी ्हो् 
िाण ेरावसा्हबेांना अशनष् वािे. “एकंदरीने पा्ह्ा अगँलो इशं्डयन कमयशुनिी िनुया काळी िसे काम 
करी् असे ्से आ्ा करी् ना्ही असे शदस्े. कामच वाढले आ्ह ेअसे ्े म्हण्ा् ्े फोल आ्ह.े 
िेथे इच्छा आ्ह े ्ेथे वाि शनर्े. वीस वषाहंपवूवी िेवढ्या कामाचया सोयी ्होतया तया्ूहन आ्ा 
अशधक ना्ही् काय? या िा्ीची इ्र िा्ींबरोबर अवन्ी ्हो् आ्ह ेकाय? मला ्र ्से म्हण्ा 
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ये् ना्ही. कदाशच् ्आम्हास चांगले लोक शमळ् नस्ील असे असेल ् र रािकीय शवराि परुुषाला 
धोका आ्ह.े” 

(२३.३.७५ ि. िेकब यांना पत्र)

श्हदंी व इगं्ि ्ह ेएकच राषट्ीय शवराि परुुषाच ेदोन भाग आ्हे्  असे मानणाऱया रावसा्हबेांना 
श्हदंी लोकां् व यरुोशपयन लोकां् आलेला शवस्षु्पणा आव्ड् नसे.९ असा शव्षु्पणा मुबंई् 
आला नव्ह्ा. कलकत्याक्ेड आलेला रावसा्हबेांचया निरेस १८८५ साली आला ्ेव्हा तयांना 
खदे झाला.

कलकत्यास भरले्या शरिस्ोदास पॉल यांचया समारकसभशेवषयी रावसा्हबेांनी असे उद ्गार 
काढले. “शरिस्ोदास यांचया समारकाची सभा कलकत्केरांचया म्ाप्माण े यिसवी झाली. 
या परुुषाने िनमभर जया लोकांकर्ा शम केले ्े आ्ा कुठे आ्हे् ! तयांना आळीशमळी रालनू 
चपू बसवनू कोणी ्री ठेशवले ्हो्े असे शदसले. ्डॉकिर म्हेंद्रलाल सरकार यांनी आपले भाषण 
शल्ूहन आणले ्हो्े. तयाचया वाचनाने यरुोशपयन लोकांना मधनू मधनू धकके बस् ्हो्े. या दोन्ही 
लोकांमधये पथृकपणा आलेला शदसला.”

    (१६.१.८५ च ेबापसूा्हबे आठ्ये यांना पत्र)

याप्माण ेक्रमाक्रमाने १८८५ सालापयहं् लपु्प्ाय ्होणारे इगं्ि व श्हदंी यांच ेसा्हचय्ल १८६३ 
साली म्हणिे रावसा्हबेांना पश्ह्याने िे. पी. नेमणया् आले ्ेव्हा िोमा् ्हो्े. तयाचा फायदा 
रऊेन नागररकांची क ््लवये काय आ्हे्  ्ी ओळखनू मयशुनशसपाशलिीच ेकाम रावसा्हबेांनी शक्ी 
उत्म केले ्े प्करण ४१ वाचले म्हणिे समिेल.

मयशुनसीपाशलिीचा कारभार िे. पी. पा्ह् अस्. प्थम रावसा्हबेांना आढळले की 
यरुोशपयनांचया ि्हरवासी िनांची संखया व श्हदंी ि्हरवासी िनांची संखया यांच े प्माण पाश्हले 
अस्ा यरुोशपयन िे. पी. ची संखया श्हदंी िे. पी. चया संखयेपेक्षा अशधक ्हो्ी. ्ेव्हा यरुोशपयन िे. 
पी. फक्त ककीनस रो्डनेच आप्या गा््डया ने् अस्यामळेु तयाच रसतयाचया सवच्छ्ेक्ेड बर्ील 
व गावा्ील रसतयाचया सवच्छ्ेक्ेड प्हाणार ना्ही्. या सा्हशिक पररणामाक्ेड लक्ष दऊेन श्हदंी 
िे. पी. ची संखया वाढशवणयाची ओर्ड ने. ओ. मधये रावसा्हबे करू लागले. पढेु असे आढळले 
की ्ही संखया वाढून्ही भागणार ना्ही. मयशुनशसपाशलिीचया कारभाराचया कायद्याची रचनाच 
बदलली पाश्हिे. कारण िे. पी. चयाक्ेड िरी मयशुनसीपाशलिीचा कारभार ्हो्ा, ्री शवधायक 
सत्ा मयशुनशसपल कमीिनरक्ेड ्हो्ी. शम. क्राफ्ड्ल तया िागेवर आ्या शदवसापासनू रावसा्हबेांना 
तयांचयावर निर ठेवावी लागली. शम. क्राफ्ड्ल यांनी सधुारणा के्या ्ही गोष् खरी; कारण शम. क्राफ्ड्ल 
्ह ेउमदचे ्हो्े; परं् ुमयशुनशसपाशलिीचा गा्डा ्हाक्ाना उधळ् अस्, तयामळेु तयांचया गळया् 
कािकसरीची लगाम रालावी लागे. मयशुनशसपल कारभारा् आशदमधयावसाना् कािकसर! 
कािकसर! कािकसर पाश्हिे! अिी सारखी ओर्ड रावसा्हबेांनी चालवली ्हो्ी. “्ह ेिे. पी. ्हवया 
तया खचा्लस मिंरूी दे् ा् व शम. म्ंडशलक काय्ल करी् आ्हे् !” अिी िीका करून रावसा्हबेांचचे 
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न. ओ. पत्र कािकसरीचा उपदिे कर्ाना रावसा्हबेांवर ्ाण करी. क्राफ्ड्लिा्हीचा अं्  करून 
रावसा्हबेांनी नवा कायदा र्डवनू आणणया् केवढा खिािोप केला व प्ाश्शनशधक पद्ध्ीचा ्हकक 
कसा शमळशवला ्हा इश््हास शचरसमरणीय झाला आ्ह.े लोकांचया ्हा्ा् नवया कायद्याने िी सत्ा 
आली आ्ह े्ी कशमिनर नेमणयाचा अशधकार जया शदविी शमळेल तया शदविी पणु्ल ्होईल, अिी 
म्हतवाकांक्षा रावसा्हबेांनी प्दशि््ल  करून ठेवली आ्ह.े  काॅपणोरेिनचया दोन ्ृ् ीयांि सभासदांची 
म्े प्ड्यास सरकारने नेमले्या कमीिनरास दरू कर्ा येईल एवढ्या मयशुनशसपाशलिीस प्ाप् 
झाले्या अशधकाराने रावसा्हबेांची ्पृ्ी झाली नव्ह्ी. मनषुयाला पररशसथ्ी उतपनन कर्ा ये् 
ना्ही असे म्हण्ा् ्े सामानय दृष्ीचया सामानय िनांना लाग ूआ्ह.े रावसा्हबेांसारख ेअसाधारण 
लोक पढेु आप्याला काय शमळशवले पाश्हिे ् े शदवय दृष्ीने आि िाणनू ् े धयेय लोकांचयापढेु ठेवनू 
तयाचया प्ापतयथ्ल प्यतन करव्ा् व अनकूुल पररशसथ्ी उतपनन करव्ा्. यावेळेस रावसा्हबेांची 
लोकशप्य्ा इ्की वाढली की ि्हराचया ्ीन ्ीन भागां्नू उमदेवार म्हणनू रावसा्हबेांना पसं् 
करणया् आले. दोन वेळा काॅपणोरेिनचया अधयक्षपदाचा मान शदला. तया वेळेच े रा. ब. म. गो. 
रान्ेड यांच ेपत्र वाचनीय आ्ह.े प्. ४१ पा्हा. संयोगिनय रोगांचया इशसप्ळा् वेशयांची ्पासणी 
करणयाचया कामी मयशुनशसपशलिीने मद् करण े म्हणिे लोकांचया पैिाचा दरुुपयोग करण ेआ्ह,े 
म्हणनू तयांनी केवढी खिपि केली व यि शमळशवले ्े संसमरणीय आ्ह.े

पोशलसांचया खचा्लच े पैसे सरकारने रऊे नये असा िे. पी. चा ठराव अस्ा, मयशुनशसपल 
शवधायक अशधकाऱयांनी तया खचा्लचया रकमचेा भरणा सरकारा् केला म्हणनू शनंदावयंिक ठराव 
िे. पी.चया सभे्  आला अस्ा रावसा्हबेांनी ठराव असा आणला की मयशुनशसपल कायद्याचा भगं 
सरकारचया ्हा्नू ्होणार ना्ही व िे. पी.चया ्हककांच ेसंरक्षण ्होईल असा िो कायदिेीर इलाि 
असेल ्ो कायदपेंश्ड्ांचा स्ला रऊेन करावा; कारण काॅपणोरेिनचा सभासद म्हणिे साव्लिशनक 
पैिाचा ट्सिी आ्ह ेअिी तयांची भावना ्हो्ी. (सर) वाच्छा यांनी आप्या मयशुनशसपल शवषयक 
ग्ंथा् रावसा्हबेांना साव्लिशनक पैिाच े ‘संरक्षक’ म्हिले आ्ह.े मुबंईचया गिारांची तयांनी सव्: 
्पासणी केली व मलमतू्र वा्ूहन नेणयाकर्ा बंद गिारे बांधणयाचया नवया राक्षसी योिनेचया शवरुद्ध 
लेख शल्ूहन, सभां्नू वयाखयाने दऊेन लोकम् िागृ्  केले. मलबार श्हलवरील ्ळुसी ्लावाचया 
कामा्ील खो््डया उर्डकीस आण्या व लोक कोठे खा््डयांमधये प्ड् आ्हे्  ्े दाखवनू शदले. 
आरोगयरक्षणाचया नावाखाली जया जया अवाढवय योिना पढेु आणणया् ये्ील तया खरोखर 
आरोगयाव्ह आ्हे्  शकंवा प्ाण्हारक आ्हे्  शकंवा नसुतया भपकयाचया; पण द्रवयाप्हारक आ्हे्  ्े 
नीि ्पासणयाची िबाबदारी काॅपणोरेिनचया सभासदांवर केवढी आ्ह े्े दाखवनू शदले आ्ह.े

शच्ायंत्रे उभारणया् लोकांचया धम्ल समिु् ी किा दखुव्ा् ्े सपष् करून असली सधुारणा 
करणयास मयशुनशसपाशलिी उद्यकु्त झाली अस्ा श्ला रावसा्हबेांनी ्से करू शदले ना्ही.

मयशुनशसपाशलि्यांच े अशधकार म्हणिे खरे सवराजयाच े अशधकार आ्हे् . कर बसवनू ्ो 
वसलू करणयाचा व खच्ल करणयाचा िो अशधकार खदु् सरकारला आ्ह े ्ो मयशुनशसपाशलि्यांना 
शदलेला आ्ह.े शनरशनराळया खातयांमाफ्ल ् सरकारने चालशवले्या दिेाचया कारभारािी शवरोध 
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के्याशिवाय आपली अं् ग्ल् कायते आपणच सवेच्ेछने करणया् आपले नैश्क व बौशद्धक सामथय्ल 
चालशवणयाची लोकांची सत्ा म्हणिे ‘सथाशनक सवराजय’ असे रावसा्हबेांनी सांशग्ले आ्ह.े याच 
भावनेने रावसा्हबेांनी मयशुनशसपाशलिीच ेकाम केले व ् ीच भावना धरून ् ालकुयाचया, शि्ह्ाचया, 
इलाखयाचया मखुय शठकाणी वरील सथाशनक सवराजय संधी शमळा्यास जयाने तयाने आपआप्या 
बशुद्धसामथया्लप्माण ेकरावे व नागररकांचया क ््लवयां्नू दक्षपण ेकसे पार पा्डावे, ्े रावसा्हबेांनी 
उत्म प्कारे दाखशवले आ्ह.े

आ्ा रावसा्हबेांचया रािकीय चळवळीक्ेड वळू. आपला दिे सधुारणयाकरर्ा क त्े परुुष 
औद्योशगक, सामाशिक व रािकीय या ्ीन प्कारचया मखुय चळवळी अिं्िः अथवा समग््िः 
कर्ा्. कोणी पररशसथ्ीचया मानाने केवळ समािसधुारक, कोणी केवळ रािकीय सधुारक, कोणी 
केवळ औद्योशगक सधुारक व कोणी दोन्ही श्न्ही प्कारच ेसधुारक बन्ा्. रावसा्हबे श्न्ही प्कारच े
सधुारक ्हो्े; परं् ुया शत्रप्कार सधुारणांपैकी सवाहं् मोठा भाग तयांनी रािकीय सधुारणचेा उचलला 
अस्यामळेु ्े रािकीय सधुारक ्हो्े असे शविषेकेरून म्हण्ा येईल. रावसा्हबे रािकारणकुिल 
्होणार असे भशवषय तयांच ेगरुू सर ली ग्ँ्ड िेकब यांनी आधीच करून ठेवले ्हो्े.

रािकीय सधुारणे् च तयांच ेसव्ल बळ ्हो्े अिी खदु् तयांची समिू्  ्हो्ी. “्मुचया सभचे े
सेके्रिरी चक्रव्वी येऊन मला म्हणाले उद्याचया शरिस्ोदास पॉल यांचया समारकाशवषयक सभे्  
्मु्ही का्ही भाषण कराल तया् रािकीय शवषयाचा संबंध येऊ नये. बोल्ेवेळेस माझ ेदा्च काढून 
ठेवावयास सांग् आ्हे्  म्हणावयाच!े” (रािेंद्रलाल यांना पत्र ९.१.८५) व का्ही लोकांची्ही 
्िीच समिू्  ्हो्ी. एके शठकाणी रावसा्हबेांच े चार सने्ही तयांचया चररत्र लेखनाशवषयी चचा्ल 
करी् ्हो्े तया् असे शनषपनन झाले की, रावसा्हबेांच ेचररत्र म्हणिे मुबंई इलाखयाचा तयावेळचा 
रािकीय इश््हास ्होय.

रावसा्हबेांचा पश्हला१० साव्लिशनक चळवळ करणारी व ््लमानपत्रां्ील म्हणनू १७.११.१८५९ 
्ारखचेा िो लेख उपलबध आ्ह े्ो रािकीय शवषयावरचाच आ्ह.े ्ो लायसेनस शबलावरील ्होय. 
यासाली खशिनया् थो्डी ्िु आली ्हो्ी. ्ी भरून काढणयास नवा कर बसशवणयाची वेळ आली 
्हो्ी. ् ेव्हा ् ी ् िू किी भरून काढावी याशवषयी समयक सचूना करणयास वरील लेख रावसा्हबेांनी 
शलश्हला. धदंवेा्या लोकांवर कर बसशवणयाच ेराि् आ्ह.े ्से न कर्ा दारूवर (शिचयापायी 
भयंकर गनु्ह े्हो्ा्) ्ीवर कर बसवावा अिी शिफारस तया पत्रा् रावसा्हबेांनी केली ्हो्ी. “ऐि 
आरामाचया वस्ूंवर कर िरूर बसवावा; पण गरीब व शीमं्  यांचया ऐि आरामा् फरक केला 
पाश्हिे. सपष् सांगावयाच ेम्हणिे रोंग्डी व काशमीरी िाल, धनगरी धो्रे व ्डाका येथील मलमल 
यांचया् फरक केला पाश्हिे. मला खरे शलश्ह्ा ये् ना्ही; कारण या धनवत्चेया यगुा् गणुांनी 
दगुु्लणांचया पायी लागले पाश्हिे.”

एवढे सांग ू तया काळचया रािकारणाच े साधारण सवरूप काय ्हो्े ्े पा्ूह. इगं्िी ्ऱ्हचेया 
रािकीय चळवळीला आरंभ इगं्िी शिक्षणाबरोबर झाला. साव्लिशनक रािकीय चळवळ 
करणयाकरर्ा संरिी् आरंभ मुबंईकरांनी १८४५ साली, मुबंई असोशसिनची सथपना करून केला. 
श्च ेअधयक्ष प्शसद्ध िगननाथ िकंरििे ्हो्े.११
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कंपनी सरकारला शदले्या सनदचेी मदु् वाढशवणयाची वेळ आली. ्ेव्हा प्तयेक प्िेच ेम्हणण े
काय ्े कळशवणारे का्ही अि्ल१२ पाल्लमेंिपयहं् मुबंई असोशसएिनक्ूडन गेले ्हो्े. ्ेव्हा रािकीय 
चळवळीची म्ूुह ््लमढे बसशवणया् आली. पढेु कंपनी सरकारच ेराजय म्हाराणीसरकारक्ेड आले व 
१८५८ साली म्हाराणी सरकारने िो िा्हीरनामा काढला ्ो सव्ल श्हदंी प्िेस, रािेरिवा््डयांना व 
इ्र िनांना फार पसं् प्डला. ्ेव्हापासनू ्ो सव्ल रािकीय चळवळीचा आधार ्होऊन बसला. 
“१८५८ चया िा्हीरनामयावर आमची शभस् आ्ह ेव ्ोच इगंलं्डचया श्हदंसुथानरूपी राजयनौकेचा 
नांगर आ्ह.े ्ो नीि राखा म्हणिे इगंलं्डच ेव श्हदंसुथानच ेश्ह् ्होईल.” असे दादाभाईच ेम् ्हो्े.१३

यावेळेचया रािकारणाच ेदसुरे एक सवरूप असे ्हो्े की, जया पढुाऱयांना पोिाच ेसाधन ्हो्े 
्ेच रािकारणा् प्ड्. म्हणिे तयांचया रािकारणाचा झरा उगमापासनू शनम्लल ्हो्ा. ्ो कस्या्ही 
सवाथवी ्हे् ूंनी कलशुष् झाला नव्ह्ा. अवगा्हरमय व सरलगामी ्हो्ा. तयास वक्रग्ी प्ाप् झाली 
नव्ह्ी. पोिाकर्ा रािकारणा् प्डणारे परुुष शनमा्लण झाले नव्ह्े. रािकारण चालशवणयास 
इ्रांचया आशयाची अवशयक्ा तयांना प्डली नव्ह्ी. म्हणनू तयांच े आशयदा्े सांग्ील 
तयाप्माण ेरािकारणास रंग भरावा लागला ना्ही. कोणाला कसले सोंग अाणावे लागले ना्ही व 
लोकाशभरुचीप्माण े्े ब्ुहरूपयासारख ेशनतय बदलावे लागले ना्ही; कारण लोकच्ंछदानवु ््लन फक्त 
पोिाथवी रािकारणी परुुषांस करावे लाग्े. तयांचया रािकारणास िी प्श्ष्ठा प्ाप् झाली ्हो्ी ्ी 
पोिाकर्ा रािकारणाचा धदंा करणाऱया परुुषास केव्हा्ही प्ाप् ्होणारी नस्े. पारावर उभ े रा्ूहन 
उचचसथानावरून रावसा्हबेांनी आपले वकृ्ततव प्ाकृ् िनांना दाखशवले ना्ही ्ह ेम् रावसा्हबेांचया 
शवषयी िे रीस अणॅ्ड रय् पत्राने शदले ्े शवचार करणयासारख ेआ्ह.े

रािकारणा् धोरण सांभाळण े ्े का्ही शवचारी वयक्तीच सव्:चया िबाबदारीवर संभाळी् 
अस्.

याप्माण े रावसा्हबेांचया वेळचया लोकांच े साधारण सवरूप शद्यावर रावसा्हबेांचया 
रािकारणाचया सवरूपाक्ेड वळू व ्े साधारणपण ेकसे ्हो्े ्े पा्ूह. ग्गोष्ींचा िोक करी् बसण े
्हा वास्शवक शस्तयांचा ्हकक आ्ह.े ्ो तयापासनू शकतयेक मतुसद्ी परुुष श्हराव ूपा्ह्ा्. रावसा्हबे 
गे्याचा िोक केव्हा्ही करी् बसले ना्ही्. आि शसथ्ी अिी आ्ह,े श्ची सधुारणा किी ्होईल 
एवढाच शवचार तयांचया मना् असे. रावसा्हबेांचया काळी श्हदंसुथानावर कंपनी सरकारच े राजय 
चाल ू्हो्े. रावसा्हबेांना कंपनी सरकारची राजयपद्ध्ी पसं् ्हो्ी. “कंपनीचया राजया् सधुारणा 
करणयाची इच्छा आ्ह.े” असा रावसा्हबेांचा भरवसा ्हो्ा. (प्करण ९ पा्हा)

 म्हाराणी सरकारचा िो िा्हीरनामा प्शसद्ध झाला तयास ् र रावसा्हबे श्हदंसुथाना्ील लोकांचया 
्हककाची सनद म्हण्. (प्करण ९ पा्हा)

“आम्ही राजयाचा कारभार आमचया सव्ल प्िेच ेक्याण ्होईल असा करू. आमचया प्िेची 
भरभराि म्हणिेच आमच ेबळ व तयांचा सं्ोष या्च आमची सरुशक्ष््ा.” एवढ्याच ेबक्षीस काय 
्र 'कृ्ज्ञ्ा' असे म्हाराणी सा्हबेांचया िा्हीरनामया् वचन आ्ह.े तयाप्माण े ‘कृ्ज्ञ’ रा्हण े ्ह े
रावसा्हबे क ््लवय मानी्.
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“माउंि सि्यअूि्ल एलशफनसिनचया र्ारे िे आम्हाला शमळाले आ्ह,े ्े आम्ही पर् केले पाश्हिे. 
शनदान दसपिीने ्री व अिनू आम्ही दऊे असा मला भरवसा वाि् आ्ह.े” 

(कन्लल िेकब यांना पत्र)

ज्ञानप्सारक सभे्  रािकीय शवषयावर बोलायच ेना्ही असा सभचेा शनयम ्हो्ा. ्री प्संग 
आणनू रावसा्हबेांना प्थम सांशग्ले की, अशलक्ेड दोन ्हिार वषा्लपयहं् या दिेाचा सव्ल प्कारे 
अपकष्ल ्हो् ्हो्ा. पाणी संथ ्होऊन भर्ी लागणयाचा समय आला आ्ह.े या दिेाचया निीबाच े
्ारू आिवर इक्ूडन श्क्ेड अ्डखळ् ्हो्े. ्े सांप्् जया दिेास लागले आ्ह.े ्ो दिे शवद्येच ेव 
सव्ंत्र्ेच ेआद्यसथान आ्ह.े म्हणनू आ्ा ् री भर्ी येईल. ् ेव्हा शवद्या, कलाकुिल्ा, िौय्ल इ्कया 
शिनसांनी ्े श्क्ूडन भरून येईल अिी आिा आ्ह.े सवाहंनी कायद्यास मान द्यावा. आपआपली 
शववशक्ष् काम ेइ्रांचया ्हककावर पाय न दे् ा बिवावी. िे िे अशधकार सरकार आपणास दईेल 
्े ्े इमानाने व धयैा्लने बिावनू तया्ूहन अशधकाचा उपभोग रणेयास योगय व्हावे. (प्करण १७ वे 
पा्हा) या् खदु् रावसा्हबेांच ेवळण शदसनू ये् आ्ह.े पश्हली गोष् रावसा्हबेांनी सांशग्ली आ्ह े
की, कायद्यास मान द्यावा. तयाच ेकारण उर्ड आ्ह.े “कायदा लोकांना अ्डचण करणारा शदस्ो. 
िर सव्ल लोक एकोपयाने वाग्ील व एकमकेांचया ्हककास मान दऊेन रा्ह्ील ्र कायद्याची का्ही 
िरूर ना्ही.” 

(७.८.१८८६ च ेरावसा्हबेांच ेभाच ेबाबा कान्हरेे यांना पत्र)

परं् ुिोपयहं् दसुऱयाच े्हकक काय आ्हे् , आपले काय आ्हे्  ्ह ेलोकांस समि् ना्ही व 
दसुऱयाचया ्हककास बाधा आण्याशिवाय आप्या ्हककांचा उपभोग लोकांना रे् ा ये् ना्ही, 
म्हणिे दसुऱयाचया ्हककास मान दणेयाचा शनयम सव्ल लोक पाळी् ना्ही्, ्ोपयहं् कायद्याची 
आवशयक्ा रा्हील. वरील सभे्  आणखी िो उपदिे रावसा्हबेांनी केला ्ो असा की, अशधकांची 
योगय्ा आणा. ्हा उपदिे ्हळदीचया गणुाची तवरर् अपेक्षा करणाचया पषुकळ मतुसद्यांना रुचणार 
ना्ही. अगंी योगय्ा आ्याशिवाय शदलेला अशधकार ्ो अशधकारच नव्ह.े ्ी एक द्ेहनगीच 
समिावी तया द्ेहनगीची शकंम् ्ीची प्ाप्ी करून रणेयास शम प्डले नस्यामळेु का्डीएवढी 
समिली िा्े. ििी शमळाली ्िी रालशवणया् ये्े अथवा ्ीच आपोआप शवनाि पाव्े. िी 
प्ग्ी अशवशां् कष् के्याशिवाय ्हो्े ्ी प्ग्ीच नव्ह.े असे आपले म् शम. एम. िे. िा सि्यअूि्ल 
यांना रावसा्हबेांनी एकवेळा सपष् कळशवले ्हो्े. “मला शमळाले्या शिक्षणाने व परंपरेने मी धीरेधीरे 
प्ग्ी व्हावी या म्ाचा आ्ह.े”

कायद्यास मान द्या, अशधकार सरकार दईेल ्े ्े इमानाने बिावा व अशधकाची योगय्ा आणा 
असा उपदिे रावसा्हबेांनी िो आप्या प्थम वया् करून ठेशवला ्हो्ा ्ो ्े वाध्लकय येईपयहं् 
करी् अस्. “शमळ् आ्ह े्े रे् ले पाश्हिे.” असा उपदिे शिशिरबाबूंना केलेला प्करण ६५ येथे 
आढळेल.

नेशिव्ह ओशपशनयनमधये रावसा्हबे शल्ही् की, शरिशििांचा सयू्ल श्हदंसुथानचया राजयावर प्काशि् 
रा्हो, म्हणिे शरिशििांची आम्हास गरि आ्ह;े असे दाखवी्. शरिशिि राजयािी आमचा संबंध िळूुन 

(¶ÉÉ.¨É.¨ÉÖ.) BxÉ 4011--31 (1100-5--2022)
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आला आ्ह.े तया् मोठे राषट्ीय काय्ल आ्ह.े तयाची शचन्ह ेबरणाऱयास सपष् शदस् आ्हे् . तयांची 
रािवयवसथा प्ागश्क आ्ह ेव श्ची वाि उत्रोत्र ्होणारी आ्ह.े तयामळेु आम्ही सव्िः शरिशिि 
राजय अशधक चा्ह्ो.

“िे काय्ल करून घयावयाच ेआ्ह ेतयाच ेसमथ्लन यथानयाय व समया्लद असे शरिशिििन्ेपढेु केले 
व श्च ेलक्षा् आपले काय्ल सतप्माण शसद्ध आ्ह ेअसे एकदा आले की मग श्चया्ूहन अशधक 
शनिःपक्षपा्ी नयायाधीि कोणाला शमळावयाच े ना्ही्. इगं्िांच े राजय ्ह े वयवशसथ् व सनदिीर 
आ्ह.े राजयकारभार कर्ाना िे प्श्न उभ े राश्हले अस्ील तयांचया्ील मदु्यांवर योगय शनकाल 
सरकाराला दे् ा यावा म्हणनू ब्ुहप्यतनाने अवशय ्ी माश्ह्ी गोळा करून तयास परुावणयाक्ेड लक्ष 
शदले पाश्हिे अिी सचूना रावसा्हबेांनी सव्ल रािकीय संसथांना म्हसैरू प्करणाचया अनभुवावरून 
करून ठेवली आ्ह.े”

‘ना शवषणिुः पशृथवीपश्िः’ ्ही म्हण रावसा्हबेांचया एका पत्रा् आढळ्े. शफ्नस ऑफ वे्स 
यांच ेआगमन, शद्ली दरबार, ््डयकू ऑफ कॅनाॅि१४ यांच ेआगमन व तयांच ेरावसा्हबेांनी केलेले 
सवाग् व म्हाराणी शव्हकिोररया ्ही या ग्ंथा्ील प्करण े वाचली म्हणिे असे आढळून येईल 
की, रावसा्हबेांची रािशनष्ठा िवेिपयहं् अचल राश्हली. ्ही गोष् अनकुरणीय व प्िसंनीय आ्ह.े 
रावसा्हबेांचा सरकारने्ही चांगला सनमान केला. मुबंई्ील शप्नस ऑफ वे्स यांचया शमरवणकुी् 
इ्र ्ीन श्हदंी ग्ृहसथांबरोबर तयांना गा्डी् बसनू भाग रणेयाचा मान शमळाला ्हो्ा. पढेु शद्ली 
दरबारा् तयांना एक पदक व सी. एस. आय. ्ही ब्ुहमानदि्लक पदवी शमळाली.

गव्हन्लर सा्हबेांचया बंग्यावर वाशष्लक धळूभिेीचया प्संगी रािभक्तीपवू्लक सादरपण ेरावसा्हबे 
्हिर अस् व ्ेथील समारंभास रावसा्हबेांना आमतं्रण असे. 

वर शनशद्लष् केले्या ्त्वांवर रािकीय चळवळीला रावसा्हबेांनी प्ारंभ केला व ्ी चळवळ 
यिसवी करून दाखवली. कोणतया्ही चळवळीच ेउपाय पायरीपायरीने ्ीन आ्हे् . अगदी चळवळ 
नवीन अस्े ्ेव्हा साधय ्हे् शूवषयी लोकांना चांगले ज्ञान करून द्यावे लाग्े. लोकांना ज्ञान झाले 
म्हणिे लोकम् उतपनन ्हो्े. लोकम् उतपनन झाले की चळवळीला िोर येणयासाठी, संरिी् रचना 
करणयासाठी लोकांची साव्लिशनक संसथा शनमा्लण करावी लाग्े. तयाप्माण े रावसा्हबेांनी नेशिव्ह 
ओशपशनयन पत्र काढले व मुबंई असोशसएिनचा िीणणोद्धार केला.

ररव्हनेय ू जयरुरशस्डकिन शबलाच े व खो्ी कजिाच े अिी प्करण े वाचली म्हणिे तयांचया 
चळवळीच े सवरूप शदसनू येईल. सभा१५, अि्ल, भाषण,े लघवाकार पसु्के, कायद्याचया कोिा्ल् 
शफया्लदी इतयादी इतयादी कायदिेीर उपाय ्े योिी् अस् व आपली दाद लावनू रणेयाकर्ा 
पाल्लमेंिपयहं् वेळ प्ड्यास धाव रे्  अस्. शरिशिि िन्ेचया उदारवतृ्ीवर तयांची शभस् असे.

“प्थम शरिशिि प्िािन या नातयाने व्हाइसरायांक्ेड अि्ल पाठवीन. अवशय प्ड्यास सिेि 
सकेे्रिरींक्ेड पाठवीन. दोन्ही शठकाणी फस्यास प्तयक्ष पाल्लमेंि सभके्ेड धाव रईेन.” इतयादी 
कायदिेीर उपायांमधये एक शवशिष् उपाय रावसा्हबे योिी् अस् ्ो ्हा की, सरकारी अशधकारी व 
आपण सव्: असे एके शठकाणी समोरासमोर बसनू वादशववादाचया मदु्याचा खल करी्. लोकम् 
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समिावनू सांग् व काय्ल साधनू रे् . यालाच “राउं्ड िेबल काॅनफरनस” म्हण्ा्. याला उदा्हरण 
मयशुनशसपाशलिी (प्करण ११ पा्हा) खो्ी कजिा (प्करण ४२ पा्हा)

याशिवाय पषुकळ साव्लिशनक क्याणाचया गोष्ींशवषयीचा उ्हापो्ह सरकारी साधारण ब््डया 
कामगारापासनू ्ो खदु् गव्हन्लरसा्हबेांपयहं् िे सने्ही अस्, तयांचयािवळ रावसा्हबेांनी केलेला 
आढळ्ो. “भाऊदािींच े समारक, रय्ेच े दाररद््रय, तयांचयावरील शदवाणी दावे याशवषयी चचा्ल 
सरकारवा््डया् झाली.” (रो. उ.) िंगल खातयासंबंधी आपले काय म्हणण े ्हो्े ्े लॉ्ड्ल ररपन 
यांचया कानावर एका भिेीचया प्संगी रावसा्हबेांनी रा्ले. प्करण ६५ पा्हा व मागा्ूहन एक मोठे 
पत्र शल्ूहन आप्या सव्ल ्क्रारी कळशव्या. यामळेु तयांची रािकीय चळवळ सलोखयाने चाले.

रावसा्हबेांचया रािकीय चळवळीच ेशविषे सवरूप
। नरपश्श्ह्क्ा्ल र्षेय्ां याश् लोके । 
॥ िनपदश्ह्क्ा्ल तयजय्े पाशथ्लवेन ॥ 
। इश् म्हश् शवरोध ेशवद्यमाने समाने । 

नपृश्िनपदानां दलु्लभिः काय्लक्ा्ल ॥ १ ॥
(भ्ृ्ल्हरी)

आपण एवढी सव्ल खिािोप िी कर् श्चया्ील इशंग् काय आ्ह े्े रावसा्हबेांनी एका शमत्रास 
शलश्हले ्हो्े. “आ्ा कलकत्यास िाणयाचा शनश्चय आ्ह ेकाय ्होईल ्े प्हावे; कारण िोखमीच े
काम आ्ह.े ‘नरपश्श्ह्क्ा्ल’ ्ह ेसवाहंिी लाग ूआ्ह.े” (१९.७.१८८२ च ेभाऊसा्हबे बापि यांना 
पत्र) आशण ्हचे खरे आ्ह.े समािाचया समदृ्धीकर्ाच रािसंसथा शनमा्लण झाली आ्ह ेव रािा अथवा 
प्िा या िबदांचा उचचार झा्याबरोबर प्िा अथवा रािा ्ह ेिबद उचचारले गेले ना्ही् ्री संयकु्त 
संबंधाने धवशन् ्हो्ा्. रािा व प्िा या दोरांना ्हकक आ्हे् . दोरांची क ््लवय कमते शनशश्च् आ्हे् . 
असे अस्ा दोन्ही संसथांमधये इ्का मोठा शवरोध शदसनू ये्ो की भ्ृ्ल्हरीने वर म्हि्याप्माण े
रािाच े श्ह् करणारा मनषुय लोकांचया र्षेास पात्र ्हो्े व प्िेच े श्ह् करणाऱया मनषुयाचा रािा 
तयाग कर्ो. म्हणनू रािा व प्िा या उभय्ांच ेश्ह् करणारा असा (उभय्ांनां्ही शप्य असणारा) 
मनषुय फार दलु्लभ अस्ो. अिा दलु्लभ मनषुया् रावसा्हबेांची प्मखुतवाने गणना ्हो्े या् िकंा 
ना्ही. रावसा्हबेांनी सरकारी नोकरी केली तया्च सरकारच ेव प्िेच ेश्ह् केले. सरकारच ेश्ह् केले 
्े तयांची तवरर् बढ्ी ्हो् गेली व प्िसंा झाली ्ीवरून शसद्ध ्हो् आ्ह.े तयाचप्माण ेतयांनी 
प्िेच ेश्ह् केले ्े गोशवंद नारायण यांचयासारखयांचया पत्रावरून शसद्ध ्हो् आ्ह.े (प्करण ८ पा्हा)

शिवाय सरकारी नोकरी् अस्ा राजयकारभारा् काय काय अ्डचणी उतपनन ्हो्ा् व तया 
दरू करणयास कसे व कोण्े उपाय योिावे लाग्ा् ्े तयांचया धयाना् आले. म्हणिे सरकारी 
नोकरीचया अनभुवामळेु सरकारचया दृष्ीकोनाने तयांना कोणतया्ही ्होऊ रा्ले्या कायद्याक्ेड 
पा्हणयाची सवय झाली व वशकली करी् अस्ाना िन्ेिी शनतय शनकि संयोग र्ड् असे तयाचया 
योगाने लोकांचया दृष्ीने्ही प्तयेक कायद्याक्ेड पा्ह्ा ये् असे. यामळेु राजयक त्े व प्िािन या 
दो्होंच ेरावसा्हबे योगय मधयसथ ्होऊ िकले.

BxÉ 4011--31+
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१८७३ साली कािकसरीची कशमिी इगंलं्डमधये बसली ्हो्ी. श्चयापढेु आप्याव्ीने साक्ष 
दणेयाकर्ा रावसा्हबेांना पणुयाचया साव्लिशनक सभनेे आमतं्रण शदले ्हो्े व रावसा्हबेांनी िावे 
असे तयांचया सनेह्ांचया मना् ्हो्े. “साक्षी म्हणनू िाणयाची योगय्ा येथील थो््डयाच लोकांमधये 
आ्ह.े ्मुचया्ूहन अशधक योगय्ेचा मनषुय ब्ुह्ेक ना्हीच.” (१९.६.७३ च ेनारायण परमानंद यांच े
पत्र) पढुील पत्र सरकारी शनमतं्रणाच ेउत्र असावे. “शनमतं्रण के्याबद्ल मी फार आभारी आ्ह.े 
्ह्लीची माझी शसथ्ी मला इगंलं्डला िाऊ दणेार ना्ही असे खदेाने म्हणावे लाग्े; परं् ुसरकारला 
शकंवा शफनॅनस कशमिीला एखाद्या मदु्यावर साक्ष घयावयाची असेल ्र परुावा दणेयाची वयवसथा 
मला सांशग््यापासनू ्होईल श््कया लवकर करीन.” शमळून सरकार व प्िा या दोरांची इच्छा 
रावसा्हबेांनी साक्ष द्यावी अिी ्हो्ी.

रावसा्हबे नपृश् व िनपद या दोरांच े श्ह्क त्े ्हो्े असे लोकांच ेम् ्हो्े. “्े (रावसा्हबे) 
िनमभर सरकारचया व लोकांचया शवश्वासास पात्र झाले.” (सर शदनिा माणकिी पेशिि यांच े
रावसा्हबेांचया समारकाथ्ल भरले्या मुबंईचया सभे् ील भाषण पा्हा) 

्ह ेनपृ्ीिनपदांच ेश्ह् करणयाच ेरावसा्हबेांच ेधोरण कायद ेकाउशनसला् चांगलेच शदसनू आले. 
तयाचा सारांि प्करण ४४ मधये शदला आ्ह.े तयाची पनुरुक्ती करणयाची िरूर ना्ही. ्थाशप, तयांचया 
काउशनसला्ील उत्म कामशगरीच ेर्हसय, तयांची काउशनसला् नेमणकू झाली, ्ही सवुा्ा्ल ऐकून ि. 
िेकब यांनी िे तयांना पढुील अशभनंदनपर पत्र शलश्हले ्े कथन करी् आ्ह.े

“्मुची काउशनसला् झालेली नेमणकू मला पसं् आ्ह.े असे मी म्हण्ो म्हणिे ्मुची सव्ल 
म्े मला पसं् आ्हे्  असे ना्ही; परं् ुतयाच ेकारण असे आ्ह ेकी िे ठराव अपायकारक आ्हे्  
असे ्मु्हाला वाि्ा् तयांचयाशवरुद्ध सबळ कारण ेदणेयाची ्मुचया अगंा् योगय्ा आ्ह.े शवरुद्ध 
पक्षाच ेलोक काय ्हरक्ी आण्ा् ् े पाश्ह्याशिवाय व तयांचयावर पणू्ल वादशववाद झा्याशिवाय 
कोण्ा्ही नवा कायदा पसार ्हो्ा कामा नये.”१६ जया सरकारच े सभासद मखुस्ंभ (शनिवीव 
पु् ळयाप्माण)े बस्ा् तयाला सरुशक्ष््ा कोठे आ्ह!े ्मु्ही असे मखुस्ंभ पु् ळे ना्ही ्ह े्मु्ही 
आिपयहं् चांगले शसद्ध करून दाखशवले आ्ह.े१७ िेथे पक्षाशभमानाच ेवारे लाग् ना्ही इ्कया उंच 
वा्ावरणामधये ्मुच ेमन वावरू िक्े. पक्षपा्ाचया भोवऱयामधये ्मु्ही आप्याला कोणास्ही 
ओढून नेऊ दणेार ना्ही.”

“एका बािलूा लोकशप्य्ेचा मो्ह शि्का अस्ो श््काच राजयकतया्लची ्हांिी ्हांिी करून 
काळाप्माण ेव ््लन करणयाचा मो्ह दसुऱया बािलूा सा्हशिकच अस्ो. ब्ुहिनसमािानाने केले्या 
प्िसंावादाचा आसवाद पषुकळांना मादक ्हो्ो व एकवार भोवऱया् भ्मण सरुू झाले की तया्नू 
शनसिण ेि्ड काम आ्ह.े”

कलकतयाचया काउशनसला् बंगाल िेननसी शबलावरील वादशववादा् ्ही त्रयसथ बदु्धी फार 
शविषे री्ीने शदसनू आली. 

“या शवषयावर मी शि्का प्काि पा्ूड िकेन श््का पा्ूडन मी सरकारास सा्हायय करणयास 
बांधलेला आ्ह.े” असे या शबलावर केले्या वादाचया आरंभी रावसा्हबेांनी सांशग्ले. ्ेव्हा तयांना 
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असे आढळून आले - “या प्करणा् भां्डणाला प्ारंभ ्होणयासाठी शक्ी्री मलूभू्  कारण ेआ्हे् . 
श्हदं,ू मसुलमान, कुळे, िमीनदार, मळेवाले व वायद ेकरणारे आप्या ििेाऱयाशवरुद्ध ् ंिा करावयास 
सादर आ्हे् . म्हणनू सवाहंना मानय ्हो्ील अिा उपसचूना एका शमत्राला सांशग््याप्माण ेरावसा्हबे 
्यार करी् ्हो्े.”  

समाि सधुारणा आशण रावसा्हबे 
। कसयाशप कोऽपयश्ियोऽशस् स ्ेन लोके ।

॥ खयाश् प्याश् नश्ह सव्लशवदस् ुसवते ॥
। शकं के्की फलश् शकं पनसिः सपुषुपिः ।

॥ शकं नागव््यशप च पषुपफलैरुपे्ा ॥ १ ॥ 
रावसा्हबे सामाशिक सधुारक ्हो्े असे प्करण २६ वे वाचले म्हणिे समिेल. चचतेचया 

सोयीकर्ा समािसधुारकांच ेमखुय ्ीन वग्ल करणया् ये्ा्. तयांपैकी कोणतया वगा्ल् रावसा्हबे 
ये्ा् असा प्श्न शकतयेकांपढेु उभा रा्ह्ो. तयाचा िबाब तयाच पषृ्ठा् शदला आ्ह;े पण शकतयेकांपढेु 
रावसा्हबे समािसधुारक ्हो्े की ना्ही ्हाच प्श्न उभा रा्ह्ो. यास उत्र दणेयाच ेअवि्ड काम 
मागे एकदा रावसा्हबेांच ेिनमाच ेसने्ही रावब्हाद्र कृषणािी पं् नलूकर व खदु् ‘सधुारकाच’े क त्े 
प्ो. आगरकर व प्शसद्ध वके्त म्हादवे मोरेश्वर कंुिे यांनी करून ठेवले आ्ह.े तयांनी िे उत्र शदले 
आ्ह ेतया् का्डीचा फरक न कर्ा िसेचया ्से शदले म्हणिे झाले. रावसा्हबेांच ेसमारक तयांचया 
्हया्ी् मुबंई व पणु ेयेथील लोकांनी केले. तयावेळी पणुयास ८ िानेवारी १८८८ रोिी मोठी सभा 
भरली ्हो्ी.१८ ्ेव्हा प्थम शीमं्  सरदार गणप्राव शवनायक ऊफ्ल  बाबासा्हबे सांगलीकर यांच े
अधयक्ष या नातयाने भाषण झा्यावर पश्हला ठराव आण्ाना म्हादवे मोरेश्वर कंुिे यांनी असकशल् 
इगं्िी् भाषण केले तयाच ेभाषां्र-

“पंचवीस वषाहंपवूवी व्लभ म्हारािांचया कजिा् रावसा्हबेांनी ्हायकोिा्ल् शदलेली िबानी 
वाच्याच ेमला समर्े.” ्े म्हणाले, “मी श्हदं ूआ्ह.े मी सधुारक आ्ह.े” ्ह ेिबद तयांनी िबानी् 
उचचाररले की ना्ही ्े खरे की खोिे ्ह े पा्हणयाकर्ा तया कजिाची ्हकीक् शमळशवणयाची 
खिपि करून शमळाली ना्ही; पण आ्ा का्ही लोक म्हण्ा् म्ंडशलक सधुारक ना्ही्; परं् ु
मी सांग्ो की िर कोणाच े शवचारांिी ससुंग् असे आचरण असेल ्र ्े रावसा्हबेांच े आ्ह.े 
असे दाखशवणयाकरर्ा सधुारणा म्हणिे काय ्ह े मला सपष् करून सांशग्ले पाश्हिे. अं् िःप्वतृ् 
क्पनांचया िोरावर लोकांमधये प्रूढ असले्या आचारा्, चालीरी्ी् फरक करण े म्हणिे 
सधुारणा. आचारा् फरक ्होणयापवूवी अं् िःप्वतृ् क्पनांमधये फरक झाला पाश्हिे. असा फरक 
वयव्हाय्ल केव्हा ्हो्ो? प्चशल् क्पनांचया अनरुोधाने नवया क्पनांचा अथ्ल करून दाखशवणया् 
ये्ो ्ेव्हा. म्हणनू ्हा वयव्हाय्ल अथ्ल करून दाखशवण े्ह ेसव्ल सधुारणचेा िीव आ्ह.े या सधुारणचेया 
वयाखयेला धरून रावसा्हबे आ्हे्  व ्ीपासनू ्े म्हारािांचया खि्यापासनू ्ो माधव बागेचया 
सभपेयहं् शवलगन झाले ना्ही्. मी माझया समशृ्पिावरील शम. बकल यांची प्माणोक्ती सांग्ो ्ी 
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अिी आ्ह े - ‘ब्ुहिन समाि व तयाच े पढुारी यांचया् अं् र पा्डणारी खा्डी मधये ये्ा कामा 
नये. पढुारी काय म्हण्ा् ्े ब््ड्ड िनसमािास समिले पाश्हिे. ्ही िी पढुाऱयाची शसथ्ी आ्ह े
श्चयाशवषयी उचचप्कारच ेसमयज्ञान अस्यामळेु-यास पाश्हिे ्र ्मु्ही साधारण प्कारच ेशिक्षण 
म्हणा; पण समािाचया बौशद्धक शसथ्ीच े समयक् ज्ञान अस्यामळेु-िो पढुारी अस्ो ्ो िेव्हा 
समािािी कालानवुतृ् िळु्े रे् ो ्ेव्हाच यिसवी ्हो्ो.’ याच बाब्ी् रावसा्हबे यिसवी झाले. 
याप्माण े्े वयाव्हाररक सधुारक ्हो्े व तयांना लोकांचा पाशठंबा ्हो्ा.”

नं्र ५०-६० असामींची समारक कशमिी नेमणया् आली. श्ला अनमुोदन दे् ाना व पेशिि 
यांच ेिागा शद्याबद्ल आभार मान्ाना कृषणािीपं् नलूकर इगं्िी् म्हणाले- “मी रावसा्हबेांचया 
राजयकारभाराशवषयीचया कामशगरीच े वण्लन करी् बस् ना्ही. मी फक्त तयांचया सामाशिक 
काया्लशवषयी बोलणार आ्ह.े तयांचयािी माझा संबंध िनुाच आ्ह.े तयांनी स्तीशिक्षणाचया कामी 
फार पररशम रे् ले आ्हे् . तयांनी सिू्डनिस ्शलिररी अणॅ्ड सायशनिशफक सोसायिीसंबंधी शस्तयांचया 
िाळा रालनू मोठे काय्ल केले आ्ह.े तया सभचे े्े आ्ा अधयक्ष आ्हे् .” १९

“्े शवधवापनुशव्लवा्हास अनकूुल आ्हे्  खरे; परं् ु ्े शवधवा पनुशववा्होत्िेक एखाद्या 
समािाचा सभासद ्होणयाचा रस्ा२० िोधनू काढावयास असमथ्ल आ्हे् . एक द्हा-बारा वषाहंची 
तयांचया नातयाची मलुगी ददुदैवाने शवधवा झाली. श्ला क्षेत्री नेऊन का्ही श्ची शविंबना करणया् 
येईल अिी िकंा रावसा्हबेांना ये्ाच ्े ्ेथे कसे धाव् गेले व जयांच ेमन न दखुशवण े्ह ेतयांच े
क ््लवय आ्ह ेतयाचयामधये ्े कसे प्डले व िे करण े्े ्ी मलुगी सज्ञान झा्यावर श्ला वािेल ्से 
करावे अिी वयवसथा किी केली ्े वतृ् मला ठाऊक आ्ह.े”

“तयाचप्माण े तयांचया पतनी रुगणाई् झा्यावर दसुरे लगन करणयाशवषयी ना्ेवाईक आग््ह 
करी् अस्ाना दसुरी स्ती करून रणेयाच ेनाकार्ाना उलि तयांनाच “अ्हो ्मु्ही रुगणाई् झाले् 
्र आप्या पतनीला ् मु्ही ् िी का्ही परवानगी द्याल काय?” असा प्श्न शवचारला, ् ो मला मा्ही् 
आ्ह.े२१ यावरून शस्तयांची शसथ्ी सधुारणयाशवषयी तयांचा मखुय ्हे्  ुकळून ये्च आ्ह.े”

“िकंराचायाहंक्ूडन नौकागमन करणाऱयास पंक्तीपावन करून रे् ्याची ्हकीक् ्मु्हाला 
शवशद्च आ्ह.े म्हणनू रावसा्हबेांची मलू्िः सधुारणा र्डवनू आणणाऱया सधुारकांमधये गणना 
केली पाश्हिे.”

नं्र एकदोरांची भाषण ेझा्यावर प्ो. आगरकर इगं्िी् म्हणाले- “रावसा्हबे िवेिी िवेिी 
नवशवर्षेी आशण परुा्नशसथ्ीपालक झाले असे म्हण्ा्. वदृ्धपणाबरोबर शसथ्ीसंरक्षक्ा प्ाप् 
्हो्े. आिपयहं् काळिी वा्ूहन जया शसथ्ीची िोपासना केली श्चया् का्ही फरक ्होऊ नये अिी 
तयांची सभय इच्छा अस्े. तया पररशसथ्ीवर उद्ध् व उ्ावीळ ्रुणांनी ्ह्ला केलेला तयांना 
पा्हव् ना्ही. तयांची मलू्िः सधुारणा करणयाची प्वतृ्ी तयांना मानव् ना्ही. ्ह ेसव्ल खरे आ्ह;े परं् ु
परुा्नम्वाद व उदार म्वाद ्ह ेसापेक्ष िबद आ्हे् . ्ह्ली जयांची फार प्ग्ी झाली आ्ह ेव िे 
मलु्िः सधुारणा व्हावी अिी इच्छा कर्ा् तयांची म्े पाश्हली व तया म्ांची म्ंडशलकांचया म्ांिी 
्लुना केली म्हणिे म्ंडशलकांची म्े अगदी परुा्नशसथ्ीसंरक्षक शदस्ा्; परं् ु म्ंडशलकांचया 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 851

म्ांची ्लुना ्मु्ही तयांचया मागचया शपढीचया लोकांचया म्ांिी केली म्हणिे म्ंडशलकांची म्े 
मलू्िः सधुारणा व्हावी असे म्हणणाऱया उदार म्वादी लोकांचया म्ांिी िळु्ा्. या कारणांचा 
शवचार माझया मना् आ्यामळेु मी येथे आलो आ्ह ेव असाच शवचार आमचया आ्ाचया अतयं् 
्ीव्र उदारम्वा्यांनी केला ्र ्े्ही आमचया काया्लला याव् िकय ्हा्भार लाव्ील.”

रावसा्हबे ्ह े समािसधुारक ्हो्े या शसद्धां्ाच े समथ्लन वरील ्ीन वयक्तींनी िकय श््कया 
प्बल व शनदणोष ्क्ल पद्ध्ीने केले आ्ह.े श्रांच ेसार काढले ्र रावसा्हबे वयाव्हाररक सधुारक ्हो्े 
असे शनर्े. तयाचया पशलक्ेड िाणयाचा तयांचा शवचार नव्ह्ा म्हणनू तयांनी केले्या समािसेवेची 
शकंम् कमी ना्ही. आप्या सवुासाने लोकांना उद ्भ्ां् करणाऱया के्कीला फळे ये् ना्ही् म्हणनू 
अथवा सव्लभर मधरु फळे धारण करणाऱया फणसाचया वकृ्षास सवुाशसक फुले ये् ना्ही् म्हणनू 
अथवा नागव्लीला फळे व फुले ्ही दोन्ही ये् ना्ही् म्हणनू के्की, फनस व नागव्ली यांची 
शकंम् कोणी कमी करी् ना्ही्; कारण जया जया बाब्ी् जयाचया अगंी एखादा गणु अश्ियाने 
वस् अस्ो ्ो तया तया बाब्ी् तया गणुाने प्खया् ्हो्ो.

रावसा्हबेांचया रािकीय कामशगरीशवषयी कवशच् व सामाशिक कामाशगरीशवषयी का्ही 
लोकांमधये म्भदे शदसनू ये्ो; परं् ु तयांचया वयव्हारमयखू या श्हदंधुम्लिास्तशवषयक गं्थाशवषयी 
कोणा््ही म्भदे शदसनू ये् ना्ही. मतुसद्ी शकंवा सधुारक म्हणनू शमळाले्या की्वी्ूहन ग्ंथकार या 
नातयाने शमळालेली की्वी अशधक वषते रा्हील; कारण रािकारण व समािधोरण ्ही शि्कया लवकर 
शफर्ा् श््कया लवकर ग्ंथा्ील शवचार शफर् ना्ही्. तयांचया श्हदंधुम्लिास्तशवषयक गं्थाच े
उपयोग अनेक आ्हे् . तया्ला पश्हला एक असा की, श्हदंसुथान व यरुोप यांचयामधये बौशद्धक 
दळण वळण (गमनागमन) सरुू झाले.२२

्हा तयांचा इष् ्हे्  ूप्थमपासनूच इष् प्काराने साध् गेला ्हो्ा. यरुोशपयन पंश्ड् रावसा्हबेांची 
ओळख करून रणेयास तयांना भिेावयास ये्. शरिशिि मयशुझयमच ेशम. कलाक्ल  ्ह े्डॉ. ब्ड्लव्ुड यांच ेपत्र 
रऊेन आले ्हो्े. यांना श्हदं ूधमा्लच ेग्हन ज्ञान शमळवावयाच े्हो्े. ्ेवढ्याकर्ा तयांनी श्हदंसुथानचा 
प्वास केला ्हो्ा. तयाचप्माण ेलॉबरन मकॅस ्ह ेग्ृहसथ भिूेन गेले.

“आशॅसट्यन नोबलमन व ररििॅकचा सभासद ्हा मुबंईस ये् आ्ह.े तयाला का्ही श्हदंसुथाना्ील 
लोकांचया री्ीभा्ी पा्हवयाचया आ्हे् . तयाकामी म्ेहरेबानी करून मद् करा.”

 (्डब्य.ू िी. पे्डर, यांच ेपत्र २१.११.७९)

अमरेरकन प्ोफेसर लामन ्ह ेप्ोफेसर शपिरसन (एश्फनसिन काॅलेि) यांच ेपत्र रऊेन भिेावयास 
आले ्हो्े. सर वे्डरबन्लने यांच ेपत्र रऊेन “लाईि आफॅ एशिया” च ेक्ते शम. ए्डशवन आनणो््ड ्ह े
भिूेन गेले. 

रावसा्हबेांचा गं्थ यरुोशपयन पंश्ड्ास श्हदंधुम्लिास्ताचा अभयास करावयास लावील असे 
आर. रोसि या इशं्डया ऑशफसमधील शवर्ान ग्ृहसथाने म् शदले. प्ोफेसर मकॅस मु् लर यांनी म् 
शदले, “रावसा्हबे शव. ना. म्ंडशलक यांची व आमची ओळख नवयाने आ्ा ्हो् ना्ही. ्ी िनुीच 
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आ्ह.े श्हदं ूधम्लिास्तावरील तयांचा आधीचा गं्थ आमचया फार उपयोगी प्डला आ्ह.े तयांच ेनाव 
इगंलं्डमधये ्सेच िम्लनी् प्शसद्ध झालेच आ्ह.े” प्ोफेसर माॅशनयर वइु्यमस यांनी रावसा्हबेांचया 
अगाध शवर्त्चेया उद्योगाची गाढ प्िसंा करून शलश्हले - “संसकृ् पंश्ड्ांमधये रावसा्हबेांच ेनाव 
अिरामर करणयास ्ह ेसमारक समथ्ल ्होईल.” प्ो. शक््हान्ल यांनी रावसा्हबेांचया धयै्लयकु्त उद्योगाची 
फार प्िसंा केली. बशल्लन येथील प्ो. आ्बर वेबर ्ह े आनंदाचया भरा् म्हणाले, “जयाचया 
प्ाप्ीशवषयी ् मु्ही ् रुणपणी दृढ आकांक्षा धर्ा तयाची पणू्ल प्ाप्ी वदृ्धपणी ्हो्े असे आमचा प्शसद्ध 
कशव शगिी म्हण्ो. चाळीस वषाहंपवूवी मी संसकृ्चया अभयासाला प्ारंभ केला. ्ेव्हा ्मुचा ग्ंथ 
माझया सवपनाचासदु्धा शवषय झाला नव्ह्ा; पण आ्ा केवढी प्ग्ी ्ेव्हापासनू झाली आ्ह!े आ्ा 
संसकृ्शवषयक वयतुपत्ीिास्ताच ेकेवढे रूपां्र झाले आ्ह!े शमशवभागणीची अावशयक्ा आ्ह.े 
्मुचा ग्ंथ पढुील मशंदराचा पाया आ्ह.े शवशवध माश्ह्ीची खाणच आ्ह.े आमचया सव्ल साधारण 
अभयासशवषयांमधये ् मु्ही प्भू्  भर रालणयाच ेकाय्ल केले आ्ह.े” पंश्ड् म्हिेचदं्र नयायरतन म्हणाले, 
“्मुचा ग्ंथ पा्ूहन झालेला आनंद वयक्त करणयास मी असमथ्ल आ्ह.े ् मुचा ग्ंथ उतकृष् व प्माणभू्  
झाला आ्ह.े ् मु्ही शक्ी मानशसक व िारीररक शम रे् ले आ्हे्  ् े ् ेव्हाच कळून ये् आ्हे् . मनचू े
परुा्न सवरूप दाखवनू दणेयाच े्मुच ेप्यतन प्िसय आ्हे् .”

वकील, व ््लमानपत्राच ेलेखक, साव्लिशनक काम करणारे क त्े परुुष कलकत्याचया काउशनसला् 
सभासद इ. कारणांवरून रावसा्हबेांची की्वी िी सवदिेाचया शवस्ारानेच वयाप् ्हो्ी ्ी या 
धम्लशवषयक ग्ंथाने सव्ल दिेां् व यरुोपमधये्ही पसरली. रावसा्हबेांचया की्वीला ्ोच ग्ंथ सवाहं् 
अशधक शचराय ूकरील.

दषुकाळासारखया राषट्ीय संकिकाली रावसा्हबेांनी केलेली सेवा प्िसंनीय आ्ह.े याशिवाय 
दिेाची सामाशिक व रािकीय उनन्ी करणयाक्ेड िसे रावसा्हबेांच े लक्ष असे ्से औद्योशगक 
उनन्ी करणयाक्ेड्ही लक्ष असे. धदंशेिक्षणाचया िाळा काढणयाकर्ा व प्दि्लने भरशवणयाकर्ा 
तयांच ेप्यतन चाल ूअस्. (प्करण ६७ आशण ७९ पा्हा) आप्या दिेा् याशिवाय गंगािदु्धी, 
गोरक्षण, आय्ल वैद्यक व पाश्चातय वैद्यक यांच ेशमश ज्ञान दणेयास उचच िाळा काढण ेया शवषयाक्ेड्ही 
तयांच ेलक्ष असे. (प्करण ६२ आशण ६३ पा्हा) 

शप्य वाचक्हो! रावसा्हबे ्ह ेआप्या वाचकांची ओळख नसनू व ््लमानपत्रा् लेख शलश्हणारे 
नव्ह्े. तयांनी िी कायते केली ् ी अगदी उर्डपण ेकेली. ् े सव्: शवचार करणारे ्हो्े व शीमं्  सरदार 
गणप्राव शवनायक ऊफ्ल  बाबासा्हबे सांगलीकर, पणु ेयेथील रावसा्हबेांचया समारकसभचे ेअधयक्ष 
म्हणाले तयाप्माण,े “सव्ल रािकीय, सामाशिक, औद्योशगक प्श्नांशवषयी तयांची ठरीव म्े ्हो्ी व 
्ी तयांचया गे्या ३० वषाहंचया प्तयक्ष आचरणाने शसद्ध ्हो्ी.” ्े सशक्रय परुुष ्हो्े. उगाच नसुतया 
यकु्तीचया चार गोष्ी सांगणारे नव्ह्े. अगंी संरिनाचा्यु्ल पषुकळ ्हो्े. तयांच े काय्लक्षेत्र शवस्ृ् , 
तयांची कायते शवशवध व जया काळा् ्ी तयांनी करून दाखशवली तयाचा अवधी्ही मोठा. तयामळेु 
तयांचया चररत्राचया उपसं्हाराचा िवेि कर्ाना तयांचया कृ्ीच ेयथोशच् संशक्षप् वण्लन आप्या 
िबदां् सादर करण ेप्स्ु्  अ्पम्ी ग्ंथकारास अिकय आ्ह.े म्हणनू ्े प्शसद्ध म्हाराषट्ीय वके्त 
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म्हादवे मोरेश्वर कंुिे यांचया व प्शसद्ध मराठी लेखक प्ोफेसर गोपाळराव आगरकर यांचया (जया 
उभय्ांनी रावसा्हबेांचया शिवं्पणीच तयांच ेसमारक करणयाकर्ा पणु ेयेथे भरले्या सभे्  मोठी 
वकृ्ततवपणू्ल भाषण ेकेली तयांचया) व मुबंई शवश्वशवद्यालयाच ेव्हाईस चनॅसेलर सर रेमन्ड वेसि यांचया 
िबदांमधये सादर करणया् ये् आ्ह.े 

रावसा्हबेांच ेक्डक नैश्क आचरण; शमत्रांचया भलू पा्डणाऱया व ््लनास दाद न दणेारा तयांचा 
मनोशनग््ह; खो्, इनामदार, ि्हागीरदार, संसथाशनक व ब्ुहिनसमाि यांचया ्हककांचया संरक्षणाथ्ल 
केलेली सेवा, शनभवी्ड क ््लवय पर्ा, मुबंईचया मयशुनशसपाशलिी् व दोन्ही काउशनसलांमधये केलेली 
भाषण ेयांक्ेड लक्ष द्यावयास सांगनू म्हादवे मोरेश्वर कंुिे म्हणाले - “रावसा्हबे माझया ओळखीच े
आ्हे्  म्हणनू नव्ह,े ्े रिाह्मण आ्हे्  म्हणनू नव्ह;े परं् ु तयांच ेव ््लन मनोदवे्ेचया आजे्ञस धरून 
आ्ह,े ्े वयाव्हाररक सधुारक आ्हे्  व ब्ुहिन समािाचा तयांना पाशठंबा आ्ह ेम्हणनू तयांचा मान 
केला पाश्हिे. या गणुांच ेवास्वय जयाचया अगंा् असेल मग ्ो पारसी असो अथवा मसुलमान 
असो, तयाला मान शदला पाश्हिे.”

प्थम रावसा्हबेांचया िीलाची वाखाणणी करून, प्ो. आगरकर म्हणाले, “म्ंडशलकांसारखया 
लोकांमळेु राषट् मोठेपणा पाव्े. तयास सनमानय पद प्ाप् ्हो्े. तयांच ेउदा्हरण मी आमचया ्रुण 
शपढीला अनकुरण करणयास सव्लथा उशच् म्हणनू घयावयास सांग्ो.” मुबंईचया काउशनसला् सर 
िेमस फगयु्लसन यांच ेव रावसा्हबेांच ेदोन ्हा् कसे झाले ्े सांगनू पढेु आगरकर म्हणाले, “म्ंडशलक 
यांचया भावना प्बळ अस्ा् व तया प्बळ झा्या म्हणिे प्बळ प्कारेच तयांचा उचचार कर्ा्. 
मनाची पककी खात्री करून रणेाऱयांपैकी ्े एक आ्हे्  व एकदा पककी खात्री झाली की अमकू एक 
आचरणपद्ध्ी नयायय आ्ह,े यकु्त आ्ह ेअसे शनशश्च् झाले म्हणिे श्चा सवीकार करावयास ्े मागे 
रणेारे नव्ह्े. सव्ल िगाने शवरोध केला ्री ्े मागे रणेारे नव्ह्े. या काळी आम्हाला अिा परुुषाची 
िरूर आ्ह.े” नं्र सपु्ीम काउशनसला् इनकमिॅकस लादणयाचया शवरुद्ध मदा्लप्माण ेरावसा्हबेांनी 
कसा झग्डा केला व आया् मालावरील िका् उठशवणयाचया शवरुद्ध कसा िबरदस् शवरोध केला 
्े सांगनू पढेु म्हणाले- “भाि्ये, पारसी, मसुलमान या श्न्ही समािांमधये सखय प्ाप् करून रणेारे 
म्ंडशलक ्ह ेपश्हलेच श्हदं ू्हो्.” २३

“कारण रावसा्हबेांचा कौिंुशबक िशुचभू््ल पणा, सव्ंत्रपणाचा बाणा, इच्छािक्तीच े प्ाब्य, 
साव्लिशनक कामासंबंधी क्डक नैश्क व ््लन, शनयशम् सवयी, उद्योगशप्य्ा, दिेाशभमानयकु्त परुा्न 
म्ाशभमान या सव्ल गणुांनी ्े अनकुरणीय झाले आ्हे् .”

रावसा्हबेांनी शवश्वशवद्यालया् आिनम लोकांची कामशगरी केली श्ची प्िसंा कर्ाना सर रेमन्ड 
वेसि एका पदवीदानाचया समारंभाचया प्संगी म्हणालेिः- आमचया संसथे् मुबंई शवश्वशवद्यालया् िी 
उत्म व सवाहं् योगय माणसे ्होऊन गेली तयांचया नावाप्माण ेरावसा्हबेांच ेनाव सपु्श्शष्ठ् ्होईल. 
तयांचया अगंी सश्पिस, व्हरेो व मसीनास२४ या प्तयेकाच ेगणु व सव्लत्रांची की्वी एकविलेली आ्ह.े 
(प्करण ३३ पा्हा)
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यानं्र एका िबदा् रावसा्हबेांच े वण्लन करावयाच े म्हणिे ्े मोठे ्हो्े. मोठे ्ह े शविषेण 
रावसा्हबेांना लावनू तयांच ेपरुसक त्े, गरुू व िनमाच ेशमत्र ि. िेकब यांनी मोठेपणाची वयाखया शदली 
आ्ह,े ्ी दऊेन ्हा गं्थ परुा करणया् ये् आ्ह.े “दसुऱया कोणाच ेआप्यावर विन प्ूड दऊेन 
तयाखाली द्डपनू िाऊन, दसुऱयाचया इच्ेछप्माण ेचालनू, गलुामाप्माण ेवागणयाची पद्ध् ्ह्ली 
पषुकळ आढळ्े; पण आप्या ्हककांच ेसंरक्षण प्श्पक्षी शक्ी्ही बशलष्ठ असले ्री करणयाचा 
शनश्चय दाखशवण े्हचे मोठ्या माणसाच ेलक्षण ्होय.”

      (ि. िेकब यांच ेपत्र १७.१२.६५)

। मखुयमकंे परुसकृतय िनूयातमानोऽशप साधकािः ।
॥ भवश् ्ं शवना नैव यथा संखयांकशबनदविः ॥ १ ॥ 

या मोठेपणाचया वयाखयेप्माण ेप्श्पक्षी शक्ी्ही प्बल असले ्री आप्या ्हककांच ेप्श्पादन 
करण ेव तयांच ेरक्षण करणयाचा शनश्चय दाखशवण े्हाच रावसा्हबेांचया अगंचा प्धान गणु ्हो्ा. ्हाच 
एक गणु तयांचया गणुमाले्ील प्तयेक मणयाला शवद्ध करून ्हो्ा. तयाचाच आशय धरून इ्र गणु 
तयाला पोषक झाले ्हो्े. तयाच गणुाने इ्र सव्ल गणु रंशि् झाले ्हो्े. तयाच गणुाच ेरूप इ्रांना 
प्ाप् झाले ्हो्े. म्हणनू ि. िेकब म्हण्ा् तयाप्माण ेएका िबदा् सांगावयाच ेम्हणिे रावसा्हबे 
मोठे ्हो्े या् संिय ना्ही. अिा मोठ्या परुुषांची राषट्ास गरि अस्े व ्से परुुष ्ह ेचररत्र वाचनू 
शनमा्लण ्होवो्.

m

संदभ्ल शिपा -

 १. ब्ुहििः रावसा्हबेांचया काळी ि्हागीरदार, इनामदार व व्नदार यासारखया शीमं्  लोकांची 
  मलेु इगं्िी शवद्या शिकणयाचया भरीस प्डली ना्ही्. पंधरा सोळा वषाहंची झा्यावर जया 
  मलुांच ेपोषण करणयास तयाच ेआईबाप गरीबीमळेु असमथ्ल अस्, ्ीच मलेु इगं्िी 
  शिकावयास रर सो्ूडन पढेु ये्. यांना उत्िेन म्हणनू पषुकळ शिषयवतृ्या ठेवले्या 
  अस्. जयांना शिषयवतृया शमळ् नस् ्ी मलेु मधयेच गरीबीमळेु शिक्षण सो्ूडन िा्.
  रावसा्हबेांचा एक शमत्र रावसा्हबे शसंधमधये गे्यावर मागे इशनसिि्यिूमधये शवद्याथवी ्हो्ा. 
  ्ो शनयमाने रावसा्हबेांना पत्र शल्ही् असे. परं् ुएकदा का्ही शलश्ह्याशिवाय बराच काळ 
  तयाने िाऊ शदला. तयाच ेकारण तयाने असे शदले - “माझिेवळ िपाल ्हांिील दणेयास परेुसे 
  पैसे नव्ह्े.” दसुऱया एका खालचया वगा्ल्ील शमत्रास रावसा्हबेांनी आपली क्रशमक पसु्के 
  वरचया वगा्ल् गे्यावर शदली. तयाने रावसा्हबेांना आभार मान्ाना शलश्हले - “माझया 
  ्हा्ा् इ्का संच प्डणयाचा संभव नव्ह्ा. ्मु्ही मला शपतयासारख-े नव्ह ेदवेासारख े
  वाि्ा।”

 २. धदं्याक्ेड ऐश््हाशसक दृष्ीने पाश्हले अस्ा ‘कृशषमतकृषसव’ या वेदवचनावरून वेदकाळी 
  िे् ीला मान ्हो्ा. तयानं्र बराच काळ लोि्यावर ‘कृशषगोरक्षवाशणजयशम्ह लोकसय 
  िीवनम’् ्ह ेम्हाभार्ा्ील वनपवा्ल्ील वचन सांग्े की, िे् ीबरोबर वयापाराला 
  म्हाभार्ाचया काली म्हत्व प्ाप् झाले असावे.
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 ३. रावसा्हबे प्थम का्ही शदवस िनुी नाणी गोळा करी् अस्. तया संग््ही् का्ही यरुोप 
  दिेा्ील ्हो्ी. १०६६ सालापासनू १८२० पयहं् इगंलं्डमधये िे रािे ्होऊन गेले तयांचया 
  काळा्ली, सव्ल िा्ींची सानकु्रम असनू सव्ल अगदी चांग्या शसथ्ी् ्हो्ी. तयापवूवीचया 
  अगँलो सॅकसन रािांची म्हणिे एकबि्ल, एथले्ड इतयाशदकांची ्हो्ी, थो्डी ग्ीक व रोमन 
  लोकांची ्हो्ी. तया् का्ही बोनापािवीचया रािकुला्ील ्हो्ी. पढेु रावसा्हबेांचया मना् 
  ्ी शवकून िाकावी असे आले. ्डॉकिर रािेंद्रलाल शमत्र यांचयामाफ्ल ् कोणी लकमीपतु्र 
  बंगालमधये शमळाला ्र पा्ह् ्हो्े. येथे शगऱ्हाईक ना्ही म्हणनू ्ी शवलाय्ेस पाठवनू 
  शद्यावर ्ेथे शगऱ्हाईक शमळाले. तयाचप्माण ेशविषे प्संगी ्ांबयाची शकंवा कांसयाची 
  पदके पाइन वािणयाची चाल यरुोपमधये आ्ह.े ्सली िनुी िनुी पदके िमशवली ्हो्ी. 
  तयांना्ही फार शकंम् येईना ्ेव्हा रावसा्हवे म्हणाले “मी ््डयकू नस्यामळेु या संग््हाची 
  शकंम् ये् ना्ही.”

 ४. असले रोख ेिनुया काळी दवेावरची भक्ती दाखशव्ा्.

 ५. पा्हा दामोदर गणिे पाधयेकृ् म्ंडशलकांच ेलेख व भाषण ेया ना. शव. म्ंडशलक यांनी इगं्िी् 
  प्शसद्ध केले्या पसु्कास िो्डलेले रावसा्हबेांच ेप्ास्ाशवक चररत्र.

 ६. ्ह े१८४० मधये श्हदंसुथाना् आले. इगं्िी शिकले्या शवर्ानांच ेपरुसक त्े ्हो्े. यांना सरु्ेस 
  अशससिंि कलेकिर व अशससिंि िजि नेमणया् आले. नं्र मुबंई सरकारच े्ेडपयिुी सेके्रिरी 
  ्हो्े, शिक्षण खातयाचया बो्डा्लच ेमतं्री व अधयक्ष ्हो्े व पढेु १८५४ नं्र शिक्षण खातयाच े
  ्डायरेकिर झाले. १८५२ मधये लोकांनी फं्ड िमवनू पेरी प्ोफेसरशिप सथापन केली व तयांनी 
  िो क्रम आखनू शदला आ्ह े्ो शचरकालीन म्हत्वाचा आ्ह.े पढेु ्ह ेकोकण प्ां्ाच ेठाण े
  मकुकामी िजि ्हो्े. ्ेथनू १८६० साली ्ह ेगव्हन्लर िनरलचया काउशनसलाच ेमेंबर झाले. 
  तयावेळेस पीनल को्ड राि् ्हो्े. ्ह ेको्ड फारच सिास्त व कायमचया सवरूपाच ेआ्ह.े ्े 
  ्यार करणयाचया कामी यांची फार मद् झाली आ्ह.े फिकयांची शिक्षा दणे ेसधुारले्या 
  काळास िोभ् ना्ही असे तयांच ेम् ्हो्े. यास तयांचया शवर्त्चेी चीि करणयासाठी 
  कलकत्ा यशुनव्हशस्लिीच ेव्हाइसचनॅसेलर नेमले. ्ह ेसिेि सेके्रिरी यांचया इशं्डया काऊशनसलच े
  मेंबर ्हो्े. पढेु पाल्लमेंिच ेसभासद झाले. २४.४.१८८२ मधये ्ह ेमृ्  झाले.

 ७. श्हदंसुथानावरच ेयांच ेपे्म शपढीिा् ्हो्े. यांच ेव्डील सर िॉन ्ह ेशसशव्हशलयन ्हो्े. का्ही 
  शदवस अकाऊंिनि िनरल ्हो्े, नामदार वे्डरबन्ल प्थम श्डशसट्कि िजि व मग ्हायकोि्ल 
  िजि ्हो्े. गव्हन्लरच ेप्ायव्हिे सेके्रिरी ्हो्े. स्तीशिक्षण व िे् कऱयांची शसथ्ी 
  सधुारणयाकर्ा पेढ्या सथापण ेयाशवषयी तयांनी खिपि पषुकळ केली.

 ८. दसुऱया एका शमत्रास रावसा्हबेांनी शलश्हले की, “वदृ्ध ्डाॅ. वइु्सन ्ह ेइ् उपपर ना्ही् 
  आमचया सवाहंच ेयेथील लोकांच ेनकुसान झाले. यरुोशपयन व नेशिव्ह लोकांमधये िी मोठी 
  खा्डी आ्ह ेश्चयावरचा संगमातमक नीश्मलूक ्हा एक पलूच ्हो्ा.”
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 ९. यरुोपीयन व श्हदंी लोक यांचयामधील गैरसमि दरू करण े्हा एक नेशिव्ह ओशपशनयन पत्र 
  काढणयाचया बऱयाच ्हे् ूंपैकी एक ्हो्ा. प्करण २० पा्हा.

 १०. ्हा लेख वास्शवक दसुरा आ्ह;े कारण जया व ््लमानपत्रा् तयांनी ्हा लेख ्छापावयास शदला 
  तयाचया अशधप्ीस उद्िेनू तयांनी असे म्हिले आ्ह ेकी, माझया मागील लेखां् वचन 
  शद्याप्माण ेमी सचुशव्ो इ.

 ११. ्ह ेवया् आ्यापासनू म्हणिे १८२२ सालापासनू वयाचया ६३ वया वषा्लपयहं् 
  अं् काळापयहं् (१८६५ सालापयहं्) साव्लिशनक कामांमधये पढुारीपण रे् . एका कशमिीच े
  सभासद, दसुरीच ेअधयक्ष अस ेने्हमी अस्. पैिाचया पीिवीचया दोऱया धमा्लथ्ल सैल करी्. 
  मुबंईस शम. मालकम व शम. एलशफनसिन ्यांचा अमंल ्हो्ा ्ेव्हा राजयक त्े व प्िािन यांच े
  ्ह ेखरे दभुाषी ्हो्े. बो्ड्ल ऑफ एजयकेुिन सथापन झाले; एलशफनसिन इशनसिि्यिू शनराले 
  व तयाच ेरूपां्र एलशफनसिन कॉलेिमधये झाले; शवश्वशवद्यालयाची सथापना झाली; िे. 
  पी.ची रचना झाली; या सवाहं् िकंरििे ्हो्े. सरकारने यांची नेमणकू काउशनसला् केली 
  ्हो्ी. पेिी सेिन कोिा्ल्ील सपेिल जयरूी् अस्. कामापरु्े इगं्िी चांगले िाण् 
  अस्. ्ह ेसरकारची मिवी सांभाळून लोकांचा शवश्वास संपादन करी्. “यांची मू् वी भवय व 
  अवयव रवरवी् ्हो्े व पा्हणाऱयाचया मनावर ठसा बसे.” (्डाॅ. ब्ड्लव्ूड यांच ेरावसा्हबेांना 
  पत्र २८.९.७४) िकंरििेशवषयी रावसा्हबेांच ेम् चांगले ्हो्े.
  “लोकांनी िगननाथ िकंरििे यांच ेनाव रा्हील असे का्ही ्री समारक करावे अिी 
  िकंरििे यांची योगय्ा आ्ह े्ह ेिाणनू तयांचया समारक कशमिी् दादा भाईचया सांगणयावरून 
  माझ ेनाव राल ूशदले. (रो. उ.)

 १२. असे अि्ल पढेु पढेु वेळ प्ेड ्ेव्हा िाऊ लागले. “मुबंई्ूहन इगंलं्डला एक अि्ल िा् आ्ह.े 
  पाल्लमेंिवर सव्ल शदिांनी शवज्ञप्ी पत्रांचा वषा्लव ्होईल.” 

(१२.१०.१८५९ च ेक. िेकब यांना पत्र) 

 १३. १८६७ साली ईसि इशं्डयन असोशसएिन लं्डनमधये सथापन झाली. ्ेव्हा दादाभाई नवरोिी 
  यांनी िे भाषण केले तया्ील ्हा उ्ारा आ्ह.े दादाभाईनंी आपले समग् भाषण रावसा्हबेांक्ेड 
  पाठवनू शदले ्हो्े.

 १४. रावसा्हबेांनी या शर््ीय राज्ञीपतु्राच ेसवाग् केले ्े यथायोगय ्हो्े. या रािपतु्रांचया अगंा् 
  तयांचया रराणया् असलेला थोरपणा ्हो्ा व शिवाय इगं्ि लोकांमधये शदसनू येणारी शिस् 
  व क ््लवयशनष्ठा ्हो्ी. येथे ्े पश्ह्याने पा्ुहण ेम्हणनू आले; पण नं्र मुबंई इलाखयाच े
  सैनयाशधकारी म्हणनू आले. तयावेळेस तयांच ेवागण ेआपण मोठे रािपतु्र या ्डौलाचया 
  क्पनेने भरलेले नव्ह्े. आपण एक शरिशिि साम्राजयाच ेनोकर आ्हो्. लोकांिी आपले 
  ना्े शनराळे आ्ह ेया भावनेने पे्रर् ्होऊन िसे वागले पाश्हिे ्से ्े वाग् अस्. तयाचा 
  अनभुव खदु् रावसा्हबेांना आला ्हो्ा असे सांग्ा्. 
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  रावसा्हबेांना पणुयास िावयाच े्हो्े. शनयमाप्माण ेवेळेवर तयांनी पश्ह्या वगा्लचा सलनू 
  ्डबा (म्हणिे जया् सनान व चाकर नोकर यांचया सव्ल सोयी अस्ा् ्ो) राखनू ठेवला  
  ्हो्ा. तयानं्र तया ्डबयावर ््डयकू ऑफ कॅनाॅि यांची मागणी आली. दोरांचया वेळे् अं् र 
  फार थो्ेड अस्यामळेु दोरांचया मागणया परुवण ेिकय नव्ह्े, म्हणनू टॅ्शफक मनेॅिरने 
  रावसा्हबेांना कळशवले की आपणाकर्ा दसुरी साेय, दसुरा एकादा िकय श््कया चांग्या 
  सोयीचा ्डबा दऊेन आपली मानय्ा असेल ्र कर्ो नसेल ्र राज्ञीपतु्रास ्से कळशव्ो. 
  शिष् संप्दाय म्हणनू रावसा्हबेांनी दसुरी सोय मानय केली; परं् ुकिी ्री ्ही गोष् 
  राज्ञीपतु्राचया कानावर गेली. ्े्ही थोर उदार मनाच,े तयांनी ्ाब्ड्ोब ट्ाशफक मनेॅिर यांना 
  कळशवले की, रावसा्हबेांचया काय अ्डचणी आ्हे्  तया मला मा्ही् आ्ह.े तयांचयाकर्ा 
  राखलेला ्डबा आम्हाला नको. रावसा्हबेांची गैरसोय करणयाची माझी इच्छा ना्ही.

 १५. रावसा्हबेांनी केले्या अिा्ल्ील भाषा मना् भरणयािोगी असे. तयाचया् िसा उद्धिपणा  
  नसे, ्सा दानवाणीने काढले्या शनराशश्पणाचया उद ्गारास्ही थारा नसे. 
  (प्करण २१ पा्हा)

 १६. उदा्हरणाथ्ल, नेशिव्ह फाम्लसी शबलाचया वेळी शनव्डक कशमिी् रावसा्हबे ्हो्े. तयास सव्ल  
  कागदपत्र वेळेवर शमळाले नव्ह्े. म्हणनू तयांनी श्चया बैठकीस िाणयाच ेनाकाररले. 

(४.१.१८८३ च ेशमत्रास पत्र) 

 १७. मखुस्ंभ न रा्हणयावर म्हणिे बोलणयावरच रावसा्हबेांची शनष्ठा ्हो्ी. “लोकांची ्ों्ेड 
  म्हणिे राजययंत्राचा सफोि ्होऊन ्े उ्ूडन िाऊ नये म्हणनू अशधक झालेली वाफ बा्हरे 
  शनग्ल् ्होणयाकर्ा वेळीच उर्डी ठेवलेली र्ारेच आ्हे् . 

(क. िेकब यांना १३.७.१८७६ च ेपत्र)

 १८. शनमतं्रणपशत्रकेवर्ी ३० पढुाऱयांचया सह्ा ्होतया. सभा सर शदनिा पेशिि यांचया बंग्या्  
  भरली ्हो्ी. पणु ेि्हर व कॅनिॉनमेंि या ्हद्ी्ील श्हदं,ू पारसी, मसुलमान या धमा्लच ेलोक 
  ्हिर ्हो्े. पारिां्ील मखुय धमा्लशधकारी सरदार खानब्हादरु ्होसंगिी िमासपिी, म्हमंद 
  शिशदक, म्हादवे ब्लाळ, नाम िोिी, बाळकृषण सायनना, िाफर िसुफ, राम नारायण, 
  ्डॉकिर शवशाम रामिी रोले, ्डाॅ. शभकािी अमृ्  चोबे, सरदार शवियरंगम ्मदुशलयार, सरदार 
  दािीसा्हबे पिवध्लन, रा. ब. नारायणभाई दां्ेडकर, दािी नीळकंठ नगरकर, ्हरी राविी 
  शचपळूणकर, नारायण शभकािी िोगळेकर, वासदुवे बापिूी काशनिकर, प्ो. गोशवंद शवठ्ठल 
  करकरे, भाऊ मनसाराम नाईक, बैरामिी पदमिी, अबदलु व्हब, बाळ गंगाधर शिळक, 
  रािनना शलंग,ू म्हाम्होपाधयाय रामिास्ती आपिे, मनुिी सैययद याकूबखान इ. इ. ्हिर ्हो्े.

 १९. रावसा्हबेांचा या सभिेी संबंध एश्फनसिन इशनसिियिूमधये गे्यापासनू िो ि्डला ्ो 
  िवेिपयहं् ्हो्ा. १८६२ ् वशकलीचया अभयास कर् तयांनी सव्ल काम ेसोश्डली; परं् ुया 
  म्ंडळाच ेकाम सो्डले ना्ही इ्की आसथा तयांचया मना् या म्ंडळीचया कामाशवषयी वस् 
  असे. 
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 २०. शवधवा पनुशव्लवा्हास िास्ताधार नस्ाना िास्ताधार आ्ह ेअसा ्हट् धरणया् रावसा्हबेांना 
  म्लब वािला ना्ही. ्े म्हण्, “शभननशभननकाळी नवया चालींचा श्हदंसुमािा् प्वेि 
  झाला आ्ह ेतयांचया्ील ्ही एक समिावी.”

 २१. रावसा्हबेांनी रुगणाई् स्तीची सेवा शक्ी एकशनष्ठपण ेव किी केली ्े प्करण ४०  आशण 
  ५४ मधये शदले आ्ह.े

 २२. ्ह ेबौशद्धक गमनागमन रावसा्हबेांनी आप्या भाषणांमधये एक दोन प्संगी सपष् करून 
  दाखशवले आ्ह.े
  प्ोफेसर मॉशनयर वइु्यमस ्ह ेसंसकृ्ज्ञ इगं्ि शवर्ान पंश्ड् मुबंईस आले ्हो्े. तयांचया
  मना् ऑकसफ्ड्ल येथे एक ‘आकॅसफ्ड्ल इशनसिि्यिू’ नावाची संसथा काढावयाची ्हो्ी.
  मोठे पदाथ्लसंग््हालय बांधावयाचा ्हो्े व श्हदंी शवद्याथयाहंना शिषयवतृ्या दणेयाची सोय 
  करावयाची ्हो्ी. तयांचया सनमानाथ्ल िाउन्हॉलमधये ४.३.१८७६ मधये सभा झाली 
  तयावेळेस रावसा्हबेांनी भाषण केले. तया् प्ोफेसर मिकुरांची रावसा्हबेांनी िी प्िसंा 
  केली श्चया् मखुय मदु्ा ्हाच ्हो्ा की, यरुोपा्ील व श्हदंसुथाना्ील लोकांमधये बौशद्धक 
  दळणवळण (गमनागमन) सरुू ्होईल. एवढ्याकर्ाच वरील संसथा सथापन व्हावी.
  तयाचप्माण ेइ्ाली दिेा्ील काउनि शगबनतेिीि या संसकृ् पंश्ड्ास मुबंई रॉयल   
  एशियाशिक सोसायिीच ेमानाच ेसभासद करावे अिी श्चया एका सभे्  सचूना आली 
  अस्ा अधयक्ष या नातयाने रावसा्हबेांनी केले्या भाषणा् ्हाच मदु्ा ्हो्ा. रावसा्हबे 
  म्हणालेिः- “अिा शवर्ान पंश्ड्ास आमचया सोसायिीचा सभासद के्याने आमचया 
  दिेाच,े तया्ील सारसव्ाच ेव ्हिारो वषते शिकले्या अिा चमतकाररक पौवा्लतय संसथांच े
  खरे ज्ञान यरुोपा् पसरेल व असे ्होण ेफार अवशय आ्ह.े X X X X यांनी वाचलेला शनबंध 
  नवीनच आ्ह;े पण आनंदकारक आ्ह.े १८६४-६५ पासनू इगं्िी उ्ाऱयांसमवे् असा 
  ल्हानच का ्होईना पण संसकृ् शनबंध येथे वाचला अस्ा ्हिर असणयाचा योग मला 
  आला ना्ही. आि नवीन यगुासच आरंभ झाला असे समि्ो. याचया योगाने या म्ंडळीचया 
  सभासदांमधये बराच उतसा्ह भरून येईल व तयाच ेपराव ््लन यरुोपमधये ्होईल. ज्ञानवदृ्धी 
  ्होईल व यरुोप व श्हदंसुथान यांचया परसपर सा्हाययाने दोरांची प्ग्ी ्होईल.”

 २३. मुबंई् पवूवी पढुारीपण म्हणिे िा्ी िा्ींचया ‘म्हािना’क्ेड असे व ्े पषुकळ असे. 
  िगननाथ िकंरििे ्ह ेदवैज्ञ रिाह्मणांच,े गोकुळदास ्ेिपाळ व लखमीदास शखमिी ्ह े
  भाि्या िा्ीच,े सर मगंळदास नथभुाई, वरिीवनदास माधवदास बशनया िा्ीच,े भाऊ 
  दािी, नारायण दािी व दाभोळकर बंध ूसारसव् रिाम्हणांच,े सर िमििेिी शििीभाई 
  पारिी िा्ीच,े म्हमंद अ्ली रोगे व कािी मगुते ्ह ेमसुलमानांच,े नाना मोरोिी प्भ ुिा्ीच,े 
  केिविी नाईक ्ह ेखत्री िा्ीच ेपढुारी ्हो्े. इ. इ. रावसा्हबेांचया अगोदर सव्ल श्हदंचू े
  पढुारीपण िगननाथ िकंरििे यांचयाक्ेड बरेच ्हो्े. तयांचया वयाचया चरणाधा्ल् ्डॉकिर 
  भाऊंक्ेड संयकु्त ्हो्े; परं् ुरावसा्हबेांनी सव्ल िा्ींचया व सव्ल धमा्लचया लोकांच ेपढुारीपण 



jekemeensye ceb[ef}keâ ÙeebÛes Ûeefj$e / 859

शमळशवले. (म्हादवे गोशवंद रान्ेड यांच ेपत्र. प्करण ४१ पा्हा) पथृपण ेसरंशि् रचनेचया 
कामी िा्ीचया शकंवा धमा्लचया लोकांचया बा्हरे िनूयातमक असणाऱया या म्हािनसी 
म्हणिे िा्ीचया व धमा्लचया पढुाऱयांना रावसा्हबेांसारखा सव्लमानय एक (एकसंखयातमक) 
मखुय शमळ्ाच सव्ल ब्ुहिन समािाची-सव्लिा्ींचया व सव्ल धमा्लचया लोकांची-शकंम् 
वाढणयास ्े पढेु शदले्या श्ोकाप्माण ेकारण झाले.

२४. सश्पिस ्हा रोम ि्हरा् प्शसद्ध वक्ता, मतुसद्ी व कायद ेपंश्ड् ्होऊन गेला. व्हरेो ्हा रोम 
ि्हरा् एक मोठा पंश्ड् व लेखक ्होऊन गेला. मसनास ्हा नेपशलयनचा यदु्ध कलाकुिल 
मोठा सैनयाशधकारी ्हो्ा.
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