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जा यु छेदक िनबंध 
भाग १ 

लेखांक १ ला 

प्र तुत या जातीभेदाच ेइ टािन ट व 
‘मला वाटते की, देशा या राजकीय, सामािजकप्रभिृत पिरि थतीचे आिण ती सधुार यासाठी ठरले या 
िसद्धा तप्राय उपायांचे ज्ञान मलुांना लहानपणापासनूच क न देणे अ यंत आव यक झाले आहे. राजकीय 
िसद्धा तांचे िन सामािजक पे्रम यांचे िव या यार्ंस लहानपणापासनूच बाळकडू देणे (जसे अव य) त वतच 
जातीभेद, जाती वेष िन जातीम सर यांचे योगाने आमचा देश कसा िवभागला जात आहे, कसा भाजनू 
िनघत आहे, कसा करपून जात आहे याचेही ज्ञान रा ट्रीय शाळेतील मुलांना िमळाले पािहजे; जातीभेद 
सोड याची आव यकता िकती आहे हे आम या िव या यार्ंस समजले पािहजे.’  
-लोकमा य िटळक (बेळगावचे याख्यान,१९०७) 
आप या िहदं ुरा ट्रा या सामािजक, सां कृितक, आिथर्क आिण राजकीय जीवनाशी प्रथम चातुवर् यर् आिण 
नंतर याचेच िवकृत व प असलेली जातीभेद सं था ही इतकी िनगिडत झालेली आहे की, आप या िहदं ु
वा आयर् रा ट्रा या वैिश याची याख्या काही काही मिृतकारांनीं ‘चातुवर् यर् यव थानं यि मन ् देशे न 
िव यते । तं ल छदेशं जानीयात ्आयार्वतर्ं ततः परम ् ।।’ अशीच िदलेली आहे. अथार्त ्आप या िहदं ु
रा ट्रा या उ कषार्चे ेय जसे या आप या जीवना या तंतूतंतूंशी गुफूंन रािहले या जातीभेदास अस याचा 
उ कट सभंव आहे; तसाच आप या रा ट्रा या अपकषार्चही तीच सं था एक बलव तर कारण अस याचाही 
िततकाच उ कट सभंव आहे. यातही मळूचे चातुवर् यर् जे ‘गणुकमर् िवभागशः सृ टम’् ते लोपत जाऊन 
आज या ज मिन ठ जातीभेदाचा फैलाव होऊ लागला, याच वेळी आिण तसाच आप या िहदंू थानाचा 
अधःपातही होत आला; आिण या वेळी बेटीबंद आिण रोटीबंद जातीभेदाने अ यंत उग्र व प धारणे 
केले तोच काळ आप या अधःपाताचाही परमाविध करणारा ठरला. 
जातीभेद िन अधःपात यांचे समकालीन व 
या समकालीनतेमळेु तर या जातीभेदाचा आिण या अधःपाताचा सबंंध केवळ काकतालीय योगाचा आहे 
की कायर्कारण भावाचा आहे याची शंका अ यंत उ कटतेने न येणे केवळ अशक्य आहे. यामळेु आप या 
रा ट्रा या अपकषार्ची कारणे शोधताना इतर मह वा या गो टींप्रमाणेच या जातीभेदा या प्र तुत या 



व पा या इ टािन टतेची छाननी करणे हे भारतीय रा ट्रधुरीणांचे आजचे एक अ यंत वयर् (Urgent) 
आिण अपिरहायर् कतर् य झालेले आहे. एखादे उ यान फळांफुलांनी डवरलेले, िनकोप वकृ्षां या िव तीणर् 
प्रौढीने िन िनरोगी लतावेली या सलील शोभेने उ हािसत असलेले पाहून तेथील प्रकाश, पाणी आिण खत 
ही बहुधा िनद ष असावीं असे अनुमान जसे सहज िनघत; तसेच ते वकृ्ष खुरटलेले फळे िकडलेली, फुले 
िशिथललेली िदसताच या र् हासास आधारभतू असले या प्रकाश, पाणी, खतप्रभिृत घटकांपैकी कोणते तरी 
एक वा अनेक वा सवर्च दोषी झालेली असली पािहजेत हेही अनुमान तसेच सहज िन पािदत होते. आिण 
या प्र येकाची छाननी क न दोष कशात आिण िकती प्रमाणात सापडतो याचे िनदान करणे आिण 
तदनुसार ते ते दोष िनमूर्ल करणे हेच या बागवानाचे आ य कतर् य ठरते. 
 परंतु या टीने पाहता िहदं ु रा ट्रा या अपकषार्स ही आमची जातीभेद सं था िकती प्रमाणात 
आिण कशी कारणीभतू झाली आहे िकंवा झालीच नाही. याचे िववेचन आव यक असनूही आ हांस 
यिक्तशः ते सांगोपांग करणे आज शक्य नाही. कारण जातीभेदा या आज या व पाचे पिरणाम िवशद 
क  जाताच आम या राजकीय पिरि थतीचा िवचार क्रमप्रा तच होणार आिण प्रचिलत राजकारण 
सं यासा या शृंखलेने जखडलेली आमची लेखणी यास तर िशवूही शकत नाही. यासाठी तो भाग तसाच 
सोडून या जातीभेदाचे आम या रा ट्रा या सिु थतीवर आिण प्रगतीवर सामा यतः काय पिरणाम झालेले 
आहेत याचे केवळ िदग्दशर्न क नच आ हांस या प्रा तािवक भागास आटोपते घ्यावे लागले. 
कोणाचे मत प्रमाण मानावे ? 
आिण हे िदग्दशर्न करताना या िवषयासबंंधी लो. िटळकांवाचून दसुरे कोणाचे मत अिधक अिधकारयुक्त 
असणार आहे ? गे या शंभर वषार्ंत िहदंू थानात आप या िहदं ु रा ट्रा या िहतािहतािवषयी उ कट 
मम वाने, सू म िववेकाने आिण वाथर्िनरपेक्ष साहसाने सवर् बाजूनंी समि वत िवचार केलेला जर कोणी 
पु ष असेल तर ते लोकमा य िटळकच होत. या तव आम या िहदं ु रा ट्रा या अपकषार् या 
कारणपरंपरेिवषयाची यांची मते अगदी िसद्धा तभतू नसली तरी इतर कोण याही मतापेक्षा अिधक 
आदरणीय, िवचारणीय आिण िव वसनीय असणारच. यातही जातीभेदासारख्या धािमर्क सं था हणनू, 
सनातन सं था हणनू, साधारण लोक या प्र नास समजतात या िवषयांवर राजकारणात आिण 
धमर्कारणात सनातनी समज या जाणार् या कोिट कोिट लोकांचा िव वास आिण नेतृ व याने सपंािदले, 
या लोकमा यां या मताचे मह व िवशेषच असले पािहजे. वा तिवक पाहता आजकाल कोण सनातन हे 
ठरिवणे दघुर्टच आहे. जो या वेळी एखा या सधुारणेस िवरोध करतो आिण एखा या ढीस उचलनू 
धरतो तो या वेळेपुरता िनदान या प्रकरणीं तरी सनातनी हणिवला जातो, इतकेच काय ते 
सनातनीपणाचे स याचे लक्षण आहे. या तव वतः लोकमा यांवरही जरी बिह कार पडलेले होते, अनेक 
धमर्मातर्डांनी यांनाही जरी प्र छ न सधुारक हणनू िहणिवले होते; तरीही िहदं ुसं कृती या रक्षणाथर् 
यांनी उ या आयु यभर जी नेटाची झुजं घेतली आिण अगदी िन पाय होईतो प्रचिलत समाज घटनेला 
कोणाचाही अनाव यक धक्का लागू नये आिण अतंगर्त यादवी वाढू नये हणनू सधुारणा िवरोधाचा ती  



आरोप सहन क नही जी सतत काळजी घेतली; यामळेु को यविध िहदूंचा सनातन धमर् सरंक्षक हणनू 
लोकमा यांवरच िव वास बसलेला होता; या सवर् कारणांसाठी जातीभेदा य व पािवषयी लोकमा यांसारखा 
अग्रग य सनातनी राजकीय पुढारी देखील काय हणतो हे पािहले असता तो जातीभेद आप या िहदं ु
समाजा या अपकषार्ला कसा कारणीभतू होत आहे हे यां या या लेखावर उद्धृत केले या श दावतरणाने 
िदसनू येत.े ‘जाती वेष आिण जातीम सर यांनी आमचा देश कसा करपून जात आहे, कसा भाजून िनघत 
आहे (आिण हणनूच तो जातीभेद मोड याची िकती आव यकता आहे)’ यािवषयी यांचे वरील जळजळीत 
उ गार ऐिकले असता आजचा जातीभेद आप या राजकीय जीवनासही िकती घातक आहे ते िनराळे िसद्ध 
करीत बस याची आव यकता उरत नाही.  
आजचे िवकृत व प 

हा लोकमा यांसारख्यांचा आ तवाक्याचा आधार क्षणभर बाजसू ठेवला तरीही, आज आहे या 
व पात तरी जातीभेद देशिहतास अ यंत िवघातक होत आहे, हे िसद्ध कर यास एक सवर्सामा य सबळ 
पुरावा असा आहे की, चार वणार्ं या बेटीबंदी रोटीबंदी या सह त्रशः डबक्यांत या आप या िहदं ुजातीं या 
जीवनाचा गंगौध खंडिवखंड क न कुजवून टाकणारा हा आजचा जातीभेद तरी घातक आहेच आहे, यांत 
काहीतरी सधुारणा झालीच पािहजे; यािवषयी तरी सनात यांत या सनात यांचाही मतभेद िदसनू येत 
नाही. अगदी पंिडत राजे वरशा त्री देखील जातीभेदां या आज या अ यंत िवकृत व पाचे सवर् वी 
समथर्न कर याचे साहस क  शकणार नाहीत. मग दसुर् याची काय गो टी ? कारण यां या सनातन 
महासभेनेही इंग्लडंम ये आपला प्रितिनिध बोलावला असता आपण जाऊ हणनू ठराव केलाच की नाही ? 
दरभगं्याचे महाराजही बोटीवर चढताच परदेशगमन िनिषद्धतेस समदु्रात ढकलनू देते झालेच की नाही ? 
या प्रकरणात जातीिनबर्ंधां या वे या यांनी तोड याच की नाहीत ? 

परदेशगमनाचा िनषेध 
जातीभेदाचे प्र तुतचे िवकृत व प आपणांस हािनकारक होत असनू यात काहीतरी सधुारणा केलीच 

पािहजे यािवषयी प्र तुत या बहुतेक िवचारी पुढार् यांचे जसे ऐकम व आहे, त वतच आप या माग या 
वैभवास जे आपण मकुलो. यासही या जातीभेदा या आिण तदु प न िवटाळ-वेडा या भ्रांत समजतुीच 
पु कळ अशंी कारण झा या आहेत हेही कोणा िवचारवंत मनु यास सहसा नाकारता येणे शक्य नाही. 
बाकी सवर् भाराभर गो टी सोड या तरी या एका परदेशगमन िनषेधाचाच प्रताप आपणांस केवढा भोवला 
पाहा! परदेशगमन िनिष व का! तर माझी ‘जात’ जाईल हणनू.... आिण जात जाईल हणजे काय ? 
तर जातीबाहेर या मनु याशी अ नोदक सबंंध घडले, जातीभेदा या प्रवृ तीमळेु बोकाळलेला, अ नाचा 
िवटाळ, िचधंीचा िवटाळ, अशा िविक्ष त िवटाळ-वेडाने परदेशगमन िनिषद्ध होताच परदेशचा यापार आिण 
याप ठार बुडाला. इतकेच न हे तर पृ वीवरील दरूदरू या खंडोखंडी या िवटाळ-वेडा या रोगाने 
प्रादभुावापूवीर् िहदं ु यापार् यांनी आिण सिैनकांनी सपंािदलेली आिण बसिवलेली नगरेची नगरे, बंदरेची बंदरे, 
रा येची रा ये मातभृमूीपासनू अक मात ्िवलग झा याने आिण वदेशातून भारतीय वजनांचा जो सतत 



पाठपुरावा यांस होत होता तो नाहीसा झा याने ितकड या ितकड ेगडप झाली, अक्षरशः ‘नामशेष’ झाली. 
कारण आता यांची मिृत केवळ खंडोखंडी अजनू िवकृत पाने का होईना पण प्रचिलत असले या 
नावाव नच काय ती अविश ट आहे. 

परधािजर्णे िवटाळवेड 
इंडो-चायना (िहदं-ुचीन) झांझीबार (िहदं-ुबाजार), बाली, ग्वाटेमाला (गौतमालय) अशा नावाव नच 

काय तो िहदं ु वैभवाचा आिण सं कृतीचा आिण प्रभु वाचा या या खंडी िव तारलेला याप आज 
अनुिमत करता येईल! िहदंू व आिण िदिग्वजय या श दांत इतका आ यिंतक िवरोधी भाव आला की, 
जे हा अटकेपार होऊन इ तंबूलवर चढाई कर याची, अधंुक आकांक्षा मराठी मनात उ प न झाली, ते हा 
ितची सपं नता िहदंू व राखून करता येणे शक्य आहे ही क पनासदु्धा म हाररावासारख्या 
िहदंपूदपादशाही या खं या वीरालाही न िशवता तो वीर गजूर्न उठला - ‘िहदंचेू मसुलमान होऊ पण पुढील 
वषीर् काबुलवर चाल क न जाऊच जाऊ.’ िहदंचेू मसुलमान हो यावाचून मसुलमानां या देशावर स ता 
थाप याचा अ य मागर्च उरला न हता काय ? िहदंहूी राहू आिण काबूल तर काय पण इ तंबूलवरही 
मराठी झडा आिण मराठी घोडा नाचवू ही गो ट तपनतमोवत ्अ यंत िवसवंादी जी वाटली ती या 
िवटाळवेडा या, या ‘माझी जात जाईल’ या भीतीमळेुच होय. िहदं ु ल छदेशी गे याने याची जात 
जाईल. पण केवढ आ चयर् की, ल छ वदेशी हणजे िहदंदेूशी आ याने मात्र िहदूंची ती जात जात 
नसे, तो िवटाळ होत नसे. वा तिवक पाहता यात या यात िवटाळवेडच हवे होते तर त ेअसे काही 
सचुले असते तरी याहून पु कळ बरे होते. या िहदं ुगावी वा प्रांती तो ल छ यापारी िशरला, याला 
याला या ल छाचा िवटाळ होऊन या या िहदं ुगावाची जात गेली अशी िढ पडती तर ती आपि त 
खरीच, पण पु कळ अशंी ती इ टापि त तरी होती. पण एखादा कासम िकंवा क्लाइ ह िहदं प्रांतात आला, 
आिण याने याचा उभा यापार िकंवा उभे रा य घशात घातले तर याचा िवटाळ आ हां िहदंनूा होत 
नसे. याने आमची जात जात नसे. तर ती के हा जाईल तर एखादा िहदंजून ल छ देशात जाऊन 
ितकडचे धन वा स ता सपंादनू यायोगे आपली मातभृिूम सधनतर आिण सबलतर कर यासाठी तो परत 
वदेशी आला हणजे! 

जात रािहली पण धमर् गेला 
ल छ यापार् यास या या व तु वदेशी आण यासाठी, एखा या जांवयाला िमळणार नाहीत अशा, 
िक येक सवलती िहदूंनी िद या. पण वदेशीचे िहदं ु यापारी परदेशात िहदंवी व तु िवकावयास आिण 
िहदं ुवािण य प्रसारावयास जाऊ लागले तर, शत्रसूही घाल ूनयेत अशा िवशेष अडचणी, यां या मागार्त 
घात या. अस या या आ मघातक अधंळेपणाची शेवटी इतकी पराका ठा झाली की, मलबार या राजास 
आपले काही िव वासाचे लोक अरबां या सामिुद्रक वािण य यवसायात प्रवीण हावे असे जे हा मनात 
आले, ते हा या जाती या िहदूंनी अशी पोक्त युिक्त काढली की, दरवषीर् िहदंू या प्र येक कुटंुबामागे 
एकेकाने मुसलमानी धमर् वीकारावा, आिण नौवािण य िशकावे! कारण तो िहदं ुआहे तोवर यास 



समदु्रवािण य िशकणे िनिष वच असणार. समदु्र ओलांडताच याची जात जाणार! हणनू जात राहावी 
या तव धमर्च सोडून िदला! सपर्ण हवे हणनू हातपाय कापून चुलीत घातले! बायकोला दािगने हवे 
हणनू बायकोलाच िवकून टाकली! जात राख यासाठी बेजात केलेले तेच हे ‘मोपले’ आज याच 
जातीवा या िहदूंचा िनवर्ंश कर यास यावर लांडग्यासारखे तटूुन पडत आहेत! फार काय सांगाव, क्विचत ्
एखा या अद्भतु देवीप्रसादाने िद लीचे िसहंासन पूणर् करणार् या सदािशवराव भाऊ या या घरास याकाळी 
लडंनचे िसहासन पणूर् कर याची शक्ती आली असती आिण याने िद ली या प्रमाणे इंग्लडंला जाऊन 
लडंन या िसहासनावर िव वासरावास चढवून रा यािभषेक करवून घेतला असता तर इंग्लडंम ये िहदंपूद-
पादशाही थापन होतीना; पण ते दोघे िहदं ुमात्र िवदेशगमनाने यांची जात जाऊन, अिहदं ूहोते!!! 

पराक्रमाचा सकंोच 

अगदी इसवी सना या अकरा या बारा या शतकापयर्ंत जातीभेदा या क्षयाने आम या ना या आखडत 
आ या असताही िवदेशगमनिनिषद्धते या परमावधीला तो रोग पोचला न हता, तोवर मद्रा या पां य 
वीरां या सेना िवदेशातही िहदं ु रा ये चालवीत हो या. शवेट या िदिग्वजयी पां य राजाने याच वेळी 
ब्र मदेशाकड े पेगवूर वारी केली. नुसते ‘प्रत थे थलव मर्ना’ न हे तर अगदी मोठे प्रबळ नौसाधन 
(आरमार) घेऊन ‘जलव मर्ना’ प्र थान केले आिण ब्र मदेशाकड े पेगचूा िवजय क न येता येता 
अदंमानािदक या समदु्रामधील सारीं बेटे िहदं ुसाम्रा यात समािव ट क न तो परत आला. पण पुढे जे हा 
तो महासागरसचंारी िहदं ु पराक्रम घर या िविहरीतला बेडूक होऊन बसला ते हा पराक्रम (पर-आक्रम), 
बाहेर या परशत्रूं या देशावरच चढाई करणे, हा श दच िहदूं या कोशातून लु त झाला. शक्यतेचा मूळ 
उगम आकांक्षेतच असणार. पराक्रमाची, खर् या िदिग्वजयाची, नवीं रा ये सपंािद याची, आपली सं कृित 
आिण प्रभाव स त िवपा वसुधंरेवर िदिग्वजयी कर याची आकांक्षाच जे हा ‘जाती या’ िहदंसू पाप झाली, 
ते हा यास िदिग्वजय कर याची शक्यताही िदवसिदवस न ट होत गेली. आकाशात उड याची साहसी 
सवय िप यानुिप या न ट झा याने यांचे पंख पंग ुझाले आहेत असे हे िहदं ुपराक्रमाचे क बड ेआप याच 
‘जाती या’ अगं यास जग मानून यातच डौलाडौलाने आरवत बसले आिण ते के हा ? तर आततायी 
पराक्रमासही पु य मानणार् या मसुलमानी िगधाडांनी आिण युरोिपयन गुडंांनी सवर् जगाचे आकाश नुसते 
झाकून टाकले ते हा! अशा ि थतीत यां या झपेेसरशी ते अगंणातले क बड ेिठकाण या िठकाणी फडफडून 
गतप्राण झाले यात काय आ चयर् ? 

मराठी साम्राजा या क्षय 

केवळ अगदी शेवट या िहदं ु साम्रा याचा, आप या महारा ट्रीय िहदंपूदपादशाहीचा, पतन काल घ्या. 
आपली पूवीर्ची साम्रा ये आिण वातं य जा यास केवळ जातीभेदच कारण झाला हे िवधान जसे 
अितशयोक्तीचे होईल तसेच मराठी रा य केवळ जातीभेदानेच बुडाले हे िवधानही अितशयोक्तीचे होईल. 
परंतु हे िवधानही िततकेच िवपयर् त यूनोक्तीचे होणारे आहे की, आपली जी िहदंपूदपादशाही मठूभर 



इंग्रजी पलटणी या पायाखाली तुडिवली गेली, ती इतकी िनबर्ल हो यास जातीभेदाचा क्षय मळुीच 
कारणीभतू झालेला नाही! समदु्रगमनिनषेध हे या भयंकर क्षयाचे एक उपांग देखील िवचारात घेतले 
असता मराठी साम्रा यकाळीसदु्धा आपले सामािजक न हे तर राजकीय बल देखील या भयंकर याधीने 
िकती िनजीर्व क न सोडले हे त काल यानात येणारे आहे. या वेळी इंग्रजांनी देशातील उभा 
आयातिनयार्त यापार ह तगत केला होता, या वेळी यां या देशात आप या यापाराची एकही िहदं ुपेढी 
न हती. शेवट या रावबाजी या अतंःपुरात दासी िकती, यात बोलकी कोण, िव वासघातक हो यासारख्या 
कोण, येथपयर्ंत आप या देशाची खडानखडा मािहती यां या पु याजवळील ‘बेटा’ मध या लेखनालयात 
िटपलेली असता इंग्लडं देश आहे कोठे, इंग्रजांचे रा य आहे िकती, यांचे शत्र ुकोण, यांचे बल िकती 
अशी घाउक मािहती देखील आ हांस प्र यक्ष पाहून सांगेल असा एकही िहदं ु यां या देशात गेलेला 
न हता! फ्रचांची मािहती इंग्रज सांगेल ती आिण इंग्रजांची फ्रच सांगेल ती. या वाथर्पे्रिरत िवपयर् त 
मािहतीवर सारी िभ त! 

मकु यापायी मकुुट दवडले! 

एक िहदं ु राघोबादादांचा वकील कोठे एकदाचा िवलायतेस जाऊन आला तो या या या भयकंर जात 
गे या या पापाचे प्रायि चत याला ‘योिनप्रवेश’ करवून आिण पवर्तावरील पहाडां या कडलेोटालगत या 
योनीसारख्या आकृतीतून बाहेर येताच तो पनुीत झालासे मानून परत घे यात आले. पाप एकपट मखूर् 
आिण याचे प्रायि चत शतपटीने मखूर्तर! जसे हजारो इंग्रज िहदंू थानात आले, तसे लाखो िहदं ु यापारी, 
सिैनक, कार थानी युरोपभर जात - येत राहते तर काय यां या कला, यांचा यापार, यांची िश त, 
यांचे शोध आ हांस आ मसात ्करता आले नसते ? काळे, बव, िहगंणे असले पट्टीचे िहदं ुराजदतू जर 
लडंन, पॅिरस, िल बनला राहते तर काय आम या यादवीचा जसा यांनी लाभ घेतला तसा यां या 
यादवीचा आ हांस घेता आला नसता ? पण आडवी आली ही ‘जात’ हे ‘सोवळे’ - हा ‘मकुटा’! या 
मकु यापायी मकुुट दडवले मकुुट!! शेवट या बाजीरावाने मुकुट दवडला पण यायोगे याची जात गेली 
नाही. पण जर का तो वर उ लेिखले या पां य राजासारख्या लडंनवर चालनू जाता तर मात्र याची जात 
िनःसशंय गेली असती. 

समाजाचा देह पोखरणारे जातवेड 

भारताचे थलबल असे िनबर्ल झाले. भारताचे जलबल- या रणतरी-ती नौसाधने, जी अगदी दहा या 
शतकापयर्ंत सागरासागरावर िहदंू वज डोलवीत सचंार करीत होती, ती तर ठारच बुडाली; या 
महासागरावर पा यात न हे, अिहदं ूपक्षीयां या ख गाचे पा यात न हे, तर या िहदं ुजातवेडा या सं ये या 
पळीतील पा यात! आजही हे सात कोटी अ पृ य, मसुलमानां या सखं्याबलाइतकेच हे सखं्याबल, 
एखा या तटुले या हाताप्रमाणे िनजीर्व होऊन पडले आहे या जातवेडाने! को यविध िहदं ु बाटले जात 
आहेत या जातवेडाने! हे ब्रा मणेतर, हे स यशोधक खुटून िनघाले या जातवेडाने! ब्रा मणा या 



जा यहंकाराचा के हा अगदी ठीक ठीक समाचार घेताना जो ब्रा मणेतर स यशोधकपंथ समते या एखा या 
आचायार्सही लाजवील अशा उदा त त वांचा पुर कार करतो, यातील काही लोक तेच समतेचे अिध ठान 
महार-मांग माग ू लागताच अगदी मबंाजीबुवासारखे िपसाळून यां यावर लाठी घेऊन धावतात, या 
जातवेडामळेु! ब्रा मण मरा यांचे ब्रा मण बन ू पाहतात. मराठे महारांचे ब्रा मण बनू पाहतात, महार 
मांगांचे ब्रा मण बनू पाहतात! हे जातवेड एका ब्रा मणा याच अगंी मरुलेले नसनू आब्रा मण चांडालापयर्ंत 
उ या िहदंसूमाजा याच हाडीमासी जले आहे! उभा समाजदेह या जा यहंकारा या, या जातीम सरा या, 
जातीकलहा या, क्षयाचे भावनेने जीणर्शीषर् झालेला आहे. 

उपेक्षा केली तर ? 
िहदं ुरा ट्रा या आज या आ यंितक अपकषार्चे हे आजचे जातीभेदाचे िवकृत व प जरी एकमात्र कारण 
नसले तरी एक अनुपेक्षणीय कारण आहेच हे वरील अ यंत त्रोटक िदग्दशर्नाव नही प ट िदसनू येईल 
आिण हणनू अशा ि थतीत आप या अपकषार् या या बा य कारणांचा नायनाट कर याचा प्रय न 
चालला असताच हा अतंगर्त क्षयही न ट कर याचा प्रय न करणे हे आपणां सवार्ंचे एक अगदी अव य 
कतर् य होऊन बसले आहे. जे िहदंरूा ट्राचे वातं य आपणांस िमळवावयाचे आहे ते जातीभेदाने जजर्र 
झाले या या आप या रा ट्रपु षास जरी एक वेळी िमळिवता आले तरी या रोगाचे जोवर िनमूर्लन झाले 
नाही तोवर एका बाजसू ते िमळिवणे शतपट दघुर्ट होणारे असनू दसुर् या बाजसू ते िमळिवताच पु हा 
गमाव याचाही पाया भरत जाणार आहे. 

परंतु जातीभेदा या आज या िवकृत आिण घातक व पांचे िनमूर्लन कर याचा हा य न करीत असता या 
सं थेत जे काही गणुावह असेल तेही न ट न होईल अशािवषयी मात्र आपण अथार्तच शक्यतो सावधान 
असल पािहजे. आज पांच हजार वष जी सं था आप या रा ट्रा या जीवना या तंतूततंूंशी िनगिडत झाली 
आहे ित यात आजही काही एक गुणावह नाही आिण पूवीर्ही काही एक गणुावह न हते असे वैतागासरशी 
ध न चालणे अगदी चुकीचे होईल. या तव या लेखमालेत आ ही जातीभेदा या मळुाशी कोणती त वे 
होती, यातला गणुावह भाग कोणता, याची प्रकृित कोणती आिण िवकृित कोणती आिण कोण या 
योजनेने यातील िहतावह ते ते न सोडता अिन ट त े त ेशक्य तो टाळता येईल याचे यथावकाश 
िववेचन योिजले आहे. 

- (केसरी, िद. २९-११-१९३०) 

  



लेखांक २ रा 

सनातन धमर् हणजे जातीभेद न हे 
सवर् साधारण लोकांचा, जातीभेदाची यंगे िववेचून तो सधुार यास िकंवा समळू न ट कर यास, जो 

भयंकर िवरोध टीस पडतो याचे मळुाशी बहुधा जातीभेद हाच सनातन धमर्-िनदान सनातन धमार्चा 
अ यंत मह वाचा घटक- होय ही भ्रांित आिण यामळेुच जातीभेद न ट झाला की सनातन िहदं ुधमर् न ट 
झालाच पािहजे ही अवा तव भीती कळत वा नकळत िनवसत असते. या तव जातीभेदाचे 
इ टािन ट वाची सांगापांग चचार् कर याचे आधी जर ही आम या िहदं ुसमाजात सवर्साधारणपणे पसरलेली 
भ्रांित आिण भीित दरू करता आली तर ती चचार् पूवर्ग्रहाने दिूषत हो याच सभंव पु कळ कमी होईल; 
आिण िववेकबुिद्ध या चचतून िनघणार् या अपिरहायर् िसद्धा तास तोड दे यास अिधक िनभर्यपणे स ज 
होईल. 

धमर् श दाचे अथर् 
एतदथर् थोडक्यात प्रथमच हे सांगनू टाकणे अव य आहे की, सनातन हे िवशेषण आपण जे हा 

जातीभेद, िवधवािववाह, मांसाहारिनषेध िकंवा अशाच इतर आचारांस यक्त कर यासाठी योिजतो ते हा 
या वेळेस या श दा या होणार् या अथार्पासनू ‘सनातन धमर्’ या श दात होणारा सनातन श दाचा अथर् 
िनराळा असतो. इंिग्लशमध या Law श दा या अथार्चा िवकास आिण पयार्य होत होत याला जसे 
िनरिनराळे अथर् येत गेले तसेच धमर् श दाचेही पयार्याने िभ न िभ न भाव झाले. Natural Law हणजे 
नैसिगर्क धमर् वा गणु वा िनयम. जसे पा याचा धमर् द्रव व, गु वाकषर्णाचा धमर् हणजे िनयम (law 
of gravity) हा एक अथर्. दसुरा, या नैसिगर्क िनयमां या, या िनसगार् याच, मळुाशी असणारा जो 
िनयमांचा िनयम आिण तो पाळणारी िकंवा यालाही क यात ठेवणारी जी शिक्त िकंवा या शिक्त या 
आिदिनयमाचा आिण आिदशक्तीचा शोध, िवचार, ज्ञान यात केले जाते, याने सपंािदले जाते, तोही 
धमर्च; पण तेथे याचा अथर् त वज्ञान असा होतो. या आिदशक्ती या आिण आिदिनयमा या प्रकाशात 
मनु याचे येय ठरवून या या प्रा ती तव मनु याने आपली ऐिहक आिण पारलौिकक यात्रा कशी करावी 
याचे िववरण करणारा तोही धमर्च. पण तेथ याचा अथर् पंथ, मागर्, (A religion, a Sect, a School) 
असा काहीसा होतो. या सामा य आिण प्रमखु िनयमांचा आिण िसद्धा तांचा िनवार्ह करताना जीवनातील 
नाना प्रसगंांचे आिण सबंंधाचेिवषयी जे अनेक उपिनयम केले जातात तोही धमर्च. पण तेथे याचा अथर् 
कमर्कांड, िविध, आचार (Religious rites, Religious laws) असा होतो. बायबलम ये जे हा The law, 
the book of the law हणनू श द येतो तेथे law चा अथर् हाच असतो. पुढे या ई वरकृत हणनू 
समज या जाणार् या िकंवा ईशपे्रिषतांनी घालनू िदले या हणनू मान या जाणार् या धमर्िनयमांवाचून 
अशंतः तरी वतंत्र असणार् या आिण सापेक्षतः अिधक पिरवतर्नशील ठरणार् या मनु यकृत िनयमांचा 
उ लेख करावा लागतो ते हा यांनाही धमर्च- Laws- हटले जाते. पण याचा तेथे िनबर्ंध (कायदा) 



Political laws असा अथर् होतो. धमर् श दा या या िभ न िभ न अथार्तील फरक यानात न धर याने 
सनातन धमर् हणजेच जातीधमर् आिण जातीधमर् हणजे सनातन धमर् असा समजुतीचा घोटाळा उ प न 
होतो. 

धमर् आिण आचार 
परंतु जे हा आपण धमर् श दास सनातन हे िवशषेण लावतो, ते हा याचा अथर् ई वर, जीव आिण 

जगत ्यां या व पािवषयी आिण सबंंधािवषयी िववरण करणारे शा त्र आिण यांचे िसद्धा त, त वज्ञान 
असा असतो. कारण आिदशक्तीचे व प, जगताचे आिदकारण आिण आिदिनयम हे मात्र खरोखरच 
सनातन, शा वत आिण ित्रकालाबािधत आहेत. भगव गीतेत िकंवा उपिनषदांत यािवषयीचे जे िसद्धा त 
प्रकट केले आहेत त ेकाय ते सनातन अस ूशकतील. कारण जगताचे आिदकारण आिण याची इ छा वा 
शिक्त हे बदलणे ही मनु यशक्ती या बाहेरची गो ट आहे. ते जे आहेत ते आहेत, आिण ते तसेच 
िनरविध राहणार. मनु य जातची जात जरी न ट झाली तरी ते न ट होणार नाहीत. मनु य तर काय, 
पण ही उभी पृ वीची पृ वी जरी एखा या आडदांड धूमकेतूने आप या जळ या दाढांत एखा या 
सपुारीसारखी कडकड दळून िगळून टाकली तरीही या महान ् धमार्चे अि त वास रेसभरही धक्का 
लागणारा नसनू उलट ती घटना या या या सनातन अि त वाची आणखी एक साक्षच होईल. या तव 
धमार् या या अथार्सच काय ते सनातन हे िवशेषण याथा यार्ने आिण साक याने लाग ूशकते. अथार्तच 
याचे जीिवत अ यंत अशा वत आहे या मनु यजाती या जीिवतावरच अवलबंून असणार् या, यांची प 

आिण रंग या अ यंत अशा वत अशा मनु यजाती या अ पकालीन इितहासातही अनेकवार बदललेली 
धादांत िदसत आहेत, या जवळजवळ मनु यिनिमर्त, कृित्रम आिण मनु या या इ छेसरशी भंग 
पावणार् या आहेत, या जातीभेद िकंवा अ पृ यता िकंवा वणार् म यव था अशा सं थांना आपण जे हा 
धमर् हणनू हणतो ते हा या धमार्स या अथीर् सनातन, शा वत, अन वर हे िवशेषण लावणे के हाही 
सपंूणर्तया अ वथर्क होणारे नसते. कारण तेथे धमर् श दाचा अथर् आचार असा असतो. ित्रकालाबािधत 
आिद त वाचे आिद िनयम असा तेथे अथर् नसतो. आचार मनु यप्री यथर् आिण मनु यकृतच अस याने ते 
न वर आिण अशा वत असलेच पािहजेत, आिण हणनूच नुसता जातीभेद तर काय पण उभे जनेु 
कमर्कांडचे कमर्कांड जरी बदलेले गेले तरी सनातन धमर् बुडणे शक्य नाही. सनातन धमर् बुडिवणे मठूभर 
सधुारकां या तर काय पण मनु यजाती याही हातचे नाही. प्र यक्ष देवा या हातचे आहे की नाही याचीही 
वानवाच आहे! 

आिण हा िव वाचा जो सनातन धमर् यालाच आ ही िहदं ु लोक सनातन धमर् हणतो. आ ही 
याचेच अनयुायी आहोत की जो प्रलयानंतर असतो, िन जो प्रभवापूवीर्ही असतो. जो त्रगैु यािवषय 
वेदां या पलीकड या िन त्रगैु य प्रदेशासही ‘िव वतो वृ वा अ यित ठ शांगलुम’् तो आ हां िहदूंचा सनातन 
धमर् होय! बाकी सगळे आचार, मनु यसापेक्ष धमर्, मनु या या धारणाथर् योजले या युक् या होत. ते 
धारण जोपयर्ंत यां या योगे होईल तोपयर्ंत त ेधमर्- ते आचार आ ही पाळू, नाहीतर बदल,ू नाहीतर 



बुडवू, नाहीतर नवे थाप.ू यां या बदल याने वा बुडव याने तो आ हां िहदूंचा सनातन धमर् बदलेल वा 
बुडले ही भीित आ हांस ित्रकालीही पशर् क  शकत नाही. 

धमार्ची जी मलूत वे आहेत ती वभावतःच सनातन आहेत. जे आचार आहेत तो आचारधमर् 
वभावतःच पिरवतर्नशील आहे-असलाच पािहजे, कारण- 

न िह सवर्िहतःकि चदाचारःसपं्रवतर्ते । 
तेनैवा यःप्रभवित सोऽपरो बा यते पुनः ।। 

आज जातीभेदा या आचारास आ ही बदल ूपाहतो. असा आचार बदल याचा िहदं ुसमाजावर हा काही 
पिहलाच प्रसगं आलेला नाही. तसे असते तर सनातन धमार्स धक्का लागतो की काय ही शंका काही तरी 
िवचाराहर् ठरतो. पण असे शेकडो प्रसगं आजवर येऊन गेले आिण क्विचत ् हणनूच िहदंसुमाज िजवंत या 
िजवंत आहे. इतर सवर् गो टी सोड या तरी नुस या एक या ‘किलव यर्’ प्रकरणाचा उ लेख देखील हे 
िसद्ध कर यास पुरेसा आहे. सं यासा सारखे, िनयोगासारखे आप या पूवर्युगातील आचारधमार्चे अ यंत 
मह वाचे अगंभतू असलेले आचार एका लोका या फटक्यासरशी या युगात व यर् ठरिवले, कारण 
समाजाचे धारण कर याचे कायर् यां याकडून बदलले या पिरि थतीत यापुढे होणे शक्य नाही, असे 
मिृतकारांस वाटले. पण यायोगे सनातन धमर् बुडाला हणनू सनातन हणिव यार् यांना देखील वाटत 
नाही. उलट हे किलव यर्च सनातन धमार् या मखु्याचारातील एक सनातन आचार हणनू समजतात. 
वा तिवक पाहता चातुवर् यर् हा सनातन धमर् आहे हणनू हणणारे लोकच या चातुवर् यार्चा जवळजवळ 
उ छेद क न टाकणार् या या जातीभेदाचे कट्टर शत्र ूअसावयास पािहजेत. पण आ चयर् असे की, हे लोक 
चातुवर् यार्स आिण जातीभेदास दोघांसही सनातन धमर् समजतात. आिण जातीभेदा या आज या अ यंत 
िवकृत व पासही ते पालटले असता सनातन धमर् बुडले हणनू, उचलनू ध  पाहतात या घोटा याचे 
कारण धमर् आिण आचार यांतील आरंभी दाखिवलेला फरक लक्षात न येणे हे होय. चातुवर् यर् काय आिण 
जातीभेद काय दोनही आचार आहेत. सनातन धमर् न हेत. चातुवर् यार् या आचारात आकाशपाताळाचा भेद 
होऊन जातीभेदाचा आचार चाल ूझाला; यामळेु जसा सनातन धमर् बुडाला नाही तसाच जातीभेदाचे हे 
आजचे िवकृत प न ट के यानेही खरा सनातन धमर्, ते ई वर-जीव-जगत ् यां या व पाचे आिण 
आिदत वाचे आिण िनयमाचे स य िसद्धा त बुडू शकणार नाही. 

जातीभेद हा चातुवर् यार्चा उ छेद आहे! 
हे वर सांिगतलेले िवधान जातीभेदा या इ टािन टतेची मीमांसा कर या या प्र तुत लेखमाले या 

मखु्य िवषया या उपक्रमातच िकिचत ् िवशद क न सांिगतले असता पुढील िववरणािव द्ध वाचकां या 
मनात अस ू शकणार् या आणखी एका दिूषत पूवर्ग्रहाचा आिण पूवर्भयाचा िनरास होणारा अस यामळेु 
चातुवर् यार्त आिण जातीभेदात जे महदंतर आहे याची आणखी थोडी फोड केली पािहजे. चातुवर् यर् हणजे 
चार वणर्. ते चातुवर् यर् गणुकमर्िवभागशः सृ ट केलेले, ज मजात न हे. कारण सृ टम ् पदाचा सबंंध 



चातुवर् यर् श दाशी आहे. ‘चातुवर् यर् मया सृ टम’् हणजे मी चातुवर् यर् ही सं था उ प न केली. यात 
गणुधमार्प्रमाणे लोकांस ज म देतो आिण तोही वंशपरंपरा देत राहतो या अथार्चा मागमसूही या लोकात 
नाही. लोकमा यांनी केसरी िनके्षप (Trust) उ प न केला. असे हणताना यातील िव व त मडंळचे 
मडंळही (Board of trustees) यांनी ज मजात उ प न केले िकंवा वंशपरंपरा नेमनू िदले असा 
लवलेशही अथर् िनघत नाही. उलट प्र येकजण ‘ज मना जायते शूद्रः’ - ज मतः केवळ शूद्रच असतो, पढेु 
सं कारािदकांनी िवज वािदक अिधकार पावतो असे मिृतकार प टपणे सांगतातच. परंतु तोही वाद 
क्षणभर बाजूला ठेवून मा य केले की चार वणर् ज मजात असतात तरी काय? - पांचवा वणर् हणनू 
कोणी राहतच नाही! मग िहदं ु समाजात चातुवर् यर् तेवढे आ ही पाळू, प्र थापू असे हणणारे माझ े
सनातन धमार्िभमानी बंध ुसातकोटी अ पृ य िहदूंना एकदम शूद्रांचे तरी अिधकार देऊन टाक यास िसद्ध 
आहेत का ? - ‘ब्रा मणः क्षित्रयी वै यःत्रयो वणार्ः िवजातयः। चतुथर्रेकजाती तु शूद्रो नाि त त ुपचंमः ।।’ 
अशी पुरातन वचने आहेतच. मग हा पंचम वगर् साफ मोडणे हे चातुवर् यार्चा अिभमान बाळगणार् यांचे 
कतर् य नाही काय? िनदान एवढ जरी होईल तरी जातीभेदाने िहदं ु रा ट्राची चालिवलेली हािन फारच 
मो या प्रमाणात भ न िनघेल. परंत ुअ पृ यता ठेवलीच पािहजे. सात कोटी िहदूंस, ल छांना आ ही 
वागिवतो याहीपेक्षा नीचतर पद्धतीने, वागिवलेच पािहजे! जो हात कु या या पशार्ने िवटाळत नाही तो 
हात आंबेडकरां या सारख्या शुिचभूर्त िव वाना या पशार्ने िवटाळतो असे हणनू जे हा पंचमवगर् िनमार्ण 
क न चातुवर् यार्स हरताळ फासतात तेच चातुवर् यार्चे सरंक्षक हणनू िमरवतात आिण जे आ ही या 
पंचम वणार्स न जमुानता अ पृ यता न ट क न आम या सात कोटी धमर्बंधूंना िहदूंप्रमाणे चातुवर् यार्त 
समािव ट क न घेतो आिण ते चातुवर् यर् या प्रमाणात तरी पुनः प्र थािपत क  पाहतो या आ हांसच 
चातुवर् यार्चे वे टे, चातुवर् यर् बुडवून सनातन धमर् बुडिव यास िनघालेले पाखंड हणनू सबंोिधतात! हा 
केवढा मितिवभ्रम आहे! 

तीही गो ट क्षणभर बाजूस ठेवू. चार वणर् हे ज मजात होते, हे जसे वर वादासाठी गहृीत धरले, 
तसेच हेही गहृीत ध  की, हा पंचम वणर् - हे को यविध अ पृ यही - चातुवर् यार् या सं थेस ध न 
आहेत. पण िनदान ते जे मखु्य चार वणर् ब्रा मण, क्षित्रय, वै य, शूद्र हे तरी चारच होते ना ? ज मजात 
का होईनात पण िहदं ुसमाजाचे हे चारच िवभाग काय ते होते ना ? यां या पर परांम ये िववाहािद होत 
ही गो ट िपतसृाव यर्, मातसृाव यर् इ यािद आचारां या मातर् यव थेनेच िसद्ध होत असता तीही गो ट 
डो याआड क न नुसते इतके तरी खरे ना की या चार िवभागातील प्र येकात तरी बेटीबंदी आिण 
रोटीबंदी न हती ? सवर् ब्रा मण एकत्र बस ूशकत, आपसात िववाह करीत, तसेच हा को यविध शूद्रांचा 
वगर्ही आपसात जेवे, िववाह करी. पण या जातीभेदाची आजची ि थित काय आहे ? एका ब्रा मणात 
शेकडो जाती, क्षित्रयात शेकडो जाती, वै यांत शकेडो जाती. शूद्रांत तर हजारो जाती, पंथ िततक्या जाती. 
प्रांत िततक्या जाती. यवसाय िततक्या जाती. पाप िततक्या जाती. अ ने िततक्या जाती आहेत! िनदान 
या आहेत यांचे समथर्न या त वांनी केले जाते या त वानुसार िततक्या असावयास पािहजेत. या 

सवर् बेटीबंदी के या या जातीभेदाने! या चातुवर् यार्त बेटीबंदी होती असे गहृीत धरले तरी रोटीबंदी 



न हतीच न हती. राम िभि लणीची बोरे खात, कृ ण दासीपुत्रा या घरी क यांचा भात खात, ब्रा मण 
ऋिष द्रौपदी या थालीतील भाजी खात, आिण सतू्रकार ‘शूद्राः पाककतार्रः युः’ हणनू आज्ञा देत. पण 
भागाचे िवभाग, िवभागाची शकले, शकलांचे राईराई एवढे तुकड े रोटीबंद, लोटीबंद, बेटीबंद, सबंंधशू य, 
सहानुभिूतशू य तुकड ेतुकड ेक न टाकले या जातीभेदाने! आिण अशा या जातीभेदाचे पालन कर यात 
आ ही चातुवर् यार्चेच पिरपालन करीत आहोत असे आ ही समजतो! खरोखरच चातुवर् यार्चा आिण यासच 
जर सनातन धमर् हणावयाचा असेल तर सनातन धमार्चा-जर कोणी कट्टर शत्र ूअसेल तर तो जातीभेदाचे 
िनमूर्लन क  िनघालेला सधुारक नसनू जातीभेदासही सनातन हणनू उचलनू धरणारा ‘सनातन 
धमार्िभमानीच’ होय. 

- (केसरी, िदनांक २-१२-१९३०) 
  



लेखांक ३ रा 

चार वणार् या चार हजार जाती! 
ही वर विणर्लेली ि थित जर कोणास अस य अितशयोिक्त वाटत असेल तर याने जातीभेदा या 

आज या अगदी नाकारताच न येणार् या व तुि थतीचे नसुते खालील को टक तरी एकदा िवचारपूवर्क 
पाहावे. या त वानु प आिण कारणानु प आप या िहदं ु समाजाची शकले उडाली आहेत यांपैकी 
िदग्दशर्नापुरताच काहीचा उ लेख खाली करीत आहो. याव न पूवीर् या केवळ चार िकंवा फार तर पांच 
वगार्ंचे आिण जातींचे आज हजारो वणर् आिण जाती कशा झाले या आहेत, जर तो पूवीर्चा जातीभेद 
सनातन धमर् असेल तर हा आजचा जातीभेद या सनातन धमार्चा िकती बीभ स िवपयार्स झाला आहे 
आिण यासही सनातन धमर् मानणे हणजे कसा ‘वदतो याघातः’ होणारा आहे हे शक्य िततके िवशद 
के यासारखे होईल. िहदं ु रा ट्राचे मखु्य चार तुकड े या क पनेने पाडले ितचा वगर् पिह याने 
उ लेिख यासाठी या जातीभेदास- 

१. वणर्िविश ट जातीभेद हणू:ं- ब्रा मण, क्षित्रय, वै य, शूद्र, फार तर पांचवा पंचम वा अितशूद्र. 
पण या चार वणार्ं या अि त वािवषयी आिण यव थेिवषयीही आज तरी मळुीच एकवाक्यता नाही. 
‘कलावा य तयोः ि थितः’ हणनू एक बाजसू क्षित्रय वै य वणर् स या मळूीच अि त वात नाहीत हणनू 
काही मानतात. तर छत्रपित िशवाजीपासनू तो सोमवंशीय महारसघंापयर्ंत इतर अनेक जाती आिण यिक्त 
आपले क्षित्रय व थापन करतात. या मखु्य वणर्िविश ट भेदात पुनः याने उपभेद झाले तो दसुरा :- 

(२) प्रांतिविश ट जातीभेद :- एका ब्रा मणात पंजाबी ब्रा मण, मिैथली ब्रा मण, महारा ट्रीय ब्रा मण, 
एका महारा ट्रीयात पुनः कर् हाड,े पळशे, देव खे, देश थ, कोकण थ, गौड, द्रािवड, गोवधर्न. इकड या 
सार वतांची ितकड या सार वतांशी रोटीबंदी, बेटीबंदी; तीच ि थित क्षित्रयांची, तीच वै यांची, तीच 
शूद्रांची. कोकण थ वै य िनराळे, देश थ िनराळे. कोकण थ कासार िनराळे, देश थ िनराळे, कोकण थ 
कुणबी िनराळे, देश थ िनराळे. फार काय महार, चांभार, ड ब यां यातही पंजाब वा बंगाल वा मद्रास वा 
कोकण वा देश अशी िभ नता आिण ती रोटीबंदी, बेटीबंदी अनुलघं्य तटांनी िचरेबंदी क न टाकलेली! 
हरेळी चांभार आिण दाभोळी चांभार यां यातही रोटीबेटी-बंदीची अनुलघं्य िचरेबंदी. यांत पु हा :- 

(३) पंथिविश ट जातीभेद :- वणर् एकच ब्रा मण; प्रांत एकच. उदाहरणाथर्, बंगाल पण एक वै णव, 
दसुरा ब्रा हो, ितसरा शवै तर चौथा शाक्त! वणर् एकच वै य; प्रांत एकच, गजुरात वा महारा ट्र वा 
कनार्टक वा मद्रास या पजंाब, पण एक जनै वै य तर दसुरा वै णव वै य तर ितसरा िलगंायत, रोटीबंदी, 
बेटीबंदी, िचरेबंद! बौद्ध, जनै, वै णव, शीख, िलगंायत, महानभुाव, मातंगी, राधा वामी, ब्रा मो जो जो पंथ 
िनघे याची याची पिहली मह वाकांक्षा ही की, यांचा पथं या समाजाचा एक सलग अवयव होता 
यापासनू रोटीबेटीबंदी या दोहाती तरवारींनी साफ कापून िनराळा फेकला जावा. आिण नवीन पथंांनी जर 
कोठे ही िसिद्ध िमळिव यात कसरू केली तर जु या ‘सनातनीं’नी बिह काराची ितसरी तरवार आपण होऊन 



हाणनू तो अवयव मखु्य देहापासनू तोडून टाकावा. पण अशा रीतीने तो िवि छ न अवयव आिण हा 
िवि छ न देह दोघेही घायाळ होऊन दोघांचीही जीवनशिक्त क्षीणतर झा याची जाणीव एकासही येईना. 
या वणर्, प्रांत, पंथिविश ट भेदांसहच या ितघांहून हािनकर असा एक जो चौथा - 

(४) यवसायिविश ट जातीभेद :- याची धाड कोसळली. या यवसायिविश ट जातीभेदाने तर केवळ 
कहर उडवनू िदला. वणार्प्रमाणे िहदं ुरा ट्राचा कमीत कमी नऊ दहा कोटींचा शूद्र गट तरी एक असावयास 
पािहजे होता. पण ददुवास ते न साहून याच गटाचे यवसायिविश ट, कमर्िन ठ, जातीभेदाने तुकड ेतुकड े
पाडून टाकले. या एका शूद्र वणार् या प्रांताप्रमाणे िनरिनरा या जाती झा याच हो या. पंथाप्रमाणे यातही 
पुनः िवभाग झाले. तांबट, कासार, कुणबी, माळी, हावी, धोबी, िवणकर, लोहार, सतुार, रंगारी, िशपंी 
कोण कोण हणनू सांगावे! आिण या जाती केवळ दकुानापुर या न हेत तर ज मोज म वंशपरंपरा, 
रोटीबंद, बेटीबंद, िचरेबंद! बरे, मखु्य मखु्य यवसायापुर याही न हेत तर एका मखु्य यवसायाची अशी 
वतंत्र जात तशीच आिण याच त वाने आिण क्रमाने या यवसाया या उपांगा याही िततक्याच 
रोटीबंद, बेटीबंद िनरा या जाती! केवळ उदाहरणाथर्, कटक प्रांतातील कंुभाराची जात पाहा. यात काही 
बसनू चाक िफरिवतात आिण लहान मडकी करतात तर काही उ याने चाक िफरिवतात आिण मोठाली 
मातीची भांडीं करतात. झाले, या फरकासरशी यां या दोन िभ न िभ न जाती झा या आिण जाती 
हणजे ज मजात, बेटीबंद, सबंंध साफ तुटलेला. काही गवळी क या दधूापासनू लोणी काढू लागताच 
यांची वतंत्र जात होऊन, तापले या दधुा या लो यास काढणार् या सनातन गव याशी यां या 
बेटी यवहार बंद! एक को याची जात आहे. ित यात जे कोळी उजवीकडून डावीकड े याचे जाळे िवणतात 
यांची जात जे डावीकडून उजवीकड ेिवणतात यांचा जातीहून िभ न झाली. बेटीबंद िभ न झाली!! 

हा सवर् ब्र मघोटाळाही जर कोणास सनातन धमार्चा केवळ आधार आिण िवकास आहे असे खरोखरच 
वाटत असेल तर यांनी ससुगंतपणासाठी तरी ते सनातन व आज िनमार्ण होत असले या न या 
जातींनाही लाग ूक न सनातनी धमार्ची बाज ूअिधक उ जवल करावी! नसु या लेखणीने िलिहणार् या 
ब्रा मणाची एक जात क न टंकलेखकाने (Type writer) िलिहणार् या ब्रा मणांची दसुरी जात करावी 
आिण जात हणजे अथार्तच बेटीबंद, रोटीबंद िचरेबंद! ‘आगगाडी’य ब्रा मणांची एक जात आिण 
‘मोटारी’य ब्रा मणांची दसुरी. हा यांतही जु या ि थर-पाती व तर् याने म ू करणारांची - पूवीर्ची सनातन 
धोकटीची -एक जात क न, नवीन िवलायती व तर् याने आिण केशकतर्क यंत्राने म ू करणारांची दसुरी 
जात करावी! 

जाता जाता हे लगेच सांगनू टाकतो की वरील छेदकात (पॅिरग्राफात) आ ही या अनेक जातीस शूद्र 
हणनू उ लेिखले ते केवळ जु या धमर्मातर्ंडीय परंपरेची भाषा अनुवादनू होय. यां यातील काही वतःस 
क्षित्रय मानीत आहेत आिण ते सवर् िनभळ ब्रा मण हणवू लागले तरी आमची यास हरकत नाही. 
कारण गणुावाचून नुस या बापाचे विश याने कोणासही ब्रा मण वा शूद्र हणनू आ ही मानीत नाही. 
आिण ते त ेगणु असतील तर भगं्या या मलुासही ब्रा मण हण यास आ ही िसद्ध आहोत. कमार्िवषयी 



तर सवर् कम समाजधारणाथर् अव य अस याने आ हांस स माननीयच वाटतात. आप या या िहदं ु
रा ट्रा या िवरा  शरीराचे हे उभे आडवे असे शतधा तुकड ेपाडूनही समाधान न पाव याने या भेदासरुाने 
पुनः यावर ितरकस वार कर यास जो प्रारंभ केला आहे तो पांचवा - 

(५) आहारिविश ट जातीभेद :- होय, वणर्, प्रांत पंथ, यवसाय एक, पण शाकाहार यांची एक जात; 
मांसाहार करतात यांची दसुरी! मग या मांसाहारीय कुटंुबात कोणी शाकाहार केला तरी यांची एकदा जी 
ज मजात जात िभ न झाली ती वंशपरंपरा िभ नच राहणार. मांसाहारी ब्रा मण, शाकाहारी ब्रा मण, 
मांसाहारी आयर्, शाकाहारी आयर् पुनः मांसाहारातही मासे खाणार् या ब्रा मणांची एक जात तर क बडी 
खाणार् यांची दसुरी, बोकड खाणार् यांची ितसरी! याच क्रमाने आिण त वाने कांदे खाणार् या सनेुची एक, 
बटाटे खाणार् या सासचूी दसुरी आिण लसणू खाणार् या मलुाची ितसरी झाली नाही एवढच सदैुव! आप या 
इकड या ब्रा मणाचे िश यावर आपण काकडीची फोड जशी अगदी िन पाप सरळपणे ठेवतो तशी बंगाली 
ब्रा मणाचे िश यावर एक लांब मासळीची फोड िन पाप सरळपणे ठेिवली जाते; पण वयं ‘िव णनुा 
धतृिवग्रहः’ अशा म यास खाणे हे मह पाप समजणारा कनोजी ब्रा मण यापासनू उ वेिजत हो साता 
या म याहारी ब्रा मणा या जातीशी रोटीबंदी सबंंध तोडून केवळ बकर् याचे मांस तेवढ वैिदक धमर् 
हणनू वीकारतो. पण या सवर् भेदो पादक त वावरही अगदी कडी करणारा जातीभेदाचा प्रकार अजनू 
उरलाच आहे. तो हणजे - 

(६) सकंरिविश ट जातीभेद :- िनसगार् या िविक्ष त लहरीने एखा या त्री आप या पोटी साप 
उपजलेला पाहताच जसे या आप या अप याचेच आप या शत्रहूूनही भय वाटते तसे या मतृींनी या 
सकंरिविश ट जातीभेदास ज म िदला या मतृीदेखील या वतः या भेसरू प्रसवास पाहून थरथर कापू 
लाग या! मळू चार वणर्; यांचे अनुलोम-प्रितलोम पद्धतीचे पिह या प्रतीचे सकंर यांनी कसेबसे मोजनू 
यांस नांवही शोधून काढली. ब्रा मण त्री - शूद्रपु ष यां या सकंराने चंडाल झाला. पुनः चडंालपु ष 
आिण ब्रा मण त्री यांपासनू अितचंडाल झाला. पुनः अितचडंाल पु ष आिण ब्रा मण त्री यांचा सकंर - 
यांचा यांचा पुनः सकंर, यांचा पुनः सकंर; अित - अित - अित - अित चंडाल! पण पुनः सकंर आहेच! 
हे अनंत भेद, नुसते ब्रा मण प्रितलोमाचे! िततकेच ‘अनंत’ क्षित्रय प्रितलोमाचे, िततकेच वै य प्रितलोमाचे, 
िततकेच शूद्र प्रितलोमाचे, यांत जर का या एका ‘अनंताचे’ पुनः दसुर् या, ितसर् या चौ या, ‘अनंताशी’ 
झालेले प्रितलोमी सकंर धरले, यांत जर का अनुलोमी संकराचे िततकेच ‘अनंत’ िमळिवले तर नुसती 
चार वणार्ं या या सकंरा या सखं्येचही मापन वतः अकंगिणता याच आवाक्याबाहेरचे होईल! यांत या 
वणार् या नतंर उ प न झाले या यवसायािदक वरील जातींचे पर पर सकंर िमळिवले तर मनु य 
सखं्येहूनही ही मनु या या जातींची का पिनक सखं्या अनंत पटींनी भ  लागेल! हा िवचार करता करता 
हात टेकून वतः मिृतच हणतात की सकंरो प न जातींची ‘सखं्या नाि त! सखं्या नाि त! सखं्या 
नाि त!’ सदैुव एवढच की अशी ही यव थेची अनव था केवळ मिृतकारां या क पनेतच तरंगत रािहली 
आिण यवहारात िततकी उत  शकली नाही. 



तरी प्र तुत या जातीभेदा या मळुाशी असले या भेदत वांपैकी अगदी प्रिसद्ध, प्रमखु आिण प्रचिलत 
अशी िदग्दशर्नापुरती ही वणर्, प्रांत, पंथ, यवसाय, आहार, सकंरािदक काही त वे वर सांिगतली. याहून 
जातीभेदाचे पापिविश ट जातीभेद-जसे महापाप करणार् या बिह कृतांची जात-वंशिविश ट जातीभेद-जसे 
यक्ष, रक्ष िपशा च, इ यािद अवांतर प्रकार सोडूनच िदले आहेत : 

जातीभेदा या प्र तुत या व पाची ही अशी भेसरू परेखा आहे. आ ही आम या य चयावत िहदं ु
बंधूंना अशी साग्रह िवनंती करतो की, पूवीर् या चातुवर् यार्चा हा प्र तुतचा जातीभेद मिूतर्मान ्उ छेद आहे. 
हणनू आ ही जे हणतो ते कां, हे समज यास या परेखेचे यांनी एकदा तरी लक्षपूवर्क िनरीक्षण 
करावे. आप या रा ट्रदेहाचे हे रोटीबंद, बेटीबंद, तटबंद असे सह त्रशः तुकड ेपाडणारा हा जातीभेद; ही 
चातुवर् याची मारक िवकृित-हा सामािजक क्षयरोग-अशाचा असाच भरभराटू देणे हे आप या रा ट्रीय 
शक्तीस पोषकच आहे असे आपणांस अजनूही खरोखरच वाटते का ? नसेल तर बा य शक्तींनी आिण 
सकंटांनी आप या पायांत आधीच या परवशते या अवजड बे या ठोक या आहेत यांचे जोडीसच या 
ज मजात बेटीबंद-रोटीबंद-तटबंदी या जातीभेदा या आपणच होऊन ठोकले या बे याही आपली प्रगित 
अिधकच अव द्ध करीत नाहीत का ? आपणांस अिधकच पंग ुकरीत नाहीत का ? मग या बे या तरी 
त काळ तोडणे, ते काम तरी सवर् वी केवळ आप याच हातचे अस याने, आपले एक अ यंत वयर् कतर् य 
नाही का ? या बा य सकंटा या बे या तोडीत असताच आिण तोड यासाठीच जर या वतःच 
ठोकले या बे या, ही वतःच ग यात बांधून घेतलेली भयंकर ध ड, आपण तोडून फोडून टाकून िदली, 
तर आपले िहदं ुरा ट्र, ही आपली िहदं ुजाती, या वा अतंगर्त यादवी या आिण क्षया या कचा यातून या 
प्रमाणात तरी मकु्त होऊन जगातील इतर सघंिटत जाती या आिण रा ट्रा या धकाधकी या रणघाईत 
िटकाव धर यास आिण चढाव कर यास अिधक शक्त होणार नाही का ? 

- (केसरी, िद. ९-१२-१९३०) 
 

  



लेखांक ४ था  

या आप तीवर उपाय काय ? 
जातीभेदा या या ज मजात बे या तोड याने जर ही िहदं ुजाती अशंतः तरी, पराक्रमशाली बनले या 

अिहदं ूिन आक्रमणशील िवपक्षांशी तोड दे यास अिधक समथर् होणार असेल तर हा ज मजात जातीभेद 
तोड याचा मखु्य उपाय कोणता ? आम या मते तो उपाय एका सूत्रात सांगावयाचा हणजे, केवळ 
कृित्रम सकेंताने मानले या या ‘ज मजात जातीभेदा या उ छेद आिण गणुजात जातीभेदाचा उद्धार,’ हाच 
होय. कारण हा ज मजात जातीभेद मळुी ज मजात नाहीच. तो एका भावनेचा, वेडगळपणाचा खेळ आहे. 
तेवढीं भावना बदलली की, हा पवर्तप्राय िदसणारा डोलारा आपण होऊन खाली कोसळ यावाचून राहणार 
नाही. 

हा काही मठूभर ब्रा मणांचा कट न हे 
परंतु ही भावना बदलताना आपणप्रथम हे यानात धरले पािहजे की, ती को या चार पांच दु ट वा 

कुिटल माणसांनी वा को या एका वगार्ने आपली तुंबडी भर यासाठी जाणनू-बुजनू योजलेली एक लबाड 
युिक्त आहे असे मळुीच नाही. को या गु त गहेुत जमनू, को या मठूभर ब्रा मणांनी, को या एका दु ट 
िदवसी, सवर् जगास लुबाड यासाठी हा जातीभेदाचा गु त कट केला आिण सवर् जगा या िप यान-ु
िप यां या माना यां या दोन-चार लोकजालांत पक्क्या जखडून टाक या, असे घडणे हे िजतके अशक्य 
िततकेच असे समजणे हे मखूर्पणाचे होय. केवळ ब्रा मणांचीच ही क्लिृ त असती तर ीराम आिण 
ीकृ ण हे तर ब्रा मण न हतेना ? मग यांनी तेच चातुवर् यर् का उचलनू धरले ? जर हणाल की, 

क्षित्रयािदक वगर् िबचारे भोळसर हणनू सहज ब्रा मणी का यात फसले तर- ीकृ ण का भोळा होता? का 
समदु्रगु त भोळा होता ? का िशवाजी भोळा होता ? मी कोणास सांिगतले की, ‘टाक उडी या िविहरीत िन 
दे जीव की झालासच तू मकु्त! तर ते सांगणारा मी िजतका लु चा िततकाच याप्रमाणे डुबिदशी उडी 
घेऊन मरणाराही मखूर्! मग ब्रा मणाचे पदरी लु चेिगरीचा दोष जर बांधावयाचा तर आप या सयूर्-चदं्र 
वंशातील सह त्राविध राजषीर् या परंपरेस मखूार्त काढ यास आपणांस िसद्ध हावयास नको काय ? तो 
कावेबाजांचीही कावेबाज आिण प्र यक्ष किणकिश य दयु धनाचीही कणीक ितबंवणारा ीकृ ण तर 
चातुवर् यार्चे उ पादक व वतःकडचे अस याचे सांगतो. आिण वतः मन ुकोण ? क्षित्रय! अस या कुशाग्र 
राजषीर् या ख गाची आिण बुद्धीची धार भटां या कुशा या अग्रापुढे बोथट झाली असे हणताना भटांस 
अपशकून कर यासाठी आपण आप याच वणार् या पु ष े ठ पूवर्जां या थोरवीची नाके कापीत आहोत हे 
अशा आके्षपकां या लक्षात कसे येत नाही याचे राहून राहून आ चयर् वाटते. 

िकंवा हा ब्रा मण क्षित्रयांचा सयंुक्त कटही न हे 
जातीभेदाची क पना हणा, कावा हणा, ब्रा मणांनीच केला असही क्षणभर मािनले तरी ब्रा मण या 

अफाट िहदं ुसमाजात के हाही मठूभर अस याने या मठूभरां या श दास िनबर्ंधाचे (काय याच) कतुर्म ्



अकतुर्म ्साम यर् देणारी राज शिक्त, दंडशिक्त - The sanction behind the law- ती कोणाची होती 
? क्षित्रयांचीच! बरे, ब्रा मणांचा श द आिण क्षित्रयांची शिक्त, या या सयंोगामळेुच जातीभेदाची प्रथा 
दीघार्युष व पावली हणनू ितचा सवर् दोष ब्र मक्षत्रांवरच आहे असे हणनू वै यास वा शूद्रासही कानावर 
हात ठेवून आपले िनद ष व थापता येणे शक्य नाही. कारण या या काळी तो ब्रा मणाचा श द आिण 
क्षित्रयांची शिक्त िनमार् यवत ्झाली-जशी या आज या काळी- या काळीही वै य, शूद्र तर काय पण 
अितशूद्रही आपआप या जातीस जे कवटाळून बसत आले आहेत ते कां? ते ब्रा मणां या श दाकिरता 
न हेत, क्षित्रयां या शक्तीकिरता न हेत, तर अथार्तच वतः याच इ छेकिरता होत! जातीभेदा या प्रथेने 
प्र येक जातीस आप या खाल या जातीवर वचर् व गाजिव याची सिंध अनायासेच िमळत अस याने ती 
प्रथा सवार्ंसच या या थो याबहुत प्रमाणात हवीशी वाटली आिण हणनू आपली जाती सवर् े ठ हणनू 
कोणी िकतीही धडपड केली तरी जािदभेदाचेच िनमूर्लन कर यास कोणीही इ छीत न हत; तर उलट 
आप या जा यहंकाराचे तोम माजिव यातच या सं थेचा याने याने उपयोग केला आिण या 
उपयुक्ततेकिरता ितला याने याने या वा या प्रमाणात उचलनूच धरले ही खरी व तुि थित आहे. 
प्र यक्ष बुद्धकालातही जातीभेद चुकीचा आहे असे न हणता जाती े ठ वाचा, अग्रवणार्चा, मान हा 
ब्रा मणांचा नसनू क्षित्रयांचा आहे एवढाच वाद िक येक िलखाणात घातलेला आढळतो. ते हा आजवर 
जातीभेदा या प्र तुत या अ यंत िवकृत व पाने आप या िहदं ुरा ट्राची अ यंत भयकंर हािन होत असेल 
तर ज मजात जातीभेदा या या हानीचा दोष हा कोणाही एका वणार्चे वा यक्तीचे माथी मार यापेक्षा 
या दोषाचे वाटेकरी आपण आब्रा मणचंडाल सवर् जाती, सवर् वणर्, सवर् यिक्त आहोत असेच मानणे 
योग्य आिण इ ट होणारे आहे. जातीभेदाने जे क याण पूवीर् िन आज होत असेल वा झाले असेल याचे 
ेयही आपणां सवार्ंचे आहे. आिण आपण सवार्ंनी िमळूनच ती सं था जर आज िटकवून धरली असेल, 

ित यापासनू लाभापेक्षा आप या िहदं ुजातीची हािन जर शतपटींने अिधक होत असेल, तर तो दोष 
सधुा न वा साफ उखडून टाकावयाचा असेल तर तो य न करणे हे कतर् यही आपणां सवार्ंचेच आहे. त े
उ तरदािय व (जबाबदारी) आपणां सवार्ंवर पडत आहे. एकमेकां या डोक्यावर चढ याचे लठ्ठालठ्ठीत आपणां 
सवार्ंसच या सह त्रबाहु भेदासरुाने अधोगती या गतत ढकलले. आता तीतून वर ये यासाठी मागील 
उखा या-पाखा या काढीत न बसता एकमेकांस हातभार देऊन या भेदासरुा या िनदार्लनाथर् आपण 
सवार्ंनीच एकवटून चारही बाजूनंी यावर घावामागे घाव घातला पािहजे आिण या वेळी हेही यानात 
धिरले पािहजे की, चातुवर् यार्चा िकंवा जाती-भेदाचाही प्रादभुार्व आिण प्राब य हे मलूतः समाजधारणे या 
स बुद्धीनेच पे्रिरत झालेले असनू या पूवर्पु याईचे जोरावरच या सं थेत आजपयर्ंत इतका िचवट 
िजवंतपणा रािहला आहे. 

 जोवर ित यापासनू होणार् या हानीपेक्षा समाजाचा एकंदरीत लाभच अिधक होत होता तोवर आिण 
या या पिरि थतीत ती ेय कर असेलही. िहदंू थानातच न हे तर आयार्वतर्बाहेर-सदुरूवतीर् अशा 
इकड या ‘फराहो’ या िमसर देशापासनू तो ितकड या अकंां या मेिक्सकोपयर्ंत एकाकाळी हे चातुवर् यर् वा 



हा जातीभेद जगभर ढ होता, पू य होता. काही प्रमाणात लोकिहतकारकही होता. पण पूवीर् के हा तरी तो 
एकंदरीत लाभकारक होता हणनू आज तो एकंदरीत अ यंत हािनकारक ठरत असतानाही तो चालिवणे 
योग्य न हे. ‘तात य कूप्रोऽयम’् हणनूच केवळ ते क्षार जलच पीत राहणे हे जसे कापु ष वाचे लक्षण 
होणारे आहे, तसेच आज एकंदरीत या सं थेपासनू लाभापरीस शतपटीने हािनच अिधक होत आहे हणनू 
ती सं था सवर्था आिण सवर्दा तशीच हािनकारक होती हे गहृीत धरणे हेही अधं अज्ञानाचे योतक होणार 
आहे. चातुवर् यार्पासनू िकंवा जातीभेदापासनू कोण या काळी कोण या पिरि थतीत आप या िहदं ुजातीचा 
िकती लाभ झाला िकंवा िकती हािन झाली यािवषयीची या सं थेची भतूकािलक चचार् ही या 
लेखमाले या कक्षेबाहेरची अस यामळेु ितचे सिव तर िववरण करणे येथे अप्र तुत होणारे आहे, तरीही 
जातीभेदा या आज या िवकृत व पाचे िववरण क न या िवकृतीपासनू, या क्षयापासनू आप या 
जाती या प्रकृतीस कशी मकु्त करता येईल हा जो या लेखमालेचा मळू हेतु आहे याचे िववरण करतांना 
जातीभेदा या मळुाशी असले या अनेक समाजिहतसाधक त वांना शक्य तो धक्का न लावता यांतील जे 
िहतावह त े ते शक्यतो पिरपािलत आिण जे जे हािनकारक ते तेच यथासा य याग याची आपण 
सावधिगरी बाळगणे अ यंत अव य आहे. 

िवकृित हटली की, ती प्रकृताचाच अशंतः वा पूणर्तः असणारा कुपिरपाक होय. या िवकृतीचा 
नायनाट कर यासाठी श त्रिक्रया क  िनघणार् या श त्रवै याने या िव छेदनाचे समयी (ऑपरेशनचे वेळी) 
मळू प्रकृतीस कमीत कमी धक्का कसा पोचेल यािवषयी पराका ठेची िचता बाळगलीच पािहजे. 
जातीभेदा या आज या अ यंत हािनकारक व पाचे जे वणर्न वणर्िविश ट इ यािद प्रकारांनी केले यातील 
मळुाशी सवर्साधारण आिण िविश ट अशी जी काही लोकिहतकारक मलूत वे आहेत िकंवा होती यांपासनू 
होणार् या बहुतेक लाभांना या योजनेत आपण अतंरणार नाही िकंवा या त वा या अितरेकाने िकंवा 
िवपयार्साने िकंवा तिदतर घातक त वाभासाने जी हािन होत आहे वा झाली ती बहुतांशी या योजनेने 
आपणांस टाळता येणारी आहे अशीच योजना, असाच नवा आचार आपण उद्भिवला पािहजे. 

आम या मते वर िनिदर् ट के याप्रमाणे ती योजना हणजे ज मजात जाती-भेदाचा उ छेद आिण 
गणुजात जातीभेदाचा उद्धार ही आहे. ही आमची या वादा या आरंभीची प्रितज्ञा आहे. या प्रितजे्ञस 
िसद्धा त व दे यापूवीर् आता या लेखमाले या उ तराधार्त वर विणर्ले या जातीभेदा या मखु्य प्रकारात 
असलेली लाभक त वे आम या योजनेत कशी प्रितपाळली जातात आिण ते ते हािनकारक िवपयार्स कसे 
टाळले जातात हे सकं्षेपतः तरी दाखिव याचा आ ही प्रय न करणार आहो. 

ज मजात जातीभेदाचा उ छेद आिण गणुजात जातीभेदाच उद्धार 
तो प्रय न करताना चातुवर् यार्चा िकंवा जातीभेदा या सवर् मखु्य प्रकारां या मळुाशी जे एक 

सवर्सामा य असे मखु्य त व आहे या आनुविंशक गणुिवकासा या त वाची छाननी प्रथम क , आिण 
नंतर या या प्रकारा या बुडाशी जी तिदतर िभ न िभ न िविश ट त वे आहेत यांचही अनुक्रमानेच 
िनरीक्षण क  आिण असे दाखवून देऊ की, चातुवर् यार् या िकंवा जातीभेदा या सं थेपासनू झालेले वा 



हो यासारखे असणारे बहुतेक लाभ ज मजात जातीभेदापेक्षा गणुजात जातीभेदानेच अिधक प्रमाणात 
आप या पदरात पडू शकतात आिण या सं थेपासनू आज होणारे बहूतेक तोटे अिधक प्रमाणात टाळता 
येतात. 

- (केसरी, िद. १३-१२-१९३०) 
  



लेखांक ५ वा 

आनुवंिशक गुणिवकासाच ेत व 
मळू या चातुवर् यार् या िकंवा याचे िवकृत आिण िवपयर् त झालेले आजचे व प जो जातीभेद 

या या मळुाशी जनिहतकारक अशी जी काही त वे होती िकंवा असावीत आिण यां या उपकारक 
प्रवृ तीं या विश यावरच आजवर ही सं था जगत आली, या सवार्त आनवुंिशक गणुिवकासाचे त व 
िकंवा यास थोडक्यात आपण आनवुंश (हेिरिडटी) हा श द आटोपसरपणासाठी योज ूशकू, ते खरोखरच 
मह वाचे आहे. पूवीर् चातुवर् यार्चे पांतर ज मजात जातीभेदात जे हा होत गेले ते हा गणुजाततेचे ते 
पांतर अगदी या त वासाठीच आिण जाणनूबुजनू या ज मजाततेत झाले की काय आिण असेल तर ते 

एकंदरीत भूतकाळी िकती उपकारक आिण यवहायर् झाले यािवषयीची चचार् आपण एक वेळ बाजूला ठेवू. 
कारण या जातीसं थे या भतूकाळातील इितहासाचे ग्रथन वा िववरण हा या लेखमालेचा मखु्य उ ेश 
नसनू स या ितचे जे व प आढळत आहे. जो ज मजात जातीभेद आपण पाळीत आहो, या प्रथेत हे 
आनुवंशाचे त व िकती प्रमाणात आिण कशा प्रकारे पाळले जाते आिण ते या प्रकारे पाळले जाते या 
प्रकारे ते जनिहतास उपकारक होते की नाही आिण जर ते तसे होत नसेल तर या आज या ज मजात 
जातीभेदाहून अ य अशा कोण या प्रकारे आपण पाळले असता ते आपणांस अिधक उपकारक होईल हे 
मखु्यतः पाहावयाचे आहे.  

आनुवंिशक गणुिवकासा या त वाचा िकंवा आनुवंशाचा अथर् पािरभािषक अवडबंरास टाळून आिण 
प्र तुत या िवषयापुरता थोडक्यात असा सांगता येईल की, एखा या मनु यात जर एखादा गणु िन 
प्रवृ तीचा िन कमार्चा यासगं याने सतत चालिवला असता या या सतंानांतही इतर घटक समान 
असता तो गणु िन ती कमर्क्षमता अिधक उ कटपणे प्रकटणे अपिरहायर् आहे. आता या सतंानानेही जर 
तोच गणु पुनः पुढे वाढवीत नेला आिण तशाच गणुा या त्रीशी सबंंध केला आिण ही परंपरा या कुळात 
िप यानिप या अशीच अिवि छ न चालली तर तो गणु, तो वभाव िन ती िविश ट कायर्क्षमता या 
कुलात, इतर घटक समान असता, अ यंत उ कटपणे येऊ शकेल. हा िनयम सवर् प्रािणमात्रांसही लागू 
आहे. ह ती या िपलाची स ड आनुवंशाने डुकरा या िपलापेक्षा ज मतःच आिण आनुवंिशकतःच अिधक 
लांब होत जात.े क्ष प्रदेशातही उंच उंच झाडांवरची तरुळक पाने खाणार् या आिण यावरच जगणार् या 
पशूं या माना आनुवंशाने ज मतः फार लांब आिण उंच होत जातात. गोर् या आईबापांची मलेु बहुधा गोरी 
आिण का यांची बहुधा काळी होतात. तशींच उंचांची बहुधा उंच, व पवानांची बहुधा पवान, 
ध टपु टांची ध टपु ट. एकाच वा ळात राहणार् या मुगं्यां या रा ट्रातही या मुगं्यांस सदोिदत शक्तीची 
कामे करावीं लागतात यांची शरीरे मुगं्यांतील क्षित्रयांस शोभतील अशींच ध टपु ट असतात आिण यांचा 
डखं िवषारी असतो. तो आनुवंशाने ज मतःच तसा होत जातो. प्रजननाचे काम सोपिवले या मुगं्यांची 
प्रजननिद्रय ज मतःच अिधक कायर्क्षम होतात; पशुप्रजननात आपणांस हवा या गणुांचा घोडा वा बैल वा 



कुत्रा उ प न कर यासाठी आपण या या गुणांची नरमादी िनवडतो आिण यां यापासनू या या 
गणुांची सतंित आप या अपेक्षेप्रमाणे बहुधा उ प न होते. 

प्रािणमात्रास लाग ूअसणार् या या नैसिगर्क िनयमाचे बुिद्धपूवर्क अवलंबन क न, आप या समाजास 
या अनेक गणुांची आव यकता आहे यांपैकी जे जे गणु या या यक्तींत उ कटपणे आढळून येतील 
यां या यां यातच यांचे शरीरसबंंध केले असता या परंपरेने यां या सतंानात, कुलात आिण जातीत ते 
ते गणु अिधक उ कटपणे ि थर आिण िवकिसतही होत जातील अशा धोरणाने बुिद्ध, शिक्त इ यािद काही 
ठळक ठळक गणु िनवडून यांचे उ कट अि त व असले या यक्तीत, कुलात आिण जातीत यांचेच 
िवकसन केले जाव, बीजानुबीजाने ते तेच वाढवीत जाव, यांना पोषक असेच अ न, िवचार 
यवसायािदकािवषयीचे िविश ट आचार यांस िप यानिप या लावून घ्यावे, या सदु ेशाने आिण शा त्रशुद्ध 
तकार्ने ही जातीसं था प्र थािपली गेली अशी ब्रा मण क्षित्रयािदक िभ न वणार्ंची आिण यानंतर या 
सह त्राविध ज मजात जातींची जी उपपि त लाव यात येते ती सवर् वी िनरथर्क आहे असे मळुीच हणता 
यावयाचे नाही. 

प्र तुत या जातीभेदाचे एक समथर्न 
जातीभेदाचे जे प्र तुतचे व प आहे यात तर या आनुवंशाचे प्राब य िनिवर्वादपणे िदसनू येत आहे. 

प्र तुत या जातीभेदाचे अ यंत अ यिभचारी लक्षण जर कोणचे असेल तर ते ज मजातपणा हेच. याचे जे 
अनेक प्रकार आ ही गे या लेखांकात िदले आहेत या प्र येकाचे समथर्न काही मयार्देपयर्ंत या आनुवंशाचे 
त वाने होऊ शकते. पिहला वणर्िविश ट जातीभेदाचा. यातील वणर् श दाचा अगदी उ तान अथर् जरी 
घेतला तरी यांचा वणर् अगदी ‘हंसा’ सारखा शुभ्र आिण पसुदंर असे अशा लोकांनी अगदी ‘कृ ण आिण 
राकट’ लोकां या जातींशी सरसकट िववाह क न आपले गोरेपण आिण स दयर् गमावणे यां या िकंवा 
एकंदर मानवजाती या शरीरिवकसना या टीनेही अ ला यच होते. आजही, अमेिरका, आिफ्रका इ यािद 
खंडांत गौर आिण सु व प युरोिपयन जाती या कृ ण आिण कु प जातींबरोबर सरसकट िववाह क न 
आपले शारीिरक आिण मानिसक े ठ व िबघडवून घेत नाहीत. हे केवळ वाभािवकच नसनू आंिशकतः 
तरी मनु यिवकसना या टीनेही िहतावहच आहे. 
एका अथीर् सकंर हािनकारक आहे 

अशा पिरि थतीत सकंर हािनकारक असनू आनुवंशच िहतावह असणार. वणार्चे गणुानु प वगीर्करण 
हा ढ अथर् घेतला तरी बुिद्धप्रधान बीजाचा िनबुर्द्ध बीजाशी सकंर झाला असता, इतर घटक समान 
असतील तर, बीजातील बुद्धीचा अपकषर् होईलच होईल. हणनू शक्यतो बुिद्धवंतांचे बिुद्धवंतांशीच 
शरीरसबंंध होणे मनु यजाती या बुिद्धिवकासास िहतावह होणारे आहे. जी गो ट ढ भाषेत बिुद्धप्रधान 
ब्रा मणवगार्ची, तीच शिक्तप्रधान क्षित्रय वगार्ची; इतकेच काय पण एका शूद्रवणार्त या यवसायिन ठ 
जातीभेदामळेु अनेक तकुड ेपडले या यवसायांना ज मजात कर यातही आनुवंशाचे िहतकारक त व काही 
अशंी तरी पाळ याचाच हेतु होता आिण तसे ते अगदी पाळले जात नाही असही नाही.  



प्र येक यवसायात कोण या तरी मानिसक आिण शारीिरक ज्ञानतंतूनी पेशीवर िविश ट पिरणाम घडत 
असतो. सतुाचे उदाहरण पाहा. यांना लहानपणापासनू सतुा या जाती ओळख याचे काम करावे लागते 
या या बोटांना िनरिनरा या क्रमांकांतील सतुाचा सू म फरक नुसते बोटांनी चाचपून कळ याइतकी 
तेथील पशर्तंतूंची जाणीव वाढलेली असते. तेच आपणांस नुस या पशार्ने िततके सू म फरक कळत 
नाहीत. आता तर एका िपढीत त े पशर्तंतु इतके िवकिसत होतात तर यांचे सतंतीत ते पशर्ज्ञान 
उत न ते िप यानिप या तोच धंदा करीत चाल यास या कुलात ते पशर्ज्ञान उकट व पाव याचा - 
इतर घटक समान असता - पु कळ सभंव आहे. 

तांबटाचे हात कणखर, सोनाराचे कुशल, लेखकाचे हलके होत जातात. तोच यवसाय तेच कुल 
वंशानुवंश करीत गे यास या गणुांचा आनुवंिशक िवकास ज मतःच होत होत या कलेस ते कुल 
अिधकािधक सहज प्रावी याने उ कषार्प्रत नेऊ शकेल. आहारिन ठ जातीभेदाचे समथर्नही याच त वाने 
काही मयार्देपयर्ंत करता येईल. एकच आहार ज मभर के यास याचे िविश ट गणु मनात आिण शरीरात 
िविश ट फरक करणारच. तेच सतंानात सकं्रिमत होणार. िप यानिप या तोच आहार तशाच िन ठेने 
चालला तर इतर घटक समान असता या कुलात ते िविश ट गणु प्रबल व पावतील. शाकाहारी कुळांची 
िकंवा जातींची मानिसक आिण सारीिरक रचनाही िप यानिप या मांसाहार करणार् या जातीहून िविभ न 
हो याचा उ कट सभंव आहे. शाकाहारी आिण मांसाहारी प्रा यांत असा फरक काही अशंी आढळूनही येतो. 

िहदं ुजातीने केलेला महान ्प्रयोग 
आनुवंिशक गणुिवकसना या नैसिगर्क िनयमा या अनुरोधाने ज मजात जातीभेदा या सं थेिवषयीचे 

जे जे समथर्न करता येते वा कर यात येते ते या लहानशा लेखामालेपुरते तरी आ ही वर सकं्षेपतः पण 
यथावत ् िदग्दिशर्ले आहे. खरोखरीच या ज मजात जाती-सं थेने आनुवशंा या नैसिगर्क िनयमाचा लाभ 
मनु य जातीस िकती प्रमाणात घेता येणे शक्य आहे यािवषयीचा हा जो महान ्प्रयोग या आ चयर्कारक 
िचकाटीने इतक्या मो या प्रमाणावर, इतक्या फुटतेने युगानुयुग क न पािहला, यािवषयी याप्रमाणात 
मनु य जातीने ितचे शेवटी तो प्रयोग ता पुरता तरी फसला असे जरी मानले तरी देखील असा प्रयोग 
अशा व पात अशा कारणासाठी असा फसतो िसद्ध करणे हेही काही लहानसहान काम झाले असे नाही. 
आप या िहदं ु जातीने या जातीसं थे या महान ् प्रयोगात जे अपयश सपंादन केले यानेही मनु य 
जाती या अनुभवात एक महनीयभर टाकून ितला उपकृत कर याचे यश सपंादन केले आहे; इतकी या 
प्रयोगाचे मळुाशी असलेली शा त्रीय ि ट आिण स बुिद्ध आिण याचे प्रवतर्नात दाखिवलेले धाडस आिण 
सात य आ चयर्कारक होते. 

आिण हणनूच तो प्रयोग का फसला आिण िकती अशंाने फसला ते िनि चतपणे िनरीकू्षन ितची 
फसगत यापुढे टाळ यासाठी समाजरचनेची पुनघर्टना कर यातही आपण आता तसेच धाडस, तशीच 
शा त्रीय ि ट आिण तशीच लोकिहतत परता दाखिवली पािहजे. आनवुशंा या मळू त वाचीच पनुः एकदा 



छाननी क न या यातील उपकारक शक्तीप्रमाणेच िवघातक शिक्त ही कोणची आिण याचप्रमाणे यांचे 
दौबर् य कोणचे तेही िनरीिक्षले पािहजे. 

आनुवंश हे गणुिवकसनाचे अन य कारण नाही 
हे िनरीक्षण क  जाताना पिहली गो ट जी आपणांस आता िशकली पािहजे ती ही की आनुवंश हे 

गणुिवकासाचे एकच कारण नसते. सृ टीची वा समाजाची रचना आिण प्रगितही आनुवंशा या एकाच तंतूने 
पटिवलेली नाही; तर या आनुवंिशक गणुिवकासाचे नैसिगर्क िनयमांसहच इतरही अनेक िनयमांचे उभे 
आडवे तंतु या रचनेत गोिवलेले आहेत. आनवुंशाने गणुिवकास होतो पण तो इतर सवर् घटक समान 
असले तर. या तव वर आ ही आनवुंशाचे त व प ट करताना प्र येक थली ‘इतर सवर् घटक समान 
असता’ हे पालपुद घालीत आलो. िपतरांचे गणु सतंतीत यथावत ्उतर यास केवळ आनुवंशावरच, केवळ 
िपतरांचे बीजातील अतंिहर्त गणुांवरच अवलबंून राहता येत नाही. या तव एकाच आईबापांची मलेु, अगदी 
जळुीं मलेु देखील, सवर्दा आिण सवार्ंशी सारखी असत नाहीत. बीज तेच असले तरी गभार्चे धारणेवेळची 
मनःि थती, शरीरि थित, पिरि थित, गभर्वदृ्धी या काळातील अ नाचे प्रकार, प्रदेशाचे वायुमान, प्रकाशाचे 
प्रमाण अशा िक येक घटकांवरच गभर्जात मलुाचे मानिसक आिण शारीिरक घडण अवलबंून असते. एकाच 
पु षा या बीजापासनू दो ही गभर्; एकाच त्रीचे उदर; पण पिह या गभार्चे वेळेहून दसुर् या गभार् या वेळी 
नुसती मनःि थित बदलली तर, दसुर् या गभार्ची मनःि थितच न हे तर शरीररचनाही बदलते. सू म फरक 
दाखवीत बस यापेक्षा एखा या अपघाता मक घटनेचाच उ लेख अशा प्रसगंी अिधक पिरणामकारक होत 
अस यामळेु मानिसक शा त्र-सशंोधक मडंळाने प्रिसद्ध केले या अनेक उदाहरणांपैकी ही एक गो ट सांगणे 
देखील पुरेशी होईल की, एका बाईस झाले या एका मलुाचे गालावर ज मतःच पांचही बोटांचे वळ 
उमटलेले होते. ित या दसुर् या कोण या मलुावर तसे काही एक िच ह न हते. तो असे कळले की ती बाई 
गभर्वती असता ितला एकाने अक मात ्एक गालफडात मारली होती. ित या गालावर ती पांचही बोटे 
उठली होती आिण या धक्क्याने ितचे मन िक येक िदवस हाद न गेले होते. अथार्त ् या मनःि थतीचा 
पिरणाम या गभार्वर इतक्या उ कटपणे झाला की ित या या गालावरील वळाचे प्रितिबब एखा या 
आरशासारखे या गभार् या गालावर िन याचे उमटून िनघाले. 

बीज हा एक घटक आहे 
बरे, अ नपाणी, प्रकाश, पिरि थित, मनःि थित, शरीरि थित हे सवर् घटक समान रािहले आिण मलू 

उपजेतो बीजातील मळू बुिद्धप्राधा यिदक गणु जसे या तसेच घेऊन ज मास आले तरी काय ? या या 
उपजत गणुांचा िवकास नुस या उपज याने होणार नाही. याचे जीवन जसे नुस या िजवंत ज म याने 
जगत नाही तसाच या या बीजानगुत गणुांचा िवकास वा सकंोच हा केवळ बीजावर अवलंबून नसनू 
ज म यानंतर या बा य पिरि थतीवरही अवलबंून असतो. मोठा दशग्रथंी ब्रा मणाचा मलुगा. पण काही 
उपजात ‘हिर ॐ’ हणनू वेदपठण क  लागत नाही. समजा याला ज मभर काही िशक्षणच िदले नाही 
िकंवा अकबराने केले या काही ददुवी मलुांवरील प्रयोगात तो सापडून ज मभर मनु यप्रा याचा विन 



हणनू याचे कानावर पडला नाही तर तो मलुगा अगदी अक्षरशः िनरक्षर भट्टाचायर्च राहणार. ज मभर 
मकुाच मकुा. तेच एखा या शूद्र ‘ढ’ चा मलुगा उपजत शंख, पण याला काहीतरी िशकवीत रािहले तर 
तो या दशग्रथंी ब्रा मणा या मलुापेक्षा िनदान अिधक बोलका तरी िनघेल. तसाच अगदी एखा या 
िशवाजीचा लेक, अ सल क्षित्रय, पण ज मापासनू जर यास खायला, यायला केवळ मरतुक या 
अिहसंावादाचे गरत घातले, श त्रास एखा या शापाप्रमाणे यास उ या ज मात पशर्ही क  िदला नाही, 
आिण उपासमारी या साि वक खुराकावाचून यास दसुरा खरुाकच चारला नाही, तर ख या यार् लढाईत 
याची तलवार खंबीर ठरली तो हंबीर िश नाक महार, ढोरे ओढू महाराचे बीजाचा असताही, या क्षित्रय 

कुलावतंसास झ बी या पिह या पिव यासच टांग मा न लोळिव यािवना कधी राहणार नाही. 
गणुिवकासा या कायार्त बीज हा एक घटक आहे. अन य घटक न हे. 

-(केसरी, िद. २४-१-१९३१) 
 
  



लेखांक ६ वा 

आनुवंिशक शा त्राचा पुरावा 
गभर्शा त्रज्ञ सांगतात की, जर अखादे त्रीचे पोटी प्रथम सबंंधापासनू एक सतंान उ प न झाले तर 

के हा के हा ित या गभार्शयािद अवयवांवर िन मनावर सं कार इतका उ कट होतो की, ित या गभार्चा 
तो साचा ि थरटंकी ( टीिरओटाइप) बळकटी पावून पुढे काही के या सहसा बदलत नाही आिण जरी 
ितचा पुढे दसुर् याशी िववाह झाला तरी या दसुर् या या सतंतीचे परंग देखील या पिह या सबंंधा या 
पु षाप्रमाणेच होतात. काही लोक आज या ज मजात जातीभेदाचे समथर्नाथर् चटकन बोलनू जातात की, 
अहो ते पहा ते पा चा य शा त्रज्ञ देखील, ते ए हो यशुिन ट देखील आनुवंशाचे, या ‘हेिरिडटी’ या 
त वाचे कसे भोक्ते बनत आहेत त!े ते लोक हे िवसरतात की, तेच गणुिवकासवादी (इ हो युशिन ट) या 
आनुवंशा या त वाचे िववरण करताना बीजाला पिरि थती या हातची केवळ ओली माती हणनू 
समजतात - जर बीजानुगत गणु हे काही के या बदलतेना आिण यांचे आनुवंिशक सकं्रमण केवळ 
बीजशुद्धीवरच अवलबंून असते तर ‘उपजाती या उ पि त (ओिरिजन ऑफ पेसीज) हा श दच 
उ चारावयाची सोय न हती. वाघ वाघच राहता. पण पिरि थित याची िब ली क न सोडते! घोडा घोडाच 
राहता, पण पिरि थित याचे गाढव क न सोडते! 

पिरि थतीचा प्रभाव 
बीजाचा अगदी प्रबळ असा जो गणु, रंग, वणर् तो देखील वयमेव िसद्ध राहू शकत नाही. आयर् 

ब्रा मण, वणार्ने बीजानुगत हंसासारखा गोरा, पण पिरि थित यास आयलर्ंड म ये केतकीसारखा, इराणात 
गलुाबासारखा, आयार्वतार्त िलबंासारखा आिण मद्रास या अ यर-आयगंारांत काळा कुळकुळीत क न 
सोडते. केवळ सयूर्प्रकाशा या आिण उ णते या िभ नतनेे, जर रंगासारखे, उंची, आकार आिद 
देहगठनासारखे, बीजात अ यंत ढतनेे अतंिहर्त असणारे थूल गणु पिरि थतीने इतके बदलतात तर 
दया, शील, िव या, पराक्रम इ यािद मानिसक गणुांचे माणसामाणसांतील िभ न व - जे सहसा बीजात 
उ कटपणे ढीभतू झालेले नसते त े - पिरि थतीने िकती बदलते ते सांगणेच नको. सारांश, गणुिवकास 
कर याचे आनुवंश हे सपंणूर् वा एकमेव साधन नसनू तो गणुिवकसनाचे कायार्तील अनेक घटकांपैकी एक 
घटक आहे. इतकेच न हे तर या गणुिवकासाचा दसुरा एक घटक जो सं कार (िशक्षण), वायुमान, 
भौगोिलक िभ नता प्रभिृत प्रकारांची पिरि थित, ती पैकी नैसिगर्क भागास बदल याचे साम यर् या 
बीजात इतके अ प असते की, याला िजवंत राह यासाठी देखील या पिरि थतीशी िमळते - नमत े
घे यापुरते वतःच बदल यावाचून ग यंतर नसत.े 

आनुवंिशक गणुिवकासा या मयार्दा 
परंतु आनुविंशक गणुिवकासा या नसैिगर्क िनयमां या या दोनही मयार्दांकड ेदलुक्षर् क न आज या 

ज मजात जातीभेदात आनुवंश हा एकमेव, वयंपूणर् आिण प्रबळतम घटक समजला जात आहे. आिण 



हीच भयंकर चूक या सं थेचा इतका िवचका कर यास मुख्यतः कारणीभतू आहे. गणुिवकास हावा 
हणनू आनवुंश अवलिंबला; पण आता तो गणु िवकिसत तर राहोच पण मतृप्राय झाला तरी याची 
िक्षित न बाळगता, आनवुंश तेवढा असला हणजे गणुाचे काय काम, असे आ हानच करणारी िविचत्र 
व तुि थित उ प न झाली आहे. काप हवे हणनू कानांना भोके पाडली. पण आता काप गेले याचे भान 
न राहता आ ही भोकांनाच काप समज ूलागल . भोकेच कानांची भषूणे होऊन बसली. आनुवशं असला, 
ज म या जातीत झाला हणजे तो तो गणु या मनु यात असलाच पािहजे ही धारणा! िकबहुना तो गुण 
आहे की नाही हा प्र नच नाही. ज म या जातीत आहे की नाही हा मखु्य प्र न! या याम ये 
ब्रा मणाचा लवलेश गणु नाही, जो आततायी, चोर् या, लबा या, जाळपोळी करीत अनेकवार तु ं गाची वारी 
करीत आहे, या या साती ज्ञात िप यांत ब्रा मण गणु अस याचे ऐिकवात नाही, या या अज्ञात अशा 
को या सतरा या िपढी या पूवर्जात ते ब्रा मण होते, हणनू याचे नाव जे एकदा ब्रा मण पडले ते पडले. 
या कुळात तो ज मला एव यासाठीच याला ब्रा मणाचा अिधकार. गधं पिह याने याला. ‘देवा! दंडवत’ 
याला. देवास िशव याचा अिधकार याला. वेदांचा अिधकार याला. दिक्षणा याला आिण ते ब्रा म याचे 
गणु प्र यक्ष या या अगंी िदसत आहेत याचा स तरावा पूवर्ज के हातरी पिरचयार् मक कमर् करीत असे 
हणनू याचे नाव जे एकदा शूद्र हणनू पडले यासरशी, आिण या कुळात तो ज मला हणनूच तो 
शूद्र, हीन, तो अितशूद्र, अ पृ य; मग तो अरिवद घोष असला तरी आ ही यास वेदघोष क  देणार 
नाही. महा मा गांधी असला तरी गंधाचा अग्रिधकार याचा नाही. िववेकानंद असला तरी यास सं यास 
घेता येणार नाही. तुकाराम असला तरी ित्रबंके वरा या जोितिलर्ंगास याने पशर्ता कामा नये. चोखामेळा 
असला तरी या उपरोक्त ब्रा मणावर याची सावली पडताच तो ब्रा मण िवटाळावा इतका तो नीचचा 
नीच! या नंदा या साम्रा याचे छातीवर नाचत ल छ ग्रीकांनी आयार्वतर् आप या घो याचे टाचेखाली 
तुडिवला तो नंदही एक वेळ क्षित्रय. पण या वादग्र त सयूर्चंद्रवंशीय क्षित्रयां या सात िप यांत जेवढ 
विल ठ साम्रा य कोणी थापले नाही तेवढ साम्रा य थापून या िशकंदरा या जग जे या ल छ 
सेनेचाही जो िवजेता झाला तो चंद्रगु त क्षित्रय न हे! - ‘नंदा तं क्षित्रयकुलं’! यास वेदोक्त रा यिभषेक 
होणार नाही. याने पराक्रमांची मात कशी केली हा प्र न गौण - या या पणजीची जात कोणती हा प्र न 
मखु्य! आिण असा बखेडा केवळ ब्रा मणच घालीत, असे न हे. िहदूं या देवां या मतूीर् पाल या घालनू 
यास यांनी मिशदी या पायर् या के या या मसुलमानी पातशहाचे यांनी पाय चाटले या जाती या 
क्षित्रय बुवांनीही या पातशाहीस पालथी घालनू आप या िसहासना या पायर् या याने के या आिण 
िहदंपूद-पादशाहीचा मकुुट िहदं ु जाती या मधूार्िभिषक्त म तकी िमरिवला या छत्रपतीस तो जातीचा 
क्षित्रय न हे हणनू शवेटपयर्ंत िहणिव यास कमी केले नाही. िशवाजीपुढे या जाती या क्षित्रयांची मान 
ताठ! ‘तू जातीचा क्षित्रय न हेस, तु या िवजयावळी आ ही िवचारीत नाही; तुझी वंशावळ काढ!’ हणनू 
यांची मागणी! पण या िद ली वरा या चरणांवर यांची मानच काय पण यां या मलुीचा मानही अपर्ण 
कर यात अ सल क्षित्रयांची जात गेली नाही! जण ूकाय हे मसुलमानी िद ली वर अगदी कौस ये या 
उदरी प्र यक्ष रामचंद्रासह ज मास आले होते! 



बीज आिण क्षेत्रशुिद्ध 
आनुवंशाचे असे िविक्ष त खूळ माज यास या या वर उ लेिखले या मयार्दांकड े झालेले आपले 

अक्ष य दलुक्षर्च मखु्यतः कारणीभतू झालेले आहे. आनुवंशा या िनयमाचा मानविहताथर् उपयोग कोठपयर्ंत 
क न घेता येतो याचा िवचार करताना वर िदले या दोन गो टींप्रमाणेच ितसरी जी एक गो ट मह वाची 
यानात धरली पािहजे. ती ही की, आनुवशंाने गणुिवकसन होते याचा अथर् असा असतो की, 
स गणुाप्रमाणे दगुुर्णाचही ढीकरण िकंवा िवकसन होते. मनु याला िहतावह तेवढेच गणु ढ िकंवा 
विृद्धगत कर याचे कायर् आनुवंशाचा िनयम करीत राहता तर केवढी सोय होती! पण िनसगार् या बहुतेक 
िनयमांप्रमाणे, मनु याला जसे हे सवर् िनयम मा याच बर् याकिरता देवाने िनमार्ण केले असे भाबडपेणाने 
बहुधा वाटते तसे या आनुवंशा या िनयमास काही वाटतेसे िदसत नाही. तो िनयम मनु याला मारणारे 
भयंकर िवषारी दांत सापालाही ज मजात देत राहतो. आरोग्याप्रमाणे आईबापात आढळणारे महारोगही 
सतंानात उतरतात. या गो टीकड ेदलुक्षर् के याने मनु यास िक येक प्रसगंी मोठमोठाले अपघातही सहन 
करावे लागतात, लागले आहेत. आनुवंशाने स गणुच विृद्धगत होतात असे गहृीत धर याने मनु याने 
के हा के हा या आनुवंशावरील आप या िन ठेचा इतका भयंकर अितरेक केला की बीजशुिद्ध आिण 
क्षेत्रशुिद्ध अगदी शंभर टक्के सांभाळली जावी या तव बहीणभावांची लग्ने हीच अ यंत े ठ िववाहपद्धित 
होय असे मानून तोच िश ट कुलाचार तो पाळीत रािहला! 

रामाची सीता कोण ?  
क्षित्रयात क्षात्रतेज उ कट या तव क्षित्रयाने क्षित्रय जातीतच िववाह केला असता ते तेज आनुवशंाने 

अिधक उ कट होईल. याच िवचारसरणीय एक पाऊल पुढे नेले तर हेही मानावे लागणारच की, या 
क्षित्रय जातीतही काही कुले जी अिधक शूर असतात, िवशषेतः राजकुल जे जवळजवळ दैिवक राजतेजाचे 
अिध ठान, याचा जर याच कुळाशी लग्नसबंंध जळुत रािहला तर इतर िहणकस क्षित्रयापेक्षा ते कुल 
नेहमीच अिधक शूर, आिण ते राजकुल तर दैवी सपं ती या राजगणुांनी ज मतःच सपं न होणार! पण 
राजा या बरोबरीचा क्षित्रय दसुरा कोण असणार ? या अ िवतीय राजाचे गणु या या पुत्रांत आिण 
या या पुत्रीतच काय ते पूणार्शाने प्रगटणार. अथार्तच या राजा या पुत्राला या या इतकीच दैवी 
राजगणुांनी युक्त अशी वधू या राजा या पुत्रीवाचून दसुरी कोठे आढळणार! पुरातन नील देश, मेिक्सको, 
ब्र मदेश आिण इतरही अनेक देश यांतील राजवंशात याच िवचरसरणीने बहीण भावंडांची लग्ने प्रचिलत 
असत. कारण राजा आिण राज्ञी या मनु य जातीत अ िवतीय, यांचे ते दैवी गणु याच अ िवतीय 
बीजाने आिण याच अ िवतीय क्षेत्रात उ प न झाले या यां या कुमारात आिण कुमारीत काय ते 
अवतरणार. अथार्त ्जर बीज आिण क्षेत्रशुिद्ध अगदी िनभळ ठेवावयाची आिण यायोगे ते दैवी गणुांचे 
आनुवंिशक िवकसन करावयाचे तर या राजकुमाराचे लग्न या या सख्या बिहणीशी लाव यावाचून 
ग यंतर न हते. लाट नावा या एका पे्रिषतांचे बीज यथर् जाऊ नये हणनू या या दोघी मलुीनी या 
आप या िप याशीच सबंधं के याची कथा बायबलात प्रख्यात आहे! बुद्धाचे कुलही सख्या बहीणभावंडां या 



सबंंधापासनूच आपली उ पि त झाली असे मानी, आिण क्विचत ्बुद्धा या या उ पतीचे अप्र यक्ष समथर्न 
कर यासाठी की काय बुद्धा या रामायणात राम आिण सीता ही सख्खी बहीणभावंड े असनू यांचा 
प्रीितसबंंध पुढे िववाहसबंधंात पिरणत झाला असे वणर्न िदले आहे! आिण आनुवंशाने मनु यास िहतावह 
असे गणु तेवढेच जर उतरत राहते तर वरील िवचारसरणी या प्रकारापुरती तरी जवळजवळ िबनतोडच 
ठरती. आज या परंपरे या भाषेत बोलावयाचे हणजे समाजात ब्रा मण जात जशी बुिद्धप्रधान तसेच या 
जातीतही एखादे नाना फडनिवशी िकंवा चाणक्य कुल अ यंत बुिद्धमान ठरणारच. मग या ज मजात 
गणुां या क पनेपायी या अ यंत बुिद्धमान ् कुलाचे लग्न, बीज आिण क्षेत्र यांची अ यंत शुिद्ध राहावी 
हणनू, याच कुलात आिण शेवटी आप याच औरस सतंानांत करणे अ यंत इ ट ठरणारच. परंतु शेवटी 
या िवचारसरणीतील आनुवंशा या िनयमावरील अितरेकी िन ठेचा या आनुवंशा या िनयमानेच कसा 
बोजवारा उडिवला, हे पुढे पाहू. 

-(केसरी, िद. १३-२-१९३१) 
  



लेखांक ७ वा 

सगोत्र िववाह िनिषद्ध का ? 
एकाच आईबापां या मलुांमलुीत जशी लग्ने होत गेली, तशी या आई बापां या अगंातील गुणां या 

सकं्रमणाप्रमाणेच आिण के हा तर या गणुांहूनही उ कटपणे या िपतरांतील अवगणुही सतंानांत सकं्रिमत 
होत गेले. प्रथम एक या बापाचाच उजवा डोळा थोडा अधू होता. तो अधपूणा या या मलुांमलुीत उतरला. 
आता यांचे बिहणभावंडांचे लग्न होताच या उभय वधवूरां या उज या डो यातील अधूपणा यां या 
सतंानांत, या नातवांत, दु पट प्राब याने सकं्रिमत झाला. आिण पणतू तर उजवा डोळा मळुी िन याचा 
िमटूनच ज मास आला! एकाच कुलात लग्ने झा याने या कुलातील अवगणु असे वाढीस लागतात, 
इतकेच न हे तर कु ट, रक्तिपती, उपदंश अप मार आिद भयानक रोग एका िपढीस होताच ते कुलचे 
कुल उ स न होणा या मागार्स कसे लागते याचा अनुभव आ यानेच सहोदर आिण सगोत्र िववाह या 
िकंवा या प्रमाणात पृ वीवरील बहुतके ससुघंिटत समाजात िनिषद्ध ठ  लागले. आता जी गो ट कुलाची 
तीच िव ततृ प्रमाणात जातीची. यवहारातही ब्रा मण जात बुिद्धमान ् हणनू जशी लौिककोिक्त तशीच 
िकबहुना ित याहूनही अिधक लोकिप्रय लौिककोिक्त हीही आहे की, ब्रा मण हणजे िभत्रा िन खादाड! 
जातीचा बिनया यापारकुशल हणनू िजतका लौिकक याहून अिधक लौिकक हाच की, ‘अरे तो बिनयाचा 
बेटा!’, जातीचा कवडीचुंबक!’ या दो हीही लोकोिक्त जरी सारख्याच भ्रा त आहेत तरी आनुवंशाने 
स गणुांप्रमाणेच दगुुर्णही सतंानांत उतरतात ही जाणीव जी यांत यक्त होते ती काही खोटी नाही. 

सकंराची उपयुक्तता 
जातीय आनुवंशाचा कट्टर िवरोधी ‘सकंर’ तोच के हा के हा िहतावह ठरतो. कारण आनुवंशा या 

िनयमाचे परीक्षण करताना असे आढळून येते की, के हा के हा िपतरांचे गणु सतंानांत िवकिसत होत होत 
शेवटी ते र् हास पावू लागतात. जण ूकाय यक्ती या देहाप्रमाणेच गणुां या देहालाही वदृ्धीची एक ठरािवक 
मयार्दा उल ॢिंघताच क्षयाची बाधा हो याचा िनयम लागू आहे. अशा वेळी या दबुर्ळ झाले या बीजक्षेत्रात 
इतर प्रबळ बीजक्षेत्रांचा सकंर करणेच िहतावह ठरते. सकंर हणजे बुिद्धपूवर्क िभ नकुलीन बीजक्षेत्रांची 
िनवड आिण सिंम ण असा अथर् घेतला तर अशा सकंरानेच िकतीतरी इ ट सिृ ट मनु य िनमार्ण करीत 
आला आहे-क  शकणार आहे. रायवळ आं यापासनू रायवळ आंबेच होतात. हापूस या आं यां या बीजाला 
बीजशुद्धीचे साि वक कुलाचार जर घालनू िदले तर याचे बीज मुळी िन फळच राहते. पण हापूसचे 
कलम जर रायवळ आं यावर बांधले, जर या दोन जातींचा हा सकंर केला, तर याचा रायवळ आं याहून 
एक अ यु तम आंबा उ प न होतो. टोमॅटोपासनू टोमॅटोच होतो. बटा यापासनू बटाटा. पण अलीकडेच 
या दोन जातींचा यथाप्रमाण सकंर क न एका शा त्रज्ञाने एक अ यंत उपयुक्त शाकभाजी िनमार्ण केली 
आहे. ितला खाली बटाटे आिण वर टोमॅटो लागतात. ितचे नाव बटाटा-टोमॅटो! 

 



सकंर न हेच 
मग या जातीभेदासाठी आपण येथे िवचार करीत आहो या आम या िहदूं या जातीिवषयी तर 

बोलावयास नको. कारण या आप या िहदंसूमाजातील माणसा-माणसात बटाटा आिण टोमॅटो यां याप्रमाणे 
िकंवा ह ती आिण गाय यां याप्रमाणे, फार काय जपानी आिण नीग्रो यां याइतका देखील खरा नैसिगर्क 
जातीभेद मुळी उरलेलाच नाही. ब्रा मण, वै य, शुद्र, बंगाली, पंजाबी, िशपंी, सोनार या जाती ज मजात 
हणनू केवळ मान या गे या आहेत. यांत ज मजात वतंत्र वा नैसिगर्क अशी जातीय िविभ नता 
लवलेशही नाही. या ब वंशी ज मजात जाती न ह याच या केवळ यवहारजात, केवळ पोथीजात, केवळ 
सकेंतजात आहेत. आिण हणनूच नैसिगर्क अथीर् जी एकच जात आहे तीत सकंर होतो असे हणणे हा 
‘वदतो याघात’च होणार! 

सकंराची काही उदाहरणे 
पण या भ्रांत भाषेतच बोल याने ती भ्रांित िन तरणे अिधक सोप होणार अस याने तेच ‘जाती’ 

आिण ‘सकंर’ हे श द येथे योजनू असे हण ूकी, एकाच जाती या िपतरां या औरस सतंतीपेक्षा िभ न 
जातीं या िपतरां या सकंराची प्रजा बहुधा समबळ आिण के हा के हा तर अिधक प्रबळ िनघा याची 
उदाहरणे आप यास आप या िहदं ुइितहासात सह त्राविध िदसनू येतील. िवदरु दासीपुत्र. सकंरजात प्रजा; 
पण औरस अशा समज या गेले या या या या धतृरा ट्र वा पंडु या क्षित्रय भावंडांहून तो िकती ज्ञानी, 
िकती साि वक िनघाला! या या शदू्र माते या शूद्र वाची कुशी या या समकालीन ब्रा मणीं या आिण 
क्षत्राणीं या कुशीहून कोण याही प्रकारे कमी साि वक वा कमी शुद्ध वा कमी स गणुसपं न न हती. उलट 
कु राजवंशीय रावांहून ती दैवी सपं तीने अिधकच सपं न ठरली. चंद्रगु त दासीपुत्र. अ सल बीजा या 
क्षित्रय नदंाहून तो सकंरज पुत्रच क्षात्रगणुांनी सह त्रपट े ठ ठरला. सनातनी भिव य पुराणातच 
विणर् याप्रमाणे एका याधा या वीयार्ने एक्या ब्रा मण त्रीचे पोटी ज मले या िवक्रमािद या या मखु्य 
यज्ञाचायार्पासनू तो थेट आम या मराठी साम्रा याची पािटलकी िद ली या राजपटावर गाजिव यार् या 
महादजीपयर्ंत सकंरो प न सतंानही के हा के हा जाती या सतंानापेक्षा अिधक तेज वी आिण मानवी 
गणुांचा अिधक िवकास यात झालेला आहे असे िनपजते हेच स य िसद्ध होत आलेले आहे. 

आणखी एक कारण : गु त सकंर! 
अमकु जाती या िववािहता या पोटी ज मले हणजे या मलुाची ती जात असलीच पािहजे िकंवा 

यात यां या लौिकक िपतरांचे स गणु अवतरलेच पािहजेत हा जो आज या या ज मजात जातीभेदाचा 
अढळ िव वास आहे, तो आणखीही एका बलव तर कारणासाठी मलूतःच सशंया पद ठरतो. ते कारण हे 
की या केवळ मानवी जातींचा जातीय आनुवशं िप यानिप या शुद्ध राखणे हे अगदी दघुर्ट आहे. या 
जाती आज तरी जवळजवळ िनसगर्िभ न व पावले या आहेत या कीट, कृिम, पक्षी, मानव अशांम ये 
जातीय आनुवंश िवजातीय सकंरापासनू शुद्ध ठेव यासाठी वतः िनसगर्च पहारा देत असतो. परंतु 



िनसगर्जात जातीं या प्रकरणी सकंरास कट्टर िवरोध करणारा हा प्रामािणक पहारेकरी जो िनसगर् तो 
वतःच या केवळ पोथी-जात असले या मनु यामनु यातील जातीं या अतंःपुरात सकंराचा प्रवेश हावा 
हणनू उलट एखा या सु यासारखा सारखीं कार थाने करीत असतो! िनसगार्चा दंडक तरी हा आहे की - 

म य प्रसवे न खगा, प्रसवे खग ना जसा कुणा पशुला । 
की, एक जाती पशुची ज म न दे अ य जाती या िशशुला।।१।। 

मनुजी न भेद तो! त्री असवणर्ही गभर्धारणा पिर ते ।। 
वणार् या कवणाही पु षी सलंग्न होऊनी धिरते ।।२ 

आिण हणनूच िनसगर् आम या या जाती-भेदातील पोथीजात जातींना जात हणनू मानीतच नाही. 
कारण जातीची मळू यु पि तच सांगते की, ज माने येते तीच काय ती जात; पोथीने येते ती न हे. 
आम या या वै य, शुद्र, िशपंी, सोनार, क या दधुाचे लोणी काढणारे गवळी, तापले या दधुाचे लोणी 
काढणारे गवळी, इ यािद केवळ आडनांवे ठेिवले या मानीव जातींचे ते बेटीबंद अतंःपुर सरुिक्षत 
ठेव यासाठी आ ही या भोवती आम या पो यापु तकांची चीन या िभतीएवढी जरी प्रचंड तटबंदी 
उभारली, तरी तीस न जमुानता संकर हा लिगक आकषर्णा या पु पक िवमानातून मनात येताच या 
तटबंदी या अतंःपुरात अलगत उतर यावाचून राहत नाही. 

अधंिन ठा 
समाज यव थेसाठी केलेले हे आमचे मानवी िनयम आ हांस उपयुक्त वाटतात हणनूच त े

िनसगार् या िनयमांस साफ उलथून पाड याइतके सदासवर्दा प्रबळ असलेच पािहजेत अशी िनि चित 
बाळगणारी िन ठा ही आ मवंचना आहे. ही अधंिन ठा समाज यव थेपरुती जरी एकवेळ अपिरहायर् असली 
तरी प्र यक्ष व तुि थती या अखंडनीय अशा िवरोधी पुरा यामळेु कोण याही वैज्ञािनक (Scientific) चचत 
तरी ती भ्रामक हणनूच बाजलूा सारली गेली पािहजे. अमेिरका, युरोप, आिशया अशा स य जगतांतील 
यायालयात प्र यही जे सह त्राविध वैवािहक अिभयोग होतात आिण िनणर्य िदले जातात ते डो याआड 
करणे केवळ अशक्य आहे. 

ससंारात सवर्त्र जो पदोपदी प्र यक्ष अनुभव येतो याव न तर असेच हणावे लागते की, कोण याही 
वंशािवषयी वा कुलािवषयी िकंवा घरा यािवषयी, मग ते यहुदी असो, मिु लम असो, िख्र चन असो, वा 
िहदं ुअसो, शा त्रीय िनि चतीने प्रितजे्ञवर असे सांगणे हे केवळ साहसच होणारे आहे की या कुलात 
गे या सात वा स तर िप यांत प्रकटपणे िकंवा गु तपणे कुलसकंर वा जातीसकंर असा काही झालाच 
नाही. अशा ि थतीत अमक्या एका घरावर कधी हजार वषार्पूवीर् ब्रा मण वा महार वा िशपंी वा सतुार 
हणनू क्रमांक पडला या तव या घरात जो जो ज मतो तो ब्रा मण वा महार वा िशपंी वा सतुार 
असलाच पािहजे; न हे, यात ते ते भटिगरीचे, महारकीचे, सईुबाजीचे, वा बाकसबाजीचे गणु उतरले 



पािहजेत, न हे, याहूनही पुढे जाऊन ते तेथे िदसत नसले तरी िदसतात हणनू मानलेच पािहजेत अशी 
बळाबळाने वतःची समजतू क न घेणे ही िकती गरैसमजतुीची गो ट आहे? आिण या आज या 
जातीभेदाचा ज मजातपणा अशा या आंिशकतः तरी िनराधार असणार् या समजतुीवरच मखु्यतः 
आधारलेला नाही काय ? हणनू पोथीजात बेटीबंदीवर उभारले या या मानीव जाती िनसगर्जात बेटीबंदीने 
िनमार्ण केले या नैसिगर्क जाती इतक्याच पर परांशी सवर्थैव िवलग्न राहू शकतात की काय याची 
शा त्रीय चचार् करतेवेळी गु त सकंरा या अि त वाकडहेी कानाडोळा क न मळुीच चालावयाचे नाही. 

पोथीजात बेटीबंदी 
को या उथळ वाचकाचा चटकन गरैसमज होऊ नये हणनू येथे जाता जाता हे सांगनू ठेिवले पािहजे 

की, या चचत सकंर हा श द िववाह श दाचा प्रितयोगी हणनूच काय तो योजलेला आहे असे नाही. येथे 
िववाह सं था चांगली की वाईट हा प्र नच नाही. प्र न एवढाच आहे की, कुल आिण जाती यांतील 
पोथीजात बेटीबंदीने सकंर सवर् वी टाळता येतो की काय ? जो सकंर िववािहत दांप यां या तभगंानेच 
होतो तो तर सकंर आहेच; पण िववाहाचे त अ यंत अभगंपणे या दांप याने पाळलेले असताही केवळ 
वधूवरांची जाती मळूचीच िभ न होती एव यासाठी तो िववाहही या प्र तुत या जातीभेदाचे भाषेत सकंरच. 
आिण तो जातीसकंरही आज या या मानीव ज मजात जातीं या शुद्धतेस बाधच आणतो. 

याचप्रमाणे को या ताि वक िकंवा तािकर् क वाचकांचाही गरैसमज होऊ नये हणनू हेही सांगनू 
टाकणे इ ट आहे की, येथे नैसिगर्क हा श दही मनु यकृत या श दाचा प्रितयोगी हणनू या मयार्िदत 
अथीर्च वापरला आहे. नाहीतर िनसगार् या ताि वक िन यापक अथीर् हे कृित्रम आिण हे वाभािवक असा 
भेदच उरत नाही. जे कृित्रम, जे मनु यकृत, फार काय तर जे जे घडू शकते ते ते वा तिवक नैसिगर्कच 
आहे! त वतः अनैसिगर्क असे काही असचू शकत नाही! 

- (केसरी, िद. १०-३-१९३१) 
  



लेखांक ८ वा  

जातीसंकरा या अि त वाचा साक्षीदार हणजे वयमेव मिृतच! 
मानीव आिण केवळ पोथीजात जाती पर पर सकंरापासनू अगदी िनभळ राखणे वर दाखिव याप्रमाणे 

दघुर्ट आहे हे सामा यतः मा य क नही आमचे पु कळ िहदं ुलोक पुनः असेच हणत राहतात की तो 
िनयम साधारणपणे िकतीही खरा असला तरी आम या चातुवर् यार् या प्रकरणी तरी तो आ ही खोटा 
पाडला आहे. ब्रा मणक्षित्रयािदक आम या िभ न जाती पर पर सकंरापासून अगदी अिल त अशाच आहेत; 
कारण या तशा ठेव यासाठी आ ही तसाच असाधारण प्रबंध आज शतकानुशतके ठेवीत आल  आहोत. 
यांची अशी अक्षरशः समजतू अस याचे ते दाखिवतात की या को या शुभ पुरातन महूुतीर् िवराट 
पु षा या िवजृिंभत मखुातून ब्रा मण जातची जात अक मात ्टपकन खाली पडून उभी रािहली आिण 
छा याचे वेळी झडुपाझुडपातून लपून बसलेले सिैनक जसे प्रकट होतात तसे या िवराटा या बाहंू या 
रोमारोमांतून श त्रा त्र सि जत क्षित्रय पटापट उ या टाकते झाले, या अिदसभंवापासनू आजपावेतो या 
चार वणार्ंचे रक्त, बीज अगदी िनभळ आिण सकंररिहत असेच राहत अस याने ब्रा मणा या मलुात 
ब्रा मणाचे गणु उपजतच असले पािहजेत, क्षित्रया या मलुात क्षित्रयाचे िन शूद्रा यात शूद्राचे! 

 पण यांची अशी खरोखरच समजतू असेल यांचा तो अपसमज िकती का पिनक आहे हे 
सवर्सामा य अशा िृत, मिृत, पुराण ग्रथंांचे पान पान िसद्ध क  शकेल. वैयिक्तक उदाहरणांचे भा डचे 
भा ड सोडून िदले तरी नुस या दोन चार पुरातन ढींचा आिण ौत मातर् प्रथांचा केवळ िनदशही, 
आम या या चार जाती सकंरापासनू के हाही अिल त न ह या हे िसद्ध कर यास पुरेसा आहे. कारण या 
सपु्रिति ठत आिण शा त्रोक्त प्रथां या एकेका नावात सह त्रशः वयैिक्तक उदाहरणे आपण होऊनच 
िनिदर् ट होतात. 

आम या चारी वणार्त संकर हा अगदी शा त्रोक्तपणे होत आलेला आहे. आिण आम या शेकडो जाती 
तर मळुी संकरो प नच आहेत. 

िपतसृाव यर् 
अगदी उ ालक ऋषींचा सगंम वातं याचा काळ, की जे हा िववाहसं थेचा ज मच झाला न हता, तो 

जरी सोडून िदला तरी पुराणकथेप्रमाणे या वेतकेतूने िववाहप्रथा प्र थािपत केली, यानंतर या काळी 
देखील ब्रा मण हे सवर् जातीं या ि त्रयांशी अगदी शा त्रा या अनुजे्ञनेच लग्ने करीत; इतकेच न हे तर 
ित ही वणार् या ि त्रयां या पोटी झालेली यांची सतंित ब्रा मणच मानली जाई. ‘ित्रषु वणषु जातो िह 
ब्रा मणो ब्रा मणात ्भवेत’् आिण हे िभ नवणर्जात ब्रा मण सतंान ब्रा मणां या क यांशी अिभ नपणे 
िववाह करी. शेकडो वष ही िपतसृाव यर् प्रथा शा त्रशुद्ध रीतीने आप यात चालत आ यामळेु आ हा 
ब्रा मणांत या ित ही वणार्ंचे रक्त िप यानिप या सचंिलत होत आलेले आहे. क्षित्रयांत आिण वै यांतही 
हीच िपतसृाव यर् प्रथा अस यामळेु यांचातही सवर् वणार्चे रक्त तसेच खेळत आहे. ब्रा मणाची आई शदू्र, 



मावशी वाणी आिण चुलती क्षित्रय असे. सख्या मामेभाऊ क्षित्रय तर सख्खा मावसभाऊ शूद्र! बेटीबंदीच 
िजथे अशी सकंीणर् होती, ितथे रोटीबंदीची तर गो टच बोलावयास नको. 

मातसृाव यर् 
पुढे जे हा मातसृाव यर् प्रथा चाल ूझाली आिण आईची जात तीच मलुाची जात ठ  लागली ते हा 

देखील ‘शूदै्रव भायार् शूद्र य सा च वा च िवशः मतृे। ते चं वा चैव राज्ञ च ता च वा चाग्रज मनः।।’ 
हा िम िववाहाचा प्रबंध चाल ूहोताच. िपतसृाव यार्मळेु ब्रा मणात ित ही वणार्चे रक्त सकं्रिमत झाले तर 
मातसृाव यार्त ब्रा मणांचे रक्तबीज ित ही वणार्त आिण ित हींचे पु हा पर परांत सकं्रिमत झाले. 
मातसृाव यार्मळेु एकाच ब्रा मणाचा एक पुत्र ब्रा मण, तर दसुरा क्षित्रय, तर ितसरा वै य आिण चवथा 
शुद्र अस ूशके! 

अशा रीतीने आम या समाजाचे चारी वणर् नुस या लक्षणेने न हेत तर अगदी रक्तबीजाचे भाऊ भाऊ 
असत. आिण यातच गणुकमर्प्रभावाने एका वणार्चे लोक अ य वणार्त वेळोवेळी घेतले जात अस याने, 
जसे िव विमत्र ब्रा मण होऊन िकंवा सतूपुत्र कणर् मधूार्िभिषक्त अगंराज क्षित्रय होऊन या या वणार्त 
लग्ने क न जात अस याने चारी वणार्ंत पर परां या रक्तबीजांचा जीवनौघ सारखा सचंिलत झालेला 
असे. 

अनुलोम, प्रितलोम 
याचप्रमाणे अनुलोम आिण प्रितलोम प्रथा के हा अि त वात आ या हा वाद जरी बाजसू सारला 

तरी या प्रथांमळेुच चातुवर् यातील सकंरापासनू अनेक उपजाती उ प न झा या, हणनूच 
सतूमगधािदकांपासनू तो शूद्रपु षसबंंधाने ब्रा मण त्रीस झाले या आिण चंडाळ हणनू मानले या 
आम या पूवार् पृ य बांधवापयर्ंत ब्रा मणािदक वणार्ंचे रक्तबीज सकंीणर् झालेले आहे. आ हा सवर् जातीं या 
नसानसातून पर परांचे रक्त प्रवाहत आहे ही गो ट काही कोणासच नाकरता येणे शक्य नाही. 

िृत मिृत पुराणोक्त अशी अगदी िनभळ सनातनी मदु्राच या प्रथांवर मारलेली आहे या 
िपतसृाव यर्, मातसृाव यर्, अनुलोम आिण प्रितलोम याचा प्रथांव न देखील हे िनिवर्वाद िसद्ध होऊ शकते 
की चारी वणार्ंत काय िकंवा सकंरो प न चारशे जातींत काय अगदी िनःसकंीणर् आनुवंश असा कुठेच 
रािहलेला नसनू अगदी शा त्रोक्त िववाहांचे आिण सगंमाचे वारेच रक्तबीजांचा पर परसकंर 
िप यानिप या होत आला आहे. आिण हणनूच आनुविंशक गणुिवकासा या िनयमा वयेच आम यांत 
पर परांचे गणुावगणुही सकंीणर् झालेले आहेत. 
  



एक पांडवांचे कुळच पहा 
उदाहरण हवे असेल तर पांडवाचेच कूळ घ्या. ते कूळ हणजे धमर्सरंक्षक आय तंस प्र यक्ष सम्राट 

भरताचे-कोणी एखादे हीन, अमगंळ कूळ न हे! आिण तो काळ हणजे ‘चातुवर् यर्ं मया सृ टं’ हणनू 
घोषणा क न चातुवर् यार्ची हमी घेतले या पूणार्वतारी ीकृ णाचा- कोणचा एखादा ‘ या मसुलमानांनी 
सारा घोटाळा केला हो’ - िकंवा ‘ या बदु्धा या पाखंडाने ही अनव था माजली हो’ - हणनू रडत 
दसुर् या या माथी सवर् दोष मारणारा धमर्र् हासाचा दबुळा काळ न हे! अशा याकाळीच िवशदु्ध चातुवर् यार्चे 
वाळवंटी बंधारे फोडून आमचा जीवनौघ वाहत होता! प्रतीपाने शंतनूस सांिगतले ‘राजा, ही त्री कोण, 
कुठली, काय जात, असे काही एक न िवचारता ित याशी लग्न कर’ या न अज्ञात जाती या गगेंशी 
शतंनूने लग्न केले. याचा मलुगा भी म, अिभषेकाहर् क्षित्रय झाला. पुढे शंतनूने, ितची जातगोत माहीत 
असनूही उघडपणे एका को या या मलुीशी, स यवतीशी िववाह क न ितला पट्टािभिषक्त राणी केली तरी 
शंतनूची जात गेली नाही. इतकेच न हे, तर या को या या मलुीचे मलुगे िचत्रांगद आिण िविचत्रवीयर् 
दोघेही भारतीय ब्रा मणांचे शा त्रोक्त सम्रा  झाले. पुढे या को या या मलुी या मलुाने िविचत्रबीयार्ने, 
अिंबका िन अबंािलका या क्षित्रय राजक यांशी लग्ने लावली. परंतु तो िनपुित्रक मरण पाव याने या 
रा यांपासनू िनयोग पद्धतीने सतंित उ प न कर यासाठी यांची ती सास,ू को यांची मलुगी, देवी 
स यवती, ीमान ् यासास प्राथर्ना करती झाली. 

परंतु यास कोण ? ब्रा मण े ठ पराशरपुत्र; आिण ते ब्रा मण े ठ पराशर कोण ? ‘ वपाका च 
पराशरः।।’ एका अ पृ य वपाकाचा पुत्र. या अ पृ याचा हा पुत्र पराशर ब्रा मण े ठ ठरला. या 
ब्रा मण े ठ पराशरास कोळीण कुमारी-पासनू जो पुत्र झाला तोच महाज्ञानी, महापती, महाभारतकार 
यास होय! 

बरे झाले! को या ब्रा मण क्षित्रयापेक्षा वपाकापासनूच ब्रा मण े ठ पराशर मिुन उ प न झाला. बरे 
झाले! को या ब्रा मण क्षित्रय वै य ज्ञातीतील को या कुमािरकेशीच पराशराने सबंंध केला नाही! नाही तर 
क्विचत ्आ हांस यासासारख्या लोको तर पु षास आंचवावे लागते. पण पराशराहून सवाई पुत्र जींत 
िनपजावा अशी ती धीवरक या या महाऋषीस मोिहती झाली हणनू बीजक्षेत्रांची अशी अलौिकक िनवड 
झाली की या सबंंधापासनू यासोि छ टं जग सवर्ं अशी साथर् गव िक्त या या अलौिकक प्रितभेमळेु 
आज आ हांस करता येते तो यासासारखा भारकुलावतंस पुत्र िनमार्ण झाला! कृ ण वैपायनासारखा, 
ीकृ णाने देखील ब्रा मण हणनू वंदावा आिण भारतीय सम्राटा या मकुुटाने याची चरणधूली म तकी 

धरावी, असा पुत्र जो सकंर प्रसवतो तो सकंरच खरा शा त्रोक्त िववाह होय! याने सतंित हीनतर होते 
तोच खरा सकंर-मग तो सवणर् िववाह का असेना! ‘सकंरो नरकायैव’ असे या सकंरास काय ते हणता 
येईल! सतंित उ चतर प्रसवतो तो सबंंध असवणर् असला तरी खरा िववाह! असा सकंर ‘नरकाय’ नसनू 
‘ वगार्य’ कि पला जातो. 



 या महिषर् यासांनी वरील क्षित्रय रा यांशी िनयोगाधारे सलंग्न होऊन पांडू आिण धतृरा ट्र यांना 
ज म िदला आिण यां या शुद्र दासीपासनू िवदरुास उ प न केले. हे ितघेही भावांप्रमाणेच या राजकुलात 
वतर्त होते. पुढे पंडू या अनुजे्ञने या या दोघी ि त्रयांनी कंुतीने आिण माद्रीने को या अज्ञात पांच 
पु षांशी सलंग्न होऊन पांच पांडवांना ज म िदला. या कंुतीदेवीलाही पूवीर् कौमायार्तच सतूपुत्र कणर् झाला 
होता. या सतूपूत्र कणार्स दयु धनाने क्षित्रयांचा मखु्य गणु, कुल हा नसनू, शौयर् हा आहे अशी घोषणा 
करीत गणुकमार्नुसार क्षित्रय ठरवून अगं रा यािभषेक केला. भीमाने तर राक्षस जाती या िहिंडबेशी देखील 
लग्न लावले. ीकृ णानेही जांबुव तीशी आिण कु जेशी लग्ने लािवली होतीच. अजुर्नाने नाग क येशी 
गांधवर् िववाह केला. पण यांचेपैकी कोणीही जाती युत झाला नाही. 

 पुरे झाले! या एका आयर् े ठ पांडव कुला या ग्रिथत इितहासाव न या काळची सह त्रशः अग्रिथत 
उदाहरणे सहजच अनुिमत होत अस याने आजकाल आपले िहदंरूा ट्र जसे बेटीबंदी, रोटीबंदी, लोटीबंदी या 
िचरेबंदीने िचणनू टाकलेले आहे तसेच याकाळी ते मळुीच न हते, हे कोणासही नाकारता येणार नाही. 
बुद्धकालात तर जातीसं था बोलनू चालनूच तु छ झालेली होती. अशोकाची आई ब्रा मणी! वै यसम्राट ी 
हषार्ची मलुगी क्षित्रयास िदलेली. यक्ष, तक्षक नागािद राजकुलेही क्षित्रयच समजली जाऊ लाग यापासनू 
तर आयर् क्षित्रयांचे यां याशीही बेटी यवहार होत गेले. 

 जातीवणार्त अगदी शा त्रोक्त रक्तबीज सबंंध िजथे असे होत होते ितथे जातीजातींतील 
त्रीपु षां या लिगक आकषर्णाने ते गु तपणे याहून िकतीतरी पटीने होत असले पािहजेत. आज 
जातीजातीत बेटीबंदी इतकी कडकपणे पाळ याची इतकी पराका ठा होत असतानाही लिगक आकषर्णाने 
जर वणर्सकंर इतक्या मो या प्रमाणात धडधडीत चाल ूआहे तर यावेळी ती बेटीबंदी शा त्रतःच आिण 
यवहारतःच इतकी सलै होती यावेळी जातींजातींतील रक्तसबंंध िकती अिधक प्रमाणावर चाल ूअसेल हे 
िनराळे सांगावयास नको. 

आतापयर्ंत केले या आनुवंशा या छाननीचा सारांश असा आहे की, आनुवंश शदु्ध राखला असता 
गणुिवकास िकंवा गणु ढीकरण होते, हा नैसिगर्क िनयम जरी अशंतः खरा असला तरी या या 
आधारावरच आज या बेटीबंदीचे आिण जातीभेदाचे समथर्न करताना आपण खालील मयार्दा यानात 
धर या पािहजेत. 

(१) गणुिवकासाचा आनुवंश हा एकच घटक नसनू तो अनेक घटकांतील एक घटक आहे. 
(२) आनुवंश शुद्ध ठेवला तरीही प्रकाश, अ न, पाणी, वायुमान, िपतरांची मनःि थती, यांचेवरील 

सं कार, िशक्षण, सिंध, साधने अ यादी प्रकाराची पिरि थती जशी बदलते तसे सतंानाचे बीजभतू गुण 
िभ न िभ न प्रमाणात िवकास वा संकोच पावतात िकंवा पालटतात. 



(३) आनुवंश शुद्ध राखला तरीही स गणुां प्रमाणेच दगुुर्णही वधर्न वा ढीकरण पावतात, आिण 
हणनू आनवुंश हा के हा के हा अ यंत हािनकारक ठ न सकंरच ते दोष वा दगुुर्ण सतंानांतून काढून 
टाक याचे कामी समथर् िन िहतकारक ठरतो. 

(४) आनुवंश शुद्ध राखला तरीही िपतरांचे स गणु काही वेळ िवकास पावत जाऊन पुढे आपण 
होऊनच क्षीण होत जातात िकंवा िवकृत होतात. अशा वेळीही सकंर प्रा यांना िहतकारक ठरतो. 

(५) िनसगर्जात जातीत आनुवशं शुद्ध राखणे सकुर आहे; पण केवळ मानीव, केवळ पोथीजात 
जातीत आनुवंश एकसारखा िनभळ राखणे जवळजवळ अशक्य आहे. 
(६) आिण ब्रा मणािदक या जातीत आज पर पर बेटीबंदी अ यंत कडक आहे या आप या िहदं ु
जातीजातींतही शा त्रानुरोधानेच पूवीर् िप यानिप या अ यो य रक्तबीजाचा ओघ अखंड वहात अस याने 
आिण लिगक आकषर्णाने होणारा गु त सकंर सदोिदतच या िकंवा या प्रमाणाने प्रवािहत राहत आला 
अस याने आिण पुढेही राहणारच अस याने आता केवळ िववाहापुरती बेटीबंदी िकतीही कसनू चाल ूठेवली 
तरी ब्रा मणाचा मलुगा उपजतच ब्रा मणगणुसपं न वा क्षित्रयाचा क्षित्रयगणुसपं न असलाच पािहजे असा 
समज मलूतःच या य ठरतो आहे. कारण आम या सवर् जातींचा आनुवंश िप यानिप या सकंीणर् होत 
आ याने आनुवंशा या िनयमांप्रमाणेच आिण या िनयमापुरते तरी कोण याही जातीस कोणातरी िविश ट 
गणुांचे एक व (Monopoly) िमळणे असभंव आहे. 
प्र यक्ष अनभुव 
या ताि वक तकार्ने अनुिमत झाले या िसद्धा तास यावहािरक अनुभवाचाही पािठबा एकसारखा िमळत 
आलेला आहे. आईबापा-प्रमाणेच मलेु िनघत नाहीत हा अनुभवही सावर्ित्रक आहे. ीकृ णाचा एकही पुत्र 
ीकृ ण िनघाला नाही. डोळस यासांचा मलुगा अधंळा धतृरा ट्र आिण स छील यासांचे नातू दयु धन, 

दःुशासन. शदु्धोदनाचा पतु्र बुद्ध आिण बुद्धाचा पुत्र राहुल! आप या क यकांचे बळाने नुसत ेमखुावलोकन 
क  इि छणार् या ल छास, रक्त नान घालणारे िचतोडचे प्रतापी महाराणे आिण यांचे पोटीं, आप या 
क यका कोणी बळाने हरण करील हणनू आप या पोट या कुमारीनाच िवषाचे घोट पाजनू ठार मारणारे 
नंतरचे भीमिसगंी महाराणे! िशवाजीचा पुत्र सभंाजी आिण सभंाजीचा शाहू! पिह या बाजीरावाचा पुत्र 
राघोबा आिण नातू दसुरा बाजीराव! िकबहुना उ या पृ वीचे इितहासात कोणी शककतार् हटला की 
या या चार, पांच िप यांचे आतच कोणीतरी दबुळा रा यिवनाशक पतु्र िनपजावयाचाच, असा प्रकार 
जवळजवळ एखा या िसद्धा तासारखा आढळून येतो. कारण के हा के हा एखा या बीजातील अ तिहर्त 
शिक्त एखा या पु षात परम उ कषर् पावून खचूर्न गेली की ते बीज एखा या भारतीय युद्धात िरक्त 
झाले या भा याप्रमाणे िन याचेच क्षीण होऊन जाते आिण पुढील िपढीत यातील पिहले तेज सकं्रिमत 
होत नाही. 
  



हणनू प्र यक्ष गणुच पाहणे बरे! 
आईबापांप्रमाणे सतंित होत नाही हा अनेक वेळा यवहारात येणारा अनुभव, आनुवंिशक 

गणुिवकासाचा िनयम खरा असताही का येतो हे या िनयमां या वर केले या छाननीव न आता 
जातीभेदाला अव य िततके तरी िवशद झालेले अस यामळेु आप या प्र तुत या जातीभेदाची उभारणी 
जवळजवळ सवर् वी या आनुवंशा या त वावरच कर यात आपली काय चूक होते आहे आिण ती 
सधुार यास आपण यात काय फेरफार केला पािहजे हे आपोआपच सिूचत होणारे आहे. आपण बेटीबंदीचे 
आिण हणनूच त ज य प्र तुत या शतशः जातींचे समथर्न का करतो तर आनुवंशाने ते ते गुण या 
या जातीत िवकास वा ढीकरण पावतात आिण सकंराने ते गणु गढूळ हो याची आपि त येते हणनू. 
हणजे आपणांस चातुवर् यार्त बुिद्ध, शिक्त प्रभिृत िविश ट गणुांचा िवकास हवा हणनू. तर मग 
वधूवरांत त ेगणु प्र यक्षपणे आहेत की नाहीत हे आपण िवशेषतः पािहले पािहजे. ती वधूवरे अमकु 
जातींतली आहेत वा अमकु कुलांतरीं आहेत एवढच पाहून चालणार नाही. कारण वर िदले या सहा, सात 
कारणांमळेु आिण आनवुंश हा गणुिवकसनाचा एकमेव घटक नस यामळेु अमुक जात िकंवा अमकु 
आईबाप असले की सतंानात अमकु गणु, असलेच पािहजेत, असे िनि चतपणे केवळ आनुवंशा या 
आधाराने मळुीच तिकर् ता येत नाही. यातही केवळ पोथीजात, केवळ मानीव, केवळ का पिनक 
िविभ नतेवर उभारले या आम या या प्र तुत या जातींिवषयी तर असे मानणे ही अगदी आंधळी 
समजतू आहे. एव यासाठी स या केवळ आनुवंशावरच अवलबंून राहणारी बेटीबंदी तोडून टाकून प्र यक्ष 
गणुावर अवलबंून असणारी बेटीबंदी जर आपण अनुस  लागलो तर आपला मखु्य उ ेश जो 
स गणुिवकास तो अिधक िनि चताने आपण साधू शकू. वधूवरे अमक्या जातीची असली की यात या 
जातीचा मानीव गणु असतोच असे नाही. कारण गणु हे केवळ आनुवंशाने उतरत नाहीत, वाढत नाहीत; 
आिण आपणांस मखु्य काम तर गणुांशी आहे, आनुवंशाशी नाही. ते हा या वधूवरांस तो इ ट वा 
अपेिक्षत गणु प्रकट झालेला असेल - मग तो केवळ आनुवंशाने उतरलेला असो वा पिरि थतीने असो- या 
वधूवरांचे लग्न लाव यानेच आप या जातीभेदा या मळुाशी असलेला गुणिवकासाचा हेतु सा य हो याचा 
सभंव अिधक. मग या वधूवरांची मानीव जात कोणची का असेना. लग्न ठरिवतांना मगंळ वा शिन या 
वधूवरांस कोण या थानी आहे या नस या भानगडीकड ेआपण िजतके लक्ष देतो िततके जरी या 
वधूवरात आपण यां या सतंानात अपेक्षा करतो तो गुण प्रकटलेला आहे की नाही हे पाह यात लक्ष देऊ 
तरी आनुवंिशक गणुिवकास कर यात आपण आज यापेक्षा पु कळ अंशी समथर् होऊ. बीजाला अनु पफळ 
लागेलच हे िजतक्या िनि चतपणे सांगता येते याहून शतपट िनि चतपणे फळ लाग यावर ते अनु प 
बीजाचे होते असे सांगता येते. तसेच एक वेळ यक्तीत गणु प्रकट झाला की याचा आनुवशं वा जाती 
अमकु असलीच पािहजे हे ठरिवणे िततके धोक्याचे नाही की िजतके ती यिक्त अमकु िपढीजात जातीची 
आहे एव याव न या यक्तीत या जातीचा तो मानीव िकंवा पोथीजात गणु असलाच पािहजे हे सांगणे 
धोक्याचे आहे. जर तो गणु प्रकट झाला तर याची आनुवशं, पिरि थित इ यािद कारणे ठीक जळुली 
असलीच पािहजेत हे प्र यक्ष िसद्ध होते, आिण जर गणु प्रकट झालेला नसेल तर या नुस या आनुवंशाला 



काय चाटायचे आहे. गणु प्रकट नसेल तर या प्रमाणात आनुवंश ठीक असला तर पिरि थित ठीक 
नसेल. याशी काय कतर् य! सतंानात गणुिवकास हवा तर तो गणु प्र यक्षपणे यात िदसत असेल या 
वधूवरांचे सबंंध करावे, मग तो गणु या वधूवरांस आनुवंशवळे एकवटलेला असो वा पिरि थतीमळेु असो. 
आज या आम या िहदंसूमाजात यां याम ये केवळ पोथीत तसे िलिहले आहे या यितिरक्त दसुर् या 
कोण याही सहज लक्षणाने िविभ न व िदसनू येत नाही अशा ब्रा मण, शूद्र, िशपंी, सोनार, वाणी, 
िलगंायत, गवळी, माळी आिद सह त्रशः उपजतच िभ न असणार् या जाती मानणे ही मळू चुकी! यात 
या प्र येक जातीिवषयी महादेवा या जटेपासनू अमकु जात िनघाली, ब्र मदेवा या बबीपासनू तमकु 
िनघाली अशा का पिनक भाकड उपप या अक्षरशः खर् या मानून या उप यांप्रमाणे या या जाती या 
अगंी एकेक िविश ट गणु उपजतच असतात, असे ठाम ठरवून टाकणे ही घोड चुकी!! आिण तो गणु या 
जाती या सतंानात प्रकट झाला नसला तरी तो असेलच असे समजनू, या गणुानु प मानपान, 
सोयीगरैसोयी, उ चता-नीचता या जातीतील या सतंानात उपजत भोगावयास लावणे ही पहाड चुकी!!! 
आिण हणे हेच ते आम या ऋषींनी शोधून काढले या आनुविंशक गणु-िवकासाचे सनातन रह य!!! 

जर एखा या मलुीचे नाक नकटे असले तर ित या पडपणजीचे नाक अगदी चाफेकळीसारखे सुदंर 
होते हणनू आ ही िहचही सुदंर हणत नाही; तर या आनुवंिशक गणुिवकसना या या सनातन 
रह याची लवलेश पवार् न करता ित या प्र यक्ष िदसणार् या नक या नाकामळेु ितला नकटीच हणतो 
आिण ित या लग्नाला सतराशे िवघ्न उपि थत करतो. जर एखा या मलुाचा डोळा उपजत गेलेला असला 
तर या या एखा या पणजाचे दो ही डोळे अगदी कमलासारखे प्रफुl ल होते हणनूच या मलुास 
कमललोचन न मानता आपण काणाच मानतो; मग तोच याय चातुवर् यार् या पोथीत न दले या 
(रिज टर) गणुांस का लाग ूनये ? जर ब्रा मणवंशात एखादा ‘ढ’ िनघाला तर याला ‘ढच’ हटले पािहजे 
आिण शूद्रात ‘ज्ञ’ िनघाला तर याला ‘ज्ञ’ च हटले पािहजे, मग याचा बाप वा आजा वा पणजा ‘ढ’ 
असो वा ‘ज्ञ’ असो. आनवुंश बरोबर उतरला असेल तर तो गणु प्रकट होईलच. आिण गणु प्रकट झाला 
नसेल तर आनुवंश वा पिरि थती या वा इतर कोणा या तरी गणुिवकासा या घटकात घोटाळा झालेला 
असलाच पािहजे. 

कोणी हणतात यक्तीचे गणु नेहमी मलुात उतरतातच असे नाही. ते ितसर् या चौ या िपढीतही 
प्रादभुूर्त होतात. होय, होतात! पण के हा, के हा! आिण मळुी होतही नाहीत के हा, के हा! ते जे हा प्रकट 
होतील ते हा यांना मानूच मानू - पण को या गवयाचा सरेुल आवाज या या पणतूत सनईसारखा गोड 
होणार आहे अशी अगदी हमी जरी देता आली तरी तेव यासाठी या या मलुाला आिण नातवाला गवई 
हणनू सगंीताची मखु्य कामे सांगून िन या या आवाजा या, भ ग्यांसही सरेुल सनईसारखे वाखाणीत 
पुन च! पनु च! (once more) हणावयाचे का काय ? एक शूर पु ष िनपजला याला आ ही आमचा 
सेनापित केला. याचा पुत्र याड िनघाला, घो याला पाहताच हा आडखळतो! पण याचे शौयर् या या 
नातवात पु हा प्रकट होईल या आशेने या याड मलुासही दाभा यां या कुळातील नामधारी सेनापती 



सारखे िपढीजात सेनापित व देऊन घो यावर बांधनू एखा या पानपतावर पाठवावयाचे की काय ? ितसर् या 
चौ या िपढीत िपतगृणु उतरतात पण तुकारामांना आज १०।२० िप या होऊन गे या पण या वंशात 
एकही तुकाराम झाला नाही. िकंवा आनुवंशा या गणुाची कीव क न पांडुरंगाने या या मलुानातवांसाठी 
पु हा आजवर एकदाही िवमान धाडले नाही. गे या सात िप यांत रामदासा या घरात दसुरा रामदास 
नाही, न बोनापाटर् या घरात बोनापाटर्. 

जगातील इतर रा ट्रांतील अनुभव पहा! 
मानीव जातीचे गौडबंगाल झगुा न गणु-िवकसना या प्र यक्ष िवज्ञानाचे आधारे जे समाज आज 

जगात वावरत आहेत यां यातील बहुतेकांत ज्ञातीची प्र येक िपढी एकंदरीत पूवीर्पेक्षा उंच, िवशाल, सुदंर, 
सबुुद्ध, शूर आिण परोपकारिनरत अशी िनपजत आहे. उदाहरणाथर् ती अमेिरका पहा! प्र येक िपढीस यांचे 
पु ष ‘दीघ र को वषृ कंधो शालप्रांशुमर्हाभजुः’ अशा पौ षीय लक्षणानी अिधकािधक सपं न होत चालले 
आहेत. यां या ि त्रया सुदंरतेत सजुनक्षमतेत, सभुगतेत आिण अप यसगंोपनातही अिधकािधक क्षमतर 
होत आहेत. आिण आम या इकड ेप्र येक िपढी ही पूवीर्हून खुरटी, पूवीर्हून िकरटी, पूवीर्हून करंटी िनपजत 
आहे. आम या मते यास अनेक कारणे आहेत. जातीभेद हे एकच कारण न हे. 

पण जातीभेदामळेुच काय तो आनुवंिशक गणुिवकास खरोखर होत असता तर व तुि थित या या 
अगदी उलट असावयास पािहजे होती. कारण ते अमेिरकन या दधुखु या पोथीजात जातीभेदा या 
वार् यासही उभे राहत नाहीत आिण आम या अगंात तर याचे वारे भर यासारखे झाले आहे. कोणी 
हणेल हे असेच हायचे! 

अहो हे किलयुग! 
हे किलयुग, माणसे खुजटणार, गाई आटणार, शेती िनकसणार, पाऊस पळणार? आम या 

ित्रकालदशीर् ऋषींनी हे आधीच सांगनू ठेवले आहे. तर यास आ ही असे िवचारतो की, या किलयुगाची 
ही याद सवर् मनु य जातीवर आिण सवर् पृ वीवरच कोसळणार हणनू सांिगतले आहे ना ? मग 
अमेिरकेत या या अगदी उलट ि थित का होत आहे ? यां या माणसाची छाती, उंची, प्रितभा प्रितिपढी 
वाढत आहे. यांची एक गाय आम या दहा, दहा गाईं इतके दधू देत आहे. शेती, नारळा एवढे बटाटे, 
िबयांवाचून द्राक्ष आिण खंडाखंडास पु न उरेल इतके धा य िनपजवीत आहे. आिण माणसू इ छील ते हा 
आिण इ छील तेथे इंद्र बनून पाऊस पाड याची कला आटोक्यात आणीत आहे. 

हां, जर ित्रकालज्ञ ऋषींनी ते किलयुगाचे करंटे भिव य केवळ भारतापुरतेच वतर्िवले असेल तर मात्र 
ते ित्रकालज्ञ होते खरेच. कारण या अनेक कारणांनी आमची ही ददुर्शा झाली आहे यांत प्र यक्षावलबंी 
सजुनन शा त्रा या िनयमांना लाथाडून अधं या अनुमानावर उभारले या जातीभेदाची लस िप यानिप या 
अगंात टोचून घेणे हे एक मह वाचे कारण आहे. याचा पिरणाम आम यात शेवटी मुगं्यांसारखी खुरटीं, 



िकडकी, सडकी, माणसे उ प न कर यातच होणार हे या ऋषींसही कळले असावे. असे असेल तर मात्र 
जी कारणे यां या डो यासमोर होती यांची फळे यांनी बरोबर वतर्िवली! 
  



लेखांक ९ वा  

उपसहंार 
या लेखमालेचा प्र तुतचा लेखांक हा शेवटचा आहे. वतर्मानपत्रीय कक्षेत िजतकी आणवेल िततकी या 

िवषयाची सांगोपांग चचार् मागील लेखांकांत झा यानंतर आता या लेखांकात ितचा उपसहंार क न आिण 
या लेखमालेत या आरंभी सांिगतले या मळू हेतूप्रमाणे ज मजात जातीभेदा या उ चाटनाची एक योजना 
थोडक्यात आखून ही लेखमाला आ ही आज पुरी करणार आहोत. 

आज या जातीभेदाचे अ यंत प्रमखु लक्षण ज मजातपणा आिण ज मजातपणाचे समथर्न क  
शकणारे अ यंत प्रमखु त व िन हेत ु हणजे आनुवंिशक गणुिवकासाचा नैसिगर्क िनयम. या तव आ ही 
गे या दोन तीन लेखांकांत या आनुवंशाचे (Heredity) यथा थल सांगोपांग िव लेषण केले आिण 
या या खालील मयार्दा िदग्दिशर् या :- 

(१) आनुवंश हा गणुिवकासाचा एक घटक असतो हणनू जे गणु आप याला सामाजिहतकारक 
वाटतात ते यात प्रकट होतील अशा वधूवरांचे िववाह केले असता ते गणु िवकिसत या ढ हो याचा, 
इतर पिरि थित समान असता, सभंव अिधक हे खरे आहे. 

(२) पण गुणिवकासाचा आनुवंश हा अन य घटक नसतो. तर गभर्कालातील मातेची पिरि थित 
आिण सतंान ज म यानंतरची िशक्षण सं कारािदक पिरि थित ही या सतंानात तो बीजांतील गणु 
िवकिसत हो यास िकंवा न ट हो यास फार मो या प्रमाणात कारणीभतू होते. 

(३) आनुवंशाने स गणुिवकास होतो तसाच दगुुर्णिवकासही होतो. या तव जातीय बीजशुद्धते या 
जोडीस या दगुुर्णांचे उ चाटन कर यास समथर् अशा सकंराची जोडही के हा के हा िहतावहच ठरते. 

(४) एक गुण िकतीही उ कट असला तरीही प्र येक यक्तीत वा जातीत याला उपकारक अशा इतर 
गणुांचे पाठबळ नसले तर तो गणु लळुा बनतो. नुसते डोके िकतीही उ तम असले पण हातपाय समथर् 
नसेल तर ते डोके पंगुच! या तव उ कट बुद्धीला शक्तीची आिण उ कट शक्तीला बुद्धीची जोड हवीच! 
हणनू बिुद्धप्रधान, शिक्तप्रधान, इ यािद कुलांत वा जातीत तिदतर अनुकूल-गणुप्रधान कुलांचा िकंवा 
जातींचा संकरही के हा के हा िहतावहच ठरतो. हणनू सवर्जातींचा यथाप्रमाण यशाव यक सिंम  
बेटी यवहार चाल ूराहणे हे यां या िविश ट गणुां याही उ कषार्स आिण कायर्क्षमतेस िहतावहच होईल. 

(५) आम या आज या जाती या नैसिगर्कतःच िभ न नस यामळेु या केवळ मानीव, केवळ 
पोथीजात अस यामळेु; यांचा आनुवशं, यांची जातीय बीजशुिद्ध, िनभळ राखणे दघुर्ट असणारच. 

(६) यावहािरक अनुभवही हेच िसद्ध करतो. ब्रा मणातही परशुराम-द्रोणाचायर्-दवुार्सापासनू तो थेट 
मराठी साम्रा यातील पटवधर्नापयर्ंत िकंवा चाफेकर, राजगु पयर्ंत क्षित्रयाहूनही पराक्रमी, कोिप ट आिण 
शूर अनेक पु ष िनमार्ण झाले. उलट क्षित्रय-वै यांिदकांतही जनक बुद्धापासनू तो तुकारामापयर्ंत अनेक 



स वशील, शांितप्रधान, तप वी िनमार्ण झाले. या यावहािरक अनुभवाव नही आम या या मानीव 
जातीत अमका गणु अमक्या जातीत असतोच आिण इतरांत नसतोच असे गहृीत ध न या जातींना या 
गणुावर आिण मानावर ज म जात व व सांग याचा अिधकार देणारी जातीभेदाची प्रथा अत य िन 
अ या य आहे. 

(७) आप या इितहासाकड ेपािहले तरी आज या जाती रक्तबीजाने िविभ न आहेत हणनू आपण 
समजतो या मलूतःच सिंम  हो या हे प ट िदसते. पूवीर् िनदान चार वणार्ं या चार हजार उपजाती 
न ह या. हणजे यांचे प्र येकी अंतगर्त िववाह होत होते. आिण या चारांत पर पर बेटी यवहारही 
िनिषद्ध न हता. िपतसृाव यर्, मातसृाव यर्, अनुलोम आिण प्रितलोम या चार मिृत-प्रितपािदत प्रथांची ही 
चार नांवच हे िनिवर्वाद िसद्ध करतात की, चारी वणार्त रक्तबीज पर पर सिंम  आहे. हणनूच अमकु 
जातीत अमुक गणु ज मतः असतोच असे आप या अनुभवास येत नाही. 

आनुवंशा या नैसिगर्क िनयमां या या सवर् मयार्दा जािण यगं लक्षात घेतली असता ज मजातपणा 
राखला िकंवा राखलासे मानीत गेले की या जातीत तो तो गणुिवकास झालाच पािहजे हे समज यात 
आपली केवढी चूक होत आहे हे यानात येईल. या तव जातीव न गणु न ओळखता गणुाव न जात 
ओळखणे अिधक युक्त आहे, अमका क्षित्रयाचा मलुगा हणनू तो शरू आहेच असे न समजता आिण 
शूरपणाची पदके याचा ज मजात अिधकार हणनू याचा बारशासच या या छातीवर न लटकवता, 
अमका शूर आहे असे प्र यक्ष िदसनू आ यावर, मग यास क्षित्रय समजनू शूरपणाचे पदक देणेच युक्त, 
मग तो शूरपणा यात बीजशुद्धीने आलेला असो या सकंराने आलेला असो. 

याचप्रमाणे एका या गुणाचे िवकसन वा ढीकरण कर यासाठीही या यक्तीत तो गणु प्रकटपणे 
यक्त असेल यांचा शरीरसबंंध जळुिव याचा अिधक उपयोग हो यासारखा आहे. गोरा मलुगा हवा असेल 
तर वधूवरांचा रंग गोरा आहे की नाही हे पाहूनच िनवड केली असता मलुगा गोरा हो याचा बराच सभंव 
आहे. पण ब्रा मण जातीची हणनू धडधडीत काळीकुट्ट िदसणारी वधूवरही गोरीं समजनू यांचे लग्न 
लावणे हा काही गोरे स तान उ प न कर याचा िबनधोक मागर् न हे. तीच ि थित इतर गणुांची. एकवेळ 
प्र यक्ष गणुाव न आनुवंश अनुमािनता येईल, पण केवळ मानीव आनुवंशाव न गणु िनि चतपणे 
अनुमािनता येणार नाही. 

ज मजात जातीचा उ छेद आिण गणुजात जातीचा उद्धार 
या आिण येथे अनु लेिखत अशा इतर कारणांचा िवचार क न जातीभेदाचे प्र तुत िवकृत व प 

टाळणारी एक थूल योजना आ ही खाली देत आहो. आमची अशी िन ठा आहे की, या योजनेइतके जरी 
कायर् झाले तरी प्र तुत या जातीभेदा या िवषारी िकडीपासनू आपणांस आपला समाज मकु्त करता येईल 
ज मजात जातीचा उ छेद आिण गणुजात जातीचा उद्धार हे सतू्र कायर्पिरणत करणे दघुर्ट नाही. 
जातीभेदाचा मखु्य आधार केवळ भावना आहे. 



आज तरी या या मागे दसुरी कोणचीही शिक्त उभी नाही. आप या मान यात याचे खरे जीवन 
आहे. आिण याचे खरे मरण आप या न मान यातआहे. या तव ती जा यहंकारी भावना आपण 
प्र येकाने सोडली की याचे मरण ओढवलेच. या तव यास आज या या िवकृत जातीभेदाची अिन ट 
याद नको असेल याने िनदान खालील योजनेप्रमाणे तरी वतःचे आचरण ठेवले की पुरे आहे. हणजे 
तो ज मजात जातीभेद वाटतो याहून िकती तरी सहज उ छेिदता येईल. या जातीभेदाची आपण चचार् 
करीत आहोत तो िहदंसूमाजातील जातीभेद अस याने खालील चचचा संबंध िहदूंशीच काय तो पोचतो हे 
उघड आहे. 

प्र येक मलुाची ज मजात जात एकच - िहदं!ु 
(१) प्र येकाने अमकी िहदं ु जात ज मतः उ च आिण अमकी ज मतः नीच ही भावना मनास 

के हाही िशव ूदेत कामा नये. उ चनीचता ही यक्तीत प्रकट झाले या प्र यक्ष गणुांव न ठरेल. जर या 
यक्तीचा आनुवंश उ च असेल तर उ च गणु तीत प्रगट होतीलच. जर गणु प्रकट नसतील तर या 
आनुवंशात वा पिरि थतीत काही तरी दोष असलाच पािहजे. 

(२) प्र येक िहदं ुमलुाची ज मजात जात अशी एकच - िहदं!ु यावाचनु दसुरी कोणतीही पोटजात 
मानू नये. ‘ज मना जायते िहदःु’ (वा तिवक पाहता मनु याची खरी ज मजात जात मनु य हीच तेवढी! 
पण जोवर मसुलमान-िख्र चनािदक िवधमीर्य लोक या उ च येयास सोडून आपणांस ज मजात 
मसुलमान वा िख्र चन मानतात आिण िहदूंस िगळू पाहतात तोवर तरी वसरंक्षणाथर् इतका जा यहंकार 
सापेक्षतया आपणही धरलाच पािहजे. प्र येक वेळी आिण िवशेषतः िशरगणतीत िहदं ु हीच एक जात 
िलहावी, इतर सवर् धंदे यवसाय समजावे.) 

(३) प्र येक िहदंमूात्रास वेदासदु्धा सवर् िहदं ु धमर्ग्रथं वाच याचा आिण िशक याचा आिण इ छा 
अस यास आपले सं कारही वेदोक्त कर याचा आिण करिव याचा समान अिधकार असावा. पुरोिहत व हे 
कोण याही जातीचा ज मजात ठेवा नसनू जो िहदं ुपुरोिहत वाची योग्यता सपंादन करील िकंवा ती परीक्षा 
उतरेल तो पुरोिहत होऊ शकेल. जातीने न हे, तर ‘त मा छीलगणुै िवजः’ 

(४) िहदूंची िरिश ट मह वाची तीथर्क्षेत्र, देवालय आिण पिवत्र ऐितहािसक थले (जसा पंचवटीचा 
राम, सेतुबंध रामे वर इ यािद) जातीवणर्-िनिवर्शषेपणे पूवार् पृ यांसदु्धा सवर् िहदंमूात्रास समान िनयमांनी 
उघडी असावींत. 
(५) प्र यक्षावलबंी. अशा सजुननशा त्रा या (Eugenics या) टीने योग्य असेल तर कोणाही िहदं ुवध-ू
वरांचा िववाह, तो केवळ ज मजात िभ न मानले या जातीजातीत झाला हणनूच, िनिषद्ध आिण 
बिह कायर् समजला जाऊ नये. (हा िनयम िनषेधा मकच काय तो आहे. हणजे ब्रा मण यक्तीने 
महाराशी िकंवा महार यक्तीने ब्रा मणाशी िववाह केलाच पािहजे असे न हे. तर गणु, शील, प्रीित 



इ यािद टीने पर पर-अनुकूल असले या या िहदं ु वधूवरांनी िववाह केला तर केवळ यां या जाती 
िभ न आहेत एव याच कारणासाठी तो िववाह िनिषद्ध मानू नये.) 
(६) वै यशा त्र या जे शुद्ध आिण आरोग्यप्रद त,े वै याशा त्र या योग्य अशा कोण याही 
माणसाबरोबर, हणजे एका ताटात न हे तर एका पंगतीस, खा यास हरकत नसावी, शेजारी जेव याने 
जातची जात िप यानिप या बदलते ही समजतू वेडगळ आहे. मांसाहार् यांची मांसाहार् यांशी पंगत हो यास 
हरकत नाही. या िदवशी शाकाहार असेल या िदवशी सवर्च एका पंगतीत बस ूशकतील. जे चेल आिण 
पचेल ते अ न सहभोजनात खा यास हरकत नाही. पूवीर् महाभारतकालापयर्ंत तरी चारही वणार्ंत सहभोजने 
होतच. ‘शूद्राः पाककतार्रः युः (आप तंब)’ िकंवा ‘दासनािपतगोपालाः कुलिमत्राधर्सीिरणः।। एते शूदे्रषु 
भो या नाः।।’ अशी शेकडो वचने आहेतच. 
शाकांतही अ यंत तामसी गणु असणार् या शाका आहेतच. वतः मांसाहार करणार् यांना, जर सवर् पंगत 
केवळ शाकाहाराचीच असेल तर या वेळी इतरत्र मास न खाणार् याबरोबरही या पंगतीत बस यास काही 
एक हरकत नाही. 
(७) प्र येक िहदं ुमलुास प्राथिमक िशक्षण यावहािरक आिण धािमर्क समानतेने िद यावर पुढे यात जो 
गणु वा प्रविृ त प्रकट होईल याप्रमाणे तो आपला यवसाय करील. आज सवार्ंस यवसाय वातं य 
आहेच. ब्रा मण पुणेरी जोड े िवकतात. चांभार उ तम िशक्षक होतात. आता सधुारावयाचे ते इतकेच की, 
प्र यक्ष यवसाय दसुरा असताही मूळ या यवसायाची जी एक मानीव रोटीबेटीबंद जात या या मागे 
हात धुवून लागते ितची याद मात्र टाळावयाची. हणजे जात िशपंी-धंदा सोनार; जात ब्रा मण-धंदा 
दकुानदारी; हा जो आज ब्र मघोटाळा झाला आहे तो मोडले. सवार्ंची जात िहदं,ु धंदा जो कोणता असेल 
तो. 
बॅिर टर िन मोटार-हाक्या 

आता या सवर् चचचा मिथताथर् थोडक्यात चटकन यानात यावा हणनू एक दोन उदाहरणे देऊन ही 
लेखमाला सपंवू. या गो टी लहान-पणापासनू चांग या हणनू आपणांस सांग यात येतात यांचा 
हा या पदपणा चटकन यानात येत नाही. हणनू या उदाहरणात जनुी जात न घेता या जु या 
त वास काही अवार्चीन िबनजात यवसायांना लावून दाखिवले असता ती हा या पदता चटकन िदस ू
लागेल. हणनू नवीन अशा बॅिर टरीचे वा मोटर हाक या या यवसायाचे उदाहरण घेऊं. समजा, एक 
मनु य बॅिर टर झाला िकंवा दसुरा मोटारहाक्या झाला. आता नुस या रोटीबेटीबंदीने यां या वशंात तो 
गणु िवकसतो या जु या क पनेप्रमाणे यांची लगेच यवसायिन ठ अशी एक वतंत्र जात केली पािहजे. 
या बॅिर टरा या मलुाला ज मतःच बॅिर टर मानले पािहजे, जसे ब्रा मणा या मलुास ब्रा मण! मग या 
बॅिर टरा या मलुा नातवांत कोणीही बॅिर टरीचा अ यास न केला तरी यांना ‘बॅिर टरचे झगे, जागा, 
मान िदले पािहजेत. या ‘बॅिर टरी’ ब्रा मणांची, वा ‘मोटारवाले’ ब्रा मणांची लग्ने इतर ‘बॅिर टरी’ वा 



‘मोटारे’ ब्रा मणांशीच लावली पािहजेत. न हे यांनी जेवणखाण देखील यां या ‘मोटारे’ जातीशीच केले 
पािहजे. मग पुढे यां या वंशांत कोणी दकुानदारी वा कारकुनी केली तरी यांची रोटीबंद बेटीबंद जात 
‘बॅिर टरे’ वा मोटारे’ ब्रा मण हीच!! 

डॉक्टर या मलुानातवांची ज मजात डॉक्टर. मरणास न मनु याची नाडी पाह यात पिहला ज मजात 
अिधकार या जाती या डॉक्टरचा; मग यास डॉक्टरी िव येचा ओनामा का माहीत नसेना! आज जे 
नवीन यवसाय प्रचारात येत आहेत यां या जर रोटीबंद बेटीबंद ज मजाती पाड या तर अगदी ‘वचना 
प्रविृ तवर्चनाि नविृ तः’ हणनू गजर्णारे वणार् मसधंवाले पंिडत देखील यास हा या पद पाखंड हणनू 
हणतील! मग आज या लोकां या जु या िशपंी, सोनार, तांबट, सतुार, लोहार इ यािद ज मजात जाती 
आहेत, आिण जे यवसाय मात्र हवे ते करतात यांची ती अनव थाही तसेच एक हा या पद पाखंड न हे 
काय ? पण आ ही हणतो या न या यव थेत जर कोणी बॅिर टरीची परीक्षा उतरला तर तो बॅिर टर 
ठरेल, या वगार् या सघंांत-बार मम ये-तो सभासद होईल. आनुवंिशक गणुिवकासाने जर या या मलुांत 
तो गणु उतरेल आिण तोही बॅिर टर झाला तरच या सघंात तोही जाईल. पण जर तो एखादा झाडूवाला 
झाला तर याचा पणजा बॅिर टर वा लढव या क्षित्रय हणनू बॅिर टर वा क्षित्रय मानला जाणार नाही. 
िकंवा यवसाय अमका हणनू इतर यवसायवा यांशी याचा रोटीबेटी यवहार केवळ मानीव 
जातीिभ नतेमळेु बंद पड याचेही कारण उरणार नाही. या प्र यक्ष गणुिन ठ वगीर्करणांमळेु आज या 
ज मजात वगीर्करणाने केलेला सबगोलकंार मोडतो असे होत नाही. पण आ चयर् हे की यानीं आज या 
पोथीजात जातीचा सबगोलकंार केला आहे तेच तो सबगोलंकार मोडणारास सबगोलकंार करणारे हणनू 
हण यास धजतात!! 
यावरही कोणास अशी भीित वाटलीच की हा पोथीजात जातीभेद सोडला तर समाजाची भयंकर अवनित 
तर होणार नाहीना! यांनी मनात इतकाच िववेक करावा की ही पोथीजात जातीभेदाची याद पृ वीवरील 
इतर कोण याही धुरंधर रा ट्रात ढ नाही. जपान, रिशया, इराण, तुकर् थान, इंग्लडं, अमेिरका, जमर्नी या 
सवार्ंचे या जातीभेदावाचून काही अडले आहे का ? यांचे धंदे ते ज मजात नाहीत हणनू िकंवा यांचे 
ज्ञान, बळ, सघंटना यां यात ज मजात जातीभेद नाही हणनू रोडावले आहेत का ? उलट ते आज या 
सवर् गणुांत आम यापेक्षा हजारो पटींनी े ठ, उ नत, सपं न, प्रबळ आहेत आिण समाजो नतीचा 
सनातन मतं्र हणनू या जातीवेडास कवटाळून बसले या आ हांसच चारीमुं या चीत क न आम या 
छातीवर चढलेले आहे! ते हा या एका सक शर्नी (Prima facie) गमकाने देखील समाजा या अभ्रतीचा 
जातीभेद हा एवढाच बीजमतं्र न हे हे प ट होऊ शकते. अवनती या मतं्रांपैकी मात्र तो एक बीजमंत्र 
असावा अशी साधार शकंा येऊ शकते. कारण आज या ज्ञात रा ट्रांत आ हीच तवेढे सग यां या खाली 
आिण सग यां या पदतली कुबलले जात आहोत. 
शेवटी, लोकिहताथर् अपिरहायर् हणनू वाढलेली ही लेखमाला िलिह याचे हे कटुकतर् य करताना या 
केसरीकारांनी आमची बाज ू मांड यास िनःपक्षपातीपणाने थल िदले यांचे आभार मानून आिण या 



लेखांची शक्य तर एक िनराळी पुि तका लवकरच प्रिसद्ध कर याचा मानस आहे, इतके वाचकांस कळवून 
ही लेखमाला पुरी करतो. 

- (केसरी, िद. ५-५-१९३१) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

जा यु छेदक िनबंध 
भाग २ 

१. पोथीजात जातीभेदो छेदक सामािजक क्रांितघोषणा! 
तोडून टाका या सात वदेशी बे या!! 

 
त मा न गोऽ ववत ्कि च जाितभेदोऽि त देिहनाम ्।  
  कायर्भेदिनिम तेन सकेंतः कृित्रमः कृतः ।।१ 

 
न या जु या मता या अनेक लोकांकडून वारंवार असे िवचार यात येत े की अहो, या तुम या 

ज मजात जातीभेदो छेदक आंदोलनाचे घटक तरी कोणचे, कायर् करायचे तरी काय काय या जाती 
मोडायला, जाती मोडणे हणजे तरी नक्की काय मोडणे िन काय ठेवणे, सूत्र काय, कायर्क्रम काय ? 

अशा अगदी योग्य, सहज िन अपिरहायर् शंकांचे वा आके्षपांचे समाधानाथर् या लेखात आ ही आज 
आप या िहदंरुा ट्रास िछ निविछ न क न टाक यास कारणीभतू झाले या आिण होणार् या या आज या 
पोथीजात जातीभेदास उ छेिद या तव आपण िहदंूंनी जे आंदोलन केले पािहजे, जी एक सामािजक क्रांित 
घडवून आणली पािहजे, ितची मखु्य सतु्रे िन कायर्क्रम यांची केवळ परेखा ‘िनभीर्ड या’ वाचक वृंदासाठी 
देत आहो. 

(अ) आज आप या िहदंूंत जो ज मजात हणनू हणिवला जातो तो जाती भेद िन वळ पोथीजात 
आहे. मद्रासी ब्रा मणापेक्षा महारा ट्रीय चांभार गोरे असतात. महारांत चोखामे यासारखे सतं िन डॉ. 
आंबेडकरांसारखे िव वान ् िनपजतात तर उ तर िहदंु थानातील शेकडो ब्रा मण िपढीजात शेतकीचा धंदा 
करता करता िनरक्षरचे िनरक्षर राहतात. ब्रा मण िशं याची, सोनाराची, कात याचे बूट िवक याची दकुाने 
चालिवतात तर िशपंी -सोनार -वा यात आय.सी.एस., एम.् ए. पदवीधर होतात. जाट लोकांस रजपूत 
अजनूही इतके हीनजाती मानतात की जाटाने क्षित्रयाचा घो यावर बस याचा हक्क िछनावा यास 
जातीबिह कायर् पाप समजनू हाणमार होते; पण याच जाटांची शेकडा प नासवर भरती होऊन जो शीख 



समाज बनला तो आज क्षित्रयांतील ितखट क्षित्रय हणनू गाजत आहे; पठाणासारख्यांची रग रजपुतांनी 
कधीही िजरिवली नाही अशी िजरवून का मीर -काबूलपयर्ंत रा ये तो चालवून रािहला आहे. जाटच न हेत 
तर पंजाबातील अनेक खाल या शदू्रवणीर्य जातींतूनही हजारो लोक शीख समाजात िशरले आिण िसगं - 
‘िसहं’ झाले! िनदान त वतः तरी जातपात नाही. तरीही आम या ‘छापा’ या क्षित्रयांहून यांचे बळ, तेज 
िन पराक्रम कमी नाही. काय थ ‘शूद्र’, पण बंगा यातील िववेकानंद, अरिवदं, सारे पाल, घोष बोस, 
काय थ; बुद्धीत, िव येत, बंगाली ब्रा मणां या रेसभर पढेुच! पानपतचा सेनानी भाऊ ब्रा मण; ‘यितशूद्र 
वंश’ तुकाराम परम संत. या सवर् प्रितपदी या अखंिडत पुरा याव न हे िसद्ध होत आहे की, पूवीर् पाच 
हजार वषार्ंचे आधी काय होते िन न हते, ते असो वा नसो, आज या जाती िविभ न हणनू मान या 
जातात यांत वणर् वा गणु वा कमर् यां या कसोटीत सघंशः असा कोणचाही ठाम ‘ज मजात’ भेद 
आढळत नाही. या जाती ‘ज मजात’ नसनू आज िन वळ ‘पोथीजात’ काय या झाले या आहेत. 
कोणतीही ज मजात खरीखरी अशी िविश ट उ चता अगंी नसताही, पोथीने ‘उ चजात’ हणनू एक जनुाट 
पाटी ठोकले या घरात ज मला हणनू हा ब्रा मण, हा क्षित्रय! ही व तुि थित यथाथर्पणे 
यक्तिव या तव आ ही ‘पोथीजात’ हा श द बनिवला. आजचा जातीभेद हा ज मजात हणिवला जात 
असला तरी तो ज मजात नसनू; आहे िन वळ पोथीजात! िन वळ मानीव, खोटा! 
(आ) या तव कोणतीही जात वा यिक्त केवळ अमक्या पोथीजात गटात गणली वा ज मली 
एव याचसाठी उ च वा नीच मानली जाऊ नये. याची याची योग्यता या या या या प्रकट 
गणुाव नच काय ती ठरिवली जावी. आिण या वभावाचा गणुिवकास हो याची िन कर याची सिंध 
सवार्ंस समतेने िदली जावी. गणुिवकासाचा आनुवंश (Heredity) हा एकच घटक नसनू पिरि थित 
(Environments) हाही एक मह वाचा घटक आहे, अमक्याचा पडपणजा बुिद्धमान ्िन शूद्र होता हणनूच 
केवळ याचा पडपणतू, प्र यक्षपणे मखूर् वा याड असताही, तो बुिद्धमान वा शूर असलाच पािहजे असे 
गहृीत ध न, यास पतंप्रधान वा सरसेनापित नेमीत राहणारे रा ट्र धुळीस िमळालेच पािहजे. मोटारीत 
बसायचे तर या मोटारहाक्यास मोटारीचे प्रमाणपत्र िमळाले आहे का हेच िवचारले पािहजे. या या 
पणजाला मोटार हाकता येत होती हणनूच केवळ, आनुवशंाने तो मोटारहाक्या असलाच पािहजे असे 
गहृीत ध न िन या मनु यास मोटार हाक याची कला वतः प्र यक्षपणे येत नसताही याला मोटारीवर 
हाक यास बसवून तीत प्रवासास िनघणे हा जसा आ मघातक मखूर्पणा आहे, तसाच अमक्या पोथीजात 
जातीत ज मला हणनूच अमकु उ च नीच मानणे आिण याला याला ते ते ज मजात िविश टािधकार 
देणे हाही रा ट्रघातक मखूर्पणा आहे. प्रकट गणुाव न आनुवंश अनुमानला जावा. केवळ मानीव 
आनुवंशाव नच गणु गहृीत धरला जाऊ नये. 
(इ) मनु यकृत, पिरवतर्नीय, िन प्रसगंी पर परिवरोधी ग्रथंांत काय सांिगतले आहे याव नच काय ती 
कोणतीही सधुारणा योग्य की अयोग्य हे ठरवीत न बसता ‘ती िविश ट सधुारणा या िविश ट 



पिरि थतीत रा ट्रधारणास िहतकर आहे की नाही’ हे प्र यक्ष प्रमाणच काय ते िवचारात घेतले जावे, आिण 
पिरि थित बदलेल तसे िनबर्ंधही (कायदेही) बेधडक बदलीत जावे. 
(उ) या जु या धमर्ग्रथंांतील काही िकंवा सारे िनबर्ंध वा िवचार आज या पिरि थतीत जरी या य वाटले 
तरी देखील माग या या या पिरि थतीत रा ट्रधारणाचे उपयुक्त कायर् कर यास यांपैकी िक येक 
आचार िन िवचार कारणीभतू झाले अस यामळेु, ती रा ट्रीय ग्रथंसपंि त आ ही ऐितहािसक कृतज्ञतेने िन 
सािभमान मम वाने आदरणीय िन सरंक्षणीयच मानली पािहजे. इतकेच न हे तर जगातील या काळ या 
रा ट्रांशी तुलना केली असता आम या रा ट्राने सपं तीचे, साम यार्चे िन सं कृतीचे अ यु च िशखर जे 
गाठले या आम या रा ट्रीय पराक्रमाचे िन यशाचे हे िृत मिृतपुराणेितहास प्रभिृत प्रचंड सं कृत वाङ्म 
एखा या िहमालयासारखे मिूतर्मतं मारकच अस याने यास या टीने आ ही पू य िन पिवत्रही 
मािनले पािहजे. 
(ए) एतदथर् आप या िृत मिृत प्रभिृत मागील सवर् शा त्रांचा अगाध अनुभव िन िविवध प्रयोग यांचे 
ता पयर् जमेस ध न परंतु यां या बे या पायात ठोकून न घेता या पोथीजात जातीभेदास तोड यासाठी 
आज या पिरि थती या िवज्ञाना या कसोटीस उतरतील या समाजसधुारणा आपण त काळ घडवून 
आण या पािहजेत. अमक्या सधुारणेस ‘शा त्राधार’ आहे का ? हा प्र न दु यम. आप या िहदं ुरा ट्रा या 
सघंटनास िन अ युदयास अमकी सधुारणा आज या पिरि थतीत अव य आहे ना ? - हा प्र न मखु्य; 
मग यास शा त्राधार असो वा नसो. मागील भतूकालचा रा ट्रीय अनुभव यानी घेता िन शक्यतो 
भिव यकाला या िक्षितजाची छाननी करता, आज या पिरि थतीत िवज्ञाना या कसोटीस उतरतील या 
या समाजसधुारणा आपण ता काळ घडवून आण या पािहजेत. याअथीर् या पोथीजात जातीभेदाने 
आप या िहदंरुा ट्राची हािनच हािन होत आहे, या अथीर् या पोथीजात जातीभेदाने मिंदरांतून, मागार्ंतून, 
घरांतून -दारांतून, नोकर् यांतून, ग्रामसं थातून, नगरसं थांतून, िविधसिमतींतनू (कौि सलांतून, 
असे लींतून), िहदंजुातींची शकले शकले उडवून, आपसांत कलहच कलह माजवून अिहदं ुआक्रमणास त ड 
दे याची सघंिटत शिक्त िहदंरुा ट्रात उ प न होणेच दघुर्ट क न सोडले आहे; आिण याअथीर् या 
कुजले या पोथीजात जातीभेदापासनू जे कोणते तथाकिथत लाभ आजही होत आहेतसे वाटते ते एरवी 
होणार् या अमयार्िदत रा ट्रीय प्रगती या मानाने अगदी तु छ आहेत, याअथीर् हा पोथीजात जातीभेद 
आमलूाग्र उ छेिदणे हेच आज या आप या खर् या िहदंरुा ट्रा या उद्धाराचे एक अपिरहायर् साधन होऊन 
बसलेलआहे. सारा युरोप, सारी अमेिरका या पोथीजात जातीभेदा या यादीपासनू मकु्त असताही िकंवा 
मकु्त आहे हणनूच एकसारखी समथर्, वतंत्र, सबल अशी भरभराट पावत आहे. आिण आ ही यास 
कवटाळून बसलो असताही, िकबहुना कवटाळून बसलो आहोत हणनूच, एकसारखे िवघिटत, परतंत्र, दबुर्ल 
होत चालला आहोत! याव नही रा ट्रीय बलसवंधर्नास िन अ युदयास या यादीची अपिरहायर् आव यकता 
नसनू उलट आडकाठीच येते हे उघड आहे. या तव मागचे शा त्राधार असोत वा नसोत, आजची 
आव यकता हणनूच हा पोथीजात जातीभेद अिजबात उ चिटलाच पािहजे. 
सात वदेशी शृंखला 



तो उ चािट या तव आपणांस सात बे या तोड या पािहजेत. आप या रा ट्रा या पायात या बा य 
िवदेशी आप तीं या बे या आहेत या तोड याचे साम यर्, या आप या पायात आपणच हौशीने, धमर् 
हणनू ठोकून घेतले या ‘ वदेशी’ बे या तोड याने अिधकच सचंरणारे आहे. यांतही या सात वदेशी 
बे या तोडणे हे सवर् वी आप या वतः याच हाती आहे. ‘तूट’ हटले की या तटुणार् या आहेत. या 
पायात आहेत त वर आपणांस चालता, चढता, ठोकरीमागनू ठोकरी खा यास िवपक्षाला लावता येते. पण 
आपण या तोडून टाकू िनघालो तर या बळेच आप या पायास डांबून टाक याचे साम यर् मात्र िवपक्षात 
नाही. अ पृ यता आ ही ठेवीत आहोत त वर आम या िहदंरुा ट्रात पृ य िन अ पृ य हे भेद िवकोपास 
नेऊन जातवार प्रितिनिध व देऊन पर पर कलह पेटवून रा ट्रशक्तीची छकले िवपक्षीय उडिवणारच. पण 
जर आ ही, जे बोट कु यास िवटाळ न मानता लावतो तेच आप या वतः या बीजा या, धमार् या, 
रा ट्रा या सहोदरांस, या अ पृ यांना लावून या अ यंत सो या युक्तीने ती अ पृ यताच काढून टाकली 
िन पशर्बंदीची बेडी तोडून टाकली, तर ते तीन चार कोटी धमर्बंधु आपणापासनू कोणचा िवपक्षीय 
िवलगवू शकतील ? पृ य अ पृ य हा एक िवघटक िवभाग तरी चुटकीसारखा बोट लागताच नामशेष 
होऊ लागले. तीच गो ट इतर िवघटक यादींची होय! 
जातीभेद मोड यासाठी दसुरे काही करावयास नको. या सात बे या तोड या पािहजेत. पण या बे या 
आप या आपणच आप या पायात ठोकून घेत आलो - को या िवदेशीय शक्तीने या ठोकले या नाहीत. 
तसे असते तर या तोडणे कठीण गेले असते. पण या आपणच केवळ हौशीने पायांत वागवीत आहोत, 
हणनू तर यांस ‘ वदेशी’ बे या हणावयाचे. ती हौस आपण सोडली की या तुट याच. याने याने 
आपाप यापुरता तरी ‘मी खालील सात वे या मा या रा ट्रा या पायातून तोडून टाकीन’ इतका िनधार्र 
केला आिण या िनधार्राप्रमाणे आपाप या यवहारात या सात बे या जमुान या नाहीत की झाले! 
पोथीजात जातीभेद एक मनाचा रोग आहे. मनाने तो मानला नाही की झटकन बरा होतो. या सात 
वदेशी बे या तोडताच या पोथीजात जातीभेदा या यादीपासनू. भतूबाधेपासनू, हे िहदंरुा ट्र मकु्त होऊ 
शकते या सात बे या अशा : - 
(१) वेदोक्तबंदी - ही पिहली बेडी तोडली पािहजे सवर् िहदंमुात्रांस वेदािदक य ययावत ्धमर्ग्रथंांवर समान 
हक्क असला पािहजे. वेदांचे अ ययन वा वेदोक्त सं कार यास इ छा होईल यास करता आले 
पािहजेत. ल छ लोक जर वेद वाचतात तर वतः या क्षित्रयािदक धमर्बंधूंनासदु्धा वेदोक्ताचा अिधकार 
नाही असे हणणारी भटबाजी यापुढे चालता कामा नये. तशीच क्षित्रयािदक ‘ पृ यांची’ ‘अ पृ या’वर 
चाललेली दंडबेाजी बंद झाली पािहजे. उलट वेदािद ग्रथं मनु यमात्राला उघड ेक न आध्रुवध्रुव वैिदक 
अ ययन चाल ूकर यात ‘वैिदक’ धमार्चा धािमर्क टीने देखील, खरा िवजय आहे! 
(२) यवसायबंदी - ही दसुरी बेडी तोडली पािहजे! या यक्तीस जो यवसाय कर याची धमक िन इ छा 
असेल यास तो करता आला पािहजे. अमक्या पोथीजात जातीत ज मला हणनू याने अमका धंदा 
केलाच पािहजे, नाही तर ते जातीबिह कायर् पाप होय अशी सक्ती चालता कामा नये. चढाओढीची भीित 
नसली की ज मानेच पटकावले जाणारे राखीव धंदे िन काय ते ते वगर् योग्य दक्षतेने पार पाडीनासे 



होतात. जसे भट, पुजारी, भगंी, राजे प्रभिृत. यापुढे पुरोिहतही, पोरोिह यास योग्य ती िव या िन परीक्षा 
पारंगतेल तर, वाटेल या जातीचा असला तरी चालला पािहजे. जो भट -कामाची परीक्षा उतरेल तो भट, 
जो भगंी -कामाची उतरेल तो भगंी. समाजोपयोगी सारे धंदे िनद ष आहेत. आज यवसायबंदी तुटलेलीच 
आहे. केवळ भट िन भगंी हे मात्र मखु्य वे जातीबद्ध धंदे आहेत. तीही बंदी तुटली पािहजे. यवसाय हे 
जाती या मानीव योग्यतेवर न ठेवता या या यक्ती या प्रकट गणुांवर सोपिवले हणजे योग्य मनु य 
योग्य कामी लागनू रा ट्रकाय अिधक दक्षतेने पार पाड याचा अिधक सभंव असतो. डॉ. आंबेडकर महार 
हणनू जर यांना महाराचे ढोरे ओढ याचेच काम करणे भाग पाडले असते तर आपले रा ट्र एका उ क ट 
िनबर्ंध -पंिडताला िन रा यकारणधुरंधराला आंचवले असते. उलटपक्षी या भटाची वा मरा यािदक 
पृ याची योग्यता ढोरे ओढ याचीच याला परुोिहत वा सिैनक नेमणे हणजे या कायार्ची धळुधाण 
उडिवणे होते. रा ट्रीय शक्तीचा िमत यय िन क्षमता वाढिव याचे उ कृ ट साधन हणजे या या या या 
प्रकट गणुानु प याचे याचेकड ेते काम सोपिवणे हेच होय. आज या चांभाराचा मलुगा गणुो कषार्ने 
उ या मखु्य प्रधान होऊ शकेल; जसा टॅिलन रिशयाचा झाला. उलट आज या मखु्य प्रधानाचा मलुगा 
उ या चाम यांचा मोठा कारखाना चालवू शकेल - चांभार होईल. 
(३) पशर्बंदी - ही ितसरी बेडी तोडून ज मजात अ पृ यतेचे समळू उ चाटन झाले पािहजे. िवटाळ केवळ 
याच पशार्चा मानला जावा की यायोगे आरोग्यास हािन पोचते. सोवळे ते की जे वै यका या प्र यक्ष 
िन प्रयोगिसद्ध पुरा याने आरोग्यासाठी अव य आहे. नुसते अमक्या पोथीत अमकु िशवू नये, अमक्याचा 
िवटाळ मानावा असे सांिगतले आहे हणनूच काय ते वैज्ञािनक पुरावा यास समथीर्त नसताही, िवटाळ 
िवटाळ हणनू प्रितपदी ओरडणार् या धािमर्क कोलाहलास जमुानू नये; अ पृ य जातीची अ पृ यता ही तर 
िन वळ मानीव, पोथीजात माणुसकीचा कलकं. ती तर त काळ न ट झाली पािहजे. या एका 
सधुारणेसरशी कोिटकोिट िहदंबुांधव आप या रा ट्रात एकजीव होऊन सामावले जातील. आप या गोटात 
इतके एकिन ठ सिैनक वाढून िहदंरुा ट्रा या चढाईत िन लढाईत झुजं ूलागतील. 
(४) िसधंुबंदी - ही चौथी बेडी तोडून परदेशगमनाची अटक साफ काढून टाकावी. परदेशगमन 
जातीबिह कायर् पाप ठरिव याची अवदसा या िदवशी वा काली आ हांस आठवली याच काली आमचे 
िहदंरुा ट्र मेिक्सकोपासनू िमसरपयर्ंत पसरले या आप या जागितक िहदंसुाम्रा यास आंचवले. परदेशीय 
यापार ठार बडुाला, नािवक बळ बडुाले, परदेशीय शत्रूं या मळुावरच, त े िसधं ुओलांडून इकड े वार् या 
कर याइतके बलव तर हो या या आधीच, ितकड ेजाऊन कुर् हाड घालणे अशक्य झाले; परदेशीय िव यांचे 
सजंीवनीहरण दघुर्ट झाले. आजही जे लक्षाविध िहदं ुलोक देशोदेशी वसाहत क न आहेत, यां याशी 
सबंंध अभगं न ठेवला तर िहदं ुसं कृित िन िहदं ुधमर् यांची बळकट बंधने तुटून तेही आपणांस अतंरतील 
िन अिहदंूं या पोटात गडप होऊन िवपक्षाचे बळ वाढिवतील. हजारो धम पदेशक, िहदंसुघंटक, िहदं ु
यापारी, योद्धे, िव याथीर् यांचे तांडे या तांड ेपरदेशात आले गेले बसले पािहजेत. 
(५) शुिद्धबंदी - ही पाचवी बेडी तोडून पूवीर् परधमार्त गेले या िकंवा ज मतःच परधमीर् असले या अिहदंूंना 
िहदंधुमार्त घेता आले पािहजे. इतकेच न हे तर यांस िहदंरुा ट्रात ममतेने िन समानतेने सं यवहायर् क न 



आ मसात ्क न सोडले पािहजे. मसुलमान -िख्र चनांत िहदं ु त्रीपु ष बाटून जाताच जसा पा यासारखा 
िमसळून जातो तसे आपण शुद्धीकृतांना समाजात आ मसात ्क न सोडू तर एका दहा वीस वषार्ंचे आत 
एक कोटी अिहदं ुलोक तरी शुद्ध होऊन िहदंधुमार्त येऊ शकतील. ही गो ट वसई, राजपुताना, आसाम, 
का हदेश, बंगाल प्रभिृत िठकाणी शुिद्धकायर् करणार् या थोर थोर कायर्क यार्ंनी वारंवार सांिगतलेली आहे. 
मिंदरबंदी, रोटीबंदी, बेटीबंदी या अडसरा -मळेुच या परधमार्त अडकले या िहदंूं या मनात असताही 
अिहदंूं या गोटातून फुटून एवढ मोठे सखं्याबळ आप या िशिबरात येऊ शकत नाही. 
(६) रोटीबंदी - यासाठीच रोटीबंदीची सहावी बेडीही त काळ तोडली पािहजे. िकबहुना ही एक बेडी तोडली, 
खा याने जातच जाते, धमर्च बुडतो, ही अ यंत खुळचट रा ट्रघातक िन मळमळी भावना सोडून िदली, 
हणजे बाकी या वरील सवर् बे या एकदमच तुट या जातात. कारण या रोटीबंदी या पायीच को याविध 
िहदं ुलोकांना, दु काळात िमशनर् यां या हातांनी खा ल हणनू, घरावर गोमांसाचा तुकडा फेकला हणनू, 
मसुलमानांनी बळेच दंग्यात, शेकडो लोकां या त डात अ न क बले हणून जो तो िहदं ुबाटले! बाटले! 
हणनू बिह कारता झाला - वंशपरंपरा िहदंु वास ते कोिट कोिट लोक मकुले!! शुिद्धबंदी, िसधंुबंदी, ही या 
रोटीबंदीचींच राक्षसी अप ये होत! अशी ही रोटीबंदीची याद सहभोजन या टो यासरशी हाणनू पाडलीच 
पािहजे. खाणेिपणे हा वै यशा त्राचा प्र न. वै यक टीने जे आरोग्य देते ते ते, वै यक टीने 
भो या न अशा कोण याही मनु याबरोबर खा यास िन िप यास हरकत नाही, याने जात जात नाही. 
धमर् बुडत नाही. जात ही रक्तबीजात असते, भाता या पाते यात न हे! धमार्ंचे थान दय, पोट न हे!! 
जे चेल िन पचेल, ते जगात कोणचेही कुठेही िन कोणाबरोबरही खशुाल खा. मसुलमानाबरोबर िहदं ु
जेव याने िहदंूंचाच मसुलमान का हावा ? मसुलमानाचा िहदं ुका होऊ नये ? सार् या जगाने िहदंूंचे अ न 
खाऊन टाकले. ते ‘बाटले’ नाहीत, िहदं ुहोत नाहीत!! हणनू आता यापुढे तरी याच याये िहदंूंनो, आपले 
अ न वाचवा! आता पराक्रमे िजकून जगाचे अ नही खा िन िहदंूंचे िहदंहुी रहा!! तर आता जगाल!!! 
(७) बेटीबंदी - िहदंरुा ट्राची शकले शकले पाड यास कारण झालेली ही सातवी वदेशी बेडी आहे. ही 
बेटीबंदीही तोडून टाकली पािहजे. हणजे प्र येक ब्रा मण -मरा या या वधूने वा वराने महार मांग वराशी 
वा वधूशीच लग्न केले पािहजे िकंवा महार मांग वधूने वा वराने भगंी वराशी वा वधूशीच लग्न केले 
पािहजे असा याचा िवपयर् त अथर् न हे. तर गणु, शील, प्रीित यांही अनु प असेल तर िन सजृन या 
उ नततर सतंतीस बाध येत नसेल तर, वाटेल या िहदंजुाती या वरवधशूी िववाहबद्ध हो यास ज मजात 
जातीची अशी कोणतीही आडकाठी नसावी. असा िववाह बिह कायर् न मानता िहदंसुमाजात ते दांप य 
पूणर्पणे सं यवहायर् समजले जावे. पण अिहदंूंशी िववाह करणे तर मात्र, प्र तुत पिरि थतीत, या अिहदं ु
यक्तीस िहदं ुक न घेत यानंतरच काय तो िववाह हावा. ही मयार्दा मात्र िहदंरुा ट्राचे िहताथर् आज 
अपिरहायर् आहे. जोवर मसुलमान मसुलमानच राहू इि छतात, िख्र ती िख्र ती, पारशी पारशी, यू य,ू 
तोवर िहदंनेूही िहदंचु राहणे भाग आहे, उिचत आहे, इ ट आहे. या िदवशी त े िवधमीर्य गट आपली 
आकंुिचत कंुपणे तोडून एकाच मानवधमार्त वा मानवरा ट्रात समरस हो यास समानतेने िसद्ध होतील, या 



िदवशी िहदंरुा ट्रही याच मानव धमार् या वजाखाली मनु यमात्रांशी समरस होईल, िकबहुना असा ‘मानव’ 
धमर् हीच िहदंधुमार्ची परमसीमा िन पिरपूणर्ता मानलेली आहे. 
वरील सात ‘ वदेशी’ बे या - हणजे आपणच या आप या पायात हौशीने ठोकून घेत या आिण या 
तोडणे हे आजही आप याच हाती आहे, या तेव या तोड या की या पोथीजात जातीभेदाचा िवषारी दात 
तेवढा तरी उपटून काढला गेलाच हणनू समजा. प्रकट गणु अंगी नसता, केवळ जातवार ज मावारीच 
काय ते, िविश ट अिधकार वा िविश ट हािन कोणा याही वा यास आली नाही हणजे झाले. मग ही 
जातींची नांवे उपनांवाप्रमाणेच वा गोत्रांप्रमाणे आपाप या घरकु यातून आणखी काही काल चालत रािहली 
तरी राहोत! 
या पोथीजात जातीभेदा या प्राणघातक िवळख्यांना तोडून फोडून एकदा का आप या िहदंरुा ट्रा या 
सघंिटत साम यार्ंचे हातपाय मोकळे झाले हणजे या बा य आप तीने, या िवदेशी बे यांनी, आज 
आपणांस चीत केले आहे, डांबून टाकले आहे, या सकंटाशीही उलट खाऊन पु हा एकदा टक्कर दे यात 
आपले रा ट्र आज आहे याहून शतपटीने अिधक शक्त झा यावाचून राहणार नाही हे नक्की! 
 - (िनभीर्ड) 
  



२. अ पृ यतेचा पुतळा जाळला! 
र नािगरीतील ज मजात अ पृ यतेचा मृ युिदन! 

 
पु याचे कमर्वीर अ णाराव िशदें यांचे भाषण 

 
पूवीर् प्रिसद्ध झा याप्रमाणे िदनांक २५ -२ -३३ या िशवरात्रीचा िदवस हा र नािगरी या 

सघंटनािभमानी िहदंसुमाजाने मो या धुमधडाक्याने साजरा केला. िद. २१ ला सं याकाळ या बोटीने 
पु याचे कमर्वीर िवठ्ठल रामजी िशदें, मुबंईचे प्रिसद्ध िहदं ुपुढारी डॉ. सावरकर, ी. पु पाला, ी. राजभोज, 
प्रभिृत दीडशे दोनशे पाहुणे मडंळी बंदरावर उतरताच ीमतं कीरशेटजींनी यांस हार घातले, आिण लगेच 
यां या वागताची मोठी िमरवणकू िनघून यांस पिततपावनात आण यात आले. ितथे चांभार पढुारी ी. 
राजभोजासु दा पाहु यांनी थेट गाभार् यात जाऊन देवदशर्न के यावर सभा झाली. वातं यवीर बॅ. 
सावरकरांनी िवठ्ठल रामजी िशदें प्रभिृत पुढार् यांचे र नािगरी िहदंसुभेचे वतीने वागत करणारे भाषण 
के यानंतर डॉ. सावरकर हे पुढार् यांची र नािगरीकरांस ओळख क न देताना हणाले, ‘िहदंसुघंटन हे 
प्र येक िहदंचेू धािमर्कच न हे, तर रा ट्रीय कतर् यही आहे आिण या टीने िहदंूं या रक्षणाथर् ी. 
पु पाला यांनी मुबंईत केलेली कामिगरी सवर् िहदंवुीरांस साजेशीच होती.’ कमर्वीर अ णाराव िशदें हणाले 
की, ‘अ पृ यता िनवारणाथर् र नािगरीने केलेली उ कट कामिगरी प्र यक्ष पाह यास आपण आलो असनू 
अ पृ यते या पुढे जाऊन ज मजात जातीभेदाचाच उ छेद कर यासाठी आपण इतक्या िनध या छातीने 
झटत असलेले पाहून मला आ चयर् वाटते. ही िवलक्षण मनःक्रांित र नािगरी सारख्या पुराणिप्रयते या 
िनशेत गुगं असले या नगरात झाली तरी कशी यातील िक ली मला या आंदोलना या धुरंधर वीरापासनू, 
बॅ. सावरकरांपासनू घ्यावयाची आहे!’ 

महािशवरात्रीचे िदवशी सकाळी ी. िवठ्ठलराव िशदें, राजभोज प्रभिृत मडंळी समाजाची मनःि थती 
प्र यक्ष बारकाईने पहा यासाठी महारवा यात, चांभारवा यात आिण इतरत्र जाऊन चचार् क न आली. 
दपुारी दोन वाजता अ पृ यता मृ युिदनािनिम त पिततपावनात सभा झाली. एक भशुाने भरलेला 
काळाकुट्ट भला थोरला पुतळा म ये ठेव यात आला होता. हाच तो अ पृ यता िढ -राक्षिसणीचा पुतळा 
(effigy), याला त ण िहदंसुभा जाळून भ म कर यास तरवारली होती! सारे पुढारी येताच वातं यवीर 
सावरकरांनी त णांना सबंोधून भाषण केले की ‘हा पुतळा जाळ याचे आधी तु ही अ पृ यतेस तुम या 
अतंःकरणातूनच न हे तर आचरणातनूही खरोखरीच न ट केलेली मी गेली दोन वष पहात आहे. हणनूच 
मी तु हांला हा पुतळा जाळ यास समंित देत आहे. अ पृ यता हणजे, िहदं ुलोकांत पृ याहून एक 
अिधक ज मजात ‘न िशव याचा’ प्रबंध जो काही जाती या बोकांडी लादला गेला आहे, ती िढ, या 
अथीर् सन १९३० म ये महार, चांभार, भगंी, प्रभिृत, ‘न िशवले जाणार् या’ िहदंबुंधूना तु ही र नािगरी या 



सावर्जिनक न हे तर शकेडा ९० घरांतूनही सरिमसळपणे इतर पृ यांप्रमाणे प्रवेश देऊन ज मजात 
अ पृ यतेस म  घातली होतीत, याच वषीर् र नािगरी या ज मजात अ पृ यते या उ छेदक चळवळीचे 
पांतर ज मजात जातीभेदा याच उ छेदक आंदोलनात झाले. अ पृ यांत िन पृ यांत जो िवटाळ आडवा 

होतो तो तोडून अ पृ यांचे ‘पूवार् पृ य’ १९३० त तु ही केलेत. आता या ज मजात जातीभेदा या िवषारी 
वकृ्षाची अ पृ यता केवळ एक शाखा होती या जातीभेदा या मळुावरच सामािजक क्रांतीची कुर् हाड तु ही 
तुम यापुरती तरी घालीत आहा; िनदान र नािगरी या त ण िहदंूंत तरी शकेडा ९० वर त ण सहभोजनांत 
प्र यक्ष भाग घेणार आहेत. महार, भगंी बंधूंबरोबर नुसती िशवािशवच काय पण प्र यही खाणेिपणेही 
करणारे, त वतःच न हे, तर आचरणात रोटीबंदी तोडून दाखिवणारे आहेत, ही गो ट मी पारखून घेतली 
आहे. जीमळेु मालवीयजी केळकरांचे पाणी पीत नाहीत ती पृ यांतील ज मजात अ पृ यताही - हा 
पोथीजात जातीभेदच जे तु ही र नािगरीचे त ण िहदंमुडंळ प्र यही मोडीत आहांत, या तु हांस 
अ पृ यतेचा हा पुतळा जाळून या दु ट ढीचा र नािगरीपुरता तरी मृ युिदन पाळ याचा पूणर् अिधकार 
आहे. तु ही आधी क न मग सवर् देशास सांगत आहात की, ‘र नािगरीने हा एक रा ट्रीय प्र न तरी 
आप यापुरता सोडिवला आहे. र नािगरी नगरी अशी - या अ पृ यते या पापापासनू मकु्त झाली आहे!’ ही 
उ घोषणा, या पुत यास लागणारी आग सार् या देशभर कळवो! या आगीत हा पुतळा न हे तर तुम या 
अतंःकरणांतील सात हजार वषार्ंचा तो दु ट सं कार देखील जळून खाक होवो!’ अशा आशयाचे बॅ. 
सावरकर यांचे उ ीपक भाषण होताच एक भगंी, एक ब्रा मण, अशा दोघा मलुांकडून या पुत या या 
दो ही पायांना आग लाव यात आली. िकती अथर्पूणर् िविध होता तो! अ पृ यता ही ‘उ चांनीच’ न हे तर 
‘नीचांनीही’ चालिवली; ितचे अि त व दोघांचाही दोष - ितचा उ छेद दोघांनीही सहकायर् क न केलात 
तरच होईल!’ 

ज मजात अ पृ यता राक्षिसणीचा पुतळा पेटत असता बॅड, ताशे, ढोल वाजत होते. भोवती वेढा 
घातले या ब्रा मणापासनू भगं्यापयर्ंत हजारो िहदं ुनागिरकांतून ‘िहदं ुधमर् की जय’चे िननाद झडत होते! 
तो देखावा कधी न िवसरता येणारा होता! 

नंतर मोठी थोरली िमरवणकू िनघाली. पालखीत देवा या पादकुा भगंी पुढार् याने आिण ब्रा मण 
मडंळींनी एकत्र उचलनू ठेव या. िमरवणकुीत कु डिलनी - कृपाणांिकत भगवा िहदंु वज घेऊन चाल याचा 
मान एका कणखर भगंी बंधूस दे यात आला होता! अग्रभागी महारांचा िहदं ुबँड िन एक भले मोठे िचत्र 
गाडीवर बांधलेले िमरवत होते. याचे नांव ‘अ पृ यता हनन’. यात एका बाजसू एक त्री एका प्रचंड 
नािगणीने पायापासनू कंठापयर्ंत वेढून िव हल केलेली िदसत होती! ती हणजे ‘सात वषार्ंपूवीर्ची र नािगरी’ 
अ पृ यता नािगणीने ग्रासलेली! आिण शेजारीच ती त्रीचा याच नािगणीचे वेढे तोडून फोडून भा याने 
ितची फणा ठेचीत आहे अशी होती - ही ‘आजची र नािगरी’!! 

िमरवणकू िक यावर येताच ब्रा मणांपासनू भगं्यापयर्ंत सरिमसळ पाच हजार समदुाय दाटले या 
या भागे वरा या पटांगणात अिखल िहदंूंची सभा भरली. प्रथमतः भगंी मलुींनी पृ य िहदं ुसमाजास 



देवालये उघडी कर यािवषयी या प्राथर्नेचे एक पद हटले. याचे ते धपृद ‘मला देवाचे दशर्न घेऊ या । 
डोळे भ न देवास मला पाहू या ।। मला देवाचे दशर्न घेऊ या ।।’ हे या मलुी क णपूणर् गोड याने 
हणत असता याचे अतंःकरण द्रवले नाही असा मनु य िवरळा! नंतर एका महार कुमाराने गीता याय 
सं कृत वाणीत हणनू दाखिवला. यानंतर या पु षाने लक्षाविध पये खचूर्न िन पिततपावनाचे अिखल 
िहदं ु मिंदर बांधून र नािगरी या िहदं ु सघंटणास अक्षरशः ‘आकारा’स आणले आिण आपले भागे वर 
मिंदरही पूवार् पृ य िहदं ुबंधूंना उघड ेक न ‘जे का रंजले गांजले’ यांसी आपले हटले, या साधुशील 
ीमतं भागोजीशेट कीरांना, र नािगरी या प्रौढ िन प्रमखुतम नागिरकांपासनू तो िव या यार्ंपयर्ंत दीड 

हजारांवर लोकांनी स या केलेले अिभनंदनपत्र अ यक्ष कमर्वीर ी. अ णाराव िशदें यांचे ह ते समपर् यात 
आले. ीमतं कीरशेटजींनी ‘आपण जे केले ते देवाचे कायर् हणनूच केले. मा या हातून िहदंजुातीची सेवा 
जी काय घडते ती आपण गोड क न घ्यावी आिण या झाले या सधुारणा िचकाटीने सांभाळा या. 
ता याराव र नािगरीतून गेले तरी, मागे पाऊल पडून देऊ नये.’ असे सांिगतले. समारोपा या भाषणात 
अ यक्ष ी. अ णाराव िशदें हणाले ‘र नािगरीतील सामािजक मतपिरवतर्नाची बारीक रीतीने जी पाहणी 
केली तीव न मी िनःशकंपणे असे सांगतो की येथे घडत आलेली सामािजक क्रांित खरोखर अपूवर् आहे. 
सामािजक सधुारणेचे कायर् मी ज मभर करीत आलो. ते िकती कठीण, िकती िकचकट, मी देखील मधून 
मधून िन साह हावे असे चगट. असे हे कायर् अवघ्या सात वषार्त र नािगरीसारख्या, अगदी रे वे -
टेिलफोनचे त ड न पािहले या सोव या या बालेिक यात तु ही हजारो लोक ज मजात अ पृ यतेचे 
उ चाटन क न आज ज मजात जातीभेदाचेच उ चाटन कर यास सजला आहात आिण भगंी प्रभिृत 
धमर्बंधूंबरोबर बेखटक, सहासन, सहपूजन, सहभोजन सारे सामािजक यवहार प्रकटपणे करीत असताना 
मी पहात आहे. याचा मला इतका आनंद झाला होता, की. हे िदवस पाह यास मी जगलो हे ठीक झाले 
असे मला वाटते. मी कुणाचा भाट होऊ इ छीत नाही. पण या वातं यवीराने आप या अज्ञातवासा या 
अवघ्या सात वषार्त ही अपूवर् सामािजक क्रांित घडवून आणली या बॅ. सावरकरांचा िकती गौरव क , 
असे मला झाले आहे. कालपासनू तु ही हजारो नागिरक िवशेषतः ही त ण िपढी यांचेवर जो िनःसीम 
िव वास ठेवीत आहा तो मी पहात आहे. पण या तु हा सार् या त णांम ये खरा त ण जर कोण मला 
िदसत असेल तर तो िनघ या छातीचा वीर सावरकरच होय! मला असे हट यावाचनू राहवत नाही की, 
बरे झाले हा अज्ञातवास आला! नाही तर ही सामािजक सेवा कर यास ही वारी उरली असती की नाही 
हीच शंका आहे. सावरकरबंधूंिवषयी आ हांस प्रथमपासनूच फार आदर वाटे. हणनू यांना भेट यासाठीच 
मखु्य वेक न इथे आलो. आिण यांनी चालिवलेली ही सामािजक क्रांतीची यश वी चळवळ पाहून इतका 
प्रस न झालो आहे की, देवाने माझ े उरलेले आयु य यांसच यावे! कारण माझ ेअपुरे रािहलेले हेतु 
पुरवील तर हा वीरच पुरवील असे मला वाटत आहे. सरकारने यांस या सामािजक कायार्पुरते तरी 
मोकळे सोडावे अशी खटपट सवर् पृ या पृ यां या िन सधुारकां या वतीने करवावी असे ी. राजभोजांचे 
िन माझ ेठरलेच आहे.’ शेवटी वातं यवीरांनी एका उ फूतर् भाषणात सांिगतले की ‘मळुीच काही होत 
न हते या मानाने जे झाले ते ठीकच झाले. पण जे हावयाचे आहे या मानाने हे काहीच नाही. ही 



नुसती साधने आहेत! महार अगदी ब्रा मण केले पण ब्रा मणच जगाचा महार झालेला आहे! िहदं ुहाच 
श द जगांत ‘कुली’ या अथीर् वापरला जात आहे - याचे काय ? ीरामचंद्रा या िकंवा ीकृ णा या 
काळात जगात जो मान, जो गौरव, जी सां कृितक शिक्त आप या भारतभमूीची होती ती सां कृितक 
शिक्त आिण उ चतम थान जगात पु हा प्रा त क न घेत यावाचून िहदंसुघंटना या आंदोलनाने हु श 
क न थकता कामा नये! जे लेशमात्र कायर् झाले, तेही र नािगरी या सबुदु्ध आिण स प्रवृ त िहदंसुमाजाचे 
आहे. मा या सनातनीय आिण सधुारक दोघांही धमर्बधंूंनी िहदंरुा ट्रा या गौरवाथर् आपाप या क्षुद्र 
वणार्हंकाराचा बळी दे यास या वा या प्रमाणात त परता दाखिवली, िनदान कोठचाही हलकट हट्टाचा 
िवरोध केला नाही हणनू हे कायर् झाले या तव ेया या प्रा तीचा अ यार्हून अिधक वाटा मी मा या 
न या िन जु या पक्षां या धमर्बंधूंस -अिखल िहदं ुसमाजास देत आहे. नाही तर मी एकटा काय क  
शकतो!’ बॅ. सावरकरांचे भाषण सपंताच ‘तु ही आ ही सकल िहदं!ु बंध ुबंधु’ हे एकता गीत सवर् सभेने 
एक वराने हट यावर पूवार् पृ यांसदु्धा सारा समाज मिंदरात देवदशर्नाथर् िशरला. िजकडून ितकडून ‘िहदं ु
धमर् की जय’ ‘सावरकर बंधु की जय’चे जयघोष झडू लागले. समाजा या उ साहास नसुती भरती आली. 
  



टोलेजगं सहभोजन! 
दसुरे िदवशी िदनांक २३ला पिततपावनात टोलेजगं सहभोजन झाले. सकाळी ११ वाजेपासनू तो दपुारी 

४ वाजेतो पगंतीमागनू पगंती चाल या हो या. महार, भगंी, मराठे, ब्रा मण, चांभार, भडंारी झाडून सार् या 
जातींचे आिण वकील, िव याथीर्, अिधकारी, यापारी, शेतकरी वगरेै सवर् वगार्ंचे लहान थोर एक हजारावर 
नागिरक सहभोजनात सरिमसळ जेवून गेले. प्र येक पंगतीचे आरंभी आपण रोटीबंदीची बेडी का तोडीत 
आहो, हे प टपणे सांगनू बॅ. सावरकर प्रकट सकं प सोडीत की ‘ज मजातजा यु छेदनाथर्म ्अिखल 
िहदंसुहभोजनम ्किर ये’ 

सं याकाळी मुबंईचे यायामाचायर् ी. रेडकर िन हिर चंद्र लरकर यां या मडंळींची अचाट शक्तीची 
कामे दाखिव यात आली. रात्रौ ी. गोधडबुवांचे िश य चंद्रभानबुवा यांचे कीतर्न झाले. या वेळी मन वी 
दाटी झाली होती. महो सवाचा सवर् यय एक या ीमान ्भागीजी शेट कीर यांनीच केला. 

 - (स यशोधक, र नािगरी, िद. ५ -३ -१९३३) 
  



३. मा या सनातनी नािशककर िहदं ुबंधंूना माझे अनावतृ पत्र 
मा या सवर् िहदं ुबंधूंनो, आिण िवशेषतः मा या नािशककर धमर्बंधूंनो, माझी तु हांस अ यंत नम्र 

पण अ यंत आग्रहाची िवनंती आहे की, अगदी शक्य िततके विरत, अगदी आजच, आप या पवूार् पृ य 
िहदं ुबंधूनंा पंचवटी या ीराममिंदराचे देऊळ इतर पृ य िहदंबुंधूंप्रमाणेच उघड ेकरावे. 

या िवषयाची सांगोपांग चचार् मी आता इथे करीत बसत नाही. ती चचार् यथे छ झाली आहे. 
युिक्तवादा या िकंवा शा त्राधारा या बळावर मी हे पत्र िलहीत नाही तर केवळ िहदं ु िहता या आिण 
पे्रमा या बळावर मी हे पत्र िलहीत आहे. 

दसुर् या एखा या देवळािवषयी या वादात मी हे पत्र क्विचत ्िलिहले नसते. अिखल िहदं ुदेवालये नवी 
िनमार्ण क न तसे प्र न काही अशंी सटुतील. पण पंचवटीचा राम, सीतागुफंा िकंवा सेतुबंध प्रभिृत थाने 
यांचे एक पिवत्र ऐितहािसक मह व आहे. ते इतर कोण याही देवळाला येणे अशक्य आहे. या तवच या 
पिवत्र ऐितहािसक थानांवर सवर् िहदंूंचा सारखाच िविश ट वारसा आहे. रायगड ही िशवरायांची राजधानी. 
ितथे ती अवलोकन क  इि छणार् या महारा ट्रीयांस जर आपण हण ूलागलो की ‘तुला नवा िक ला 
बांधून देतो. तू ितथेच रायगड अशी क पना कर आिण समाधान मान.’ तर ते हा या पद होईल. कारण 
ते थानमाहा म अप्रितम आहे. तसेच िजथे राम वनवासी रािहले, िजथे सीता वनवासी िनवसे, िजथे 
कौरव पांडव लढले, गीता उपदेिशली ती ती ऐितहािसक देव थाने, तीथ, क्षेत्रे, ही अप्रितमच - यांचे 
वैिश य यां या कोण याही प्रितिलपीस (Copy स) येणे शक्य नाही, तशीच सदोिदत राहणार. ते हा 
आप या तीथर्महा यािदक ग्रथंांनी यांस जे अन य पु यप्रद व िदले आहे यामळेुच ही थाने अिखल 
िहदंूंना आपण मकु्त वार केली पािहजेत. यास दसुरी तोडच नाही. 

या तव काय होईल ते होवो, आपण होऊन आ हीं ती थाने आिण या प्रसगंापुरते ते ीराममिंदर 
आप या पूवार् पृ य िहदं ुबंधूंना मोकळे करावच. 

मी मळूचा नािशकचा हणनू मला नािशक -िवषयी जे अ लड मम व आज म वाटत आले आहे, 
आिण मजिवषयी नािशकनेही आजवर अनेकदा जे आपुलकीचे िवशेष पे्रम आिण आदर यक्तिवला आहे, 
या पे्रमाचा आिण मम वाचा विशला लावून आिण मी आबा य िहदं ुजाती तव आिण िहदंु थाना तव जी 
अ प व प सेवा करीत आलो, क ट सोशीत आलो, आिण आज तीस वष ती सेवा करताना आपणां 
िहदंूंचे िहतािहत कशात आहे याचे जे अनुभवज य ज्ञान मला झाले आहे, या सेवेची, या क टांची आिण 
या अनुभवाची हमी देऊन मी आपणांस ही िवनंती करीत आहे, हे आ वासन देत आहे की, पंचवटीचे 
ीराममिंदर पूवार् पृ य िहदं ुबंधूनंा इतर िहदंपू्रमाणेच अप्रितबंधपणे उघडकेरताच आप या िहदं ूजातीची 

शक्ती, प्रभाव आिण जीवन अनेक पटींनी अिधकच प्रबल होईल -लेशमात्रही दबुर्ळ तरी होणार नाहीच 
नाही!! 



पूवार् पृ यांची मिंदरप्रवेशाची मागणी अ यंत ध यर्, या य आिण ते या स याग्रहा या िनकरावर 
आले आहेत, तो स याग्रह आप या िप यान ्-िप या या दरुाग्रहाचाच केवळ अपिरहायर् पडसाद आहे! सात 
स तर िप या यांनी वाट पािहली. आणखी वाट ती यांनी िकती पाहावयाची ? आता आपणच ती वाट 
यांना मोकळी क न देणे एवढेच बाकी उरले आहे. 

या तव पूवार् पृ य िहदंबुंधु मिंदराशी येताच तु ही यांचे उ कंठ पे्रमाने वागत करा आिण 
पिततपावन रामचंद्रासमोर एकत्र जाऊन आपण सवर् पृ या पृ य पितत दो ही कर जोडून झा या 
गे याची क्षमायाचना करा की पहा तर खरे, जातीय पे्रमाची केवढी लाट िहदंु थानभर उसळते ती! अिखल 
िहदंूं या कंठातून िनघाले या ‘िहदंधुमर्ंकी जय’ या अपूवर् गजर्नेने त ेराममिंदर कधी दमुदमुले न हते तसे 
दमुदमुते ते आिण या गजर्नेसरसे अिहदं ुशत्रूचें मानभावी जाळे तुटून यां या दु ट आशांची त ड ेकशी 
काळी िठक्कर पडतात तीं!! 

प्र यक्ष राक्षस कुळातील िवभीषणािदकांना यां यात भिवत उदय होताच अयो येचा आपला राजवाडा 
मकु्त वार करणारा ीराम यां याच जाती या, धमार् या आिण रा ट्रा या या परंपरागत भक्तास या 
पूवार् पृ य िहदं ुबंधूस, आप या देवालयाची वारही मकु्त कर याची स बुिद्ध आ ही पृ य िहदंूंना देवो ही 
मनोभावे क णा भाकणारा. 

आपला, 
 ज्ञाितबंधु िन धमर्बंधु 
 िव. दा. सावरकर 

र नािगरी िद.. १३ -३ -१९३१ 



 
 

मद्रास प्रांतातील काही अ पृ य जाती 
जातीभेदाचे आजचे ितर काराहर् व प िकती भयंकर आहे आिण यायोगे आप या िहदं ु रा ट्राची 

कशी छकले छकले उडली आहेत हे िवशिद या या कायीर् नुस या ताि वक वा सामा य िववेचनाने मनावर 
जो पिरणाम होतो यापेक्षा शतपटीने अिधक पिरणाम या या फुट िववरणाने होतो. का मीरपासनू 
रामे वरपयर्ंत िकती िभ निभ न जात, यां या उपजाती, पु हा या उपजातीं या पोटजाती, या जाती -
उपजाती -पोटजातीतील प्र येक जात, इतरांपासनू बेटीबंद, रोटीबंद, लोटीबंद झालेली! ‘जातीभेद’ हणताच 
बहुतेकांस यां या या ‘बहुशाखा यनंता च’ अशा िवषारी िव ताराची काही एक क पना येत नाही आिण 
यामळेु जातीभेदाने आप या िहदं ुरा ट्राची िकती अपिरिमत िवघटना केली आहे, िकती तुकडतेुकड ेपाडले 
आहेत आिण याचे पिरणाम िकती भयावह होत आहेत, याची पुसट अशी सदु्धा क पना येत नाही. 
‘जातीभेद’ हणताच बहुतेकां या टीपुढे नुसते चातुवर् यर् एवढाच अथर् उभा राहतो आिण ते हणतात, 
‘ यात हो काय! बुिद्धशाली वगर्, शिक्तशाली वगर्, धिनक िन िमक, ब स, चारच वगर्! आिण तो िकती 
सोिय कर मिवभाग! प्र येक रा ट्र या चार िवभागांत िवभक्त नसते का ?’ पण प्रथमतः प्र येक 
रा ट्रात या चार िवभागांना, रोटीबंदी -बेटीबंदी या दलुर्ंघ्य तटांना म ये उभा न ज मजातपणे पथृक 
केलेले नसते. कामापुरते ते वेगळे, पण सं याकाळी पु हा घरी येताच एकत्र राहणारे, एकत्र जेवणारे एका 
कुटंुबात िमसळून एकजाती होणारे कुटंुबीय असतात. मिवभाग सवर्त्र असले; पण मिवभागाने ितकड े
जातीिवभाग पडून रा ट्राची चार बेटीरोटीलोटीबंदी छकले उडालेली नाहीत! 

पण ‘जातीभेद’ हणताच - ‘चातुवर् यर्’ चारच काय ती छकले - हा अथर् जो बहुतेकां या मनात येतो 
तोच िकती चुकीचा आहे ही गो ट जातीभेद या सामा य नांवाचे फुटकळ िववरण, नुसते पिरगणन 
करताच प ट होते! चातुवर् यर् हणजे चार वणर् आिण जातीभेद हणजे कमीत कमी चार हजार जाती! 
‘ब्रा मणजात’ या सामा य नांवाने, नुस या ब्रा मण या जाती या ताि वक चचने ती एकच जात असा 
बोध वरवर होत राहतो; पण ितचे फुटकळ वणर्न क  लागताच, नुसती कोणकोण ब्रा मण ती नावे सांग ू
लागताच, ब्रा मणां याच पाचशे पोटजाती बेटीबंद, रोटीबंद कशा आहेत याचा एक िनराळाच सं कार 
मनावर झटपट होतो. तीच गो ट क्षित्रय या एक श दाची, वै य या श दाची, शूद्र या श दाची. 
हणजे जातीभेद या सामा य श दाने वा या या ताि वक चचने जो एकपणाचा वा फार फार तर 
चारपणाचा पुसट बोध होतो तो या जातीभेदाचे फुटकळ िववरण क  लागताच नाहीसा होऊन, चार 
जातीं या चारशे मोठमो या जाती, यां या उपजाती -पोटजाती चार हजार होऊन पडतात! 

तीच गो ट ‘अपृ य’ या श दाची. अ पृ य वगर् असा सामा य उ लेख केला हणजे मनाची कशी 
फसगत होते पहा! तो जसा काही एक गट आहे. पृ य नांवा या दसुर् या एका गटाने काय तो यांचा 



अ पृ यतेचा भयंकर छळ चालिवला आहे, इतकाच अथर् भासमान होतो. पण अ पृ य कोण कोण, या 
एका श दा या गोटात िकती जाती, उपजाती -पोटजाती भरले या आहेत आिण एक अ पृ यही दसुर् या 
अ पृ यास कसा अ पृ यच लेखतो, या पापाचा अिधकारी ‘ पृ य’ तेवढा नसनू अ पृ यही कसा असतो, 
हे या अ पृ य जाती या िववरणाने, फुटकळ वणर्नाने, जसे यानी येते तसे या श दा या नुस या 
सामा य उ चाराने वा ताि वक चचने येत नाही. 

जातीभेद वा अ पृ यता प्रभिृत सामा य श दा या उ चारासरशी जो अथर् वा अनथर् मनु या या 
मनाला साधारणतः प्रतीत होतो, याहून या या फुटकळ वणर्नाने वा पिरगणनाने िकती उ कटपणे 
मनावर ठसतो, ते एका दसुर् या उदाहरणाने दाखवू. ‘जातीभेदाने िहदं ुरा ट्राची छकले केली’ हे सामा य िन 
ताि वक िवधान वाचताच कोणा याही मनावर िहदं ुरा ट्रा या जातीभेदाने उडा या या छकलांचा आिण 
यायोगे झाले या भयंकर हानीचा जो पुसट ठसा पडतो तो पहा आिण ती छकले िकती, यांचे नुसते 
महारा ट्रापुरते ओझरते िववरण, नसुती जातींची नांवे उ चारताच जो यथात य ठसा उमटतो िन या 
हानीची िबनबोलता िकती भयंकर क पना येत ेती पहा. महारा ट्रातील जाती -देश थ, िच पावन, कर् हाड,े 
गोवधर्न, सामवेदी, पळसे, सार वत, शेणवी, कुडाळकर, भडंारी, मराठे, दैवज्ञ, कासार, िलगायत, 
सगंमे वरी वाणी, नामदेव िशपंी, भावसार िशपंी, कोकण थ वै य, देश य वै य, पाताणे प्रभ,ू साळी, 
माळी, को टी, तांबट, सोनार, धनगर, िजनगर आिण प्र येकी पु हा पोटजाती! एका ‘मराठा’ जात या 
एकेरी श दाचे िववरण केले तर शंभर पोटजाती! अ पृ य जात या एकेरी श दाचे िववरण करताच, एकेरी 
पेव फोडताच अ याच अ या िनरा या बाहेर पडा या तशाच जातीच जाती बाहेर पडतात. महार, चांभार, 
मांग, वडार. यां यात पु हा पोटजाती कोकण थ महार, देश थ महार, कोकणे चांभार, इतर चांभार! 
वर् हाडातदेखील पु हा पोटजाती असून या एकमेकात ‘उ च जाती’ आिण ‘नीच जाती’ हणनू पथृक 
पथृक! या अ पृ यातील एक जात दसुरीस अ पृ य मानणारी! या सार् या जाती बहुधा एकमेकांपासनू 
बेटीबंदीने िन रोटीबंदीने ज मा या िप यानिप या कधीही एकजात हो याचा सभंव नसले या! 

जातीभेदाने आप या िहदं ुरा ट्रा या पाडले या या अनेक तुक यांपैकी कोणतेही दोन तुकड ेएकात 
सांधणे अधमर् - पण या पडले या जातीं या शतशः तुक यांपैकी प्र येक िपढीत पु हा पोटतुकडे 
पाड यास पूणर् वातं य - तो धमर्! प्रभजुातीत एका या हातून गधंाचे कंचोळे पडले ते जाती बिह कायर् 
पाप ठरले. या पडले या कंचो याचा पक्ष उचलला ते िनराळे पडले - ‘कंचोळे प्रभु’ हणनू नवीन जात 
झाली! अशा जातीं या नुस या नांविनशी, फुटकळ वणर्नास ऐकताच या जातीभेदराक्षसा या िहडीस 
व पाचा जो बोध होतो, तो या याच नुस या ‘जातीभेद’ अशा एकेरी सामा य उ लेखाने कधीही होत 
नाही! 

ही झाली नुस या महारा ट्राची गो ट. पण िहदं ुरा ट्राची या जातीभेदाने कशी ददुर्शा उडिवली आहे 
याची क पना करायची तर िहदंु थानातील जातींचाही नामो चार केला पािहजे. साधारणतः महारा ट्रीय 
वाचकांस याची क पना नसत.े जातीभेदा या िव द्ध पाचशे पृ ठ सामा य िन ताि वक चचचा ग्रथं 



िलहूनही जो धक्का महारा ट्र वाचकांस बसणार नाही तो यास सार् या िहदंु थानातील िहदंूंम ये नुस या 
मोठमो या अशा िकती जाती आहेत यांची नुसती नामावळी ऐकून बसेल! नुसते ब्रा मण पहा - काि मरी 
ब्रा मण, पंजाबी, कनोजी, मारवाडी, गजुराथी, बंगाली, तेलग,ू तामीळ, ओिरसा, आसाम, मलबारी, कानडी 
असे अनेक प्रांितक भेद! यांत पु हा शैव - वै णव कुलीन - अकुलीन, शाकाहारी, मांसाहारी बा मण; 
यात पु हा अडंी न खाणारे िन खाणारे ब्रा मण, बोकड खाणारे पण क बडी न खाणारे, मासे खाणारे पण 
बोकड न खाणारे ब्रा मण! यां या िभ न जाती - रोटीबंदी, बेटीबंदी! क्षित्रयांची तर गो टच नको! तीच 
वै यांची गत. जातीभेद हणतात चातुवर् यर् - चार तुकड ेतेवढे समजणारांची केवढी भयंकर चूक होते ती 
पहा! चातुवर् यर् हणजे ब्रा मण एक गट, एकच तुकडा, पण या ब्रा मण श दाची फोड क  जाताच 
पाचशे मोठमो या मखु्य जाती! प्रांत िततक्या जाती, पंथ िततक्या जाती, भाषा िततक्या जाती, धंदे 
िततक्या जाती - रोटीबंदी -बेटीबंदी याचे नांव आजचा जातीभेद! कसले घेऊन बसला आहात चातुवर् यर्! ते 
कधीच मेले! जे आहे ते चतु कोिटव यर्! 

या जातीभेदराक्षसाने आप या िहदं ुरा ट्रा या िवराट शरीराचे हे शेकडो तुकड ेकसे उडिवले आहेत ते 
नुस या ताि वक चचपेक्षा ते तुकड ेएकेक मोजनू फुटकळपणे दाखिव यानेच खरी क पना ये यास सलुभ 
जाते, हणनू मधूनमधनू महारा ट्रास अपिरिचत अशा अ य प्रांतांतील जातींची नांवे िन थोडी मािहती 
देणे िजतके मनोवेधक िततकेच दयिवदारकही होईल, जातीभेदाचा यावा तसा ितटकारा येऊ लागेल, 
या तव तशी मािहती दे याचा य न होणे अव य आहे. या िदशेने आज थोडी मािहती देत आहो. यातही 
मी मद्रास या अ पृ य जातींचीच प्रथमतः िनवड यात हेतु हा की, जातीभेदाची जशी िशसारी यावी तशीच 
यात या यातही जी अ यंत अ या य िन आ मघातक अ पृ यता ितचेही घातक प िन ित या योगे 
होणारी िहदं ुरा ट्राची जी भयंकर हािन ितची जर ओकारीच यावी! पृ यांनाच न हे तर, अ पृ यांनाही 
पटावे की, अ पृ यते या पापाचे तेही वाटेकरीच आहेत, यांना इतर पृ य जसे कु यासारखे हडहड 
करतात तसेच तेही वतः पृ य बनून यां या खाल या जातींना िशवत नाहीत, कु यासारखे हडहड 
कर यास सोडीत नाहीत! दसुर् या या नांवाने खड ेफोडताना या अ पृ यांनी वतः या नांवेही खड ेफोडावे. 
दोषी सारे -सारे िमळून तो दोष दरूवावा हेच उिचत. जी जी िशवी अ पृ य पृ यांना देतात ती ती या 
अ पृ यांना वतःलाही िदली जाते हे यांनीही िवस  नये! 

मद्रासमधील काही अ पृ य जाती! 
चे म (पुिलया): ही अ पृ य जाती मलबारात राहते. उ तर मलबारात राहतात यांना पुिलया 

हणतात आिण दिक्षण मलबारात वसतात यांस चे मा. हणजे एका चे मा जाती या थानपर वे दोन 
मखु्य जाती झा या. पण एव यानेच सपंत नाही. या दोन उपजातींपैकी चे मा जातीत २९ पोटजाती. 
कनक्का चे मा, प ला चे मा, एलारेन, रोलन, बुडान प्रभिृत पड या आहेत आिण पिुलयात १२ पोटजाती 
आहेत! यांपैकी चे माअरया हे वतःस पुिलया जातीहून उ च समजतात. ते सारे चे मा लोक ब्रा मण -
क्षित्रयांकडून अ पृ य मानले जातात; शूद्रही यांना िशवत नाहीत. ती अ पृ यता इतकी कडक आहे की, 



परंपरेप्रमाणे िनयम हटला की, चे मा अ पृ याने ब्रा मणांपासनू ९० फूट अतंरावर आिण नायर प्रभिृत 
अब्रा मणांपासनू ६४ फूट अतंरावर उभे रािहले पािहजे. या अतंरा या आत वाटेने देखील याने 
ब्रा मणशूद्रािदकांजवळ येता कामा नये, नाही तर िवटाळ होतो! आप या इकड ेसावली तेवढी पडू देऊ नये 
इतकी िढली झालेली अ पृ यता हणजे या मद्रासी अ पृ यते या मानाने एक वरदानच हणावयाचे. जर 
कोणी चे मा अ पृ याजवळ या अंतरा या आत बोलला तर या ब्रा मणशूद्रास नान क न प्रायि चत 
घ्यावे लागते. काही थली यांना बाजारात देखील प्रवेश नाही, मग तलावाची िन गावची गो ट दरू! 

ब्रा मण शूद्र प्रभिृत पृ यांकडून या चे मांचा चाललेला हा अपमान िन पीडा ऐकून यांची दिलत 
हणनू िजतकी दया करावी िततकी थोडीच आहे! मग वतः इतके नीच िन दिलत झालेले हे चे मा 
अ पृ यसदु्धा या पुला, पिरया, नबादी आिण उ लदन जाती या लोकांना अ पृ य मानतात, यांची दया 
िकती करावी! क्षित्रय प्रभिृत ‘ पृ य’ जसे चे मांना पीडतात िन यांना िशवणेही पाप समजतात तसेच 
वरील पिरया, पुलादी प्रभिृत जातींना तेच चे म पीडतात िन यांना िशवणेही पाप मानतात! वरचे जी 
पीडा िन नीचता यां यावर लादतात याच पीडचेा िन नीचतेचा बोजा हे चे म खाल यावर लादनू 
वतः या वर याकडून होणार् या अपमानाची भरपाई खाल यांचा अपमान क न भ न काढतात! यामळेु 
ब्रा मणक्षित्रयांनाच तेवढे प्रपीडक हण यास यांस त ड नसते; कारण याच शासना या आधारे ते 
अ पृ य वतःस उ च समजनू यां या खाल या जातीचे ब्रा मण क्षित्रय बनतात; यांस िशवणेही पाप 
मानतात! अ पृ यते या कु्ररतेसाठी जी जी िशवी अ पृ य पृ यास देतो, ती ती अशी परत यां याही 
डोक्यावर येऊन आदळते; कारण प्र येक अ पृ य जात दसुर् या को यातरी खाल या जातीस अ पृ य 
मानीत असते. अगदी सग यां या खालची जात कोणची ते सापडून काढ याचे काम तर शेषाची टाळूच 
शोधून काढणारे एखादे पाताळयंत्र काय ते क  जाणे! 

हे चे म लोक उ चवणीर्यां या शेतीचे सारे काम करतात. या वामी या पदरी हे असे राहतात 
यांचे ते वशंपरंपरा कृषक होऊन पडतात. दसुर् या या शेतावर वाटेल ते हा नोकरी करणे यांना दघुर्ट. त े
शेतीत बांधलेले असतात. या चे माचे लग्न हावयाचे तर याला दहा पये आप या वामीस देऊन 
अनुज्ञा िमळवावी लागते. हे चे म आप या त्रीस िवकूही शकतात. सन १८४१ पयर्ंत तर मलुगा साडतेीन 
पयांना िन मलुगी तीन पयांपयर्ंत यां यांत िवकली जाई. 

हे चे म लोक अगदी प्राचीन काळी मलबारम ये लहानमोठी रा ये करीत असावेत असा 
इितहासज्ञांचा अिभप्राय आहे, चेरनाद्र ही अशाच एका राजाची राजधानी होती. पुढे ते पराभतू होऊन 
जे यांशी यांचे हाडवैर जुपंले िन याचा पिरणाम यांची अ पृ यता ही असावी. यां या पुला, चे मा 
प्रभिृत काही पोटजाती गोमांस खातात. यांना अ पृ य चे मां या इतर जातीही अ पृ य मानतात. चे  
श दाचा अथर् शेत असाच आहे. यांचे आजचे मखु्य धंदेही शेतीचेच. याव न पूवीर् हेच या भमूीचे धनी 
असावे. पुढे भमूीचे वािम व दसुर् याकड ेजाऊन हे केवळ भदूास (Serfs) होऊन बसले असावे असा एक 
तकर्  आहे. 



चे मा िन पुिलया िहदंधुमीर्य, देवीदेवपूजक, परकुट्टी, कमरकुट्टी, चयन प्रभिृत यां या िविश ट 
देवतापूवर्ज यांचीही पूजा ते करतात. ककर्  आिण मकर संक्रा तीस ते ओनम ्(ॐ ?) िन िव णभुगवानांचे 
चरणी प्रसाद वाहतात. यां या िववाहिवधीत वदृ्धांवर तांदळुांचा मारा करतात. आिण ‘मगंलम’् नांवाचा 
सं कार झाला की लग्न लागते. चे मची त्री यां याहून यांना तेही अ पृ य समजतात या पिरया 
प्रभिृत जातींशी सबंंध ठेवताना आढळली, की जातीबिह कृत होते -आिण अथार्तच इसाई िन इ लाम 
यां या पंजांत अचानक सापडते! सन १९२१ या िशरगणतीप्रमाणे यांची सखं्या - चे मा अडीच लक्ष िन 
पुिलया पावणेतीन लक्ष होती. हे चे म लोक आपली पे्रते गाडतात. 

होिलया : - हे मलबार या वर दिक्षण कानडात मखु्य वे राहतात. होला श दाचा अथर् भिूम, 
यापासनू यांचे होिलया हे जातीवाचक नांव पडले. चे मा या श दाचा अथर् जसा भिूमधर तसाच या 
होलीयांचाही. इतकेच न हे तर, चे मांची प्राचीन रा ये मलबारम ये होती, तशीच होिलयांची दिक्षण 
कानडांत होती. अथार्त ् यांची भिूम िवजयी लोकां या हाती गेली ते हा हे केवळ भिूमदास होऊन बसले 
हेही आपली पे्रते गाडतात. हेही अ पृ य. हेही उ चवणीर्य भू वामीं या कृषीचे काम करतात. क्विचत ्
पोटधंदे हणनू कपड े िवणतात, मासेमारी करतात. यांचे मखु्य दैवत िशव िन ग्रामदेवता. एक 
आ चयर्कारक चाल यां यात आहे. ती अशी की होिलयांचा पशर् वा प्रवेश ब्रा मणव तीत झाला तर जसे 
ब्रा मण अपिवत्र होऊन प्रायि चत घेतो तसेच जर ब्रा मण चुकून होिलयाव तीत िशरला तर होिलया 
लोकही आपली व ती बाटली असे समजनू ती शुद्ध कर याचा एक सं कार करतात! यां या एकंदर 
रीितभाित, अगंलट, इितहास, याव न हे कानडांतील होिलया, मलबारांतील चे मां याच जातीचे असनू 
प्राचीन काळी यांचे पूवर्ज एकच असावे असे अनुमानणे भाग पडते. यांची सखं्या सन १९२१ या 
िशरगणतीप्रमाणे पाउणेसात लक्ष होती. 

प ला : - ही अ पृ यांतील ितसरी मोठी जात. तंजोर, ित्रचनाप ली, सलेम िन कोइमतूर िज यांतून 
वसलेली आहे. प ला श दाचा अथर् खोलभिूम. यांचा धंदाही खोलगट भमूीत तांदळुािदक शेती करणे. 
याव न कानडातील होिलया िन मलबारातील चे माप्रमाणे हेही पूवीर् या भमूीचे धनी िन नंतर यांचे 
िवजेते भू वामी झा यावर यांचे भदूास झालेले असावे असे तिकर् ले जाते. पृ यां या गावात हे राहू 
शकत नाहीत. गावाबाहेर यांची वाडी झोप यांची असते. तीस प लाचेरी हणतात. यांची जातीसं था 
िचवट िन आ चयर् वाट यासारखी सघंिटत आहे. प्र येक गावी तीनचार जण ‘मिुखया’ असतात ते पंच. 
यां यात एक अ यक्ष तो ‘ना तुमु पन.’ एक ‘अडुमिप लची’ चपराशासारखा पंचायती या वेळी सवार्ंस 
जमिवणारा, आज या भाषत ‘प्रतोद’ (Whip). यां या जातीचेच हावी, धोबी वतंत्र असतात. जातीिनयम 
मोडील यास जाती युत करतात िन याचे काम हे हावी, धोबी कोणी करीत नाहीत. हे लोक िशव िन 
ग्रामदेवता भजतात. सन १९२१त यांची िशरगणती नऊ लक्षांजवळ होती. 

पािरया, माल आिण मािदगा : - या मद्रासकडील अ पृ यां या उरले या दोन मो या जाती. 
पािरयांत काही नगारा वाजिवतात. पण बहुतांश लोक चे मा, होिलमा िन प ला या वरील जातींप्रमाणेच 



शेतकी क न शेता या ध याची बांधलेली. नोकरी िप यानिप या करतात. माल िन मािदगा हे तेलग ु
प्रांतांत िन पािरया हे तामील प्रांतांत बसतात. यां या आपसात रोटीबंदी, बेटीबंदी प्रभिृत जातबं या 
आहेतच हे सांगणे नकोच. हे काली, िशव, िव ण ुआिण ग्रामदेवता पुजतात. गे या िशरगणतीत पािरयांची 
सखं्या चोवीस लक्ष, माल चौदा लक्ष, मािदगा सात लक्ष अशी होती! 

दिक्षण कानडातील होिलया, मलबारातील चे मा, तंजोरकडील प ला, तामील प्रांतांतील पािरया िन 
तेलग ुभागांतील माल -मािदगा या पाच जाती हणजे ‘पचंम’ जात! या पाच मोठमो या अ पृ य 
जातींची एकंदर सखं्या साठ लक्षांवर जाते! युरोपातील तीनचार पोतुर्गीज, डे माकर् , ि व झलर्ंड रा ट्रांइतके 
हे सखं्याबळ! अधीर् इटली! इतके हे आप या िहदं ु रा ट्राचे सखं्याबळ आज आप यापाशी असनू नसनू 
सारखे झाले आहे! या अ पृ यते या महारोगा या खाईत आ हीच आपण होऊन यांना िपचत ठेवीत 
आहोत, मतृप्राय क न ठेवीत आहोत! ते अ पृ य आहेत इतकेच न हे, तामील प्रांतातील चोवीस लक्ष 
पािरयांपैकी बहुतेक जाती मद्रासीय सनात यांम ये अ पृ यच न हे, तर अ य!! समज या जातात. 
यां या पशार्नेच न हे, सावलीनेच न हे तर नसु या दु न िदस याने िवटाळ होतो! नान करावे लागते 
यांचा श द कानावर पडताच जेवण िवटाळते! मागार्ने जर क्विचत ्दरूवर पािरया उ चवणीर्यासमोर येत 
असला तर तो पािरया च कन आपले त ड पदराने झाकून घेईल; कारण तो अ य! केवळ अ पृ यच 
न हे! तो िदसताच उ चवणीर्य िवटाळतील, या पािरयास बहुधा गांवातून हाणमारही होईल! 

या पाची अ पृ य िन अ य जाती मळू एकजात हो या हे बहुतेक इितहासज्ञ समाजशा यांचे मत! 
या एका कृषक जाती या पाच जाती, प्रांत िन भाषापर वे झा या. या पांचा या प नास िन प नासां या 
पाचशे! अ पृ यांतही अनलुोम, प्रितलोमा या सरु् यांनी बोकडाचा बळी कापावा तसा - समाज, रा ट्र कापून 
कापून तुकड ेतुकड ेउडिवले! पृ य अ पृ यांस िशवणार नाही, त ड बघणार नाही! अ पृ यही शाल या 
अ पृ याला िशवणार नाही, त ड बघणार नाही या सार् या पाचशे जाती ज मजात पथृक्, रोटीबंद, 
बेटीबंद! 

हाय हाय! अशा आम या या लोकांत कसली सघंटना िन कसले ऐक्य होणार! छेः छेः! िहदंरुा ट्राची 
सघंटना जर हवी, आज या पिरि थतीशी टक्कर दे यास समथर् असे जातीवंत ऐक्य हवे, तर हा 
ज मजात जातीभेदाचा राक्षस प्रथम मारलाच पािहजे आिण यास मारणे इतके सोपे की, ‘मर’ हणताच 
तो मरतो! केवळ आम या इ छेत याचे जीवन आहे! याचाच उलट िसद्धा त हणजे केवळ आम या 
इ छेत आमचे मरण आहे! नुसती अ पृ यता काढून भागणार नाही या िवषारी शाखेचे मळू जो 
ज मजात जातीभेदाचा िवषवकृ्ष तोच मळुासदु्धा उखडून टाकला पािहजे. 

जोवर या जातीभेदास आ ही आम याच इ छेने आम या रा ट्रा या कंठास नख लावू देत आहो, 
तोवर आ हांस मार याचे काम शत्रलूा करावयास नकोच; आ ही आपण होऊनच मरत आहोत. 
मद्रासमध या या पांची अ पृ य जातीत इ लाम िन इसायी िमशने दोहो हातांनी आमचे सखं्याबळ 
लटुीत आहेत यांत काय आ चयर्! नसु या इसायी लोकांनी प नास हजारांवर अ पृ यांस दोन चार वषार्ंत 



िख्र ती केले! मोपला मसुलमानंसारख्या अडाणी जातीही अ पृ यांना धडाधड बाटवीत आहेत. या 
िवपक्षा या नांवाने रडून आता काहीही होणार नाही. जी दःुि थती मद्रासची तीच सवर्त्र! 

जर आ ही िहदं ु या ज मजात जातीभेदाचा आमलूात उ छेद क  तरच त ! रा ट्र हणनू, धमर् 
हणनू यापुढे जग ूशकू! दसुरा उपाय नाही!! 

  



५. हा आनुवंश, की आचरटपणा? की आ मघात? 
आप या िहदं ु रा ट्रात आज या सह त्राविध जाती -ऊपजाती -पोटजाती पोटपोटजाती पडले या 

आहेत, या सार् या जण ूकाय आनुवंशा या (Heredity) सिृ टिनयमांचा अ यंत सखोल अ यास क न 
को या महान ्समाजशा त्रज्ञ पु षाने गिणतागत को टकात आखून, रेखून मग पाडले या आहेत; यां या 
प्र येक गटाचे रक्तबीजगणु हे अ य गटा या रक्तबीजगणुापासनू िभ न आहेत, असे जण ूकाय अगदी 
अ ययावत ् प्रयोगशाळेत ते रक्तबीजगणु थब थब परीकू्षन ठरिवले आहे. याचे याचे रक्तबीज 
आनुवंशिवज्ञाना या कसोटीने सकंीणर् झाले असता सतंित िनकृ ट िनकृ टतरच होणार असे प्रयोगा ती 
ठरले, यांचे यांचेच गट िनरिनराळे केले आहेत आिण या तव आज या या सह त्राविध जाती -उपजाती 
-पोटजाती -पोटपोटजाती मोड याने समाजशा त्राचे कंबरडच मोडून जाणारे आहे असा आभास काही लोक 
आजकाल या शा त्रातील मोठमोठे Heredity Eugenics प्रभिृत गालफुगाऊ श द वारंवार उ चा न 
उ प न करीत असतात! 

पण हा आभास िकती खोटा आहे याचा अगदी िनिवर्वाद पुरावा आज या हजारो जातीपातींची वीण 
वाढलेली आपणांस िदसत आहे; यांपैकी िक येकांची पथृक पथृक उ पि त पािहली असता सहज िमळू 
शकतो. कोण याही रक्तबीजाची थब थब परीक्षा प्रयोगशाळेत होऊन अमकु कुळाचे रक्तबीज हीन ठरत 
आहे हणनू याची जात आ ही िनराळी करतो, असा उ लेख एखा या समाजशा त्राज्ञाचा वा 
आनुवंशिवज्ञानाचा असलेला पुराणात यां या प्रकरणी मळुीच सापडत नाही, अशाच हजारो पोटजाती 
आहेत; इतकेच न हे, तर या पोटजाती वा जाती कशा झा या यांची जी उपपि त वा उ पि त पुराणात 
िदलेली आहे, तीत वरील प्रकार या शा त्रोक्त परीके्षची लवलेश सचूनासदु्धा नसनू िदलेली कारणे िन वळ 
भाकडकथाच काय या आहेत! 

याहीपेक्षा िनणार्यक पुरावा असा. पुराणांची पाने मदु्रणकलेने मोजनू वरचा पुठ्ठा या पोथीवर जे हा 
इतका पक्का बांधला की, यापुढे एकदेखील अनु टुप या पुराणात घुसड यात जागाच उ  नये, या 
पुराणरचने या इित ी काळानंतर अगदी अवार्चीन काळापयर्ंत या जातीची पु हा शकले उडत रािहली िन 
ती शकले वतंत्र न यान या उपजाती बनत चालली, यां या उ प तीची मािहती अगदी साधार िन बहुधा 
सरकारी कागदपत्रांतूनच न दिवली गेलेली आहे. या अगदी ऐितहािसक मािहतीव न तर हे प टच होत 
आहे की, रक्तबीजांची शा त्रोक्त परीक्षा होऊन आनुवंशा या टीने समाजात उ तम सतंतीची भर पडावी 
अशा कोण याही हेतूने या आज या जातीपाती वेगवेग या केले या नसनू यां या फाटाफुटी ‘तू मांस 
खातोस की नाही ?’ ‘तू शैव की वै णव ?’ ‘तू उ याने िवणतोस की बस याने ?’ ‘ता या दधुाची साय 
काढतोस का तापिवले या ?’ ‘तू नािशक िज यात राहतोस की नागपूर ?’ अशा अ यंत हा या पद 
मतिभ नतेने एकमेकांवर बिह कार पडून या होत आ या आिण एकेक जातीचे तुकड ेउडत न यान या 
काय या जाती पडत चाल या. 



हात या काकणास आरसा कशाला ? आज चाल ूअसले या या हजारो िभ निभ न रोटीबंद, बेटीबंद 
जातीपातीं या उ प तीिवषयीची काहींची जी मािहती पुराणांतील भाकडकथांत िदली आहे आिण काहींची 
जी अगदी ऐितहािसक कागदपत्रांत न दली आहे, यांचींच काही उदाहरणे खाली देऊ. याव न हे 
अनायासच उघड होतील की, अशा शेकडो जातीपातींचा उगम कोण याही आनवुंशरक्तबीजािद शा त्रीय 
परीक्षा प्रभिृत वैज्ञािनक त वात झालेला नसनू तो झालेला आहे िन वल भाकडकथात िन आचरटपणात! 

हो, िन वळ आचरटपणात! या श दापेक्षा दसुरा योग्य श दच ती कारणे एकत्र उ लेखावयास 
सापडणार नाही. आचरटपणा हणजे आचारांचे बा कळ तोम! उभे गधं का आडवे गधं! कोणी उ या 
गधंा या वै णवाने आडवे गधं लावले की, झालाच तो एकदम जातीबिह कृत! या याबरोबर याचे घर, 
जो जो या याशी खाईल, िपईल तो तो, की यांची बनली एक नवीन पोटजात! आिण जात हणजे 
रोटीबंद, बेटीबंद. रा ट्रा या एकसधंी, एकजीवी देहाचा आणखी एक तकुडा टाकलाच तडकन ्वंशपरंपरा 
तोडून! केवळ गधं लाव यात प नास िप यांपूवीर् कोणा दहापाच यक्तींची चूक झाली हणनू! शेकडो 
जातींचे तुकड े पडून आज या शकेडो िभ न पोटजाती उ प न झाले या आहेत -अगदी अशाच 
आचरटपणापायी! 

कोणाला ही अितशयोिक्त वाटत अस यास ही एक अगदी अवार्चीन िन कागदोपत्री पुरा यातही 
सापडणारी, एका उपजाती या ज मपित्रकेची न द पहा! 

(१) ‘कंचोळे’ प्रभचूी जात का आिण कशी झाली ? 
ती ग मत अशी! सरासरी दीडशे वषार्पूवीर् पाठारे प्रभ ूजातीत एक लग्न समारंभ होता. पाठारे प्रभ ू

जातीची एकजात सवर् वर् हाडी मडंळी मडंपात जमली. जातीचा एकजीवीपणा वाढून अिधक सघंिटत हावी 
अशासाठीच हे सामािजक िन धािमर्क समारंभ योिजलेले असतात. मडंपात जातीचे इ ट सगेसोयरे 
जमताच रीतीप्रमाणे गधं लाव यासाठी एक त ण गहृ थ कंचोळे (गधंपात्र) घेऊन सभेत आला. गंध आधी 
कोणास लावावे हे नक्की न कळ यामळेु याने या पिह या गहृ थास गधं लावले या यािव द्ध अग्रमान 
सांगणार् या गहृ थाने प्रितपादन करताच गधंा या अग्रमाना-िवषयी कडाक्याचे भांडण जुपंून ग धळ 
माजला. यात या गधं लावणार् या त णाचीही ओढाताण होत रािह यामळेु तो वैतागला िन गधंाचे ते 
कंचोळे तसेच खाली फेकून देऊन सतंापाने मडंपाबाहेर िनघनू गेला. 

एका लग्ना या एका मडंपात जमले या एका वर् हाडी मडंळींतील हे यःकि चत ्भांडण -गधं सो याला 
सोडून गो याला लावले, गधंपाळे, ते कंचोळे, एका त ण मनु याने खाली फेकले. ही दीडशे वषार्पूवीर् 
घडलेली एका त णाची एक अित क्षु लक चुकी! आिण ितचा पिरणाम ? एका एकगटी पाठारेप्रभ ूजातीचे 
दोन तुकड ेहोणे! वंशपरंपरा रोटीबंद, बेटीबंद! एक नवीन जात फुटून िनघणे!! 

या गधंपाळे फेकून गेले या त णास िन अग्रमानासाठी भाडणंार् या यांनी गधं न लावले या मडंळीस 
उलट पक्षाने दंड केला. कसला ? यां या वयैिक्तक अपराधासाठी काही देहदंड वा द्र यदंड ? न हे! दंड 



हटला की जातीबिह काराचा! जाती -बिह कार हटला की यां याशी कोणी जेवू नये, कोणी िववाहू नये! 
रोटीबंदी, बेटीबंदी! बरे ती तरी या यक्तीपुरती न हे. यां या य चयावत ् वंशजां या िप यानिप या 
चालणारी! एकाने दीडशे वषार्पूवीर् एक गधंाचे कंचोळे फेकले या एका या अपराधासाठी दंड, या या 
िप यान ् -िप यांस! यां याबरोबर खाणार् यािपणार् या सवार्ंस!! यां या ज मले या मलुाबालांस; न 
ज मले या सतरा या भावी िपढी या मलुाबाळांना!!! हा खाक्या आम यात शतकोशतके चालत आलेला 
आहे! शेकडो उपजाती, पोटजाती, पोटपोटजाती अशा पडत आले या आहेत! 

या गधंाचे कंचोळे फेकले या त णावर िन याचा पक्ष घेणार् यांवर या लहानशा मडंपात जो 
बिह कार पडला, याची बातमी पाठारेप्रभूं या िनरिनरा या गावी जसजशी पोचत गेली, तसतशी गावोगाव 
ती बिह कार -प्रितबिह काराची याद पसरत गेली. शेवटी या बिह कृतांची एक ‘कंचोळे’ प्रभ ूनांवाची 
पोटजात बनली! ते आपसात जेवतात, आपसात मलुी देतात घेतात. या दोन जातींना पु हा एकवट याचे 
य न कर यात आले; पण काही उपाय चालेना. बॅ. जयकर प्रभतृींनी अगदी अलीकड े देखील हे प्रय न 
क न पािहले, पण फुकट. 

आज जर कोणी अेका मनु याने एखा या सघंाचा, मडंळाचा वा नगरसं थेचा एखादा िनयम मोडला, 
तर या यक्तीस फार तर दंड होईल; पण जर को या यायाधीशाने अगदी चोरीसारखे अपराधसदु्धा 
पु हापु हा करणार् या चोराला िशक्षा िदली की, यालाच न हे तर या या ज मले या मलुांना, या या न 
ज मले या नातवापणतवा -पडपणतवांना स तर िप यांपयर्ंत तु ं गात टाकावे वा दंड करीत राहावे, तर 
आपण या यायाधीशास भ्रिम टालयातच Lunatic Asylum बंद क . 

परंतु अगदी तशीच रानटी पद्धत आपण आप या जातपंचायतील आडदांड याय -िनवा यातून 
शतकोशतके चालिवलेली असनू या अ यायी िविक्ष तपणालाच ‘सनातन धमर्’ ‘िश टाचार’ प्रभिृत नांवांनी 
गौरवीत आलो आहोत. 

काहीही क्षु लक गो ट जातीपाती या ढीिव द्ध घडली की, लगेच जातीबिह काराची िशक्षा या 
यक्तीला वा पक्षाला दे यात येते आिण जातीबिह काराची ही िशक्षा या यक्तीपुरतीच न ठेवता 
वंशपरंपरा चालत राहते. यामळेु या एका जाती या हटकून दोन जाती होतात! जातीचे सघंिटत बळ 
कमी होते आिण जातीबिह कार हणजे रोटीबंदी िन बेटीबंदी हाच अस याने, रा ट्रा या अखंड जीवना या 
सतत ओघाचीच खंडिवखंड तुटक डबकी होऊन पडतात! यक्ती या अपराधासाठी रा ट्रास दंड पडतो! या 
मळू या क्षु लक वा मो या वैयिक्तक अपराधामळेु रा ट्राची जी हािन होते, याहून शतपट अिधक हािन 
या अपराधभरपायीसाठी केले या दंडामळेुच होते! ती कशी याचे हे वर िदलेले कंचोळे प्रभू या 
पोटजाती या उ प तीचे अगदी अवार्चीन उदाहरण प ट करीत नाही काय ? 

कंचोळे फेकले ते हा यातील गधं सांडले, एकदोघांचा अपमान झाला हा अपराध! या अपराधापायी 
सांडले या िशपलीभर गंधाने वा को या य:कि चत एकादोघा गावठी मानकर् यां या अपमानाने रा ट्राची 
काय हािन झाली होती याचा िवचार करा आिण तो अपराध घडू नये हणनू जातीबिह कारा या दंडापायी 



एका जाती या रक्तबीजा या भाऊबंदांत वंशपरंपरेचा सबंंधिव छेद, मम विव छेद होऊन दोन िभ न जाती 
झा यामळेु रा ट्राची जी हािन झाली ितचा िवचार करा! हणजे उठ या बस या जातीबिह काराची, 
रोटीबंदी -बेटीबंदीची िशक्षा देणार् या आम या बा कळ सवयीचे घातक पिरणाम चटकन ् यानात येतील! 

आता गधंाचे कंचोळे दीडशे वषार्ंपूवीर् एका त णाने फेकले यापायी पाठारे प्रभू या एकसिंध जातीचे 
दोन तुकड ेपडले. यात रक्तबीजा या वैज्ञािनक परीके्षचा वा आनुवंशा या कसोटीचा लवलेश तरी सबंंध 
येतो का ? पाठारे प्रभूतंून फुट यानतंरही कंचोळे प्रभ ूअजनूही, अितशय अडचण पडते तरी, आपली लग्ने 
आपसातच करीत आलेले आहेत! िभ न रक्तबीजाचा प्र नच काढणे शक्य नाही. केवळ गधंाचे कंचोळे 
एकाने दीडशे वषार्ंपूवीर् फेकले, एवढेच कारण! आिण पिरणाम एका जाती या रोटीबंद, बेटीबंद अशाच 
वंशपरंपरा दोन जाती पाडणे! आता सांगा, हा आनवुंश की, िन वळ आचरटपणा की, भ्रिम ट आ मघात ? 

अशाच अ यंत क्षु लक मानपानािद गावढळ क पनांवारी तंटे होऊन आिण जातीबिह कार एकमेकांवर 
पडून एका जाती या दोन जाती, यां या चार जाती कशा पडत गेले या आहेत याची साधारण मािहती 
िरसले, ए नोवेन प्रभिृत लेखकांनी िदलेली आहे. िशरगणती करणार् या अ यास ूअिधकार् यांची ही मािहती 
कोणीही उघ या डो यांनी जर वाचली, तर याची िनि चित पटेल की, िहदं ुरा ट्राचे जातीपातीपायी हे जे 
हजारो रोटीबंद, बेटीबंद तुकड ेतुकड ेपडलेले आहेत, यांतील शेकडो जाती अशाच िन वळ आचरटपणामुळे 
पड या. आनुवंशािदक कस याही वैज्ञािनक कसोटीने कोणी बु या आखून रेखनू या पाड या असा 
आभास उ प न करणे िन वळ कुभांड होय! 

कोणी हणेल की, ही गो ट िहदंूं या या अवार्चीन पाखंड कालात पडले या जाती -पातीिवषयी खरी 
असली तरी आम या पोथीपुराणां या कालािवषयी खरी नाही. या वेळी जाती पडत या आनुवंशािद 
समाजशा त्रीय कसोटीने, रक्तबीज पारखूनच पाड या जात अस या पािहजेत, असे जर कोणास वाटेल, 
तर याने एकदा पुराणांतून िन पो यांतून अनेक जातीं या िदले या उपप या पहा या! या तर इतक्या 
भाकड िन मखूर्पणा या आहेत की, यापेक्षा वर िदलेली ऐितहािसक मािहतीच कमी मखूर् नसली, तर 
िनदान अिधक प्रामािणक तरी असतेच असते! उदाहरणाथर्, एक हजार वष तरी जाती या अि त वाचा 
उ लेख सापडतो; ित या उ प तीिवषयी सं कृत पोथीपुराणां या कालांत काय वणर्न िदलेले आहे ते पहा! 

(२) भडंारी जाती या उ प तीिवषयी पोथीपुराणांतील मािहती 
भडंारी जातीिवषयी ब्र मो तरखंड िन कथाक पत  या पो यापुराणांत असे सांिगतले आहे की पूवीर् 

एकदा ितलकासरू नांवाचा दै य फार मातला. महादेवासही फार पीडा झाली. ते हा महादेवाने यास दंडून 
घा यात घातला िन नदंीस आज्ञािपले ‘िफरव तो घाणा िन िपळून काढ या दै याला!’ नंिद घा यास 
याप्रमाणे िफरवीत असता इकड े महादेव थक यामळेु ‘हु श’ क न जो खाली बसतात तो यां या 
कपाळाव न एक घामाचा िबदं ुखाली गळला आिण यातून त काल एक पु ष उ प नला! यास पाहताच 
शंकर हणाले, ‘तुझ ेनांव भावगणु! कारण तू माझी तुित करीत उभा आहेस! जा, मला तहान लागली 



आहे, प्रथम पाणी आणनू दे!’ (शंकरा या जटेत असणारी पितसेवािनरत भागीरथी या प्रसगंी तीथर्यात्रेस 
कुठे तरी गेली असावी; नाही तर पा याची इतकी टंचाई महादेवास भासती ना, हे उघड आहे!) भावगणु 
हणाला, ‘देवा, शीतोदक कुठून आण ू ? इथे तर कुठे देखील त े नाही.’ असे ऐकताच शंकराने 
इ छामात्रेक न एक झाड उ पािदले तेच हे नारळीचे झाड! (वन पितशा त्रज्ञांनी नारळी या झाडाचीही 
उ पि त यानात ठेवावी. या कथेने आनुवंश िव येतच काय पण वान प य िव येतही ही भडंार् यांची 
उ पि त सांगनू भर टाकली आहे.) आिण नारळी या झाडावर इ छामात्रेक न सरुामधुर फळे उ पािदली. 
ते हापासनू नारळीला ‘सुतात ’ हणतात. भावगणु लगेच या झाडावर चढला आिण याने ती सरुाफळे 
आणनू, सोलनू, त डावर कोयतीचा टवचा मा न ती महादेवास यावयांस िदली. (मनु य -झाड -फळे 
इ छामात्रे उ प न करणार् या महादेवाला तहान लागताच त डात या त डातच सरुा का उ पािदता आली 
नाही वा झाडावर या फळाला भावगुणाने वर चढून तोड या या आधी, खाली का आणता आले नाही, 
देवच जाणे!’) प्रस निच ते महादेव भावगणुास हणाले, ‘जा अलकावती या भांडारावर तू अिधकारी हो, 
जा! ते हापासनू यास ‘भांडारी हण ू लागले! आिण शकंर सरुात ची सरुाफले िपऊ लागले. ( या 
िदवसापयर्ंत भांग प्रभिृत पदाथर्च काय ते भगवान सेवीत असत; पण भडंारी भावगणुाची ओळख होताच 
भगवान ्सरुाही िपऊ लागले. सगंतीचा पिरणाम! दसुरे काय!) 

पण इतक्यात या सदेुवा या झाडाव न घस न, नारळी या झाडाव न मनु य आपटावा तसा, 
भावगणु भांडारी खाली ददुवा या दगडावर आपटला. कारण पावर्तीदेवी याला भांडारातील सोने पािरतोिषक 
यावयास आत गेली असता, एक ब्रा मण ितथे आला. यास पाहताच भावगणु भांडारी आतला पाट या 
ब्रा मणाला बसावयास देऊन उभा रािहला. पावर्ती सोने घेऊन आली िन पाटावर पवूीर्प्रमाणे भावगणुच 
बसला आहे असे समजून या आगतंुक ब्रा मणालाच सोने देऊन चुकली. ब्रा मण लगेच उठून गेला. 
(पावर्तीदेवींना सा या गु तपोिलसाइतकेही अतंज्ञार्न वा यवहाराचे भान या वेळी राहू नये िन या 
ब्रा मणास अटक न होता तो सटुावा अ!ं) थो या वेळाने पावर्ती वळून पाहातात तो भावगणु भडंारी 
पाठीशीच उभा ते हा या हणा या, ‘अरे, तुला सोने िदले तरी रगाळतोस का ?’ ते हा तो िबचारा 
हणाला, ‘सोने ब्रा मणास िदले, मला न हे! मी धमार्चाराप्रमाणे ब्रा मण पाहताच यास माझा पाट देऊन 
उभा रािहलो; या या दिक्षणेत य यय येऊ नये हणनू म येच त ड घातले नाही. आपण देवता! तो 
ब्रा मण हे आपणांस कळणार नाही असे मा या व नातही आले नाही!’ हे ऐकताच आपण फसलो याचा 
पावर्तीदेवींना राग आला आिण यांनी काय केले हणता ? -तर या ब्रा मणाने यांना फसिवले हणनू 
या न फसणार् या िश टाचारशील बाप या भावगणु भडंार् यास शाप िदला की, जा! तु या जातीस नारळीची 
माडी िन ताडी िवकूनच पोट भरावे लागेल. दिरद्री राहील तुझी जात सदैव! सोने असे भडंार् यास िमळणार 
नाही! ते हापासनू भडंारी जात नारळी या माडीस िवकून उपजीिवका करते. दिरद्रीपणामळेु सोने गाठी 
साचत नाही! (समाधानाची गो ट इतकीच की आम या ओळखीपैकी एका चलाख भडंारी गहृ थांनी तरी 
महादेवाची दोन चार देवळे बांधून या विश याने पावर्तीदेवी या शापाची नांगी िढली पाडली आहे. ीमतं 



भागोजीशेट कीर भडंारी असताही यां या हाती, िखशात, बँकेत सो या या ना यांचे ढीग या ढीग 
खुळखुळत असनू आ ही या पाटावर बसले या ब्रा मणांचे वंशज असताही आंगठी इतक्यादेखील सो यास 
पारखे झालेलो आहोत!) 

जात कशी उ प न होते या या अशा पौरािणक कथा शेकडो आहेत; पण कुठेही रक्तबीजा या 
परीके्षनंतर आनुवंश या सपु्रजनन साधेल अशी कसोटी लावून मग ही जात नीच िन उंच, ही िनराळी 
ती िनराळी तशी आखणी के याची लवलेश सचूनादेखील सापडत नाही! जातीपाती या उ प ती या बहुतेक 
सार् या कथा अशाच सा या या, िनभळ भाकडपणा या येथनू तेथून बा कळ! 

वा तिवक पाहता भडंारी जात ही भट्टारक रजपुतांतून झालेली. भांड हणजे मोठी नौका. सं कृतात 
काय, िकंवा पेशवाई कागदपत्रांत काय, भांड ेहा श द तारवांस लावलेला आहे. (भांड ेयाचे आप यात जसे 
पात्र िन ता  असे दोन अथर् होतात, अगदी तसेच vessel या इंिग्लश श दाचेही भांड ेआिण ता  असे 
दोन अथर् होतात. हे गमतीचे सा य जाताजाता उ लेखनीय आहे.) मौयर् कालापासनू भडंारी जातीचे पूवर्ज 
सामिुदक सिैनक; त ेपेशवाई या अतंापयर्ंत तसेच गाजत आले. या मौयर् कालापासनू ‘भांड, सेनेचे अिधप 
आिण ‘भांडी’ बनिवणारेही अस याने यां या जातीस भांडारी हा श द लागला. ही उ पि त िवचारणीय 
की, ती पुराणातील महादेवा या घामा या थबाची िन घा याला जुपंले या नंदीची ? कोकणात भंडारी यांचा 
तारवांचा धंदा मखु्य. दु यम धंदा नारळीची माडी ताडी काढणे, - िवकणे. याला अनुलक्षून को यातरी 
पुरािणकाने ही वरील भाकडकथा सं कृतात दडपनू िदली. कारण पुरािणक िजतका भाबडट िततकेच याचे 
ते भडंारी - ोतेही! महादेवापासनू आपली उ पि त झा याची ही बा कळ कथा यांना आवडली, हणनू 
भडंार् यांत घरोघर ती िटकली िन खरीखरी उ पि त सांगणारी मािहती लोपली! 

गधंाचे कंचोळे एकाने फेकताच या या िन या या पक्षा या सवार्ंवर वंशपरंपरा जातीबिह कार 
टाकणारी ती पाठारे प्रभ ूपंचायत आिण एका भावगणु भडंार् यावर रागावताच यालाच न हे, तर या या 
िप याि प यांना, जाती या जातीला, ‘िन याचे दिरद्री रहाल!’ हणनू या कथेतला शाप देणारी पावर्ती 
या दोघांचाही अ याय सारखाच अस य, अदरूदशीर्पणाचा आहे! मखूर् भक्तां या सगंतीने देवही मखूर् 
बनतात ते असे! धांदलीत ब्रा मण ओळखला नाही ही चुकी पावर्तीची, रागावली भावगणु भडंार् यावर आिण 
शािपली भडंारी जातची जात ज मोज म! अयो ये या कैकेयीने िकंवा पु या या आनंदीबाईने देखील 
इतका आततायीपणा सहसा केला नसता! 

(३) िशं यां या पोटजातींची उ पि त 
स या या प्रकरणी िशपंी समाजात खूप खल चालला आहे या भावसार क्षित्रय जाती या उडाले या 

तुक यांची उ पि त आणखी एक गमंत हणनू देऊ. भावसार क्षित्रय अगदी नामदेवां या काळापयर्ंत 
रोटीबेटी सवर् प्रकरणी एकजात, एक रक्त, एक बीज, मळू िहगंला देवीचे शाक्तपंथीय. पुढे नामदेवां या 
िश यांत जे मोडले या भावसारांनी भिक्तमागर् वीकारला. यासरशी नामदेव िशपंी ही उपजात झाली. 



शाक्तांनी भक्तांवर बिह कार टाकून रोटीबंदी बेटीबंदी केली हणनू! यां यापैकी कोणा या रक्तबीजाची 
वैज्ञािनक परीक्षा होऊन ते सपु्रजननास कमी योग्य ठरले हणनू न हे! केवळ दैवत िनराळे झाले हणनू! 
पुढे या नामदेव िशं यात काही नािशककड,े काही कोकणात, काही नागपुरात, गटागटांनी फार िदवस 
रािह यामळेु एकमेकांशी जाती यवहार घडू शकला नाही. कारण, एखादी वैज्ञािनक आनुवंशाची कसोटी 
न हे - तर या काळी आगगाडी, मोटार न हती एवढेच! दळणवळण न हते. यामळेु या नामदेव 
िशं यांत तीन पोटजाती पड या. रोटीबंद, बेटीबंद! अगदी ऐितहािसक कालातील कागदोपत्रांत गोवले या 
या गो टी. यामळेु पुरािणकाला यांना शंकर, पावर्ती, नंदी यां या ठरािवक चौकटीत बसिव यास सिंध 
सापडली नाही. नाही तर या िशपंी लोकां या जातीही महादेवा या अगंावरील कफनी पावर्तीने 
लगडझग यात फाडून टाकली या वेळी पडले या फाटक्या िच यांतून िनरिनरा या अशा अगदी 
अनािदकालीच उ प न झाले या आहेत, अशी पौरािणक भाकडकथा कुणी पंिडतजी रचूनही टािकते. िकंवा 
Heredity, Eugenics प्रभिृत गालभराऊ श दाचंी पोकळ आवतर्ने करीत, या पोटजाती या शा त्रीय 
त वानेच पाडले या अशी अवार्चीन भाकडकथा कुणी समाजशा त्रज्ञ गोमाजी िट चनू सांग ू लागते! 
िशं यांतील या सवर् पोटजाती अवार्चीन. यामळेु हा िनि चत पुरावा िमळतो की, यां यापैकी कुणीही 
मळू या समाइकपणातील जातीबांधवांबाहेर बेटी यवहार केलेले नाहीत. अथार्त ् रक्तबीज प्रभतृीतील 
उ चनीच वामळेु या जाती पाड या गे या हे धादांत खोटे असनू या काळी मोटारीसारखीं, अतंर नाहीशी 
कर यासारखी साधने नस याने या जाती पर परांपासनू दरुाव या, पथृक झा या. भौगोिलक, कोकण थ, 
देश थ, पाटणे, सगंमे वरी प्रभिृत नांवाचे िशपंी, वाणी, चांभार प्रभिृत जातीत, जे पोटजातीभेद पडलेले 
िदसतात यांचे मखु्य कारण हणजे यां यातील पोटभेदांपैकी कोणात पडलेला उ कृ ट रक्तबीजाचा 
तुटवडा न हे, तर मोटारींचा तुटवडा, हेच होय! 

(४) अं यावर पाय पडला हणनू पोटजात! 
अ यंत क्षु लक जात िढ मोड यासाठी जातीबिह काराचा दंड देऊन एकदम वाळीत टाक याची आिण 

यापायी नवीन जातींचे तुकड ेपाडीत चाल याची ही प्रिक्रया अगदी आजदेखील सारखी चाललेली आहे. 
लहानसहान उदाहरणे सोडून एका मो या जातीचेच एक अगदी चटका लावून सोड यासारखे प्रकरण 
दाखला हणनू देतो. 

माळ यात ओसवाल नांवाची एक प्राख्यात िन प्रमखु जात आहे. सन १९३१ म ये यां यात एक 
मोठी खळबळ उडिवणारी गो ट घडली. या जातीतील एका शेठजी या घरात लावले या एका तसिबरीमागे 
एका िचमणीने दोन अडंी घातली होती. यांतील एक लहान सपुारीएवढ अडं ेखाली घसरले. घसरले 
हणनू पडले. पडले हणनू फुटले, फुटताच यांतील िचकटरस भईुवर सांडला. तोच शेठजीं या दहा 
वषार्ं या एका मलुाने दार उघडून सपकन आंत घसु या या धांदलीत या फुटले या िचमणी या अं या या 
िचकावर नकळत पाय टाकला हाच तो भयंकर अपराध की यायोगे ती जातची जात खळबळून उठली! 
पायास िचकट लागले हणनू ते मलू पाहू लागले, तो वडील माणसांचे लक्ष ितकड े गेले िन अं या या 



वेलदो याएव या पांढर् या कव या, चीक, पाणी, सारे िमळून सं ये या पळीभर सामान िवखुरलेले िदसले! 
झाले! िजकड ेितकड,े घरी शेजारी गवगवा होत बातमी फैलावली - ‘अं यावर पाय पडला! िचमणीचे अडं े
पायाखाली फुटले! मलुाचा पाय बाटला! शेठ बागमलांचा मुलगा बाटला!’ 

ओसवाल जैन पक्के शाकाहारी! या लेकराला या या घर यांनीच या िदवसापासनू पंक्तीबाहेर 
जेवणास बसिवले. एक दोन िदवसांत वेतांबर जनैमिंदरात जात पंचायत बोलावली गेली - गभंीरपणे 
पूव तर पक्ष िवचार क  लागल! िचमणी या अं यावर नकळत मलुाचा पाय पडून चीक लागला, या 
भयंकर िहसंादोषा तव या मलुास जातीबिह कृत करावे की नाही ? खडाजगंी उडाली! दोन पक्ष झाले! 
जात फुटली! या मलुाचे घर या घरच वाळीत पडले! या या बाजचेू लोकही वाळीत पडले! या 
प्रकरणाचा शेवट ठरािवक पायर् यांनी दोन जाती पड यातच झाला असता; पण शेठ गोपीलाल छापेडावाले 
यांनी यां यावर असाच एक बिह कार जातीने घातला होता, ते हा कोटार्तच ते प्रकरण खेचून तडजोडीतच 
काढणे भाग पडले होते; याप्रमाणे हेही प्रकरण कोटार्त ने याचा धाक घालताच पचंायतीने मगू िगळून 
पुढे काही केले नाही. पण िक येक गहृ थांनी या िचमणी या फुटले या अं यावर पाय टाकणार् या मलुाशी 
िन या या घराशी रोटी यवहारािद सबंंध नाही तर नाहीच ठेवला! 

या दाख यापुर या िदले या जु यान या उदाहरणांव न हे उघड होत आहे की, आज या वैिदक, जनै, 
िलगायत प्रभिृत अिखल िहदंरुा ट्रात या हजारो जातीपाती पडले या आहेत, या आनुवंश वा सपु्रजनन 
वा इतर कोण याही समाजशा त्रीय रक्तबीजपरीके्ष या कसोटीस लावून पडले या आहेत, असा मोघम 
भास पसरिवणे िन वळ थापेबाजी आहे! आज या जातींतील हजारो पोटजाती केवळ प्रांत, भाषा, धमर्मते, 
क बडी खाणे की बकरा खाणे की मासे खाणे, मांसाहार की, शाकाहार, लसणू की कांदा, तंबाखू ओढणे की 
खाणे, उ याने िवणणे की बसनू, गधंाचे कंचोळे फेकणे, िचमणी या फुटले या अं यावर नकळत पाय 
देणे’ अशा अगदी बा कळ कारणांव न पड या आहेत! एकसधंी, एकजीवी, अखंड अशा रा ट्रीय देहाचे या 
‘जातीबिह कारा’ या तलवारीने खडं खंड असे हजारो तुकड ेउडिवले! काही झाले की, घाल जातीबिह कार! 
आिण जातीबिह कार हणजे रोटीबंदी, बेटींबदी, ज मोज म िप यानिप या! हा कसला आनुवंश! हा आहे 
िन वळ आचरट आ मघात! 

हणनूच बडो यासारख्या काही सं थानांतून गावढळ, अडाणी िन यां या कृ यांचे काय रा ट्रीय 
पिरणाम होतात हे न समजणार् या जातपंचायतां या हातून जातीबिह काराचे हे आ मघातक ह यार काढून 
घे याचे जे िनबर्ंध (कायदे) होत आहेत, ते अगदी हवेतच. िन वळ आचरटपणापायी पडले या या 
जातीपाती -ही जातीभेदाचीच याद मळुापासनू उखडून टाकली पािहजे. याचे तडाख्यात हाती ये यासारखे 
साधन हणजे रोटीबंदीचा उ छेद, प्रकट सह -भोजनांचा धूमधडाका!! 

 - (िकल कर) 
  



६. वज्रसिूच! 
फला यथौदुंबर वकृ्षजातेः मलूाग्रम यािन भवािन वािप। 

वणार्कृित पशर् रसै समािन तथैकतो जातीिरित प्रिच या ।।१ 
त मा न गोऽ वव कि चत ्जातीभेदोि त देिहनाम ्। 

कायर्भेदिनिम तेने सकेंतः कृित्रमः कृत ।। - भिव यपुराण अ. ४० 
 

बुद्धधमार् या महान ्प्रचारकात अ वघोष याची मोठी योग्यता मान यात येते. याने िलिहलेले सं कृत 
लोकबद्ध ‘बुद्धचिरत्र’ हे का य बौद्ध वाङमयातील एक उ कृ ट, पू य िन प्रासािदक ग्रथं असनू ते सं कृत 
वाङ्मयातील का यसपं तीम ये देखील माननीय थान पावणारे आहे. 

या िव वान ् बौद्ध प्रचारकाने, या काळी वैिदक िन बौद्ध अशा आप या िहदं ु रा ट्रात पडले या 
धमर्पंथा या दफुळीत जो एक अ यंत वादग्र त िन ती  मतभेदाचा प्र न होऊन बसला होता, या 
ज मजात जातीभेदा या प्रथेवर तकर् मलूक चचार् करणारा वज्रसिूच नांवाचा एक प्रबंध रिचलेला आहे. 

उपिनष  कालापासनूच वतंत्र त ववादांनी वनोपवनातील आ माआ मात भारतीय वातावरण 
सदोिदत िननादलेले असे. यातही िृत मतृीं या मयार्दांचीसदु्धा मतं्ररेखा न जमुानता बुद्धकालात जे हा 
बुिद्धवाद सवर् वी वतंत्रपणे अकंुिठत सचंार क  लागला, ते हा तर रा ट्रा या आिण मान या या प्र येक 
क्षेत्रात ‘हे असे कां’ या प्र ना या अिग्निद याम ये त कालीन य ययावत ् मते, िढ, आचार, िवचार 
साधकबाजक वालात तावून सलुाखून िनघू लागली. वैिदकांनी बौद्धांची आिण बौद्धांनी वैिदकांची वचने िन 
वचने, मतं्र िन मतं्र, कोिटक्रम िन कोिटक्रम कुशाग्र तकार् या िपजंणाखाली नुसता तंतुनतंतु िपजंनू काढला. 
वैिदक वैिदकांशी वा बौद्ध बौद्धांशी जे हा वाद घाली, ते हा यां या तकर् शुद्धतेला नेहमी ‘इित िुतः’ िकंवा 
‘इित बदु्धानशुासनम’् या दलु यर् मतं्ररेषेची आडकाठी आडवी येई. कारण ुितवाक्य खोटे हे हणणे हे 
वैिदकावैिदकां या तकार्स अशक्य; बुद्धवाक्य खोटे हे हणणे हे बौद्धाबौद्धांतील तकर् वादास सवर्त्र िनिषद्ध. 
यामळेु ुतींची छाननी वैिदक तकार्ला अशक्य, बौद्धागमाची छाननी बौद्धतकर् शक्तीला अशक्य. यामुळे 
या या आ तवाक्यां या कंुपणापयर्ंतच काय तो तकार्ची गित अकंुिठत असे. पण वैिदक आिण बौद्ध 
यां यात जे हा तेच उपिनष कालापासनू प्रचिलत असलेले ‘त िव  सवंाद’ झडू लागले, ते हा ुितप्रभिृत 
या या अनु लघंनीय िन अशंकनीय मयार्दाही तकार् या गतीस खुंटवू शक या नाहीत. कारण बौद्धांना 
‘इित िुतः’ चा धाक नसे. ितचा मतं्र िन मतं्र त ेतकर् मशुीत हेतुवादा या सहाणेवर घासनू, पारखून िटकला 
तरच घेणार. विैदकांना ‘इित बुद्धानुशासनम’्ची भाडभीड नसे. या बुद्धा या श दानश दाचा तकार् या 
मार् याखाली धु वा उडवून दे यास त ेकचरत नसत. अशा ि थतीत बुद्धकालात ुित, मिृत, आगम -
िनगम, रीित िढ, आचार -िवचार या सार् यांची छाननी पु षबुद्धी या अिग्निद यात जशी झाली, ुतींना 



देखील पु षबुद्धी या परीके्षला बसावे लागनूच काय जे प्रमाणपत्र िमळिवता येईल ते िमळिवणे भाग पडले, 
तसा प्रकार यापूवीर् के हाही इतक्या मो या प्रमाणावर झाला न हता. 

यामळेुच बुद्धकालातील धमार्धमर्, कमार्कमर्, आचारानाचार यांची िचिक सा करणारे िनभळ िन वतंत्र 
तकार् याच कसोटीवर पारखले जाणारे वादिववाद आज मोठे मनोरंजक िन बोधप्रदही वाटतात. कुशाग्र 
बुिद्धवादांची ती या काळ या मानाने अप्रितम िन अकंुिठत उदाहरणे आजही वाचनीय आिण िवचारणीय 
वाट यावाचनू राहत नाहीत. अमक्या ग्रथंात अमकु आहे हणनूच त ेखरे, हे पालपुद या वादिववादात 
तकार्ंचे त ड बंद करताना सहसा आढळत नाही. युिक्तसगंत, हेतुगमम,् बुिद्धिन ठ अशा या या काळ या 
वादिववादांची जी काही उदाहरणे आज उपल ध आहेत, यातच ज मजात जातीभेदाची खडखडीत भाषेत 
साधकबाधक चचार् करणार् या ीमत ्अ वघोष यां या या वज्रसिूच नामक िनबंधास गणले पािहजे. यात 
आज या तकर् पद्धतीचा अवलबं सवर्थैवपणे नसणे जरी साहिजकच आहे तरीही या काळचे चातुवर् यर् 
िवषयासबंंधी जे अनुकूल प्रितकूल आके्षप प्र याके्षप चाल ू होते यांचा खल आजही अ यसनीय वाटावा 
इतक्या बुिद्धवादाने केलेला आहे. आज या ज मजात जा यु छेदना या वादात आधार घे यासाठी न हे, 
तर या िवषयावर याकाळी आप या रा ट्रातील धुरीणांची काय मतामते असत ती समजनू घे यासाठी 
उपयुक्त आिण अपिरहायर् असा एक प्राचीन अिधकृत लेख हणनू आ ही तो ‘ त्री’ मािसका या 
वाचकां या सेवेस सादरवीत आहोत. मराठी या जळुणीस आिण थलावकाशास ध न भावाथार्ची मांडणी 
करताना मळू ग्रथंांतील मते िन तकर् पद्धित शक्य िततकी यथावत ्अनुसरली आहेत. 

ीमत ्अ वघोषकृत वज्रसिूच 
जग गु  ी मजंघुोषास शरीरवाङ्मनांही वंदनू िन तवनू याचा िश य जो मी अ वघोष तो 

शा त्राधारपूवर्क वज्रसिूच नामक ग्रथं प्रारंिभतो. 
धमर् आिण अथर् यांना िववेिचणार् या ुित आिण मिृत यांस मतमतांतरां या भागािवषयी जरी मी 

प्रमाण मानीत नाही, तथािप यां यातील िव वसनीय िन सयंुिक्तक अशा भागािवषयी प्रामा यबुिद्ध ठेवली 
तरीही चातुवर् यार्िवषयी या तुम या क पना या ग्रथंां या आधारानेही िसिद्धता येत नाहीत असे मला 
वाटते. 

प्रथम ब्रा मणास िववेचू. तु ही कशास ब्रा मण हणता? जीव, का जात, का ज म, का आचार, का 
वेदज्ञान, का ज्ञान? ब्रा म य कशाने येते? ब्रा म य हणजे यांपैकी कोणते? 

जीव हेच ब्रा म य असे हणाल तर वेदांत तसे समज यास मळुीच आधार नाही. ब्रा मणयुक्त अशी 
जीवांचीच एक वतंत्र जात आहे. ती काही झाले तरी ब्रा मणाची ब्रा मणच राहणार अशा मतास वेद 
मळुीच समथीर्त नाहीत. 

प्र यक्ष देवासबंंधी जर वेद हणतात की, ‘सयूर्: पशुरासीत ्। सोमः पशरुासीत ्। इंद्रः पशुरासीत ्पशवो 
देवाः ।।’ देवतासदु्धा प्रथम पशुच हो या, नंतर कमर्बळाने देव झा या तर ब्रा मणाचा जीव हा मलूतःच 



ब्रा मण होय, अपिरवतर्नीयपणे ब्रा मण ब्रा मणच राहणार हे कसे िसद्ध होईल ? फार काय, नीचापेक्षा 
नीच असे जे वपाक तेसदु्धा ब्रा मणच न हेत तर देव होऊ शकले ‘आ य ते देवा पशवः वपाका अिप 
देवा भवि त’ असे ुितच हणतात! तेच महाभारत अनुवािदते. महाभारतात एके िठकाणी प ट िलिहले 
नाही का की, कािलजंल टेकडीवरील सात िशकारी िन दहा हिरण, मानस सरोवरावरील एक बदक, 
शर वीपावरील एक चक्रवाक हे सवर् कु क्षेत्रात ब्रा मण असे ज माला आले आिण वेदपारंगत झाले! मनु 
हणतो चतवुद िन यांची अगं -उपाग यांत प्रवीण असलेला ब्रा मण जर शूद्रापासनू दिक्षणा िकंवा इतर 
दान घेईल तर याला गाढवाचे बारा ज म, डुकराचे सहा ज म आिण स तर ज म कु याचे येतील! 
याव न हे उघड आहे की ब्रा मणाचा जीव ब्रा मण व पी असनू तो के हाही अब्रा मण होऊच शकत 
नाही, ही क पना ुित मतृींनाही समंत नाही. 

 
आता जर असे हणाल की ब्रा मण हे आईबाबापासनू हणजे रक्तबीजातूनच प्रा त होते. ब्रा मण 

आईबापां या पोटी जो ज मतो तो आिण तोच ब्रा मण होतो, तर तीही क पना शा त्रािव द्ध आहे. 
मतृीतील प्रिसद्ध लोकाव न हे उघड आहे. अचलमनुींचा ज म ह ती या पोटी, केशिपगंलाचा घुबडा या 
पोटी, कौिशक गवता या पोटी, द्रोणाचायर् मडक्या या पोटी, तैि तरी ऋषीचा प या या पोटी, यास 
कोिळणी या पोटी, कौिशकीचा शूिद्रणी या पोटी, िव विमत्र चांडाळणी या पोटी, विस ठ वे ये या पोटी 
ज मले; हे लोक मतृीतील हणनू तु हांस मा य असलेच पािहजेत. या सवार्ंची आईबापे ब्रा मण 
नसताही यांना तु ही ब्रा म याचे अिधकारी ब्रा म य हणनू मानता या अथीर् आता मातािप यां या 
वारेच काय ते ब्रा मण लाभते, बा मण आईबापां या पोटी येतो तोच ब्रा मण होऊ शकतो हेही हणणे 
खोटे ठरते. 

मतृींतील लोकांची गो ट सोडली तरी प्र यक्ष यवहारात जे प्रकार आपण ऐकतो िन पाहतो 
याचाही िवचार सकंोच सोडून केलाच पािहजे. अनेक उदाहरणे िप यानिप या घडत आली िन प्र यक्ष 
घडतात नाही का की, यात शूद्र पु षाशी ब्रा मण ि त्रयांचा गु त सबंंध घडून झालेली सतंित या या 
ब्रा मण कुलातच मोडत राहते ? आई व बाप कोणी तरी वा दोघेही ब्रा मण नसताही मनु याला ब्रा म य 
प्रा त झा याची मिृत िन यवहार यांतील उदाहरणे ब्रा म य आई -बापां यामळेुच िमळते या 
हण याला खो यात काढतात. 

बरे, एकदा िमळालेले ब्रा म य, ब्रा मण आईबापां या पोटी िनःसशंय ज म घेत याने लाभलेले 
ब्रा म य, जर ब्रा म याची पैतकृ उपप तीच तेवढी खरी असे मानले, तर पु हा मरेतो नाहीसे होता कामा 
नये. ब्रा मण िपतरां या पोटी आ यानेच जे िमळते ते तसा ज म होताच िमळाले ते िमळाले ते अजीवन 
राहणारच. कारण या या प्रा तीची जी एकच अट ती प्रथम ज मतःच पुरी झालेली असते. पण 
मतृीव न तसे िदसत नाही. मनु हणतात की, जो ब्रा मण मांस खाईल तो त काळ ब्रा म यापासनू 
युत होतो. मेण, मीठ, दधू िवकील तो ब्रा मण तीन िदवसांत शूद्र होतो! अथार्त ्ब्रा मण आईबापां या 



पोटी ज म घेणे हेच काय ते ब्रा म याचे कारण न हे, सपंादनाचा उपाय न हे. ज मावरच िनि चत 
होणारे ब्रा म य नीच कमार्ने एकाएकी नाहीसे कसे होईल ? आकाशात उडणारा घोडा पृ वीवर उतरताच 
डुक्कर बन याची कथा कोणी कधी ऐिकली आहे! वा िव वािसली आहे ? 

आता ब्रा म य हा शरीराचा धमर् आहे, िविश ट शरीरात ब्रा मणपण साठिवलेले असते, असे हणाल 
तर मोठाच घोटाळा होईल. ब्रा मणाचे शरीर पे्रत होताच जे यास सरणावर ठेवून अिग्न देतील ते 
ब्र मह ये या पातकाचे अिधकारी होतील, वधदंडाई ठरतील! कारण ब्रा मणपण जर शरीरात असणार तर 
ते शरीर जाळणारा ब्र मह याही करणारच! पु हा या लोकात असे िलिहलेले असते की, यजनयाजन, 
अ ययनअ यापन, दानप्रितग्रह ही सारी कृ ये ब्रा मणा या देहापासनूच िनिमर्ली जातात, या मतवा यांस 
आ ही असे िवचारतो की, ब्रा मणा या देहापासनूच िनिमर्ली जातात, या सार् या कृ यांचे गणुधमर् 
नाशतात काय ? ‘मळुीच नाही’ असे तु ही ठासनू सांगाल! तर मग ब्रा मणाचे शरीर हणजे ब्रा म य 
न हे, ब्रा मकमार्चे उ तित थानही न हे, हे तु हीच मान यासारखे होत नाही काय! 

आता ज्ञानामळेु ब्रा मण होतो, असे हणाल तर ठीकच. पण मग तु ही तसे वागावयास हवे. या 
याख्येप्रमाणे जो जो ज्ञानयुक्त यास यास तु ही ब्रा म याचे सारे अिधकार अिपर् यास हवेत. ज्ञानाने 
ब्रा म य येते तर मग अनेक शूद्रही ब्रा मण मानावे लागतील. चतुवद, यु पि तमीमांसा, सांख्य, 
वैशेिषक, योितष, त वज्ञान प्रभतृीत पारंगत असे पंिडताग्रणी शूद्राम येही असलेले आजही मा या 
वतः या पिरचयाचे आहेत. पण यांपैकी एकालाही तु ही ब्रा मण मानून ब्रा म याचे अिधकार अिपर्लेले 
नाहीत! ते हा तु ही यास ब्रा मण हणता ते केवळ ज्ञानाने िमळते असे तु हांस कसे हणता येईल ? 

आचाराने ब्रा म य ठरते असे हणाल, तरीही आज तु ही यवहारात या याख्येप्रमाणे लवलेशही 
वागत नाही. भाट, कैवतर्क आिण भांड या लोकांचे आचार िकती सो वळ असतात पहा. अनेक क ट 
सोसनू ते कडकडीत धमार्चार पाळतात. साधारण ब्रा मणाहूनही यांचे आचार इतके सो वळ असता 
यांसच तु ही चुकूनसदु्धा ब्रा मण हणत नाही! 

ज्ञाना या इतर िवभागात कोणी िकतीही पारंगत असला तरी ब्रा म य यायोगे िमळत नाही. ते 
ब्रा म य वेदपठण िन वेदज्ञान यायोगेच क्या ते सपंािदता येते, असे हणाल तर आ ही िवचारतो की 
रावण वेदांत पारंगत होता, पण यास राक्षस हणत, ब्रा मण न हे. या काळचे राक्षस वेद पठत, मग 
यास तु ही ब्रा मण का हणत नाही ? 

ते हा सारांश असा िदसतो की तु ही कोण या गुणाव न वा कोण या धमार्व न ब्रा म य ठरिवता हे 
तुमचे तु हांलाच समजत नाही. ब्रा मण कशाने ठरतो याचा तु ही िवचारच करीत नाही. कोणतीही एक 
कसोटी िन चयून तीवर िटकेल तोच ब्रा मण असे तु ही वागत नाही. 

मा या मते तर ब्रा मणाचे लक्षण हेच की, तो एक िन कलकं गणु आहे. या या योगाने पाप 
िवन टते त ेब्रा म य! ततपदान, शमदमसयंम यांनी ससुपं न असा जो मनु य, अिववेक िन अहंकार, 
राग िन वेष, यांपासनू मकु्त असतो, सगं िन पिरग्रह यां या ठायी जो असक्त, दया हेच याचे ब्रीद 



तोच ब्रा मण! या स गणुािव द्ध जो दगुुर्णी िन दु ट तोच चांडाळ! वेदांत िन शा त्रांतही ब्रा म याचे हे 
सवर्मा य लक्षण आहेच आहे, शुक्राचायर् तर याही पुढे जाऊन सांगतात की, देवांना जातीची पवार् नसते. 
अधमाधम गणले या जातीत जरी ज म असला, तरी जो स जन यासच ते ब्रा मण समजतात. 

स जन शूद्रासही प्र येचा अिधकार नाही, यांची िवजांची सेवाच क न रािहले पािहजे; कारण शुद्र 
हा नीच, अशा तुम या िवधानाला आधार काय, तर हणे चातुवर् यार् या पिरगणनात तो शूद्र श द शेवटी 
येत अस याने तो नीच समजला पािहजे. हे कारण धडधडीत पुढे मांडताना पोरकटपणाची पराका ठा होते 
इतके देखील तुम या कसे यानात येत नाही कोण जाणे! बोल या या अथवा िलिह या या ओघात जे 
श द आपण पुढेमागे घालतो ते काही उ च आिण नीच या परंपरेसाठीच घालीत नाही, उ चारात 
सटुसटुीतपणा ये यासाठीच िकंवा केवळ याकरण प्रथेसाठीच तसे श द पु कळदा आगेमागे घातले 
जातात. तशा श दक्रमाचा अथर् जर नेहमी उ चनीचते या अथीर् घेतला, तर काय हा या पद प्रकार 
घडतील पहा! पािणनीचे एक सतू्र ‘ वानं युवानं मघवानमाह’ हे प्रिसद्धच आहे. मग काय वान पिह याने 
सांिगतला हणनू कुत्रा हा मघ यापेक्षा -इंद्रापेक्षा - े ठ िन इंद्र कु याहून नीच समजायचा ? दंतौ ठ 
समासांत दंत प्रथम सांिगतला हणनू दात ओठांहून ये ठ मानायचा ? वा तिवक ओठ ये ठ, दात 
मागाहून ज मले! उमामहेश असे हटले हणनू काय उमा ही महेशाहून विर ठ ठरली ? मग ब्रा मण, 
क्षित्रय, वै य, शूद्र हटले हणनूच शूद्र ज मादार य, िकतीही स जन असला तरीही नीचतम दजुर्न 
ठरला असे हणणे िन वळ पोरकटपणाचेच ठरत नाही काय ? अथार्त ् शूद्राला प्र येचा अिधकारही 
आहेच आहे. 

मनूम ये शदू्र नीच अस यािवषयी सांिगतले आहे हणनू हणता ? शूिद्रणीचे तनपान केलेला, 
शूिद्रणीने यावर आपला नुसता सु कारा टाकला, िकंवा याची आईच शूद्रीण या ब्रा मण कुळाला 
ब्रा मण जातीत प्रायि च तानेही येता येणार नाही. जो शूद्रीचे अ नपाणी घेतो, तो ब्रा मण याच ‘ज मी 
शूद्र िन पुढ या ज मी कुत्रा होईल;’ शूिद्रणीला ‘अगंव त्र’ हणनूही बाळगता कामा नय. तसे करणारा 
ब्रा मण ‘मे यावर नरकात जातो’ असले दंडक मनूत आहेत खरेच. पण ते खरे हणाल तर ब्रा मण हा 
ज मानेच ब्रा मण असून काही के या ब्रा मणाचा शूद््र होत नाही, हे तुमचे मखु्य सतू्रच चकुीचे ठरते 
आिण सदाचारी तो शूद्रही ब्रा मण होतो, दरुाचारी तो ब्रा मणही शूद्र होतो हे आमचे सतू्र खरे ठरते! पु हा 
याच मनूत शूद्रांनी पु यशाली आचारांमळेु ब्रा म य पटकािवले असेही प ट हटलेले आहे. काठीन 
मिुन, उवर्शी वे येचा पतु्र विश ठ, कुलालणी या पोटचा नारद हे शूद्र असताही तपाने, सा वाचाराने 
ब्रा मण झाले नाहीत काय ? नीच कुळात ज मनू पु याईने वगर् पटकाव याची हवी िततकी उदाहरणे 
सापडतात, ती काय तु हांस नाकारता येतील ? 

ब्रा मणािवषयी मी जे हटले तेच क्षित्रयांनाही ततंोतंत लाग ूआहे. वशं मो या राजांचा असला आिण 
स गणुांची वाण असली, तर तो क्षित्रयसदु्धा ितर करणीय होय असे मनु सांगतात. चार जातीवणार्ंची ही 
क पना मळुीच खोटी. मनु याची जात अशी एक. 



तु हीच हणता सवर् माणसे एका ब्र मदेवापासनू उ प न झाली आहेत; मग यां यांत एकमेकांशी 
रक्तबीजाचा सबंंध नसले या या चार िभ न जाती कशा िनिमर् या गे या ? मा यापासनू मा या प नीला 
चार मलेु झाली, ती एकाच जातीची न हेत काय ? मग एकाच ब्र मदेवाची ही मलेु जातीचींच िभ न 
असतील तरी कशी ? 

जातीची िभ नता हणजे वा तिवक कशी असावयास पािहजे ? 
जात िनराळी मानावयाची हणजे भेद कसा असला पािहजे ते ठरिव यास प्रािणमात्रां या जाती 

आपण कशा ठरिवतो तेच पाहणे इ ट. इंिद्रयािद रचने या मलूतःच असणार् या भेदाव न जात िनराळी 
ठरते. घो याचा पाय ह ती या पायासारखा नसतो. वाघाची तंगडी आिण हरणाची तगंडी एकसारखी नसते. 
अशा प्रकार या शरीर िन ऐंिद्रय रचना मक मलूभेदामळेुच प्रा यांची एक जात दसुरीपासनू िवभक्त असे 
आपण ठरिवतो. पण तशा अथीर् ब्रा मण िन क्षित्रय यां या दोन जाती कधीही मानता यावया या 
नाहीत. यांचे पाय काय तशा िनरिनरा या प्रकारचे असतात ? बैल, टोणगा, घोडा, ह ती, गाढव, माकड, 
बोकड, मढा यां या जननिद्रय, रंग, आकार, वार, आवाज, मलमतू्रापयर्ंत इतका मलूभतू फरक असतो की 
यास िभ न जाती हणनू चटकन ्ओळखता येते, तशा अथीर् मनु यांतील ब्रा मण, क्षित्रय हे िभ न 
जातीचे असे कधी तरी हणता येईल काय ? प यांची तीच ि थित. कबूतर, पोपट, मोर प्रभतृींचे विन, 
रंग, पंख, िपसारे िजतके मलूतः िभ न रचनेचे िततके मलूतः िभ न व कधी तरी ब्रा मण, क्षित्रय, वै य 
शूद्रांत असणे शक्य आहे काय ? वकृ्षांत वड, बकुळ, पळस, अशोक, तमाल, नागकेशर, िशरीष चंपकािद 
वकृ्षांची खोड, पाने, फुले, फळे, साली, िबया सवर् काही िभ न; यांची जात िनराळी खरी, पण या अथीर् 
जात हा श द ब्रा मण -क्षित्रयािदकात िवभेदपणे लावताच येऊ नये इतके हे चारी वगार्ंतील लोक 
अतंबार् य एकजाती हाडहडके, रक्तमांस, अवयव, अिंद्रय, रस, स व प्रभिृत लक्षणांही अिभ न. हा यरोदन, 
भावभावना, रोगभोग, जग या -मर याची रीितकृित, भीतीची कारणे, कमार् या प्रविृ त सारे इतके 
एकसारखे की, प्रािणमात्रांत जातीिभ न व दशर्िव यास घोडा िन बैल यां यातील वैष यासारखे जे वैष य 
आपणांस आढळावे लागते तसे वैष य या चारी वणार्त लवलेशही आढळत नस याने यां या प्रकरणी या 
अथीर् िभ न जात हा श दच लावता येत नाही, या अथीर् ते सारे एकाच जातीचे समजणे भाग आहे. 

औदुंबरा या िन फणसा या झाडांना फां या, खोड, सांधे, मळू इ यािद सार् या थळी फळे धरतात. 
पण हणनू फांदीवरचे फळ खोडावर या फळापेक्षा या अथीर् रंगाकृित पशर्रसांही अगदी समान असते, 
या अथीर् ती फळे एकच होत हणनू आपण समजतो, िभ न जातीची मानीत नाही. फांदी या टोकाला 
उंबर आले हणनू ते ब्रा मण उंबर हणावयाचे काय ? त वतच तुम या हण याप्रमाणे य यािप 
ब्र मदेवा या शरीरा या िनरिनरा या भागापासनू ब्रा मण -शूद्रािद उपजले असे मानले तरी ती सारी 
माणसच अस याने केवळ थलभेदे, अ यंत िवषम वणार्नेच जी मानली जाते ती िभ न िभ न जातीम ता 
यां या प्रकरणी कशी मानता येणार ? ते वेग या वेग या जातीचे कसे असणार ? 

वैशंपायन -धमर् -सवंाद 



या प्रकरणी महाभारतातच वैशंपायनधमर्सवंाद आहे तोही तु हांस काय सांगतो ते ऐका. धमर् राजाने 
प्रि नले, ‘वैशंपायन ऋषे, आपण ब्रा मण कोणाला हणता िन ब्रा मणाचे लक्षण काय ?’ या प्र नास 
उ तरताना वैशंपायन शवेटी हणाले, ‘युिधि ठरा, स य, दया, इंिद्रयदमन, परोपकार िन तपाचरण हे गणु 
या या ठायी असतात, याला मी ब्रा मण समजतो, या या ठायी यांचा अभाव तो शूद्र. हे पाच गणु 
हणजेच ब्रा म य. फार काय, हे गुण एखा या चांडाळा या ठायी असले तर तोही ब्रा मणच होय. पूवीर् 
भलूोकावर एकच जात होती. पुढे आचारकमार्ंनी िभ न व वाढून चातुवर् यार्ची यव था झाली ‘एकवणर्िमदं 
पूवर्ं िव वमासीत ्युिधि ठर। कमर्िक्रयाप्रभेदेन चातुवर् यर्ं प्रिति ठतम’् । हे पहा, सवर् मानवांची उ पि त 
त्रीपासनू एकाच पद्धतीने होते, सवार्ं या दैिहक आव यकता, अतंिरिद्रये सारखीच असतात. अथार्त ्जात 
िनराळी नसनू याची वागणकू चांगली तो ब्रा मण, वाईट तो शूद्र. अथार्त ्वागणकू सधुारताच तो शूद्र 
त काळ ब्रा म याचा अिधकारी होणारच. हे राजा, या तव इंिद्रयमोहापासनू अिल त िन स छील अशा 
शूद्राला दान देणे हे स कृ यच आहे िन वग्यर्फलप्रदही आहे. जातीचा िवचार खोटा. स गणुावरच 
ब्रा म य अिधि ठते. जो दसुर् या या क याणासाठी अहिनर्श िसद्ध असतो तो ब्रा मण. जो आयु य 
स कृ यांत यियतो तो ब्रा मण. क्षमा, दया, स य, शौच, ज्ञानिवज्ञान यांही जो युक्त तो ब्रा मण.’ 

महाभारतासारख्या धमर्ग्रथंातील वैशंपायना -सारख्या ऋषीची ही वाक्ये आहेत. यांचा तरी अथर् 
िमत्रहो, तु ही नीट यानी घ्या, तो स मागर् धरा. 

अज्ञान िनरसावे या सिद छेने या, अ वघोषाने हे प्रवचन केले. पटले तु हांस तर ठीकच; न पटले 
िकंवा कोणी यास हेतुतःच हेटाळले तरी आ ही याचाही िवषाद मानीत नाही. इित ‘वज्रसिूच!’ 

वरील प्रवचनात अ वघोषांनी या प्राचीन काळ या प्रचिलत आके्षपािदकांचाच ऊह या काळ या 
तकर् पद्धतीनुसार केला अस यामळेु याचे मह व प्राचीन काळचा लेख या टीने त कालीन मापानेच 
मोजले पािहजे हे सांगावयास नकोच. या तवच यातील ज मजात जातीभेदािव द्ध चातुवर् यार्िव द्ध जे जे 
कोिटक्रम केलेले आहेत, ते ते आज या पिरि थतीत वाचताना यातील उिणवांकडहेी कानाडोळा होता 
कामा नये. या आिण यांपैकी अगदी अनुपेक्षणीय अशी जी उणीव आपण वतःपुरती भ न काढली 
पािहजे ती ही की, यात ब्रा मण ज्ञातीसच जरी मखु्य वेक न सार् या कोिटक्रमात सबंोिधले आहे, तरी ती 
ब्रा मणांना यथायोग्यपणे िदलेली प्र यु तरे क्षित्रयांखालील वणार्ंना पायाखाली तुडवू पाहणार् या क्षित्रयांनाही 
तंतोतंत लाग ू पडतात. वै यांतही वर या ब्रा मणक्षित्रयांस ‘पीडक’ वणार्हंकारी हणनू दषूीत वतः 
शूद्रा पृ यािदक खाल या जातींना मात्र आप या ‘उ च’ वाणीपणाचे पाणी दाखिव यास िन खाल यांचे 
आपणही ‘ब्रा मण’ बन यास न सोडणारे लक्षाविध वै य आहेतच; शूद्रांतही ‘त्रवैिणर्कांनी ज्ञाितभेदाचे ढ ग 
काढून आ हांस नागिवले, मनु यमात्र समान!’ हणनू घोिषणारे शूद्रच यां या ‘खाल या शूद्र 
पोटजातीससुद्धा याच जातीभेदा या याच ढ गाखाली हीन लेिख यास सोडीत नाहीत, बेटीरोटी यवहार 
करीत नाहीत, महारािदक पूवार् पृ यांस तर िशवतही नाहीत. पवर्ती -स याग्रहात अ पृ यां या डोक्यात 
लाठी घालणार् या प्रमखुांत अनेक मराठे होतेच. नािशक या राममिंदर -स याग्रहात अ पृ यांना म जाव 



करणार् यांतील कट्टरांतील कट्टर िवरोधक नुसते भटजीच नसनू शेठजी आिण रावजीही होते. अ पृ यांनी 
ज मात घो यावर बस ूनये, तो अिधकार क्षित्रयांचा हणनू हंुकारीत अ पृ यांस अनेक क्षित्रय राजांनी 
पूवीर् कठोर दंड केले आहेत. राजपुता यास झांशीस गे या दोन तीन वषार्ंत अनेक वेळा मारपीट के याची 
प्रकरणे घडली आहेत. एका िशिक्षत मराठा त णीने मराठेतर उ च कुळात प्रीितिववाह करावयाचे 
ठरिवताच यांची जातगंगा भ न दंगाधोपा कर या या धमक्या दे यापयर्ंत पाळी आणलेली उदाहरणे 
िहदंसुभां या द तरी दाखल आहेत. पांडवप्रतापाची िमरवणकू काढणार् या महारांवर लाठीह ला शूद्रांनी 
नािशक िज यात के याचे वतर्मान अगदी आजकालचे आहे, सवर्त्र गाजलेले आहे. खेडगेावांतील शाळांत 
आम या मलुांशेजारी महारचांभारां या मलुास बस ू देणार नाही, हणनू मरा यांनी आिण वतः शूद्रांनी 
दांडगाया केलेली उदाहरणे तर प्र येक सघंटक कायर्क यार्स पदोपदी आडवी येतात. िवजाबरोबर एकासन 
करणारा शूद्र दंडनीय हणनू सांगणार् या मतृीस कडकडून िश या देणारे शूद्र वतःबरोबर अ पृ यांना 
एकासन कर याची तशीच कठोर बंदी करतात!! फार काय, अ पृ यांतदेखील प्र येक जात ‘खाल या’ 
जातीवर तेच अ याय याच ‘उ च’ जातीम वा या सतू्राने करीत आहे की, या अ यायांस ब्रा मणांनी 
केले हणनू ब्रा मणे तर ब्रा मणास िन अ पृ य पृ यांस िश या देत आले, ब्रा मण ब्रा मणेतर भांडले 
तसेच ब्रा मणेतरांत मराठे मराठेतर भांडतात, पृ या पृ येतर एकमेकांस कुचलतात, पृ येतरांतही 
महारमहारेतर पंथ पडून महारेतरांवर महार फार अ याय करतात हणनू ब बाब ब चाल ूआहे. चांभार 
पुढारी आंबेडकरांवर महारांचा पक्षपाती हणनू आरोप करतात. फार काय, महारांत देखील आबंडकेर 
कोकण थ महार हणनू देश थ महारांनी यांचे पुढारीपण नाकार या या िन देश थ महारांचा सवता 
सभुा उभार या या चळवळी के या आहेत, करीत आहेत. ब्रा मणातच कोकण थ ब्रा मण िन देश थ 
ब्रा मण नाहीत तर वा यांत कोकण थ वै य, दैश थ वै य; महारात कोकण थ महार आिण देश थ 
महार अशा िभ न जाती आहेत! 

फार काय सांगावे. नािशकला ब्रा मण, वाणी, मरा यांनी ‘राममिंदरात िश ’ हणताच महारांना 
मारहाण केली या असमानतेिवषयी साि वक िन या य सतंापाने जळफळणार् या महारां या देवळात जर 
भगंी तशाच अ याग्रहाने िश  लागले तर तेच महार तोच असमानतेचा वज सरंिक्ष या तव तशाच 
ला यांनी या भगं्यांस झोडप यास सोडणार नाहीत! रायगडी गे या मािह यात िशवो सवी महार 
सहभोजनास आले हणनू काही मराठे ब्रा मण जसे उठून गेले तसेच महारां या सावर्जिनक पंगतीत भगंी 
मडंळी घुसताच महारही या ‘बाटाबाटी’स लाठालाठीनेही िवरोध यास सोडणार नाहीत. 

ते हा जातीभेदा या खळुाचे खापर ब्रा मणावर वा क्षित्रयांवर या पृ यावरच फोडणे िन वळ पक्षपात 
आहे. या रोगाने भगं्यापयर्ंत प्र येक जात पछाडली जात आहे. हा जा यहंकाराचा दोष सवार्ंचा आहे. 
यािवषयी या या िश या ब्रा मणास वा क्षित्रयास कोणी हासडू इि छतो यां या यां या ‘प्रा तीचा 
अधार् वाटा’ य चयावत ्जातींना वाटून िदला पािहजे. 



 उलट पक्षी या ज मजात जातीभेदा या रोगास िनदार्ळू िनघाले या सधुारकांत अ यंत प्रमखु 
सधुारक ब्रा मणही होते; बुद्धा या मागे याने या या सघंाचा सारा भार िन आपला सचंालक वाचा 
अिधकार सोपिवला एका ब्रा मणावर! वतःचे अिधकार ‘पीठािध ठानवसन’ बुद्धांनी मरताना या 
पट्टिश यावर घातले तो महाका यप होता ब्रा मण. बुद्ध पंथाचे मोठमोठे ग्रथंकार, सतू्रकार, प्रचारक िभक्षु 
होते ब्रा मण. सतंावै णवात अनेक प्रमखु आचायर् होते ब्रा मण, चैत य प्रभ,ु ज्ञाने वर, एकनाथ, 
रामकृ ण परमहंस सारे ब्रा मण. आयर्समाजाचे थापक दयानंद, ब्रा मोसमाजाचे अ वयुर् टागोर, 
प्राथर्नासमाजाचे रानड ेहोते ब्रा मण. याचप्रमाणे अनेक क्षित्रय, अनेक वै य, अनेक शुद्र, न हे रोिहदास, 
चोखा, नंद, ित पे लअुरांसारखे अनेक ‘अ पृ य’ ही थोरथोर सधुारक होऊन गेले, होताहेत. 

अथार्त ्ब्रा मणांत काय, भगं्यात काय जा यहंकारी, वैष यवादी, पीडक जसे सापडतात, तसेच या 
या प्रमाणात जातीभेदो छेदक समतावादी सधुारकही सापडतात, ब्रा मण वा क्षित्रय हटला की, लु चा 
आिण इतर तेवढे सारे केवळ परोपकारी, केवळ साधु, केवळ समतावादी िन पद्रवी स जन असे हणणारा 
जातीभेदो छेदक हा, या या जा यु छेदक गजर्नेनेच जाती वेषाचे कायर् साधतो, कळत नकळत जातीभेद 
खरा आहे असे िसद्ध करतो. कारण ब्रा म याची वा कोणाचीही जात ज मतःच आिण सगळी जातची जात 
वाईट िन इतरांची जातची जात ज मतःच हटकून चांगली, असे हटले की या जाती नुस या मानीव, 
नुस या पोथीजात नसनू खरोखरीच ज मजात आहेत, यां यात ज मजात असा कोणता तरी िविश ट 
िवभेद आहे असेच नाही का िसद्ध होत ? 

पण ब्रा मणा या वा भगं्या या जातीत सारेच वाईट वा सारेच चांगले लोक ज मतःच वाटले जात 
नाहीत. तसे हणणार् या वे या िपरांचा तो आके्षप समळू खोटा िन वेषदिूषत असतो. हणनूच या 
सार् या जाती मलूतःच िभ न नसनू, हा जातीभेद ज मजात नसनू, िन वळ मानीव िन पोथीजात आहे 
असे ठरते. 

 अ वघोषांनी िलिहले या वरील वज्रसचूीत हे त व गहृीत िन सिूचत असताही प टीकृत नस याने 
कोणाचाही गैरसमज होऊ नये या तव ते आ ही वर पि टले आहे. 

 - (िकल कर) 
  



७. तौलिनक धमर्िवज्ञान या 
मसुलमानांतील पंथोपपंथांचा पिरचय 

स या िहदंधुमार्त घुसले या ज मजात जातीभेद, अ पृ यता इ यािद ढींकड े बोट दाखवून 
मसुलमानी प्रचारक भो याभाब या िहदंूंना सांगत सटुले आहेत की, ‘तु ही मसुलमान हा! आम यात 
जातीभेद, पंथभेद नाही. आमचा धमर्ग्रथं एक, पैगबंर एक, पंथ एक, आम या धमार्ंत सारा मसुलमान 
एक समान, उ चनीचता नाही! हे मिु लम मौलवींचे वाग्जाल िकती अत य आहे ते दाखिव या तव 
आ ही मिु लम धमर्मतांची स य ती मािहती देणारे एक दोन लेख िलहीत आहोत. 

कोणा याही एकाच धमार्चा पक्षपात िकंवा पक्षघात कर याची अ या य िन अिहतकारक दबुुर्ंिद्ध न 
धरता ‘स य’ - (जे आहे यांचे यथावत ्ज्ञान) हीच सवर् धमार्ं या अ यासाची या य िन िहतकारक 
कसोटी समजनू याला सवर् धमार्ंचा वतंत्रपणे अ यास करावयाचा असेल, याने पिहले सतू्र जे िशकले 
पािहेजे, पिहली अट जी पाळली पािहजे, ती ही की, मनु यजातीत अगदी अज्ञान युगातील हाटटांट 
अदंमानी बेटां या धमर्मतांपासनू तो अ यु च वेदा तिवचारापयर्ंत जी जी धमर्मते प्रचलिवली गेली िकंवा 
जात आहेत ती ती सारीची सारी अिखल मानव ज्ञातीची सामाईक म ता आहे; या या पिरि थतीत 
मनु या या िहताथर्च सचुलेली तशी ऐिहक िन पारलौिकक क याणाची केलेली ती एकेक योजना 
अस यामळेु ते ते य न अिखल मानव ज्ञाती या कृतज्ञ आदरास पात्र आहेत. अशा मम वा या िन 
सम वा या सादर भावनेनेच या सवर् धमर्मतांना अ यासावे, या सवर् धमर्ग्रथंांना स मानावे. 

या प्र येक धमर्मताच जे जे िचरंतन स य असेल ते ते वीकार यातच आपणां सवार्ंचे िहत आहे; जे 
जे या या पिरि थतीत स य भासले िकंवा या या मानवी सघंास या काळापुरते िहतावह झाले -परंतु 
आज जे िवज्ञाना या शोध - योतीं या (सचर्लाइट या) झगझगीत प्रकाशात स याभास ठरत आहे, 
आज या पिरि थतीत मनु यिहतास बाधक होत आहे, ते ते यािग यातच आपणां सवार्ंचे िहत आहे, ते ते 
यािगणे हेच ‘स या’ या शोधकांचे आिण मनु या या उद्धाराथर् झटू इि छणार् या प्रामािणक साधकांचे 
कतर् य आहे! धमर्कतर् य आहे! 

कारण काही झाले तरी जो ऐिहक िन पारलौिकक धारण करतो तो धमर्; ‘धारणात ्धमर्िम याहुः’ हीच 
धमार्ची याख्या यात या यात इतकी ससुगंत िन बुिद्धिन ठ आहे की, ितला नाकार याचे साहस 
धम मादकासही सहसा करवत नाही. 

अथार्तच, कोण याही धमर्ग्रथंात वा मतात हे अमकु असे आहे, हणनू ते स य िन कृ य असलेच 
पािहजे, अशा अ यास ूबुद्धीस पिह या पावलीच पंग ुक न टाकणार् या कोण याही प्रितजे्ञने धमार्धमार्चा 
तौलिनक अ यास क  िनघालेला िवज्ञानवादी वतःस बांधून घेणार नाही. ही प्रितज्ञा हणजेच पूवर्ग्रह! 
वेदां या अ यासा या प्रारंभीच जर ‘वेद ई वरकृत, या तवच अक्षर िन अक्षर स य असलेच पािहजे, 



यांतील कोणतेही अक्षर लटके हटले की नरकात पडलासच!’ ही प्रितज्ञा वीकारली तर अवे ता, तौिलद, 
बायबल, कुराण प्रभिृत इतर धमर्ग्रथंांना िनःपक्षपाती टीने अ यािसणे शक्यच राहणार नाही! तसेच 
‘कुराण’ हेच ई वरकृत या तव यातील अक्षर िन अक्षर तेवढेच स य! याला लटके हटलस की, 
‘मे यानंतर पडलासच नरकात! न हे, इथ या इथेच तुला ठार क न टाकले पािहजे!’ अशी प्रितज्ञा करणे 
हणजे कोिटक्रम नसनू िन वळ लाठीक्रमच होय! जो असे मानील यास कुराणेतर ग्रथं धमर्ग्रंथ हणनू 
वाचताच येणार नाहीत अधमर्ग्रथं हणनूच काय ते आले तर वाचता येणार! 

 पण तसे पूवर्दिूषत ग्रह क न घेणे साफ नाकािरणारा िवज्ञानवादी वेद, अवे ता, कुराण, पुराण 
प्रभिृत प्र येक ग्रथंास िनःपक्षपात टीने, आिण या या ग्रथंातील प्रविृ तपर िनविृ तपर िलखाणाने या 
या काळी जो मनु यजातीची सापेक्ष उ नित केली असेल ती पारखून तीपुरते कृतज्ञपणेही अ यािस यास 
मोकळा असतो. अॅिर टॉटल, लेटो, चाणक्य, यूम, ह कले, हेकेल, माक्सर् या धमर्वेडा या कक्षेत न 
गवसले या जागितक ग्रंथांना, यांतील िभ न मतवादांनी िकंवा आज क या ठरले या भौितक िवधेयांनी 
िवष ण न होता, जसे मम वबुद्धीने, समतोलपणे िन बिुद्धवादा या कसोटीस िनभर्यपणे लावीत आपण सारे 
मानव वाचतो िन ती मानव जातीची समाईक सपंि त समजनू यांना स मािनतो, तशाच वैज्ञािनक 
टीने जर आपण सारेजण वेद, अवे ता, बायबल, कुराण प्रभिृत य ययावत ्धमर्ग्रथंासही वैज्ञािनक िन 

ऐितहािसक टीनेच काय ते वाचू, तर यां या तशा तुलना मक अ यासामळेु या या ग्रथंातील 
ताि वक स ये िन उपयकु्त आचार वीकार यास आपण अिधक मनमोकळे त पर होऊ. या ग्रथंा या 
नांवे धमर्वेडा या लहरीत या क तली िन रक्तपात झाले ते हो याचा सभंवदेखील उरणार नाही -जसा 
िवज्ञान -ग्रथंांस (Scientific Works) वाचताना िकतीही मतभेद झाला तरी तुझी िवजेची वा रेिडयमची 
उपपि त सतू्र िन माझ ेिभ न हणनू आप यात रक्तपात हो याचा प्रसगं सहसा येत नाही. 

जगातील िम टन, होमर, वा मीिक, उ मर, प्रभतृींची का य; कांट, पे सर, किपल, ि पनोसा, 
प्रभतृींचे त वग्रथं, इितहास ग्रथं, िव यु प्रकाश -उ णता प्रभतृींवरील वैज्ञािनक ग्रथं, यंत्रिव या, वै यक 
िश पकला कादंबर् या प्रभिृत लक्षाविध ग्रथं जगात कुठेही रचलेले असले, तरी सार् या जगाची समाईक 
सपंि त हणनू आपण मम वाने िन सम वाने शांतपणे वाचतो, ते वाचीत वाचीत अवसानात येऊन लोक 
वाचनालयात एकमेकांची डोकी अक मात ्सडकू लागले, असे सहसा घडत नाही. तसेच हे ‘धमर्ग्रथं’ - ही 
दहा पाच िविश ट पु तकही आपणांस का बरे वाचता येऊ नयेत ? या दहा पाच पु तकांपायीच प्र येकी 
दहा पाच शतके तरी क तली िन रक्तपात, शाप िन िश या, यां या धमुाकुळीत मनु य मनु याचा इतका 
भयंकर वैरी होऊन का बरे उठावा ? तसे पिरणाम झालेच तर अधमर्ग्रथंांचे हावे -धमर् -ग्रथंांचे न हेत! 

बुिद्धवादािव द्ध आके्षप 
या सवर् धमर्ग्रथंांना मम वाने िन सम वाने सादर वाचून, आपण इतर कोण याही िवषयावरील 

ग्रथंसघंांस जसे तकर् शुद्ध बुिद्धवादाने पारखून घेतो तसेच यां यांतील ज्ञान िन अज्ञान, अ ययावत ्
िवज्ञाना या कसोटीस लावावे आिण उ तम ते मानवी समाईक सपंि त हणनू सवार्ंनी वीकारावे. या 



आम या वरील सचूनेवर एक ठरािवक आके्षप जो श दिन ठ प्रवृ तीचा असतो तो हा की, ‘पु षबुिद्ध ही 
यिक्तपर वे िविभ न, अि थर, पिरवतर्नशील अस यामळेु मनु याला कोणचाही ठाम आधार असा 
ित यामागे लाग याने कधीही सापडणार नाही. पु षबुिद्ध खलनशील, पण ई वरीय आज्ञा अ खलनशील, 
ित्रकालाबािधत. यामळेु कोण या तरी अशा ई वरोक्त ग्रथंास प्रमाण मान यावाचून शीड नसले या िन 
सकुाण ूमोडले या तारवाप्रमाणे मनु यसमाज वाटेल तसा वार् यावरी भरकटू लागतो; चांग यावाइटाचे ठाम 
माप, गवर् वाद तोडून टाकणारे अिंतम प्रमाण असे माणसास सापडणे दघुर्ट होते.’ 

जर असे एखादे ठाम प्रमाण ई वर खरोखरच देता तर ते अितशय चांगले होते यात शंका नाही -
पण! 

वेद, अवे ता, कुराण, बायबल हे ई वरप्रणीत ग्रथं आहेत असे मानले तरी वरील आके्षपांची आपि त 
टळत नाही! हीच तर मखु्य अडचण आहे! कारण ई वरिनिमर्त, अपौ षेय, ईशपे्रिषत हणनू जे कमीत 
कमी प नासपाउणशे ग्रथं आज देखील िभ न सघंातील मनु यांनी मानलेले आहेत, ते अ यंत 
पर परिव द्ध िवधानांनी भरलेले आहेत. फार काय, यांतील प्र येक ग्रथं जर काही िनिवर्वादपणे एक वर 
सांगत असेल, तर हेच की, तो वतः तेवढा ईशपे्रिषत परमप्रमाण असनू बाकी सारे ‘पाखंड’ आहेत! 

बरे, यांतील एक कोणचा तरी ग्रथं वेद हणा, कुराण हणा, ई वरोक्त समजला तरीही भागत नाही 
ते नाहीच. कारण हा एकच तेवढा ई वरोक्त, बाकी मनु यकृत असे ठरिवणार कोण ? पु षबुिद्ध! पण 
या या कोिटक्रमाने ते इतर ई वरोक्त नाहीत असे ठरवावे, या या कोिटक्रमांनी तो एकही ई वरोक्त 

नाही असे ठरते! 
अगदी कोिटक्रम हणनू सारा हाणनू पाडून िन वळ लाठीक्रमाने जरी एकच कोणचा ग्रथं 

मनु यजातीवर लादला - तो ग्रथं ई वरोक्त, वयंप्रमाण ; बाकी सवर् झटू! असे मानलेच पािहजे हणनू 
अगदी लाठीफमार्न सोडले तरीही पु षबुिद्ध पु हा आपले चाळे चालिव यास िन या वयंप्रमाण ग्रथंास 
वतः या हातचे बाहुले बनिव यास सोडीत नाही! कारण ग्रथं जरी एकच ठरिवला, तरी याचे अथर् अनेक 
होतात! ती आपि त काही के या टळत नाही! ती टळती एकाच उपायाने - जर ई वर एकच ग्रथं चहूकड े
ई वरोक्त हणनू धाडता आिण याच बरोबर या ग्रथंातील प्र येक अक्षराचा एकच एक अथर् काय तो 
मनु यमात्रास फुरणे अव यंभावी क न टाकता, दसुरा अथर् सचुूच नये अशी पु षबुिद्धही एकसाचीच 
करता, तर मात्र ई वरोक्त ग्रथं एकच एक सवर्त्र िन सवर्दा राहू शकता. पण तशी काही एक यव था 
ई वराने केलेली नाही. यामळेु जरी एकच ग्रथं अहंप्रमाण, वयंप्रमाण, ई वरोक्तप्रमाण हणनू मानला, 
तरीही याचा अथर् कर याचे काम शेवटी पु षबुद्धीलाच करावे लाग याने ती िजतकी िभ न, अि थर, 
अप्रित ठ िततकाच तो एक ग्रथंच अनेकपणा, अि थरपणा, िविवधपणा पावून अप्रिति ठताथर् होऊन 
बसतो! 

उदाहरणाथर् वेद प्रथम घेऊ. वेद अपौ षेय आहे; परंतु धमर्िजज्ञासूनंा ‘प्रमाण ंपरम ं िृतः’ असे अगदी 
प्रामािणकपणे मानणार् या को यविध िहदंूंम ये नांवाला जरी वेद हा एकच धमर्ंकद्र असला, तरी या या 



प्र येक मतं्रागिणक िन श दागिणक अथर् या अनेक वेद होऊन बसतात. पु षबुद्धीवाचून यांचा अथर् 
लाव याचे दसुरे साधनच मनु यास उपल ध नस यामळेु िजतके पु ष िजतके वेद, िततके पंथ, िततकी 
िभ न प्रमाणे होऊन बसायची ती बसतातच! एकाला वेदात पशुयज्ञ आहेसे वाटते, दसुर् याला नाहीसे 
वाटते, ितसर् याला िवक प वाटतो. एकाला मांशासन, ज मजात अ पृ यता, मिूतर्पूजा, केशवपन, वेदांत 
आहेसे वाटते; याच वेदा या याच मतं्रां या आधारे या सवर् आचारप्रथा वेदबा य आहेत हणनू 
दसुर् यास वाटते. फार काय, ई वर एक आहे हे वेदां या नांवे एक पक्ष उ च वरे सांगतो, तर 
मीमांसकािदक पंथ िभ न पु षांपलीकड ेवा देवतांपलीकड ेई वर असा नाहीच हणनू सांगतात! सं यासाची 
िनदंा वेदाधारेच कोणी करतो तर ‘यदहरेव िवरजेत ् । तदहरेव प्र जेत ् । वना  वा गहृा  वा।। असे 
वेदाधारेच इतर पंथ मानतात! बरे, हे अथर्वैिच य िन हे िवरोध कोणी अलबते -गलबते सांगत नाहीत तर 
या क, किपल, जिैमनी, शंकर, रामानुजापासनू दयानंदापयर्ंत मोठमोठे आचायर् सांगतात! ते सारेच 
ि थतप्रज्ञ, योगी, िसद्ध, साक्षा कारी! कोण खरे, कोण खोटे, कसे िनवडणार ? िनवड यावाचूनही कसे 
राहता येणार ? आिण िनवड हटली की, पु षबुद्धीनेच होणार! शेवट हाच की य यिप वेदग्रथं अक्षर पाने 
एकच रािहला तरी अथर् पाने िजतके टीकाभा य अथर्कार िततके शताविध वेद होऊन बसतात! 

सारांश, पु षबुद्धीला बगल दे यासाठी एक ग्रथं परमप्रमाणच न हे तर ई वरोक्तप्रमाण मानला तरी 
मनु याला शेवटी असा ऐिहक िन पारलौिकक वाटा या पु षबुद्धीवाचून दसुरा कोणताही सापडणे शक्य 
नाही.  

फरक इतकाच होतो की पु षबुद्धीने तकर् प्रित ठ वाटते ते घेऊ हणनू चक्क सांगनू इतर ग्रथंांप्रमाणेच 
वेदकुराणबायबलािदक ग्रथंही वाचले िन पाळले, तर मतभेद झाला तरी तो िश याशाप, लाठीकाठी 
चाल याइतका िवकोपास जा याचा फारसा सभंव नसतो. वजै्ञािनक ग्रथं वाचताना आिण पिरि थतीप्रमाणे 
ितला त ड देऊन पिवत्र ेबदल याला मनु य मोकळा राहतो. पण ई वरोक्त वेदांचा मी करतो हाच अथर् 
ई वरोक्त, असे हणत िन प्रामािणकपणे भावीत वेद वाच याचा िन आचर याचा दरुाग्रह धरला, तर माझे 
मत तेच ई वराचे असा अ यंत खोडसाळ अहंकार या या मनु यास धमर्वेडाने िझगंिवतो आिण वेदा या 
अथार्चा मक्ता माझा, तुझा न हे असे आरडत िन ओरडत मनु य मनु याचा भयकंर शत्र ु होऊन मत 
दे याचा शेवट जीव घे यात होतो. माझ ेमत मा या मानवी बुद्धीप्रमाणे आहे अशी भावना मनु यांना 
िततकी भयंकर धमर्वेडी के हाही क  शकत नाही, की िजतकी माझ ेमत हेच ई वराचे मत आहे ही 
उ मादाव था क न टाकते! सवर्सामा य मनु याला लाग ूअसणारे हे स य नाकारता येत नाही. 

परंतु यांना ऐितहािसक िन बिुद्धिन ठ टीने या धमर्ग्रथंांना अ यासावयाचे असते यांना देखील 
या मतं्रद्र या ऋषींचे वा ईसा, मोझसे, महंमद, प्रभिृत लहान, मो या शतशः पैगबंरांचे, ईशपे्रिषतांचे, 

सतंांचे, साधूंचे यांनी यांनी िदलेले अतंः फूतर् सदेंश देवाने वतःच सांिगतलेले आहेत अशी उ कट 
िनि चित होती, या थोर पैगबंर, साधू, सतं, ऋषी, महष शी यां या यक्तीपुरता वाद घाल याचे मळुीच 
कारण उरत नाही. या थोर िवभतूींची तशी ती िन ठा अगदी प्रामािणक होती, यांना ते वतःच देवाचे 



अवतार वा देवाचे पे्रिषत, ‘पैगाम’ आणणारे, असे जे वाटले ते यां यापुरते तरी िनतांत स यच होते, 
वरपांगी ढ ग न हत,े हे मानूनही आ हां िवज्ञानिन ठ अ यासूनंा ते धमर्ग्रथं श दिन ठ टीने न वाचता 
आम यापुरते, िन वळ मनु यकृत ग्रथं वाचावे तसे तकार् या कसोटीत ध न वाच याचे बुिद्ध वातं य 
उपभोग याचा अिधकार सांगता येतो. 

ते बुिद्ध वातं य आ ही सांगनू सव न उपभोग ू इि छतो. पु षबुद्धीनेच या धमर्ग्रथंांना अ यािसणे 
शक्य आहे, असे प टपणे हणतो. पण या ग्रंथांना ईशपे्रिषत वा अपौ षेय मानणारे लोक यांचा अथर् 
लावताना अवशपणे, न सांगता पण समजनू उमजनू, पु षबुद्धीसच शेवटी शरण िरघतात येवढाच काय तो 
फरक! 

ग्रथंच मनु यकृत समजून पु षबुद्धी या व छ उपनेत्राने वाचला काय िकंवा ग्रथंाचे श द ई वरोक्त 
समजनू यांचा अथर् तेवढा याच पु षबुद्धी या मळकट उपनेत्राने वाचला काय, पिरणाम एकच होतो. वेद 
जरी श दापुरता एकच रािहला, तरी अथार्नुरोधे वा तिवकपणे िजतके आचायर्, भा यकार, मिृतकार, 
वाचक िततके िविभ न वेद होऊन बसतात. ही झाली वेदांची गो ट पण ही गो ट एका वेदाचीच नाही. 
मनु यात आजवर जे जे ई वरीय ग्रथं हणनू प्रख्यातले गेले आहेत वा जातील, या सार् यांची ही गित 
झालीच पािहजे. तकर् तः ते अपिरहायर् आहे. व तुतः ते घडलेले आहे. 

याचे दसुरे प्र यंतर हणनू या लेखात ‘पिवत्र कुराण’ कुराणशरीफ, याच प्रख्यात ग्रथंाचा वा 
प्रकरणींचा इितहास पाहू. वेदातून शताविध पथंोपपंथ िनमूर्न या प्र येकाचा वेदाचा िभ न अथर् कसा 
यवहारात शतविध वेदग्रथं िनिमर्ता झाला ती कहाणी आप याला आप या घरचीच अस यामळेु पु कळच 
पिरचयाची आहे. पिवत्र बायबल या वेदासारख्याच अपौ षेय, ई वरपे्रिषत, हणनू स मािनले या 
ग्रथंाचीही, श दशः जरी एकच बायबल असले तरी, अथर्शः शताविध बायबले कशी होऊन पडली तेही 
युरोप या इितहासाचा बराच पिरचय असणार् या आम या सिुशिक्षत वगार्स अधंुकपणे तरी माहीत आहे. 
पण आम या शकडा न या णव िहदंूंना आिण िहदंु थानातील लक्षाविध मसुलमानांना हे नक्की ठाऊक 
नाही की ई वरोक्त हणनू स मािनले या मनु यजातीतील आणखी एका प्रख्यात िन सपु्रिति ठत ग्रथंाची, 
कुराणशरीफचीही, तीच गत झालेली आहे. कुराणशरीफ श दशः जरी एकच ग्रथं असला, तरीही, 
िभ निभ न सपं्रदाय या यातील वाक्यावाक्यांचा िन मिथताथार्चा जो िभ नच न हे तर अ यो यिवरोधी 
अथर् पु षबुद्धी या अपिरहायर् टीने करीत आले, यामळेु अथर्शः शताविध िभ न कुराणे होऊन बसली 
आहेत. या िभ नाथर्वादी पंथोपपंथातील कोणाचा अथर् खरा हा प्र न आम यापुढे इथे नाही. यां यांतील 
काही प्रमखु पंथां या मते एकाच कुराणीय िवधेयाचे िकती िविभ न अथर् केले गेले आहेत; ती िन वळ 
व तुि थित, आहे तशी थालीपुलक यायाने दाखिवणे एवढाच या लेखाचा हेतु आहे. 

ती मािहती देताना अगदी पिह या प्रती या प्रमाणभतू ग्रथंकारांचाच आधार घेतलेला आहे. 
इंिग्लशम ये कुराणाचे अिधकृत भाषांतर करणारे जॉजर् सेल, कुराणाचे मराठी भाषांतरकार, युरोपास पटेल 
अशा न या टीने कुराणाचा अथर् लावून अगदी इंिग्लशम ये यास भाषांतरणारे इंग्लडंमधील प्रख्यात 



मसुलमानी प्रचारक डॉ. महंमदसाहेब, मसुलमानी सं कृतीचे मानी िन प्रगाढ अ यासक जि टस अमीर 
अ ली प्रभिृत नामांिकत मसुलमानी धमर्, इितहास, िन सं कृित यांवरील लेखकवगार् या ग्रथंांचे आ हांस 
अनेक वष अ ययन जे घडले या याच आधारावर खालील मािहतीचा श द िन श द अवलबेंल अशी 
सावधानता आ ही बाळगली आहे. हवे यास ती मािहती पडताळून पाहता यावी, या तव प्रथमच 
आधारांचा हा सवर्सामा य उ लेख क न ठेवतो. मािहती जशी या तशीच देताना आम या वतः या 
टीकिटपणी देणेच तर अशा ( ) कंसात देऊ. 

पिवत्र कुराणाची थोडी परेखा 
कुराण श दाचा अथर् ‘पढ याचे, पा य’ असा िकंवा ‘सचंय’ असा आहे. वेळोवेळी ई वराकडून पा य 

हणनू महंमदसाहेबांस जे सदेंश आले, ते त्रिुटत सदेंश यात एकत्र केले तो सचंय, सगं्रह, हणजे 
कुराण. पैगबंर हणजे पैगाम (सदेंश) आणणारा, ई वरीय सदेंश आणणारा, ईशपे्रिषत. कुराणाचे अ याय 
११४ आहेत. यांस सरूा हणतात. प्र येक अ यायात जे लोक असतात, याला ‘आयत’ हणतात. 
कुराणा या िनरिनरा या सात मळू प्रती तरी प्रख्यात हो या; दोन मिदना पंथी, ितसरी मक्का पंथी, चौथी 
कूफा येथे प्रचिललेली, पाचवी बा त्रा येथे स मािनलेली, सहावी सीिरयातील, सातवी सवर्साधारणतः 
प्रचिलत. या प्रतींतील लोकसखं्या िविभ न आहे. एकीत ६००० लोक, तर एकीत ६२३६. 

यू लोकांप्रमाणेच मसुलमानांनीही कुराणातील श द ७७६३९, अक्षरे ३२३०१५ अशी मोजनू ठेवली 
आहेत; इतकेच न हे, तर प्र येक अक्षर कुराणात िकती वेळ आले, तेही मोजलेले आहे. अथार्तच या 
सखं्या िववादा पद समजणारेही आचायर् आहेतच. 

कुराणा या काही अ यायां या आरंभी ढ अथर् नसलेली नुसती दोनचार अक्षरे असतात. यां या 
हेतूिवषयी, यू लोकां या धमर्ग्रथंाप्रमाणेच मसुलमानी धमर्शा त्री मतभेदा या जा यात सापडलेले आहेत. 
काही हणतात, या अक्षरांचा अथर् एका ई वरासच माहीत! िकंवा महंमद पैगबंरास!! इतर ते न मानता 
यांचा यथामित अथर् करतात. प्र येक जण आपलाच अथर् खरा ई वरी अथर् मानतो. उदाहरणाथर्, काही 
अ यायां या आरंभी ‘अ, ल, म’ ही तीन अक्षरे येतात. काही आचायर् हणतात यांचा अथर् मनु यांनी 
क च नये. एक ई वर की पैगबंर तो जाणतो! दसुरा पंथ हणतो, छ  अथर् केलाच पािहजे िन तो हाच 
की ‘अ लाह, लतीफ, मजीद’ या श दांची ती तीन आ याक्षरे असनू अथर् आहे ‘ई वर कृपाळू िन गौरवाहर् 
आहे!’ ितसरे हणतात, ती आ याक्षरे ‘अनािलिमनी’ हे वाक्य सचुिवतात - याचा अथर् ‘मला िन 
मा यापासनू (सवर् पूणर् िन शुभ प्रभवते!)’ चौथे हणतात - ते वाक्य ‘अना अ ला आलम’ िन तो अथर् 
‘सवर्त्र ई वर तो मी!’ हाच आहे. पाचवे हणतात - ती सारी आ याक्षरच न हेत! अ ला -जेिब्रयल -
महंमद या कुराणा या क यार्, प्रकिट या, प्रचािर या त्रयींचे ते योतक असनू पिहले आ याक्षर, दसुरे 
अं याक्षर िन ितसरे उपां याक्षर या या श दांचे अनुक्रमे घेतले पािहेजे. हणजे अ, ल, म येतील! सहावे 
हणतात - अ हा मळू वर, ल हा ताल य, िन म हा ओ य िमळून सचुिवतात की, ई वर सवर् जगाचा 
िन कमार्ंचा आिद, म य, अतं आहे िन या अथीर् आिदम यअतंी सवर् कामी मरला जावा! सातवा पंथ 



हणतो - ही अक्षरे सखं्यावाचक, यांची बेरीज येते ७१, िन ती सचुिवतात की, इतक्या वषार्ंत इ लामी 
धमर् सार् या जगात पूणर्पणे प्र थािपत होईल. अशी अनेक मते अनेक अथर् करतात. 

(ई वरीय धमर्ग्रथं अक्षरशः जरी एकच असला तरीही अथर्तः पु षबुिद्ध वा तिवकपणे याचे अनेक 
िविभ न ग्रथं कसे क न सोडते, याचे हे िकती सरेुख उदाहरण आहे ? तीन अक्षरे, तीस अथर्ं!) 

कुराणा या अ यायांची नांवे िन मगंलारंभ -वाक्ये ही काही धमर्शा यां या मते कुराणातील अ यायां 
-प्रमाणेच थेट ई वरोक्त आहेत; तर काही धमर्शा त्री मसुलमानां या मते ती ई वरोक्त नसनू मनु यकृत 
आहेत! 

मसुलमानी परंपरागत मखु्य शा त्रोक्त मताप्रमाणे कुराण हा ग्रथं महंमदाने वा कोणाही मनु याने 
रचलेला नाही. तो अनािद आहे. इतकेच न हे तर ई वराने देखील रचलेला वा सांिगतलेला नसनू 
ई वरा या यिक्त वातच अतंभूर्त आहे. हणजे तो ई वरकृत देखील नाही, तर ई वरमयच आहे. याची 
पिहली प्रत अशी जी िलिहली गेली, ती ई वरा या िसहासनावरील एका िवशाल टेबलावर असनू 
य चयावत ् भतूभिव याचे अकंणही याच टेबलावर अ यु च वगार्त ग्रिथलेले आहे. या ई वरीय 
टेबलावरील कुराणाची एक कागदी प्रत देवदतू जेिब्रयल या हाती सग यात खाल या वगार्त धाड यात 
आली. ती रमजान मिह या या या रात्री तशी धाड यात आली, या रात्रीचे नांव ‘शिक्तमती’ होय. या 
कागदी प्रतीतील कुराण या जेब्रियल देवदतूाने महंमद पैगबंरास भागशः प्रकटिवले. काही मक्केत, काही 
मिदनेत. जसजसा प्रसगं पडला तसतसे वेळोवेळी ते िलिखत भाग पैगबंारस जेिब्रयलकडून फुरिवले गेले. 
परंतु ते सवर् या सवर् िद य पु तक बघ यांचे भाग्यही महंमद पैगबंरास जेिब्रयल या कृपेने वषार् या काठी 
एकदा लाभे. रेशमी बांधणी, सोनेरी कलाकुसरीत वगीर्य िहरेमािणकांनी खचलेले असे ते िद य पु तक 
होते! 

य यिप वरील मताप्रमाणे कुराण अिनिमर्त िन अनािद आहे आिण प्र यक्ष कुराणात महंमद पैगबंराने 
तसे न मानणार् यास पाखंड हटलेले आहे, तरीही प्र येक मह वा या धमर्प्र नाप्रमाणे या प्रकरणीही 
मसुलमानी धमर्शा यात ती  मतभेद हावयाचा तो झालाच! मोटाझलाइट आिण मोझदारचे अनुयायी हे 
दो ही प्रबळ इ लामी पंथ या मता या सवर् वी िव द्ध असनू यां या मते कुराणास अनािद, ई वरमय 
िन अिनिमर्त मानणे हे भयंकर पाप आहे, पाखंड आहे. या प्रकरणी या कुराणवाक्यांचा ते असा 
वर या या अगदी उलट अिभप्राय काढतात! हा मतभेद इतका िवकोपाला गेला की, अलमामनू 
खिलफां या राजवटीत कुराण हे अनािद नसनू िनिमर्त आहे, अशी धमार्ज्ञा सटुली िन जो कुराणास 
अनािद, अिनिमर्त मानील यास फटके, बंिदवास िन मृ यदंुडही दे यात आला. शेवटी अलमोतावक्केले 
खिलफाने उभयपक्षांस आपापले मत पाळ याचे वातं य िदले. 

कुराण या भाषेत िलिहलेले आहे, ती अरेबी भाषाशैली अरबांत इतकी सव कृ ट मान यात येत ेकी, 
केवळ याव नच ते पु तक मनु यकृत नसनू ई वरकृत असलेच पािहजे, असे िसद्ध कर याचा ते य न 
करतात. कुराणातच पु हा पु हा ते गमक पुढे क न अशा अथार्ची वाक्ये आलेली आहेत की, ‘जे प्रितपक्षी 



महंमद पैगबंरांना ढ गी हणतात, तोच कुराणवाक्ये रचतो िन तशी वाक्ये अनेक अरबी किव तशाच 
भाषाशैलीतही रचू शकतात हणनू ज पतात यांस आ ही आ हािनतो की, तु ही इतके सुदंर अरेबी 
िलहून दाखवा, अशी का यमय वाक्ये रचून दाखवा!’ या अथीर् कुणीही असे उ तम अरेबी िलहू शकत 
नाही या अथीर् हे कुराण ई वरोक्तच असले पािहजे! कुराण मनु यकृत नसनू ई वरीय आहे, याचा 
बळकट पुरावा हाच की, यातील अरबी भाषाशैली अतुलनीय आहे! 

(पण या कोिटक्रमाने महंमद पैगबंर उ कृ ट अरबी किव होते इतकेच काय ते तकर् िसद्ध होईल. 
मसुलमानांतील मीटाझलाईट, मोझदार, िन नोधम हे धमर्शा त्रीय पंथसदु्धा वरील मतास उपहासनू 
उघडउघड प्रितपािदतात की, ‘कुराणाइतकीच काय, पण याहूनही उ क ट अरबी भाषाशैली मनु य िलहू 
शकतो.’ ितसरी गो ट अशी की, या कोिटक्रमा प्रमाणेच जर उ कृ ट अरब भाषाशैली आहे हणनू कुराण 
ई वरीय, तर उ कृ ट सं कृत भाषाशैली वा उ कृ ट मराठी बंगाली, तामीळ, जमर्न, ब्र मीशैली असलेले 
ग्रथंही ई वरीयच मानावे लागतील.) 

कुराण महमद पैगबंरास कसे प्रकटले ? महंमद पैगबंर सरासरी ४० वषार्ंचे असता एका गहेुत 
ई वर यानी मग्न होते. तो जेिब्रयल देवदतू मनु य पे आला िन हणाला, ‘जो तुझा धनी, या कृपाळू 
ई वराने िलिहलेले हे वाच!’ महंमद हणाला, ‘पण मला तर अक्षरही न िलिहता येते न वाचता!’ ते हा 
महंमद पैगबंरांना अतंःपे्ररणेने ई वरी सदेंश येऊ लागला. ते जसे येत तसे महंमद उ चारीत, यांचे िश य 
पाठ करीत, काही िलहून काढीत. असे वीस वष चालनू जे हा ६५ या वषीर् महंमद पैगबंर परलोकवासी 
झाले, ते हा या वेळपयर्ंत वेळोवेळी आलेले जे सदेंश - या काळी अरबांत कागद फारसे प्रचिलत 
नस याने - कातडी आिण खजरुीची पाने यांवर िलिहले गेले िन अ ता य त असे एका जागी होते ते 
सगं्रह यात आले. त े िन त डी होते ते िमळून एकत्र क न महंमदाचा प्र यक्ष िश य िन उ तरािधकारी 
अबूबेकर याने काही यवि थतपणे एका ग्रथंात गोवले, तेच कुराण. महंमदाचे प्रथम िश य बहुधा 
लढायांतून मारले गे यामळेु जे हा हे कुराण ग्रिंथले ते हा पु कळ वाक्ये गळली, थलकाळांचा अनुक्रम 
रािहला नाही. या ग्रथंात नसलेली महंमद पैगबंाराची अनेक वाक्ये या इतरांना आठवत ते या ग्रथंास 
या प्रमाणात अपूणर् ठरवू लागले. यािवषयी मसुलमानी धमर्शा त्री मडंळाचे एकमत आहे. 

( हणजे आप या वेदांची जी गत की िक येक िृत लु त; मळू ुतींचे सकंलन यासांनी केले तोच 
प्र तुतचा अनुक्रम, मळूचा न हे; ऋषी, देवता, िवषय यांचे ससुगंत एकीकरण नाही; तीच ि थित अित 
अवार्चीन असताही या कुराणाची झालेली आहे. िक येक ई वरी सदेंश गळलेले अस यामळेु ई वरीय 
प्रमाणग्रथं हणनू या कुराणास मानले तर या यातील आज्ञा तेव याच ई वरी धमर् असे समजणे 
अशक्य. कारण असले या आज्ञाहून िभ न अशा आणखी काही आज्ञा ई वरा या न ह याच असे सांगता 
येत नाही.) 

अबुबेकरने केलेला हा ‘सगं्रह’ (कुराण) महंमद पैगबंरा या, अनेक प यांपैकी एक िवधवा त्री ह सा, 
खिलफा उमरची मलुगी, िह या हाती सोपवला. परंतु पैगबंरा या मृ यूनतंर तीस एक वषार् या आतच वर 



िदले या नाना कारणांमुळे कुराणा या एकास एक न जळुणार् या अनेक आवृ या मसुलमानी साम्रा या या 
िनरिनरा या भागात चाल ूझा या. जो तो आपलेच कुराण खरे मानून दसुर् या या कुराणातील पाठभेद 
पाखंड, धमर्बा य हण ू लागला. अबूबेकर या प्रतीस याचे प्रित पधीर् अबुबेकरचीच पु षकृित हणनू 
ई वरीय अ खलनीयतेचा अिधकार या प्रतीस नाकारीत. हा सारा घोटाळा मोडून टाक यासाठी खिलफा 
(उ मान) आ मन याने शक्य िततक्या कुराणा या प्रती जमवून यांत ह सा या हात या अबूबेकर याच 
प्रतीस ध न असेल तेवढ खरे मानावे असा हुकूम काढला! अबूबेकर या कुराणा या हजारो प्रती करवनू 
प्रांतोप्रांती वाट या; आिण यापासनू जी जी वेगळे वा अिधकउणे मतं्र असणारी प्रत ती ती ज त केली वा 
जाळून टाकली! इतक्या प्रयासानंतर आजची कोराणाची प्रतच खरी ई वरीय िन सवर्सामा य प्रत ठरली. 

पण तरीही आजदेखील बरेच पाठभेद इ लामी धमर्शा त्रां याच मते अि त वात आहेत. 
इतक्याने भागले नाही. पर परिव द्धता टाळ यासाठी िविभ न प्रती िततक्या जाळून टाकून प्रत अशी 

एकच ठेवली तरी देखील ित याच वर िलिह याप्रमाणे काही पाठभेद आले ते आलेच. पण याहीपेक्षा 
अिधक अडचणीची िन आ चयार्ची गो ट हणजे या ई वरीय ठरिवले या अन य प्रतीतच अनेक 
पर परिव द्ध वचने महंमद पैगबंरां याच त डची अिनवायर्पणे आलेली आहेत. पैगबंराने एके िदवशी देवाचा 
हणनू एक सदेंश सांगावा; दसुर् या वेळी अगदी उलट सदेंश देवाचा हणनूच महंमद पगैबंरांनीच सांगावा. 
प्रामािणक िश यांनी श द न ् श द या या वेळी िटपावा. पण यामळेुच लवकरच, या दोन 
पर परिव द्ध आज्ञा देवाने या या -सवर्ज्ञ देवासही आपली मते मनु यासारखी िभ निभ न पिरि थतीत 
बदलावी लागावी - याचे महंमदा या प्रितपक्षासच न हे तर अनुयायांसही आ चयर् िन सदेंह वाटू लागला! 
प्रितपक्षी तर उघड हणत की, याव नच हा कुराणग्रथं भतूभिव यवतर्मान जाणणार् या सवर्ज्ञ देवाचा 
नसनू यावर मनु यकृत वाचा छाप प ट उमटलेला िदसतो! (एका पिरि थतीत महंमदा या स तेस िन 
िहतास जे अनुकूल ते याने देवाची आज्ञा हणनू सांिगतले. दसुर् या पिरि थतीत तो िनयम या या 
स तेवरील िभ न सकंटां या पिरि थतीत अिहताचा होऊ लागताच महंमद पैगबंराने उलट िनयम सांगनू 
ती देवाची ता यातली ताजी आज्ञा हणनू प्रचलिवली.) ‘सवर्ज्ञ देव जर ते कुराण िलिहता तर प्रथमच 
आपली पिहली चुकीची आज्ञा देता ना िकंवा सांगनूच ठेवता की, काही काळाने अमुक पिरि थित येताच 
मी उलट आज्ञा देणार आहे, तोपयर्ंत ही पिहली पाळावी. हणजे पर परिव द्धता होती ना, देवपणास ते 
अिधक साजते. पण या अथीर् तसे न सांगता पिहली आज्ञा ित्रकालाबािधत धमर् हणनूच सांिगतली, िन 
नंतर, ते चुकले हे दसुरे मी सांगतो ते पिह या या उलट असलेलेच ित्रकालाबािधत होय असे सांगावे 
लागले, या अथीर् देवास असा मनु यासारखा ग ध या बदु्धीचा िकंवा लहरी मान यापेक्षा हे सारे कुराण 
मनु यकृतच आहे असे मानणे देवा या खर् या भक्तांना भाग आहे.’ महंमद पैगबंरां या प्रितपक्षाचा हा 
ह ला परतिवणे वतः पैगबंरांनाच यां या िव यमानतेतच कठीण गेले. याचे प्र यु तर ते इतकेच देत 
की, ‘मी यास काय क  ? देवाला वाटले अशी उलट आज्ञा आता यावी! याने िदली! देवाचा हात कोण 
धरील ? तो वाटेल ते सलुट सांगेल, वाटेल ते उलट! कारण खरोखर देव सवर्शिक्तमान ्िन वतंत्र आहे!’ 



(मसुलमानांतील अ यंत श दिन ठ धमर्शा त्रीही या पर परिव द्ध कुराणवाक्यांचे प टीकरण वर या 
उ तरावाचून अिधक ससुगंतपणे क  शकत नाहीत.) 

कुराणातील प्र यक्ष पैगबंरा याच त डची पर परिव द्ध वचने जी वर उ लेिखलेली आहेत ती तशी 
पर परिव द्ध आहेत यािवषयी बहुतके इ लामी आचायार्ंचेच न हे तर वतः पैगबंराचेच ऐकम य आहे. 
बरे, ती दोनतीन अपवाद हणनूच न हेत तर इ लामी धमर्शा त्री हेच या वचनांची सखं्या कमीत कमी 
दोनशेतीसवर आहे असे मानतात. उदाहरणाथर्, पूवीर् मसुलमानास पैगबंरा या त डी देवाने आज्ञा धाडली 
की, तु ही सवार्ंनी जे सलेम ( यू लोकांची काशी) कडचे त ड क न प्राथर्ना हणा यात. हा िनयम 
अ पकािलक आहे असेही सांिगतले नाही. इतर सवर् फमार्नांप्रमाणे ही आज्ञाही ित्रकालाबािधतशी, सवर्त्र 
सवर्था अनु लघंनीय धमर्शी, तशा इतर आज्ञां याच डौलात िन भाषेत प्रथम िदलेली आहे. परंत ु यापुढे 
िक येक वष लोट यानंतर देवाने दसुरी आज्ञा अगदी पिहली या उलट िदली की ‘जे सलेमकड ेत ड क न 
प्राथर्ना न करता प्र येक स या भक्ताने, मद्धमीर्याने मक्केकड ेत ड क न प्राथर्ना करा यात.’ (कुराण 
देवकृत मानले की िवरोध िवसगंत भासतो! ते कुराण मनु यकृत मानले की या दोन प्राथर्नांत काहीच 
आके्षपाहर् भासत नाही. कारण प्रथम मक्केत जु या अरबी धमार्चे मिूतर्पूजक लोक प्रबळ असत यांनी 
महंमदाचे उ चाटन क न यास देशोधडीस धाडले होते. ते जोवर मक्केचे धनी होते तोवर महंमदा या 
धमार् या या शत्रूचें ते कद्र होते. हणनू मक्केकड ेत ड क न प्राथर्ना करणे महंमदास पसतं नसे. पण 
पुढे मक्का महंमदाने िजकली. आधीच जी क्षेत्र होती, जी मलूभिूम, ज मभिूम, ती मक्का या या हातात 
पडताच तीच या या इ लामी धमार्ची राजधानी िन पिवत्र क्षते्र झाले. हणनू मग य चयावत ्
मसुलमानांनी, यां या धमर्रा ट्रास एकसतू्री, एकमखुी, एकजीवी कर यासाठी जी एक प बंधने लादली 
यांत सवार्ंनी मक्केकड े त ड क न प्राथर्ना करावी हेही बंधन घातले.) या मखु्य धमर्ग्रथंा या 
घटनेम येही इतक्या सदेंहो पादक यूनता आहेत, यास अिवकल, अशंकनीय, िन अन य ई वरीय ग्रथं 
मानणे हे यां या एकिन ठ अनुयायांसही कठीण होऊन ती यूनता भ न काढ या या कामी शेवटी 
पु षबुद्धीचे साहा य कसे घ्यावे लागले आिण पु षबुिद्ध हटली की, ‘ िृतिवर्िभ ना मतृय च िभ नाः’ 
जशा होऊन पडणारच, पडतातच, तसेच मळू कुराण कोणाचे, कोणचे लोक खरे, कोणची प्रत पूणर्, 
कोण या पाठभेदात कोणाचा अथर् ग्रा य यािवषयी िभ न िनणर्य देणार् या आचायार्ं या सखं्येइतकीच 
वा तिवक री या कुराणेही अनेक होऊन बसलेली आहेत. 

आिण जी ि थित कुराणा या मळू घटनेची तीच यातील प्र येक वाक्या या अथार्िवषयाची. एकाच 
वाक्या या वा िवधेया या अनेक इ लामी आचायार्ं या पंथोपपंथातील िविभ नतेची ती अ यंत बोधप्रद िन 
तौलिनक धमर्शा त्रा या अ ययनास अ यंत उपयकु्त अशी मािहती या लेखा या उ तराधार्त देऊ. 

(उ तराधर्) 
पिवत्र कुराणिवषयी सवर्साम य िहदं ुवाचकांनी आिण मसुलमानांनीही या ऐितहािसक घटना यानी 

ठेव यासारख्या आहेत यापैकी या लेखात पूवार्धार्त या िवशिद या यांचे लहानसे टाचण असे - 



(१) ई वराने जे सदेंश आप याला धाडले असे महंमद पैगबंरांना वाटले ते सारेचे सारे या वेळी 
िटपले गेले नस यामळेु आिण अनेक गहाळ झा यामळेु पैगबंरां या मृ यनूंतर ऊबबेकरने सगं्रिहलेले 
आजचे कुराण हे अपूणर् आहे. 

(२) या अपूणर् कुराणातही अनेक ई वरी आज्ञा पर परिव द्ध असनू, मागची आज्ञा सांगनूसव न 
देवाने र  करावी आिण उलट आज्ञा धाडावी अशी दीडशेदोनशे उदाहरणे आहेत. याव न या अपूणर् 
कुराणात या आज्ञा आहेत, यांनाही र  करणार् या आज्ञा या लु त झाले या िन गळले या भागात 
असणार् या पु कळ सभंव! यासाठी आहे हे कुराणही काही पंथा या मसुलमानी आचायार्ं या मते िव वासाहर् 
नाही. 

(३) यामळेुच अबूबेकर या या प्रतीपासनू िभ न अशी सातआठ कुराणे प्रचिलत होती. 
(४) या सातआठ कुराणांपैकी अमकीच प्रत खरी हे ई वराने प्र यक्ष कोिटक्रमाने सांिगतले नाही. तर 

उ मान खिलफाने आप या दंडशक्ती या लाठीक्रमाने शेवटी पु षबुद्धीस पटली हणनू अबूबेकरचीच प्रत 
खरी ठरिवली आिण बाकी या जाळून वा ज त क न टाक या. ती प्रत सनुीपंथाने वीकारली. 

(५) पण इतके झाले तरी या सनुीपंथाची त व मा य नसणार् या िशयाप्रभिृत मोठमो या 
मसुलमानी पंथांनी तो िनवाडा मानला नाही. आजचे सनुीं मसुलमानांचे कुराण हे सनुींनी गाळागाळ केलेले 
िन प्रिक्ष त िलखाणाने भेसळलेले अतएव अिव वसनीय प्रत होय असे िशयाप्रभिृत पंथांचे अनेक 
मसुलमानी आचायर् उघडउघड हणत आले आहेत. उलटपक्षी खरे कुराण आप याशी आहे, असे जे 
िशय्ाप्रभिृत पंथातील लोक हणाले यांचे खरे कुराण हेच खोट, या पंथांनी भेसळलेले अतएव 
अिव वसनीय होय असे सनुी लोकही यांस उलट प्र याके्षिपतात. हणजे सवर् मसुलमानांस सवर् वी 
ई वरप्रद त िन ई वरोक्त वाटणारे कुराण एकही अि त वात नाही. 

(६) सनुींची जी प्रत आज कुराण हणनू सनुींकड ेस मानली जाते तीतही अनेक पाठभेद अस याचे 
मसुलमानी धमर्शा त्री िनिवर्वादपणे मानतात. 

सारांश असा की, कुराण हे नांव जरी एक असले तरी या नांवा या ई वर द त ग्रथंाची खरी प्रत 
कोणती हे पु षबुद्धीनेच ठरवावे लागले. यामळेु िभ न प्रती िभ न आचायार्ंनी खर् या ठरिव या. हणजे 
कुराणे वा तिवकपणे अनेक झाली. श दशः पािहले तरी कुराणांची एकवाक्यता नाही. 

आता अथर्शः पाहू लागले तर तो घोटाळा शतपटीने वाढलेला! कारण श दशः जी मते एक पंथ 
मानतो तींतील श द जरी सारखे असले तरी या प्र येक श दाचा िन वाक्याचा अथर् लाव याचे काम 
पु हा पु षबुद्धीकडचे आ याने एकेका प्रतीचे शेकडो अथर् होऊन शेकडो उपपंथ झाले. यातील प्रमखु असे     
१. हािनफाई (सनुी) 

या उपपंथाचे नांव या या प्रमखु आचायर् जो हािनफा या या अिभधानाव न पडले आहे. महंमद 
पैगबंरा या ‘ मिृत’ या पंथास जरी अमा य नस या तरी यांस हा पंथ श द िन श द अनुसरत नाही. 



२. शफाई सनुी 
हा पंथ शफी या आचायार्ंचा अनुयायी. मसुलमानी ुित (कुराण) आिण मिृत (पैगबंरा -िवषयी या 

आख्याियका िन याची वतःची वचन) यां या कक्षेत पु षबुद्धीला मळुीच वातं य नाही. श द िन श द 
परमप्रमाण असे यांचे मत. आचायर् शफी अमकी गो ट खरी वा खोटी हे सांगतांना देवाची शपथ के हाही 
घेत नसत. 

३. मालेकी सनुी 
या पंथाचा आचायर् मालेक. या प्र नािवषयी कुराण िन पैगबंरा या आख्याियका यांतील श दांत 

प ट अिभप्राय नाही, या या प्र नािवषयी मालेक काहीच मत देत नसे, इतकी या पंथाची श दिन ठ 
प्रविृ त आहे. या या अिंतम रोगश येवर तो पडला असता यास रडताना पाहून जे हा अनुयायांनी 
िवचारले ते हा आचायर् मालेक हणाला, ‘कुराण वचने यां या बाहेर मी वतः या मते काही िनणर्य केले 
तर नाहीत ? या िचतंेने मी याकूळ आहे. शा त्राजे्ञबाहेर जर मी कधी वतः या मताने वागलो असेन वा 
िनणर्य िदला असेल तर तशा प्र येक वैर श दासाठी देव मला चाबका या िततक्या फटक्यांनी झोडपून 
काढो!!’ 

४. हानबाली सनुी 
पैगबंरा या वचनािद आख्याियकांचा हा पंथ अ यंत अिभमानी. याचा आचायर् हानबाल. याला 

पैगबंरा या अशा दहा लक्ष आख्याियका मखुो गत असत अशी या या अनुयायांत प्रिसिद्ध आहे! कुराण हे 
अपौ षेयच न हे तर अनािद, अिनिमर्त िन वयंिसद्ध असनू ते ई वराने देखील िनिमर्लेले नाही, तर 
ई वरमयच आहे अशी या हानबाल आचायार्ंची िशकवण होती. कुराणास ई वरमयच समजणे हे धमर्बा य 
पाखंड होय अशा मता या मोटासम खिलफाने हानबाल यास कुराण हे ई वर यच होय असे 
िशकिव याची मनाई केली असताही जे हा ते मत हानबाल सोडीना, ते हा यास फटके मा न रक्तबंबाळ 
क न बंदीत घातले. हानबाली पंथ कट्टर कमर्ठ. एकदा तर यांनी बगदाद राजधानीत बंड क न जे 
मसुलमान कुराणातील आज्ञां या पालनात कमर्ठ नाहीत असे यांस वाटले, यां या घरोघर घुसनू यां या 
म याचे साठे ओतून टाकले, म यपात्रे फोडून टािकली, गा यानाच यास िनिषद्ध ठरिव यार् या कुराणाची 
आज्ञा मोडतात, हणनू गायकनतर्कवादक ि त्रयांना बेदम मार िदला िन वा यांचा चुराडा उडिवला. 
मसुलमानी धमार्िवषयीची या पंथाची इतकी कमर्ठ मते मा य नसले या यां या मसुलमानी 
प्रित प यार्ंना शेवटी या पंथािव द्ध अ यंत कडक उपाय योजावे लागले आिण अ यंत कठोर दंड देऊन 
यांना दडपावे लागले. हा पंथ, यांची मते िन असा कमर्ठपणा न मानणार् या मसुलमानांसही पाखंड िन 
पितत समजनू ते सारे नरकात जातील असा शाप देतो िन यास शक्य ती िशक्षा करावयास सोडीत 
नाही. 



परंतु या चारी सनुी पंथांत, मातार्ंत, कुराण िन आख्याियका यां या प्रामा यािवषयी जी वरकरणी 
एकवाक्यता आहे तीदेखील यापुढे िदले या पंथांस अिभपे्रत नसनू त वतःच ते वतंत्र आहेत. सनुी वगार्त 
न मोडणार् या पंथांतील काही प्रमखु पंथ असे - 

५. मोटाझली 
या पंथाचा प्रवतर्क वासेल. या या मते ई वर एकच अस यामळेु या एकतेस िवशेषणां या 

अनेकतेने देखील बांधिवणे पाप आहे, ई वर आहे, अि तसत,् यापलीकड े याला िचत ् प्रभिृत इतर 
गणुधमर् िवशेषणे लावता कामा नयेत. यां या अखंड व पास यामळेु खंड पडतो. िचत ्प्रभिृत िभ न 
गणुधमर् एकाच अनंत, अखंड, एकरस पदाथार्स कसे लावता येतील! यायोगे एकाहून अिधक असीम 
पदाथर् मान याचा दोष घडतो, एके वरी धमार् या हे िव द्ध आहे. यांचे दसुरे िविश ट मत असे की, 
िनयितवाद खोटा आहे. ई वर जे चांगले आहे, याचाच काय तो कतार्; जे वाईट याचा तो कतार् न हे. 
ितसरे मत हे की चांगले िकंवा वाईट हण याचे इ छा वातं य मनु यास आहे. यांचे मते प्रलयकाली 
शेवट या िदवशी सार् या जगाचा जे हा याय कर यात येईल ते हा ई वर आप या चमर्चक्षूंनी मनु यास 
पाहता येईल हे हणणे खोटे आहे. ई वराला िदले या साकार उपमा त ेअवमािनतात -मग या कुराणात 
का असेनात! या आिण अशाच प्रकार या अनेक मतांचा कुराणास अक्षरशः प्रमाण िन स य मानणार् या 
धमर्शा त्रा या मतांशी भयंकर िवरोध आ यामळेु या पंथा या लोकांचे त ड पाहणे नको, असे कट्टर 
कमर्ठास वाटू लागावे हे साहिजकच होते. हे मोटाझली लोकही िततकेच जहाल िन यां या मत ेहोणार् या 
कुराणा या अथीर् धमर्िन ठुर! यामळेु हेही इतर मसुलमानी पंथाचे कट्टर शत्र ूबनले. हळूहळू वासेल या 
या न या पंथात सदु्धा पु हा पोटभेद पडत चालले. यातील मह वाचे काही भेद असे : 

(१) हशेिमयन - हे हाशमेचे अनुयायी. यांचे एक मत आहे की, या अथीर् ई वर हा वाइटाचा कतार् 
होऊच शकत नाही, या अथीर् वाइटातली वाईट व तु जे काफर, मसुलमानी धमार्वर न िव वसणारे, 
यांना देव घडील हेही सभंवत नाही. जे मसुलमान नाहीत ती सारी माणसे, माणसे असली तरी कुराणास 
एकमेव ई वरोक्त परमप्रमाण धमर्ग्रथं न मानणारे आिण महंमद पगैबंर हाच अिंतम देवपे्रिषत असा 
िव वास न ठेवणारे काफर अस यामळेु अशा अ यंत पापी पदाथार्ंस देव कसा िनमीर्ल ? देवा या 
देवपणास ते लांछन होईल, या तव मसुलमान नसले या सार् या काफरांना देवाने िनिमर्ले नाही. 

(२) नोधेिमयन - यांचे एक दाख यापुरते मत यावयाचे तर हे देऊ की, ई वर सवर्शिक्तमान ्जर 
आहे तर तो चांगले तेवढ िनिमर्तो आिण वाईट िनमूर्च शकत नाही असे हटले असता कसे चालेल ? 
वाईट िनिमर् याची शिक्तच याला नसेल तर ई वर सवर्शिक्तमान ्ठरणार नाही! यासाठी ते हणतात, 
‘ई वरास वाईटही िनिमर् याची शिक्त होती; पण इ छा न हती. हणनू याने चांगले तेवढ िनिमर्ले िन 
वाईट िनिमर्ले नाही. 

(३) हेियिटअन - यां या मते ई वर दोन मानले पािहजेत. एक परमे वर िन य, अनंत. दसुरा 
ई वर, अिन य, सा त. ते पुनजर् मही काही अशंी मानतात आिण हणतात की, जीव हा ज मानुसार 



देहा तर पावतो; नाना शरीरे धरता धरता जे जगा या अतंा या वेळचे शरीर असेल या शरीरासच काय 
ते शेवट या याया या वेळी परलोकातील िशक्षा वा भोग भोग या तव वगीर् वा नरकी धाड यात येते. 

(४) मोझदारी - हे मोझदार आचायार्चे अनुयायी. ई वरास वाईट कर याची शिक्तच नाही असे 
मानणार् या धमर्शा त्रां या हा पंथ इतका िवरोधी होता की, सवर्शिक्तमान ् ई वर अस यवादी िन 
अ यायीही होऊ शकतो असे हा प ट हणतो. यां या या ई वरिनदेंने इतर पंथ इतके िचडतात की, हे 
मत ऐकणे देखील पाप मानून ‘तोबा! तोबा!’ हणतात. कुराणातील जे वाक्य लाखो मसुलमानांत 
गायत्रीसारखे पिवत्र मानले जाते, ते -’ या एका देवावाचून दसुरा देव नाही -’ हे वाक्य उ चारणेही हा 
मोझदार आचायर् धमर्बा य महापाप समजतो. कारण यात ‘दसुरा देव, हा श द िनषेधाथीर् का होईना पण 
उ चारावा लागतो आिण एके वरी ब्रीदा या कट्टर अनुयायांस तो उ चार देखील अस य होतो. मोझदार 
हणे की, ‘आम या पंथाने केलेला कुराणाचा अथर्च खरा अस यामळेु मसुलमान नाहीत ते तर काय पण 
इतर पंथांचे मसुलमान आहेत तहेी कुराणाचा वेगळा अथर् लावीत अस यामळेु सारेचे सारे पितत, नीच िन 
धमर्शत्र ूसमजनू नरकातच ढकलले जाणार!’ हे ऐकून एका मसुलमानी िभ नपंथीय आचायार्ने उपहासनू 
मोझदाराला िवचारले की, कुराणात विणर्लेला पृ वी आिण आकाश यातून िव ततृ असा, तो सिुवशाल 
वगर् केवळ मोझदार िन याचे दोनचार अनुयायी यांसाठीच देवाने िनिमर्ला की काय ? 

(५) बाशेरी - हे हणतात, देव सवर् शिक्तमान ् या तव लेकराला ज मतःच दबुुर्िद्ध देऊन याने 
नरकांतच पडले पािहजे अशी िनयित तो घडवू शकतो. पण हे कृ य देवाने केले तरी ते अ यायाचे होय 
असे मात्र हणणे भाग! सार् या मनु यांस मसुलमान हावे अशी स बुिद्ध देणे देवा या हाती अस यामुळे 
मसुलमान नसणार् या दु टांसाठी नरक िनिमर् याची कू्ररता टाळणे देवा या हातचे होते. पण देवाने नरक 
िनिमर्ला आिण मनु यास इ छा वातं य िदले. याव न चांगले तेच देवास करता येत,े वाईट येत नाही, हे 
इतर मसुलमानी धमर्शा त्रांचे मत खोटे पडते. 

(६) थमामी - थमामाचे अनुयायी. हे हणतात, पा यास अनंत काळ नरकात पडले पािहजे. या 
छळाचा काही काळानंतर अतं होतो, हे इतर मसुलमानी आचायार्ंचे मत खोटे. शेवट या प्रलयिदनी नुसत े
मसुलमान नाहीत ते मिूतर्पूजक तर भयंकर नरकात पडतीलच पडतील; पण िख्र चन, यू, पारशी, 
नाि तक प्रभिृत जो जो िनभळ मसुलमान नाही या सवार्ंचा स यनाश क न देव यांस मातीस िमळवील! 

(७) कादेिरयन - देव हा केवळ चांग याचाच िनमार्ता. वाइटाचा न हे, असे यांचे हणणे. यामळेु 
वाइटाचा िनमार्ता सतैान ठरतो. हणजे दोन िनमार्ते मानले जातात. यासाठी इतर मसुलमान या पंथास 
पार या या वैताचे पाखंड मानणारे हणनू पितत समजतात. 

(६) सेफेिशयन 
या पंथाचेही नाना पोटभेद आहेत. िव तारभया तव दोनचारच देऊ. 



(१) आशािरयन - यां या मते ई वराचे अनेक गणुधमर्च न हेत तर पवणर्नही सांगणे ध यर् आहे. 
याअथीर् कुराणात ‘ई वर िसहासनावर बसतो. ई वर हणतो मा या हाताने मी िनिमर्तो, मा या दोन 

बोटांत िव वास ूलोकांचे दय आहे’ इ यािद शेकडो वाक्ये आहेत याअथीर् ती खरी मानलीच पािहजेत. त े
वणर्न केवळ अलकंािरक कसे हणावे ? तसे असते तर कुराणात तसे प टपणे सांिगतले असते. या तव 
ई वराला हात, बोट, प्रभिृत अवयव आहेत, पण ते कसे ते कोणी सांग ूनये, फार काय कुराण पढतेवेळी 
‘मा या हाताने मी यास िनिमर्ले हे ई वराचे वाक्य वाचताना जर कोणी आपला हात पुढे क न 
अिभनियले तर ते देखील पाप होय. कारण ई वराचा हात मनु यासारखाच आहे, असे यायोगे सिूचत 
होते! इतकेच न हे, तर कुराणातील अरबी श द, जे हात, पाय, बोटे प्रभिृत ई वरी अवयवाथीर् योजले 
याचे भाषांतर इतर भाषते हात, पाय, बोटे असे न करता ते अरबी श दच वापरावे. न जाणो यांचा दैवी 
अथर् प्राकृत परभाषेत चुकेल! देव मनु याकृित आहे असे हण याचे महापाप घडले! 

(२) मशूाबेही - यांस वरील मत मा य नाही. कुराणातील ई वरा या त ड या वाक्यांत जे श द येतात 
ते अक्षरशः स य मानावे, देव मनु याशी अगदी अस शच आहे असे मान याचे कारण नाही. याला 
अवयव आहेत, वरखाली जाणेयेणे इतकेच काय, पण मनु य प धरणे हेही देवास शक्य आहे. जेिब्रयल हा 
देवदतू मनु य प धरी असे वतः महंमद पैगबंर सांगतात आिण तसे प ट हणतात की, ‘मला देव 
एका अ यंत सुदंर व पात िदसला. मोझसेबरोबरही तो समक्ष येऊन बोलला.’ कुराणातील अशा अनेक 
वाक्यांचा अथर् अक्षरशः न घेणे हेच महापाप होय. 

(३) केरािमयन - या पथंातील लोक कुराणातील देवा या वणर्नातील अथर् श दशः घेताना इतके पुढे 
जातात की, देव हा साकार, सावयव आिण खाली वर, बाजूनंी, समयार्दही असलाच पािहजे. काहीजण 
हणतात, तो वर अनंत असला तरी खाल या बाजनेू तेवढा मयार्िदत आहे. नाहीतर देव खाली आला, 
बसला, इ यािद कुराणांतील वाक्ये लटकी पडतील. देवास मनु या या हाताने पिशर्ता येते, अगदी या 
चमर्चक्षूंनी पाहता येते. याहीपुढे जाऊन या पथंातील काही आचायर् कुराणा या आधारे असे ठरिवतात 
की, हात, पाय, डोके, जीभ, प्रभिृत अवयव िन शरीर जरी देवास असले तरी मनु या या शरीराहून थोड े
िविभ न आहेत. कारण म तकापासून वक्षः थलापयर्ंत ते भरीव नाही, वक्षः थलापासनू खाली भरीव आहे 
िन याचे केस काळे कुळकुळीत िन कुरळे आहेत. याला आधार कुराणाचा. कारण यात महंमद पैगबंर 
प टपणे ई वरािवषयी ‘देव बोलला, चालला, बसला, ई वराने मा या पाठीवर हाता या बोटाने पिशर्ले 
ते हा ती बोटे शीतळ लागली!’ अशी वणर्ने करतात आिण सांगतात की, ‘देवाने आप या वतः या 
मतूीर्प्रमाणेच मनु य िनिमर्ला.’ अथार्त ्ई वराशी मनु याचे दैिहक सा य न मानले तर कुराण खोटे पडले. 

(७) खारेजायी 
या पंथाची उ पि त राजकीय प्र नाव न झाली. यां या मत ेमसुलमानी स तेचा िन धमार्चा मखु्य 

खिलफा वा इमाम असलाच पािहजे असे नाही; जर इमाम नेमावयाचा तर जो यायी िन उ कृ ट तोच 
असावा. महंमद पैगबंरा या कोरेश वंशातील मनु यच खिलफा वा इमाम होऊ शकतो हे िशया 



मसुलमानांचे मत यांना मा य नाही. पु हा खिलफा िनवड याचा हक्क मसुलमानां या जमावा या 
बहुमतास नाही. हे खिलफा अलीचा अ यंत वेष करतात, यास प्राथर्नेत शापतात. यां या अशा 
धमर्मतांमळेु अ लीने यांची भयंकर क तल केली. इमाम जर दवुर्तर्नी िनघाला तर यास पद युत करणे 
वा मारणेही ध यर् होय, असेही हा पंथ हणतो. 

(८) िशया 
हा पंथ वरील खारेजायी पंथा या अगदी उलट. खिलफा अ लीचा अ यंत अिभमानी. यांचे हणणे हे 

की, इमाम हा धमर्मखु्य; तो कोण असावा हे ठरिव याचा अिधकार जमावाला नाही. मनु या या मखूर् 
बहुमताने याची िनवड करणे हणजे अगदी दरुाचारी पण बिल ठ माणसही इमाम होऊ देणे होय! ते 
याचा पुरावाही यथे छ दाखिवतात. इमाम िन खिलफा या पदावर अनेक दरुाचारी दा ड ेपापी माणसे 
येऊ शकली हे मसुलमानी इितहासात प्रख्यात, असे यांचे हणणे. या तव ते अ लीनंतर या सनुी 
खिलफास महापापी समजनू शापतात. सनुी लोक तोच उलट आहेर िशयांस क न यांस पाखंड आिण 
काफर हण यासही कमी करीत नाहीत. अलीचा वंश परम पिवत्र या तव िशया लोक या याच वशंात 
इमामपद देवानेच नेमले असा िव वास ठेवतात. पुढे अलीचे मलुगे हसन, हुसेन िन या या अनुयायांचा 
उ छेद झाला करबेला या लढाईत. सनुी लोकांनी या िशयांची क तल केली - तोच प्रसगं ताबुता या पे 
आप या इकड ेमसुलमान शोकिदन हणनू पाळतात. तरी देखील अली या वंशातील शेवटचा मलुगा अमर 
आहे -मारला गेलाच नाही -आिण तो परत येणार आहे अशी िशयांची धमर् द्धा आजही आहे. यां यातील 
काही पंथ अली िन यांचे वंशज इमाम यां या पाने देवच अवतीणर् झाला, ते देव व पच होते असे 
हणतात. ई वर मनु य पाचा अवतार घेऊ शकतो. साबाई लोक तर अलीला मिूतर्मतं ई वरच मानीत. 
ई वराचे अवतरण, ‘अल होललू’ होते आिण मनु या या देहाने ई वर वावरतो. ईशाकी प्रभिृत पंथ तर 
हणतात, अली हा वगर् िन पृ वी यां या आधी अि त वात होता; तो महंमद पगैबंरासारखाच पैगबंर 
होता. या िशयां याही पुढे जाऊन सफुीपंथी लोक तर इतर अनेक मनु यांचे देव व मा य करतात. 
यां यात िक येक साधु प टच हणतात, ‘आ ही देवाशी समक्ष बोलतो, देव पाहतो, मीच देव आहे’ 
अशा प्रकारची वाक्ये उ चारणे हे सनुीप्रभिृत एके वरी मसुलमानांस िकती अस य होत होते ही गो ट 
हुसेन अल िहलाज प्रभिृत अनेक जणांना - जे अशा देवा या साक्षा काराची वा वतःच देवमय होऊन 
गे याची भाषा बोलत यांस ठार मार यात येई, या गो टीव न िदसनू येईल. या सफूी पंथात मोठमोठे 
साधु होऊन गेले, वेदा ती होऊन गेले, ब्र मवादाकड ेयाचे त वज्ञान थो याफार अशंी झुकते. 

िशया लोकां या मते, सनुी लोक जे कुराण वाचतात यात यांनी अनेक प्रिक्ष ते घुसडून भेसळ केली 
अस यामळेु मळू स य कुराण ते न हे; उलट सनुी लोकही, मळू कुराणात भेसळ के याचा आके्षप िशयांवर 
करतात. हणजे िशयांचे कुराण वतंत्र, सनुीस ते अमा य; सनुींचे वतंत्र, िशयांस ते अमा य. दसुरा 
अ यंत िवरोधाचा प्र न पैगबंरपणाचा. सनुीं या मते मसुलमानी धमार्चे अपिरहायर् आिण मखु्यातील मखु्य 
लक्षण हेच की, महंमद पैगबंर हेच शेवटचे सवर् े ठ िन पिरपूणर् पैगबंर! यांनी सांिगतले या कुराणाबाहेर 



दसुरा पैगबंर नाही. पण िशया लोक हजरत अ लीलाही महंमदासमान पैगबंर मानतात. काही पंथ तर 
महंमद पैगबंराहून अ लीस े ठ आिण काही तर देवमयच समजतात. िशया िन सनुी हे या अ यंत 
मलूभतू िवरोधांमळेुच एकमेकांस ‘काफर’ मानतात. सनुीं या मोठमो या आचायार्ं या मताप्रमाणे िशया हे 
मसुलमानच न हेत. तोच अहेर िशयाही सनुीस अिपर्तात. 

महंमद पैगबंरानंतरचे मसुलमानी पैगबंर 
वा तिवक पाहता ‘मा यानंतर कोणताही पैगबंर येणार नाही, मा या पूवीर् अब्राहाम, मोझसे, जीजस 

प्रभिृत अनेक पैगबंर -ई वरदतू -आले पण यांनी देवाचा समग्र सदेंश मनु यास िदला नाही आिण 
यां या अनयुायांना यांनी िदले त ेसदेंशही यथावत ्न सगं्रिहता यांत भेसळ क न बायबल प्रभिृत 
धमर्ग्रथं बनिवले. यासाठी समग्र िन स य सदेंश देऊन देवाने मला धाडले. आता पु हा पैगबंर हणनू 
कोणीही मा यावाचून दसुरा मानला जाऊ नये.’ असे महंमद पैगबंराने वारंवार सांिगतले असता आिण जो 
महंमदावाचून दसुरा पैगबंर मानील तो मसुलमान नसनू महापापी होय अशी मसुलमानांतील शेकडो 
धमर्पंथांची प्रितज्ञा असता, ‘महंमदानतंरचे मसुलमानी पैगबंर’ हे वाक्य वदतो याघाताचे समजले पािहजे. 
परंतु व तुि थित अशी आहे की, वतःस मसुलमान हणिवणार् या अनेक पंथांत महंमदानंतरही पैगबंर 
झाले असे मानतात. या पु षांनी महंमदानंतरही आपण पैगबंर अस याचा, देवाने धाडलेले ई वरदतू 
अस याचा, अिधकार सांिगतला यांपैकी काहींची मािहती दाख यासाठी खाली देत आहोत - 

मोिसलेमा - हा महंमद पैगबंराचा समकालीन. अरबां या एका जमातीत प्रमखु. या जमाती या 
वतीने महंमदास भेटावयास गेला िन मसुलमानी धमर् वीकारता झाला. पण पुढे आपणही ई वरदतू आहो, 
पैगबंर आहो अशी वाही याने िफरिवली. यालाही अनुयायी िमळाले. कारण पैगंबर कोणचा खरा हे 
ठरिव यास या या या या तसे हटातटाने सांग यावाचून वा भिव यावाचून कोणचेही प्र यक्ष वा 
मापनक्षम प्रमाण िमळणेच अशक्य! पुढे महंमद पैगबंरासारखी हा मोिसलेमाही अरेबी प ये रचू लागला 
िन देव ते मला फुरिवतो असे प्रितपाद ूलागला. महंमद पैगबंर फार िचडले. याला ‘लु चा’ ‘तोतया’ 
हणावे पण याचेही अनुयायी वाढू लाग यामळेु महंमद पैगबंरा या मृ यूपयर्ंत याचे काही वाकड ेझाले 
नाही. पुढे महंमदा या मृ यूनंतर अबूबेकर या राजवटीत या दोन पगैबंरात खरा कोण याचा िनणर्य 
लागला. कोण या कसोटीने? देवाने काही खूण धाडली हणनू न हे, त वां या तुलनेने न हे, कोणा याही 
बौिद्धक, आि मक वा तािकर् क कोिटक्रमाने न हे तर िन वळ लाठीक्रमाने! लढाईत मसुलमानांनी 
मोिसलेमा या दहा हजार सै याची क तल केली िन मोिसलेमा ठार मारला गेला, हणनू तो खोटा पैगबंर 
ठरला आिण लाठी बळकट तो खरा! 

अल आ वाद - आणखी एका अरब जमातीचा हा मखु्य. महंमदाचा समकालीन. पूवीर् मसुलमानी धमर् 
वीकारला, पण पुढे आपणही पैगबंर हावे, अशी आकांक्षा ध न महंमदाप्रमाणेच दोन देवदतू ई वरी 
सदेंश मला देतात असे याने प्रिसिद्धले. या पु षाने नाना प्रकारचे आ चयर्कारक चम कारही कर यास 
आरंिभले. त ेपाहून हाच खरा पैगबंर असे वाटणारे हजारो लोक महंमदास सोडून याचे अनुयायी झाले. 



जी काही आ चयर्कारक कृ ये महंमद पैगबंर करील, यांस ‘दैवी चम कार’ हणनू जे मसुलमान हणत, 
तीच तशी िन याहून आ चयर्कारक कृ ये हा अल आ वाद जे हा क  लागला ते हा तो मात्र ‘जाद’ू 
‘हातचलाखी’ करतो हणनू तु छवीत; उलट अल आ वादचे अनुयायी महंमदा या काही चम कृित कोणी 
सांिगत या की यास ‘जाद’ू ‘लु चेिगरी’ हणनू महंमदावरही आरोप करीत आिण आप या पैगबंराने काही 
चम कृित तशाच जरी के या तरी यांना मात्र खर् या पैगबंरपणा या दैवी िसिद्ध िन खणुा असे गौरवीत. 
हा गडबडगुडंा पैगबंरा या प्रकरणी पूवीर्पासनू आतापयर्ंत सारखा चाल ूआहे. पढेु अल आ वाद फारच 
प्रबळला. महंमदा या सभेुदाराला िन या या मलुाला ठार मा न या या बायकोशीच याने लग्न केले. 
याच बाई या या नवर् याप्रमाणेच ित या बापालाही अल ्आ वादने ठार केले होते. याचा सडू हणनू 
ित याशी अल आ वादने लग्न लाव यानंतर ितने एका रात्री महंमदा या वतीने मारेकरी महालात गपुचूप 
आणिवले आिण या आप या न या नवर् याचा गळा घोटला. अल ्आ वाद मोठमो याने बैलासारख्या 
डरका या फोडू लागला. मारेकरी घावावर घाव घाल ूलागले. तो या पैगंबराचे पहारेकरी दारावर ठोठावून 
साहा यास धावले असे पाहताच या बाईने आतून सांिगतले ‘चूप रहा! पैगबंर अल आ वाद या या 
अगंात देव सचंारला आहे, या तव ते हंुकारत आहेत!’ पैगबंरा या बायकोचेच ते श द, ती आज्ञा, हणनू 
पहारेकरी दबले. ितकड ेमहालात या बाईने आधी या नवर् याचे िशर कापवून ‘अल ्आ वाद पैगबंर तो 
ठार झाला!’ हणनू गजर्त महमदा या सै यास आत घेतले आिण मसुलमानां या हाती सारा प्रदेश पडला. 
हणजे खरा पैगबंर कोण हे पु हा एकदा मारेकर् यां या सरु् याने काय ते ठरिवले! याची लाठी बळकट तो 
पैगबंर! 

तोलीहा - यानेही ई वदतू हणनू वतःस हणवून घेतले. 
पैगबंरीण सेजाज - ही त्री परंतु पैगबंरीण हणनू प्रख्यात झाली; हजारो अनुयायी ितला िमळाले. 

वर िदले या मोिसलेमा पैगबंराशी ितने लग्न केले; पण थो या िदवसात पु हा वतंत्र होऊन वतः या 
पैगबंरीणपदास उपभोग ूलागली. पण ितचा पंथ पुढे नामशेष झाला. 

हािकम िबन हाशम, अथार्त ् बुरखेवाला -हाही वतःस महंमदानंतरचा पगैबंर हणवी. तो सोनेरी 
झग्यात आपदाम तक झाकलेला असे, कारण याचे ई वरी तेज मनु यास पाहवणार नाही असे याचे 
अनुयायी हणत. याचे शत्र ु हणत -तो आपला एक डोळा लढाईत गेलेले कु पण झाक यासाठी हे ढ ग 
करी! याने अनेक चम कृित करा या! एकदा याने एका िविहरीतून चंद्र वर काढून अनेक रात्री प्रकाशत 
ठेवला असे याचे अनुयायी हणतात. ते हापासनू यास चंद्रिनमार्ता ही अलौिकक पदवी िमळाली. इतकेच 
न हे, तर देवाचा अवतार हणनूच याची पूजा चाल ूझाली. देव मनु यास अवतरतो हे आपले मत तो 
कुराणातील वाक्याव नही थापी. मसुलमानीं सु नी खिलफांशी याने तुबंळ युद्ध केली आिण यामळेु 
आपले मेलेले सिैनक तो पुन जीविवतो ही प्रख्याित झाली. याने घोिषले की, तो अ य होऊन पु हा 
अवतरणार. याप्रमाणे एका िक यात मसुलमानी सै याने वेिढले असता तो अ य झाला! सु नी 
मसुलमान हणतात याने शेवट या ह यात आगीत गु तपणे उडी टाकून वतःची राख क न घेतली. 



परंतु हजारो अनुयायांचा िव वास की, चंद्रिनमार्ता देवावतार हािकम पैगबंर अ यच झाला. या या 
अनुयायांचा फार मोठा पंथ ‘ वेतांबरी’ या अथार् या ‘सफेत जामावाले’ नांवाने चाल ूरािहला. मसुलमानी 
खिलफा या वजाचा काळा रंग हणनू हे पांढरा वेष करीत. आपला चंद्रिनमार्ता पैगबंर पु हा अवता न 
सारी पृ वी यांस अिपर्णार हा यांचा िव वास! 

बाबेकी करमाितयन, अशमेिलयन, बाबी - प्रभिृत अनेक पंथांचे थापक आिण महंमदानंतरचे 
मसुलमानांतून उ प न झालेले पैगबंर िकती तरी होत आलेले आहेत. बहुधा दर प नास वषार्त एक तरी 
कोणी मसुलमान वतःस पैगबंर हणिवणारा, वतः या पैगबंरीस जळेुल अशा अथार्ने कुराणाचे सदंभर् िन 
लोक िवशिदणारा िकंवा नवे कुराण देवाने मला धाडले आहे हणनू सांगणारा, आज हजारो लोक 
या यामागे लागले आहेत असा पु ष िनघतोच िनघतो. मसुलमानां या इितहासातील महंमद पैगबंरा या 

कालापासनूचा हा क्रम सारखा आजपयर्ंत चाल ूआहे. वर िदले या बाबी, करमाितयन आिण अशमेिलयन 
यांनी तर िख्र चनािदक मसुलमानेतरांचा केला नाही इतका मसुलमानांचाच वेष केला, हजारो 
मसुलमानां या क तली के या. हसन सबाह या या हाताखाली अशमेिनयन लोकांनी यां या इमामास 
अवतारासारखा मानून या या श दासरशी ह या कर याचा एक धमर्सपं्रदायच प्रचलिवला. या हसन या 
नांवाव न इंिग्लशम ये assassin हणजे ह यारी हा श द आला आहे. बाब या पैगबंराने महंमद 
पैगबंरािवषयीचा मतं्रच वतःस लावनू ‘देवावाचून देव नाही आिण बाब हाच देवाचा पे्रिषत पैगबंर आहे!’ 
अशी घोषणा िनमाजा या वेळी हण याचा प्रघात पाडला. 

या वर िदले या सनुी, िशया, बहाबी प्रभिृत नाना पंथोपपंथांची गुतंागुतं िन लठ्ठालठ्ठी िहदंी 
मसुलमानां या इितहासातही आरंभापासनू चाल ूआहे. 

एक अगदी ताजे पैगबंर! 
अगदी या प नास वषार्ंतील ताजे उदाहरण हणजे पंजाबातील कािदयानी पंथा या मसुलमानांचे होय. 

हजरत अबदलु िमझार् कािदयानी या पु षास आपण महंमदानंतरचे अ ली अकबर, पैगबंर आहोत असा 
साक्षा कार झाला. आप यापूवीर् जे अनेक पैगबंर झाले, यांतच यांनी जीजस महंमदाबरोबर रामकृ णािद 
िहदं ु अवतारांचीही गणना केली. वेद हाही ई वरप्रणीत ग्रथं मानला -जसा कुराण. पण पूवीर् या सवर् 
पैगबंरां या आिण धमर्ग्रथंां या वारे कायर् पुरते झाले नाही हणनू ई वराने िमझार् अबदलु कािदयानी हा 
सग यांहून शेवटचा -िन हणनूच त े वतःस मसुलमान हणिवतात -पिरपूणर् पैगबंर धाडला अशी यांची 
िन ठा आहे. परंतु इतर सारे मसुलमान यांस ‘काफर’ मानतात. काबूलकड ेमागे यां या प्रचारकास 
दगडांनी ठेचून मार याची िशक्षा झाली होती. 

समारोप 
वरील सवर् उपपंथांची मते मसुलमानां याच श दांत, यात खरेखोटे वा बरे वाईट कोणते याचा 

मळुीच खल न करता जी िदली आहेत याव न ‘कुराण’ हा य चयावत ्मसुलमानांचा अन य धमर्ग्रथं 



आहे, ते सारे एकच ई वरप्रद त पु तक मानतात हा लोकप्रभ िकती अत य, िनमूर्ल िन पोकळ आहे हे 
उघड होते. 

कुराण श दशः तर एक नाहीच. अथर्शः या या िनरिनराळा अ यंत पर परिव द्ध अथर् लावणारे 
सातशे पंथ मसुलमानी धमर्शा त्रीच मोजनू देतात. हा प्र येक पंथ कुराणाचा आपलाच अथर् खरा ई वरी 
सदेंश मानून इतर झाडून सार् या मसुलमानी पंथांसही बहुधा ‘काफर’ ‘धमर्बा य’ ‘पाखंड’ असे शापून त े
नरकात पडतील असे बळपूवर्क प्रितज्ञािपतात! हणजे वा तिवक पाहता कुराणे कमीत कमी सातशे 
आहेत; एक न हे! 

खतािवयन पंथ 
एकाच कुराणाचे अ यंत िव द्ध असे िविभ न अथर् लाव या या परंपरेचा कळस जर पहावयाचा 

असला तर अ दलु खताव या मसुलमानी आचायार्चा पंथ पहावा. या या मते कुराणाचा अथर् श दशः न 
घेता लाक्षिणकपणेही कुठेकुठे घेणे योग्य. तसा अथर् लावता याचा खरा ई वरी सदेंश जो िमळतो तो हा 
की, वगर् हणनू जो कुराणात देवाने सांिगतला तो हणजे या लोकीचीच य चावत ्सखेु िन उपभोग; 
नरक हणजे दःुखे िन रोग, प्रलयाची गो ट खोटी. जग हे असेच चालणार. या तव, ‘म यं मांसचं मीनंच 
मदु्रामथैुनमेव च’ यांस ्यथे छ उपभोगणे हाच धमर् होय. या या इहलोकी दःुख देणार् या उपासतापास 
प्रभिृत गो टी तोच अधमर् (Sale’s Koran Introduction Page 136). ‘िदवसातून प नास वेळा िनमाज 
पढला पािहजे पाच वेळांनी काय होणार!’ असा ‘करमाती’ पंथ या कुराणाचा अ यंत कमर्ठ अथर् 
लावतातच याच कुराणाचा ‘खतािबअन’ हा अथर् लावतात!! 

पु षबुिद्ध िन तकर्  अप्रित ठ, अि थर, या तव कोणचा तरी एक अपौ षेय अनु लं य, तकार्तीत, 
देवद त धमर्ग्रथं परमप्रमाण मानणेच युक्त असे हणणार् यांनी कुराणाची गतही वेदासारखीच, 
बायबालासारखीच कशी झाली ते या लेखाव न िच ती आणावे. ग्रथं जरी एक ‘कुराण’ हाच ठरिवला, तो 
ित्रकालाबािधत िन अनलुघं्य मानला, इतकेच न हे, तर तो धमर्ग्रथं तसा न मानणार् यां या बोकांडी, 
कोिटक्रमाने काम न भागले तर रक्तबंबाळ लाठीक्रमाने बसिवला तरी देखील या कुराणाचा अथर् 
लाव या या कामी पु हा पु षबुद्धीवाचून दसुरे कोणचेही साधन मनु यापाशी नस यामळेु या एका 
कुराणग्रथंाची सातशे कुराणे हावयाची ती होतातच, होणारच! कोण याही ग्रथंास ई वरप्रद त मानले की 
मनु या या प्रगती या िन िवज्ञाना या पायात बे या ठोकून धमार्ंधता िन धम माद मोकाट सटुलाच 
हणनू समजावे! 

यापेक्षा हे कुराण, पुराण, वेद, अवे ता, बायबल, टालमद प्रभिृत सारे ग्रथं मनु यकृत, या या 
पिरि थतीतील ज्ञान िन अज्ञान यांही सपंकृ्त पण लोकिहतबुद्धीने प्रचलिवलेले िन हणनूच आदराहर् 
मानून आपण सार् यांनी ते अ यासावे; प्र यक्ष प्रयोगांती जे यात आज अत य ठरते, अिहतकारक ठरते, 



ते यागावे. त य िन िहत ते सार् यांनी सामाईक मानवी सपंि त समजनू वीकारावे हेच इ टतर, 
त यतर, िहततर होय -न हे काय ? 

 - (िकल कर, जलु ै-ऑग ट १९३५) 
 

  



८. मसुलमानी धमार्तील समतचेा टभा 
  
याला जो धमर् िप्रय याने तो आचरावा. यास जो धमर्ग्रांथ ई वरीय वा पिवत्र वाटेल याने तो 

मानावा. इतरांनीही तो यथाप्रमाण आदरावा. ही सारी िश टाचाराची सभुािषते तंतोतंत पाळ यास िनदान 
िहदं ुतरी के हाही अनमान करणार नाही. 

‘येऽ य यदेवताभक्ता यज ते द्धयाि वतः। 
तेऽिप मामेित कौ तेय यज यिविधपूवर्कम ्-’ 

ही िशकवण िहदंूं या अ यंत थोर अशा भगव गीतेसारख्या ग्रथंातच िदलेली! 
गौबांचा पूवर्पक्ष 
परंतु जे हा कोणी मिु लम वा अ य अिहदं ुधमीर्य आपण होऊनच धमार् या तुलनेचा प्र न काढील, 

इतकेच न हे तर िहदंधुमर् िवषमतेने ओतप्रोत भरलेला असनू आमचा मिु लम धमर् या माणसा-माणसांत 
मान या जाणार् या िवषमतेपासनू अगदी अिल त आहे, आम या मिु लम धमार्त सारी मनु ये समान 
मानली जातात, ती एका देवाची लेकरे; समतेचे िन िवचार वातं याचे, दयेचे िन परधमर् सिह णतुचेे अमतृ 
हवे असेल तर या िहदंधुमार्स िझडका न आम या मसुलमानी धमार्त या! अशी प्रकट (जाहीर) आमतं्रणे 
िन आ हाने देऊ लागेल, तर अशा वेळी या आके्षपांना न खोडता, या आ हानास न वीकारता ‘रामाय 
वि त रावणाय वि त’ असी गुळमळुीत विृ त ध न व थ बसणे हणजेही िश टाचाराचा भगं करणेच 
होय, िन वळ नेभळेपणा होय. डॉ. आबेंडकरािदक काही अ पृ य धमार्ंतरा या गो टी बोलताच गौबा प्रभिृत 
मसुलमानांनी मसुलमानी धमार्चा वरील प्रकारचा उदोउदो िन िहदंधुमाची िनदंा प्र यक्षपणे िन पयार्याने 
आरंिभली आहे. धमर्तुलनेचा प्र न मळू यांनी काढला; यांचे आके्षप आ ही िनभर्य सयंमाने ऐकले. तसेच 
या प्र नांची आ ही देत असलेली उ तरही आता यांनी ऐकून घेणे भाग आहे. 

मसुलमानी धमार्त त वतः िकंवा यवहारतः सवर् माणसे समसमान लेखलेली आहेत. यात धािमर्क 
उ चनीचता वा ज मजात जाती े ठता मळुीच नाही ही प्रौढी एक िन वळ थाप आहे हे उघडकीस 
आण यासाठी मसुलमानी धमर्मतातील िन यवहारातील, गौबासारख्या पक्षपाती मिु लम धमर्प्रचारकांसही 
नाकारता येऊ नयेत अशी थोडी उदाहरणे वानगी हणनू खाली देत आहोत. याव नच हे प ट होईल 
की मसुलमानी धमर्त वांत िन धमर् यवहारात नसुती िवषमता आहे इतकेच न हे तर ती काही प्र नी 
अ यंत असिह ण ुिन आततायी िवषमता आहे. शक्य वाट यास गौबांनी ही उदाहरणे नाकारावी! 

िवषमतेचा मळुारंभ 



(१) मसुलमानी धमार् या मळू प्रितजे्ञम येच जगाचे एकदम दोन तुकड ेकेलेले आहेत. महंमदसाहेबांना 
शेवटचा पूणर् िन खराखरुा पैगबंर मानणारे तेवढे मसुलमान िन बाकीची शंभर कोटी मनु यजात काफर. 
जो मसुलमान तोच वगार्त जाणार, काफर तो िचरंतन नरकात! हणजे महंमद साहेबांना पैगबंर मानणे 
हा माणसुकीचा पिहला गणु! सदाचार, परोपकारता प्रभिृत सवर् गणु दु यम!! जे महंमदांना पैगबंर 
मानणार नाहीत ते अनतं नरकात पचत राहणार! हणजे बुद्ध, कॉ युिशअस, िचनी, जपानी सतंमहंत, 
जीजस, सारे िख्र ती सतं, विस ठ, मनु, यास, ज्ञाने वर, तुकाराम, रामानुज, चोखा, रोिहदास, चैत य, 
नानक, सारे रा ट्रभक्त, लोकसेवक, सारे जगातील य चयावत ् थोर पु षिन कोिट कोिट िवगत िन 
िव यमान माणसे - यांनी महंमद पैगबंर हाच काय तो खरा िन शेवटचा ईशपे्रिषत मानला नाही या 
एकाच अपराधासाठी नरकात पच यासच काय त ेयोग्य!!! ही िशकवण या धमार्ची पिहलीच प्रितज्ञा आहे 
तो धमर् केव या भयंकर िवषमतेचा पुर कारी असला पािहजे हे काय सांगावयास पािहजे! ‘नीचातील नीच 
असला तरी महंमद साहेबांना जो पगैबंर मानील तो मसुलमान मनु य हा साधूतील साधु असा काफराहून 
े ठ आहे! देवास िप्रयतर आहे!’ असे कुराणा या पानोपानी उ घोषणारा धमर् हा सवर् माणसे समान 

मानणारा धमर् आहे काय िकंवा माणसां माणसांत भयंकर िन असमथर्नीय अशा धम मादाची िवषमता 
फैलावणारा आहे ? या मसुलमानांची तशीच िन ठा असेल यांनी यांचा धमर् सखेुनैव अनुसरावा. पण 
दसुर् या धमार्स ‘िवषमतेचा फैलाव करणारा’ अस िहणवीत ‘आमचा मसुलमानी धमर् मात्र सवर् माणसे 
समान मानणार् या िवचार िन आचार यां या वातं याचा भोक्ता आहे’ अशा थापा मा  नयेत. 

समतेचा िन सिह णतुेचा अकर् !!! 
(२) जे मसुलमान होऊन कुराणांतील प्र येक वाक्य, मग ते बुद्धी या वा तकार् या कसोटीस िकतीही 

िहणकस ठरो,ई वर -वाक्यासमान अनु लघं्य िन स य मानणार नाहीत ती को यनुकोिट माणसे नरकातच 
पडणार -ते काफर. या मळू त वातील िवषमता िजतकी कठोर आहे याहूनही मसुलमानी राजवटी या 
अनुशासनांतील, यां या मिृतिनबर्ंधग्रथंातील, िवषमता शतपट कू्ररतर आहे. यां या अनेक मौलवींनी 
नाही असा धमर्दंडक घालनू, जे बाटले नाहीत यां या क तली उडिव या. यां यावर मिु लम रा यात 
एक िवशेष हीनतेचा कर ‘िजिझया’ हणनू बसिवला. यांना घो यावर बस ू देऊ नये, श त्रे ठेवू देऊ 
नयेत, यांचे धमार्चार अधमार्चार समजनू बंद पाडावे, असे मसुलमानी धमार्चे जे यावहािरक अनुशासन 
पिशर्या, अफगािण थान, िहदंु थान, पेन प्रभिृत मसुलमानांनी पूवीर् िजकंले या सवर् देशांम ये धडधडीत 
चाल ू होते, यापायी शकेडो माननीय हुता यांचे रक्त मसुलमानांनी सांडले, ते मसुलमानी अनुशासन 
काय ‘सवर् माणसे एकाच ई वराची लेकरे समजनू यांस समसमान मानणारे होते ? महंमद गझनवी, 
अ लाउ ीन, औरंगजेब यां या राजवटी मानवी समते या आिण परमतसिह णतुे या अकर् च हो या वाटते! 
समता तर सोडाच पण मिु लमेतर माणसांना माणसांसारखे जग याचीही चोरी करणार् या भयंकर 
िवषमते या आिण आततायी असिह णतुे या पायी सांडले या िहदं ु रक्ताने मसुलमान राजवटीचे िहदंी 
इितहासातील पान िन पान िभजनू ओले िचब झालेले आहे! तसेच पेनचे, तसेच िसिरयाचे िन इराणचे! 



(३) आजही मिु लम धमर्प्रचारकांनी धमर्शा त्रा -प्रमाणे मनु यजातीचे तसेच एकदम दोन तुकडे 
पाडलेले असनू म ये िवषमतेची कू्रर िभत पाताळापासनू वगार्ंपयर्ंत उभारलेली आहे. मौलवी महंमदअ ली, 
शौकतअ ली यांसारखे अगदी ‘पीअसर् सोप’ ने धुतलेले मिु लम प्रचारकही धडधडीत हणतात, ‘गांधी 
िकतीही स छील असला तरी तो जोवर काफर आहे तोवर नीचातील नीच मिु लमही मला यां यापेक्षा 
े ठच वाटणार, अिधक ‘पाक’ (शुद्ध) वाटणार.’ 
अतंः थ िवषमता 
(४) मनु यजातीत मिु लम िन काफर असे दोन िचरंत भेद पाडणारी ही िवषमताच तेवढी मिु लम 

धमर्शा त्रात बोकाळलेली आहे असे नसनू मसुलमाना -मसुलमानांतही ‘समता’ वा ‘सिह णतुा’ नांदत नाही. 
तशी समता धमर्बा य आहे! उदाहरणाथर्, पैगबंर महंमदसाहेब या कुरेश जातीत ज मले ती जात बहुतेक 
मसुलमानी पंथां या िन आचायार्ं या मते ज मतः शुद्ध वा े ठ वा िवशेष माननीय जात मानली जात 
आहे. सनुी आचायार्ंतील देखील बहुतेक आचायर् याच मताचे! हे मत इतके धमार्नुकूल समजलेले आहे की 
मसुलमानांचा खिलफा (शंकराचायर् िन सम्राट) हा या कुरेश जातीतीलच असला पािहजे हा धमर्शा त्राचा 
एक बहुमतिसद्धा तच झाला. इतर मिु लम जातीत िकतीही योग्य पु ष असले तरी खिलफा असा 
ज मजात उ च ठरले या महंमदसाहेबां या कुरेश जातीतीलच िनवडला पािहजे. कुरेश जातीचा नसला तर 
तो खिलफा धमर्बा य! यापायी मसुलमानांनी रक्ताचे सड ेसांडले. िशया पंथाचे मते अ लीसाहेबांचा वंश 
हा ज मजात उ चवणीर्य! खिलफा या पंथाचा पािहजे! या वादापायीच करबेलास मसुलमानांनी 
मसुलमानांची भयंकर क तल केली. महंमदाचे प्र यक्ष नातू महंमदा या अनुयायांनी हालहाल क न ठार 
मारले! 

गलुामिगरी ही मानवी समतेचीच प्रदशर्न आहे काय ? 
(५) आिण गलुामिगरी ? मनु याला िन वळ पशुच समजणारी गलुामिगरी ही कुराणाप्रमाणे धमर्बा य 

नाही. वतः महंमद पगैबंराचे घरी आिण यां या अनुयायांतील प्र येकजण गुलाम पाळीत असे. ते 
मसुलमानी धमार्प्रमाणे पशु पाळ याइतकेच सहजकृ य, वैधकृ य समजले जाई ही गो ट तर अगदी 
िनिवर्वाद आहे ना ? इतकेच न हे तर मोठमो या लढायांत हजारो पाडाव केले या शत्रूनंा मसुलमानांनी 
त्रीपु ष बालबािलकांसदु्धा ‘गलुाम’ क न आपण बाजारात वांगी िवकतो तसे िवकलेले आहेत! गलुाम 
हणजे एक पशु. याची मलेु याची न हेत, तर ध याची. घर या क बडीची िपले वा गाईची वासरे जशी 
ित यापासनू िछनाऊन वाटेल यास िवकतात तशी या गलुाम केले या माणसांची मलेु मसुलमानी 
ध याला िवकता येत. धनी मे यावर इतर ‘व तु’ सारखी यांची वाटणी ध या या वारसांत होई. 
गलुामाला कौटंुिबक जीवन नाही, बायकोला नवरा हे नाते नाही, घर वा कवडीही वतःची हणनू ठेवता 
येत नाही. अशी ही मनु या -मनु यांतील समानताच न हे तर मनु याची माणसुकीच िछनावून घेणारी 
भयंकर प्रथा या मसुलमानी धमार्त वैध आहे िन लाखो मु ला, मौलवी खिलफा, बादशहा, अमीर, 
उमरावांनी आचरलेली आहे या मसुलमानी धमार्त समतेचे रा य आहे असे हणणे उल या काळजाचे 



न हे काय? गलुामिगरी बंद केली ती िख्र यांनी. मसुलमानांना ती बंद करणे भाग पडले! पु हा िख्र ती 
रा ट्रांनीही बदं केली तीही मखु्यतः राजकीय कारणपरंपरेने! कारण िख्र चन धमार्त ती धमर्बा य नाही. 
Slaves, obey your masters हणनू बायबलच सांगते! 

कट्टर अ पृ यता 
(६) जी गो ट त वाची आिण अनुशासनाची, तीच चाल ूलोकरीतीची. पठाणी मसुलमानांत अमकी 

जात उ च िन अमकी नीच हा भेद इतका ती  आहे की पठाणी मसुलमानांतील िभ न जातीत बेटी 
यवहार ढ नाहीत. इतरही अनेक मसुलमानी जातींची तीच गो ट आहे. उ च जातीचे पठाणी मुसलमान 
अ य पंथीय हीन जाती या मसुलमानांस आपली बेटी देणे िढबा य समजतात. मसुलमानांत 
अ पृ यतादेखील ढ आहे. बंगालम ये मसुलमानांत पृ य मसुलमान िन अ पृ य मसुलमान हा भेद 
इतक्या कट्टरपणे मानला जातो की बंगालम ये मसुलमानांस िमळाले या नोकर् या िन प्रितिनिध व पृ य 
मसुलमान हेच लाटतात, अ पृ य मसुलमानां या त डास पाने पुसली जातात; या तव अ पृ य 
मसुलमानांसाठी राखीव जागांची यव था हावी अशी िवनतंी अ पृ य मसुलमानांनी के याव न आज 
बंगाल मसुलमानी िविधमडंळात वाद चाल ूआहे. 

(७) मसुलमानां या मिशदीसदु्धा अनेक थळी िनरिनरा या असतात. एका पथंा या मिशदीत दसुर् या 
पंथा या लोकांना म जाव असतो. कारण तो पंथ बहुधा या दसुर् या पथंालाही काफर हणजे देवा, यांना 
नरकात धाड’ हणनू प्राथर्ना कर यास चुकत नाही. िशयां या मिशदीत हसन हुसेन या वशंातील दैवी 
इमामां या प्राथर्ना होऊन सु नी मतां या खिलफांना ‘खोटे’ हणनू सबंोध यात येत असता या मिशदीत 
सु नी जाणार तरी कसे ? उलट याच ती  धािमर्क मतभेदाने िशया हे सु नीं या मिशदीत पाऊल टाकणे 
पाप मानणार! कारण पढेु तेथे इमामांना िनषेधनू खिलफां यावर प्रभचूी कृपा असावी हणनू प्रािथर्ले 
जाणार! या मसुलमानी धमार्त एकमेकांची प्राथर्नामिंदरे देखील एक होऊ शकत नाहीत, यांनी 
‘आम यांत सवर्त्र समतेचे रा य आहे. माणसांमाणसांत िवषमता आ ही मानीत नाही, जातीभेद नाही, 
मसुलमान तेवढा एकमित, एकपंथी, एक जाती’ हणनू शपथेवर सांगत िफरावे ही थापेबाजी न हे तर 
काय ? मिशदी तर राहोतच परंत ुसनुी प्रभिृत मसुलमानी ‘पंथाची कबर थान’ सदु्धा बहुधा िनरिनराळी 
असतात. सु नी या कबर थानात िशयांचे पे्रत पुरले जात नाही, िशयां या कबर तानात सु नीचे पे्रत पुरले 
जात नाही. 

काही अ पृ य गहृ थांनी वतर्मानपत्रांतून िन याख्यानांतनू असा गवगवा जसा केला आहे की ते 
िहदंधुमार्तनूच समते या िन स या या टीने धमर् शोध यास बाहेर पडले असनू कुराण अ यासीत आहेत. 
यांनी हा तलुना मक अ यास अव य करावा. तुलने या िद यास िभऊन कोणा याही उपेक्षेवर वा दयेवर 
िहदं ुधमर् िन िहदं ुसं कृित जग ूइ छीत नाही. तलुनेत िटकूनच ती जग ूइि छते. पण ती तुलना करताना 
खोटी मापे या अ पृ य बंधूं या हाती मु ला -मौलवी न देतील अशी यांनी सावधानता ठेवावी. गौबा 
प्रभिृत पक्षपाती प्रचारकां या म लीनाथीव नच मसुलमानी धमार्ची क पना क  नये. यांनी िनदानपक्षी, 



मसुलमानी गहृ थांनीच केलेले कुराणाचे मराठी भाषांतर आहे ते सारे श दशः वाचावे. यानतंर Sale 
यांचे कुराणाचे इंिग्लश भाषांतर िन िवशेषतः याची िव ततृ िन िवशद प्र तावना वाचावी. नंतर जि टस 
अमीरअ लीसारख्या कट्टर मिु लमानेच िलिहलेला History of the Sarasins हा मसुलमानी इितहास 
वाचावा. आिण नंतर आ ही िकल कर मािसका या जलुै िन ऑग ट सन १९३५ या दोन अकंांत 
िलिहलेला ‘मसुलमानांचे पंथोपपंथ’ हा िनबंध समीक्षक िववेचनाची ि ट कशी असावी हे कळ यासाठी, 
अव य वाचावा. इतके कमीत कमी वाच यावर मग शेवटी वामी दयानंदजीं या ‘स याथर्प्रकाशातील’ 
मिु लम मतखंडनािद उ तरपक्ष हणनू वाचावे. हणजे मसुलमानी धमार्त िन आचारात आिण िवशेषतः 
िहदंी मसुलमानांत अमयार्द िवषमता, अ पृ यता िन असिह णतुा िकती आहे ते यांना आपोआपच कळून 
येईल. 

 - (केसरी, िद. १७ -१ -१९३६) 
 

  



९. आम या ‘अ पृ य’ धमर्बंधूनंा धोक्याची सचूना 
 
आप या िहदं ुसमाजात जी अ यंत अ या य आिण आ मघातकी अशी अ पृ यतेची िढ पडलेली 

आहे ितचा नायनाट कर यासाठी आ ही िकती त परतेने झडत आहो हे ‘ द्धानदंा’ या वाचकांस तरी 
सांगावयास नकोच. अ पृ यता जी िनघाली पािहजे ती मखु्यतः आम या सात कोटी धमर्बंधूंना िन कारण 
पशुहूनही ‘अ पृ य’ लेखणे हा मनु य जातीचाच न हे, तर आप या वतः या आ याचाही घोर अपमान 
करणे होय हणनू िनघाली पािहजे असे आमचे प ट मत आहे. अ पृ यतािनवारणाने आज आप या 
िहदं ुसमाजाचे िहत आहे, हणनूही ती िनघाली पािहजेच. पण वेळ प्रसंगी या ढीपासनू िहदं ुसमाजाचा 
आंिशक लाभ जरी होत असता, तरीही आ ही ित यािव द्ध इतक्याच प्रबळपणे खटपट केली असती. 
कारण मा या अ पृ य समजले या बंधूस जे हा मी, तो केवळ अमक्या जातीत उ प न झाला हणनूच, 
पशर् करीत नाही आिण एखा या कु यामांजरास पशर् करतो, ते हा मी मनु य वािव द्धच एक अ यंत 
ग यर् असा अपराध करीत असतो. केवळ आपद्धमर् हणनू अ पृ यता काढणे अव य आहे. इतकेच नाही 
तर धमार्चा कोण याही टीने िवचार केला तरीही या प्र तुत या अमानुष ढीचे समथर्न करणे अशक्य 
आहे. एतदथर् धमार्ची आज्ञा हणनूच ती िढ न ट केली पािहजे. यायाचे टीने, धमार्चे टीने, 
माणसुकीचे टीने ते कतर् य आहे हणनूच अ पृ यतेचे बंड आपण िहदंूंनी साफ मोडून टाकले पािहजे. 
यापासनू आज या पिरि थतीत लाभालाभ काय आहेत हा प्र न दु यम आहे. हा लाभालाभाचा प्र नच 
आपद्धमर् होय आिण अ पृ यतािनवारण हाच मखु्य आिण िनरपेक्ष धमर् होय. 

परंतु याप्रमाणे भगवंताची भिक्त करणे हा मखु्य धमर् असला तरीही यास ती उ च भावना 
भावता येत नसेल यास आपण िनः ेयसाकिरता िन काम बुद्धीने नसले, तर िनदान अ युदयाकिरता, 
पुत्रधनदारारोग्यिदक ऐिहक सखुाचे साधन हणनू तरी ई वरभिक्त कर हणनू सांगणे युक्तच असते, 
याचप्रमाणे केवळ यायासाठी आिण आपला मनु यपणाचा धमर् हणनू अ पृ यता या य 
समज याइतकी कोणाकोणाची उदारमन कता िवशाल झाली नसली तरी, धमर् हणनू नसले तर िनदान 
आपद्धमर् हणनू तरी अ पृ यतेची िढ न ट कर हे सांगणे इ ट असते; इतकेच न हे तर याय या 
आिण नीित याही त े कतर् यच असते. शाळेत िशक याकिरता जात नसशील तर िनदान प्र यही 
खडीसाखर देत जाईन तीसाठी तरी जा हे आपण मलुास सांगतो. त ेअशा बुद्धीने असते की, प्रथम 
खडीसाखरेसाठी शाळेत तो गेला तरी हळू हळू यास िशक्षणाची िच लागत तो पुढे िशक्षणासाठी शाळेत 
जाऊ लागेल. तीच ि थित धमार्ची उदार रह ये या िहदं ुसमाजा या असखं्य अनुयायांतून लु त होऊन 
अ या य आिण आ मघातक िढच धमर् हणनू समज या जात आहेत, या समदुायाची आहे. या य 
हणनू अ पृ यता यागावी हे तुला पटत नसेल, तर ते तुला पटेतो थांब यास आता वेळ नस याने या 
अमानुष ढीने रा ट्रपु षाचा प्राण कासावीस होऊ पाहत अस याने िततका िवलबं देखील आता अस य 



होणार आहे. हणनू िनदान ही िढ आ मघातक आहे हणनू तरी तू सोड असे अनेक वेळा सांगावे 
लागते आिण ते सांगणे अगदी अपिरहायर्च न हे तर अशा प्रसगंी एक पिवत्र कतर् यच असते. हे कतर् य 
करताना वारंवार िसद्ध क न दाखवावे लागते की, अ पृ य या अ या य छळाने त्रासनू परधमीर्यां या 
गोटात िशर या या वाभािवक परंतु अ यंत िन य मोहास बळी पडतात आिण यामळेु आम या िहदं ु
समाजा या सखं्याबळाची आिण गणुबळाची भयंकर हािन होते. धमर्शा त्रास अ पृ यता ही समंत आहे 
असे क्षणभर गहृीत घेतले तरी देखील याच धमर्शा त्रात आपद्धमर् हणनू प्रकरण सांिगतले अस याने 
आिण या प्रकरणात काही प्रसगंी ‘रा ट्रिव लवे पृ टा पिृ टनर् िव यते’ अशा अनेक प ट आिण 
िनणार्यक आज्ञा सांिगतले या अस याने, धमर्शा त्रा या नसेल तर आपद्धमर्शा त्र आजे्ञप्रमाणे हणनू ही 
अ पृ यतेची िढ यािगणे हे कतर् य ठरत आहे असे सापेक्षतः दु यम प्रतीचे कोिटक्रम करावे लागतात. 
अशा कोिटक्रमाने प्रथमतः िहदंरुा ट्रतारणास अव य हणनू, धमर् नाही तर आपद्धमर् हणनू, शेकडो लोक 
अ पृ यतािनवारणास उ युक्त होतात आिण याप्रमाणे एकदा यांचे िप यानिप या मरुलेले ते 
अ पृ यतेचे दु ट सं कार उलट सवयीने पुसट होत जातात आिण अ पृ यांिवषयी जे मखूर्पणाचे पूवर्ग्रह 
झालेले असतात ते अ पृ यां या सगंतीने, अिधक िवचाराने आिण सवयीसवयीने खोटे आहेत हे यांचे 
यां याच लक्षात येऊन ते अ पावधीत आपद्धमर् हणनूच न हे तर धमर् हणनू, लाभकारक हणनूच 
न हे तर या य हणनू, उपकाराकरता न हे तर माणुसकी हणनू अ पृ यते या ढीचा मनःपूवर्क 
िधक्कार क  लागतात. अ पृ य जातीस अ पृ य हणणे देखील िजवावर येऊन यांस ‘पूवार् पृ य’ -
आिण तेही मो या क टीने - हण ूलागतात. हा अनुभव आ हांस शेकडो िठकाणी, अगदी प्रामािणक पण 
पुराणिप्रय धमर्शा त्रांपासनू तो अज्ञानी आिण हणनूच या शा त्राहूनही अिधक यंध अशा गावढळ 
शतेकर् यापयर्ंत अनेक समयी आला आहे. 

हे िववरण कर याचा मखु्य उ ेश हा आहे की ‘ द्धानंद’ पत्रात जे हा अ पृ यतािनवारणापासनू अमकु 
लाभ आहेत हणनू त ेकरा, धमर्शा त्रात तु हांस सापडत नसेल पण आपद्धमार्त तरी तु हांस आधार 
सापडतात हणनू तु ही अ पृ य बांधवास सि नध करा असे सांग यात येत असते हे ममर् िवशद हावे 
हा होय. द्धानंदचे लेख नेहमी समग्र न वाचणार् या कोणा कोणा प्रामािणक मनु याचा मधूनच काही 
छेदक ( यािरग्राफ) िकंवा वाक्ये वाचून भ्रांत समज हो याचा सभंव अस याने हे प टपणे आिण वारंवार 
सांगणे भाग आहे की, प्र तुतची अ पृ यतेची िढ ही अ यंत अ या य आिण आ मघातकी अस यामळेु 
मखु्यतः केवळ माणसुकीसाठी हणनूच ितचे आ ही िहदंूंनी िनदार्लन केले पािहजे. इतर सवर् कारणे ही 
दु यम होत, हेच आमचे अबािधत मत आहे.  

वर उ लेिखले या आिण यावहािरक अशा दो हीही टीनी िवचार केला असता आ हांस असे वाटते 
की जर आम या तथाकिथत (so called) अ पृ य धमर्बंधूंना िनबर्ंधाप्रमाणेच (काय याप्रमाणेच) प्रा त 
झालेले अिधकारही उपभोग ू दे यास यापुढेही पृ य लोक िवरोध करतील, तर ते नैबर्ंिधक अिधकार 
बजाव यासाठी अगदीच अपिरहायर् तथेे तथाकिथत अ पृ यांनी सामस याग्रहही के यास यात यां याकड े



काहीही दोष देता येणार नाही. अथार्तच मनःप्रवतर्नाचे आिण पृ यांचे मन वळवून ते नैबर्ंिधक अिधकार 
पदरात पाडून घे याचे सवर् गोडीगलुाबीचे उपाय थक यानंतरच िन पाय हणनू असे स याग्रह केले जावे. 
अनेक िठकाणी पृ य लोकांस यायतः आिण यवहारतः आज अ पृ यता सावर्जिनक प्रसगंी तरी या य 
मानणे हे अव य आहे ही गो ट पटिवता येते, हे आ ही वानुभवाव न सांग ू शकतो आिण अशा 
बंधुपे्रमानेच बहुतेक िठकाणी तो प्र न सटेुल ही आमची िनि चित आहे. परंतु क्विचत ्प्रसगंी तो तसा न 
सटुला तर आप या नैबर्ंिधक अिधकाराचे सरंक्षणाथर् आम या अ पृ य बधंूंना स याग्रह -सामस याग्रह -
कर याचे भागच पडले हेही आ ही जाणनू आहो. स याग्रह हे िन य धोरण नाही, पण िविश ट आिण 
अपवादभतू प्रसगंी अवलिंब याचा तो एक कडु पण अपिरहायर् असा अिंतम नैिमि तक उपाय आहे. 
सावर्जिनक शाळा, पाणवठे, नळ, नगरसं था िज हामडंळे, िविधमडंळे, सभा इ यािद सवर् सावर्जिनक 
थळी -िवशेषतः िजथे मसुलमानािदक अिहदं ु पृ य समजले जातात ितथे ितथे आिण यां यापुढे एक 
पाऊल तरी -आम या तथाकिथत अ पृ य बंधूंना आम या पृ य बंधूंनी येऊ िदलेच पािहजे. तो यांचा 
या य अिधकार आहे; तो यांचा नैबर्ंिधक अिधकार आहे. या तवच डॉ. आबेंडकर यांची महाड या 
स याग्रहाची चळवळ -ही आ हांस दोषाहर् वाटत नाही हे आ ही प टपणे घोिषत क  इि छतो. कारण 
महाड या प्रकरणी या गो टी अगदी प टपणे िसद्ध झाले या आहेत की या त यावर मसुलमान 
लोकही पाणी िपतात आिण आपली भांडींही धुतात, या त यावर पा या या दिुभर्क्षते या िदवसांतही 
आप या ‘अ पृ य’ िहदंबुधंूंना पाणी िप याचा म जाव कर यात आला. इतकेच न हे तर यांनी शांतपणे 
या त यावर येऊन पाणी िप यास नगरसं थे या आजे्ञप्रमाणेच आरंभ केला असता महाड या शेकडो 
पृ य िहदंूंनी यांस मारहाण केली. ‘अ पृ य’ देवळात िशरणार अशा भमुकेने ही गो ट झाली हे हणणे 
सवर् वी िव वसनीय होऊ शकत नाही. कारण, नाही तर गोमतू्र िशपडून या त याची शुिद्ध कर यात 
आली नसती. आप या धमार् या, रक्ता या, बीजा या िहदं ुमनु याचे पशार्ने पाणी बाटते आिण ते पशूचे 
मतू्र िशपडले की शुद्ध होते! या अ यंत ितर करणीय प्रकारात ती मनु य पशर्ज य भ्र टतेची भावना 
अिधक िधक्कारणीय आहे िकंवा ती पशू या मतू्राने शुद्ध कर याची भावना अिधक िधक्कारणीय आहे हे 
सांगणे कठीण आहे! अशा रीतीने नगरसं था आिण िविधमडंळे या दो हीही राजसं थांनी जे नैबर्ंिधक 
अिधकार अ पृ यांस िदलेले होते, ते बजािव याची अनुज्ञा शक्य या या सामोपचाराने िमळ याची 
पराका ठा केली असताही या महाड या लोकांनी ती बंधुपे्रमाने िदली नाही, आिण मसुलमान त यावर 
पाणी पीत असता िहदंूंना म जाव क न आप या िहदंु वास कलकं लावला, या महाडास जाऊन या 
त यावर सामस याग्रहाने अ पृ यांस पाणी िपऊ दे याचा य न करणे हे अ पृ यांचेच न हे तर सवर् 
िहदंमुात्राचे कतर् य आहे. जर यात काही अितरेक होत असेल तर तो डॉ. आंबेडकरां या स याग्रह -
मडंळाकडून नसनू तो महाड या धमर्िवमढू पृ यांकडून होय आिण हा अितरेक जर टाळावयाचा असेल 
तर डॉ. आबेंडकरां या मडंळास ‘जाऊ या हो’ हणनू सांिगत याने तो टाळता येणार नाही. आमची 
आम या महाड या िहदंबुंधूंस पे्रमाग्रहाची िवनंती आहे की, यांनी अजनू तरी सावध होऊन हा दःुखद 
प्रसगं टाळावा आिण तो टाळणे िकती सोपे आहे! जर एक पत्र सवर् समाजाचे वतीने िकंवा नगरसं थेचे 



वतीने आमचे महाडकर िहदंबुंध ुआप या िहदंधुमार्चे नांवासाठी यांचे जे काय अपमान झाले असतील ते 
िवस न प्रिसद्ध कर याचा उदारपणा दाखिवतील की यापुढे या त यावर आम या ‘अ पृ य’ बंधूंनी 
येऊन सखुाने पाणी यावे तर आपसांत स याग्रह कर याचा दःुखद प्रसगं आज या आज टळेल. िहदंूंनी 
तहाने या िहदंूंस त यावर पाणी िपऊ देऊ नये आिण ती गमंत याच त यावर तेच पाणी पीत उ या 
असले या मसुलमानाने आिण िख्र याने खो खो हसत बघावी हे अ यंत लािजरवाणे य आता आम या 
महाडकर िहदंूंनी जगतास पु हा दाखवू नये अशी आमची उ कट प्राथर्ना आहे. महाडकरांस एकमखुाने असे 
पत्र प्रिसद्ध नच करता आले, तर यांनी िनदान इतके तरी करावे की, जर आिण जे हा हे आपले िहदंबुधं ु
पाणी िप यास दळबळासिहत येतील, तर आिण ते हा यास लवलेशही िवरोध न करता ते पाणी सखेुनैव 
िपऊ यावे, हणजे कलहिप्रय परधमीर्य लोकांचा सवर् खटाटोप यथर् जाऊन िशकार न सापडले या 
याधाप्रमाणे ते परधमीर्य शत्र ुफजीत पावतील. आिण आपले हे अ पृ य, आपले िहदंधुमार्चे बंधु पे्रमाने 
िजकंले जातील. आप या या अ पृ य धमर्बंधूं या वारीस आप या पृ य बंधूनंीं वतःच पराजय पावून 
परािजत करावे. इंग्रजांपुढे आिण मसुलमानी गुडंांपुढे पराजय पावू नये -काय धमर्िभमान आिण शौयर् 
असेल ते ितथे दाखवावे! या आप याच ओठास आप याच दातांनी कचकचून चाव यात काय पु षाथर् 
आहे! 

याप्रमाणे आम या ‘ पृ य’ धमर्बंधूंना आमची ही एक सूचना आहे याचप्रमाणे आम या ‘अ पृ य’ 
बंधूंसही एक धोक्याची सचूना देणे आ हांस आमचे कतर् य वाटत आहे. ती ही की यांनी इतर िहदंूंना 
‘अ पृ यता काढा नाही तर आ ही बाटू’ असा धमार्ंतराचा धाक घाल ूनये! 

कारण असे नुसते हणणे देखील यांचे यांनाच अ यंत लांछना पद आहे. अ पृ यता जो काढणार 
याचा तेवढा िहदंधुमार्वर अिधकार आहे आिण ‘अ पृ य’ तेवढा िहदंधुमार्त आलेला कोणी एक उपर् या आहे 
की काय ? - की याला तो धमर् हणजे एखा याला वाटेल ते हा फेकून देता येणार् या जीणर् व त्राहून 
िकंवा बाजारात सवदा कर यासाठी आणले या भाजीपा याहून अिधक मह वाचा वाटत नाही ? िहदंधुमार्ची 
आिण िहदंसुं कृतीची, िहदंदेुशाची आिण िहदंइुितहासाची िहदंतु वज्ञानाची, आिण िहदंवुाङमयाची, थोडक्यात 
हणजे िहदंु वाची ही आपली पूवार्िजर्त म ता ही केवळ विस ठासारख्या ज्ञानी ब्रा मणांनी िकंवा 
ीकृ णासारख्या गीताद्र या क्षित्रयांनी िकंवा हषार्िदकासारख्या साम्रा य चालिवले या वै यांनी िकंवा 

नामदेवतुकारामािदक विणग्शूद्रांनी वा शूद्रांनीच उपोिजर्त केलेली नसनू, ती िमळकत िमळवावयास चोखा 
महार, रोिहदास चांभार, सजन कसायी इ यािद तु हां अ पृ य जातीचे अनेक पूवर्जही झटले आहेत. या 
िहदंु वाचे रक्षणाथर् पूवीर् आिण आताही हजारो ‘अ पृ य’ वीर रणांगणावर झुंजत आलेले आहेत. 
महाभारतातील एका अ यंत उ वल अ यायास उपदेिशणार् या याधगीते या या ‘अ पृ य’ द्र यापासनू 
तो िहदंु वा या जिरपटक्याचे रक्षणाथर् धारातीथीर् ल छांना मारीत मारीत मरणार् या िशदनाईक महारापयर्ंत 
लाखो अ पृ य सतं, त ववे ते आिण वीर या िहदंु वा या समाइक सपं तीची उपाजर्ना आिण जोपासना 



कर यासाठी झटत आलेले आहेत. िहदंु वा या गावा या वेशीवर आज अनेक सह त्रके जागता पहारा या 
‘अ पृ य’ महारांनी िदलेला आहे ते सवर् महार ते आप या राजधानीचे ‘येसकर’ तुमचेच पूवर्ज होते! 

न हे, पूवर्जांिवषयी बोलायचे तर अनलुोम -प्रितलोमािदक िववाहांनीच अ पृ यािदक जातींची उ पि त 
बहुशः झालेली अस याने तुमचे पूवर्ज आिण या चातुवर् यिदकांचे पूवर्ज एकच होते ही गो ट िनदान या 
त्रवैिणर्कांना तरी नाकारता येणार नाही. कारण अ पृ यांचे रक्त पृ यां या अगंात खेळत आहे आिण 
पृ यांचे अ पृ यां या, या िवधाना या स याची साक्ष यांची मनु मिृतच देत आहे. पंचमािदक वणार्ं या 
उ प तींची ही मीमांसा यांना मा य अशा याच मतृीने सांिगतली आहे! मग जर काही काळापूवीर् 
आज या पृ यांचे आिण अ पृ यांचे पूवर्ज बहुशः एकच होते तर अथार्तच ही िहदंु वाची म ता िजतकी 
पृ यांची िततकीच अ पृ य िहदंचूीही िपतपृरंपरागत वाय त सपंि त आहे. ती तमु या आिण आम या 
पूवर्जांनी ते एकत्र होते ते हा आिण ते पुढे गावात या गावात पृ या पृ यािदक वादांनी िवभक्त झाले 
तरीही, समाइक मांनी िमळिवली आहे, समाइक शौयार्ने सरंिक्षली आहे. तीवर िजतका पृ यांचा 
िततकाच अ पृ यांचाही वारसा आहे! मग तु ही असे कसे िवचारता की, ‘ या िहदंु वावर आमचा अिधकार 
आहे की नाही ? िहदंधुमर् आमचा आहे की नाही ?’ 

या प्र नात तु ही तु हांसच नकळत हे गहृीत धरता आहा की िहदंु व ही जशी काही एक या 
पृ यांचीच म ता आहे! तु ही होऊन तुमचा अिधकार असा सोडून कसा देता ? एखा या रा याचे दोन 
वारस असले आिण जर या वारसांतील एका वारसाने दसुर् यास हीन ि थतीत ठेवले, तर या दिलत 
वारसाने छलका या त्रासास कंटाळून या रा यासच सोडून देणे आिण दसुर् या या -परशत्रू या दाराशी 
तुकड ेमोडीत पडणे हे ेय कर आिण वीरवृ तीस शोभणारे आहे का ? या वारसाने सांिगतले की तू 
रा याबाहेर चालता हो तरी न जाता, याला न जमुानता या रा यातील आपले या य वािम व 
गाजिवणे हे खर् या वीरवृ तीचे लक्षण आहे! 

तथाकिथत अ पृ य बंधुहो, तु ही या िहदंु वा या सनातन आिण पूवर्जािजर्त साम्रा यावर आपला 
अिधकार सांगा - दारापुढील िभकार् यासारखे ‘िभक्षा या, नाहीतर चाललो दसुर् या या दारी असे कापर् य 
प्रदिशर्त क  नका. घरा या ध यासारखे घरात बरोबरीने उभे रहा. तुम या पृ य बंधूनंी जरी हटले, ‘तू 
हीन आहेस; हे िहदंु वाचे सां कृितक महान ् रा य माझ ेएक याचे आहे, बाहेर जा, तर यांनाच उलट 
सांगा ते एक या तु या बापाने सपंािदले नाही! त ेसपंाद यास आिण रिक्ष यास सह त्रकामागनू सह त्रके 
माझहेी पूवर्ज झटत आलेले आहेत; मी बाहेर जात नाही, मला बाहेर जा असे हणणारा तू कोण ? या 
आप या समाईक म तेचा आजवर बहुतेक उपभोग तू घेतलास; आता मी तो तुला तसा अ यायाने घेऊ 
देणार नाही! 

 
 



िहदं ुधमर् माझा आहे, तो सोड यास सांगणारा तू कोण ? 
असे उलट तु हीच पृ यांस हटले पािहजे, िहदंधुमार्त राहू देणारे िकंवा न देणारे हे पृ य लोक 

काय ते अिधकारी आहेत, अशी दिरद्री भावना आम या अ पृ य बंधूनंी कधीही क न घेऊ नये आिण ती 
दिरद्री भावना यक्त करणारी ‘आ हांस िशवा; नाही तर आ ही दसुरे घर पाहतो’ अशी अ यंत िभकारडी 
आिण नेभ या कुलकलंकासारखी वाक्ये उ चा न आप याच पूवर्जां या घरास सोडून यां या शत्रूसंच 
पूवर्ज समज याचा याडपणा कधीही क  नये. कारण िहदंु वावरचा अिधकार सोडणे हणजे 
चोख्यामे या या दैवतास मकुणे होय; सजन कसाई, रोिहदास चांभार, रामानंदाने थािपलेले यांचे अनेक 
डोम, मांग इ यािद जातींतील सतंिश य या सवार्ंनी, अ पृ यांनो, या तुम या अगदी प्र यक्ष पूवर्जांनी 
उपाजर्न केलेली म ता िभत्रेपणाने सोडून पळून जाणे होय. जे िहदंु व तुम या हजारो िप यांनी 
प्राणापलीकडे - हे अ पृ यतेचे हाल सोसनूदेखील -जतन केले, ते िहदंु व िधक्का न आिण या तुम याच 
महार, मांग प्रभिृत सोमवंशी कुलांतील शतसह त्र पूवर्जांस मखूार्त काढून आप या बापाचे नांव बदलणे 
होय! मग तु हास चोखामेळा आमचा, रोिहदास आमचा, ित व लवुर आमचा, अिजठंा आमचा, काशी 
आमची, पंढरी आमची, कािलदास आमचा, ही िहदंसुं कृित आमची हणनू अिधकार सांगता येणार नाही. 
जे तुमचे वतःचे वाडवडील िहदं ु हणनू नांदले यांना ‘काफर’ हणावे लागेल. तर आता पु हा अशी 
अमगंल भाषा तुम या वतः या जातीय अिभमानासाठीच बोल ूनका. 

एका भावाने दसुर् यास छळले तर या दसुर् याने पिह याशी झुजंनू आपले या य व व िमळवावे, 
का या भावावरचा राग काढ यासाठी आप या बापासच बाप हणणे सोडून देऊन ाद्धाचे िदवशी को या 
दसुर् याचा आिण यातही या दसुर् याशी आपले समाईक वाडवडील सारखे लढत आले अशा परशत्रचूा 
िपतपृदी नामो चार करावा ? एतदथर् हे धमर्बंधूंनो, ही नीच भावना मनास िशवू देखील देऊ नका. 

अशी वधमर् यागाची भावना या या मनात उदय पावते तो मात्र खरा अ पृ य होय! याने विरत 
प चा तापाचे प्रायि चत घ्यावे. अशा वृ तीने जरी मसुलमानां या दाराशी तु ही गेलात, तरी तु हांस 
तुकडचे मोडावे लागतील. यां यातील हसन िनजामीने देखील आप या ‘भयसचूक घंटे’म ये (The 
Alarm bell Booklet) प ट सांिगतले आहे की, ‘उ च िन कुलीन मसुलमानांनी िहदं ु भगंी, महार 
इ यािद जे लोक मसुलमान होतील यां याशी बेटी यवहारािदक सं यवहार करावा असे मी मळुीच 
हणत नाही!’ मसुलमान झाले या महारािदकांचे पाणी िनमाजाचे वेळा न घेणारे िक येक मसुलमान 
आ ही वतः पािहले आहेत. मागे बाटले या अ पृ यां या अनेक जाती मसुलमानी समाजात अजनूही 
जशा या तशा दरू ठेवले या आहेत, िख्र यांम ये तर त्रावणकोरास पृ य िख्र चन आिण अ पृ य 
िख्र चन यांचे दंगे वारंवार होतात हे िव ुतच आहे. ते हा मसुलमान होऊन हणजे मोठेसे रा य 
िमळणार आहे असे थोडचे आहे ? परंतु तसे ते रा य िमळते तरीही तेव यासाठी तुम याच हजारो 
पूवर्जां या सं कृतीस आिण त वज्ञानास आिण धमार्स आिण समाजास अंत न ज मदे या आईस आिण 
बापास सोडून, परशत्रू या पायी शरण िरघणे ही अ यंत नीच प्रविृ त होय. अशा नीच प्रवृ तीस आमचे 



अ पृ य धमर्बंधु आजवर बळी पडले नाहीत, एवढा अमानुष छळ सोशीत िपढी िपढी मरणी मेले पण 
बळी पडले नाहीत. यांनी िहदंु वा या पूवर्जािजर्त रा ट्राचा िव वासघात केला नाही. हे िजतके यांचा तसा 
छळ करणार् या पृ यांना ल जा पद आहे िततकेच या अ पृ यांना भषूणावह आहे. 

िहदं ु धमार्वरील अ पृ यतेचा कलकं वेळ पडली तर आ ही आप या रक्ताने धुऊन काढू ही डॉ. 
आंबेडकरांची प्रितज्ञा खर् या िहदंसू शोभ यासारखी आहे. हणनूच यां या स याग्रहासही आ ही या यच 
समजतो. पण याचबरोबरच अ यंत पे्रमाने पण िचतंामग्न मनाने धोक्याची सचूनाही देतो की, ‘िहदंधुमर् 
आमचा आहे की नाही त ेसांगा’ असे आ मघातकी प्र न क न ‘नाही तर आ ही िहदंु व सोडू’ अशी अभद्र 
आिण लािजरवाणी वाक्ये उ चार याने त वतः िजतका नाश होणार आहे, िततकाच यवहारालाही होणार 
आहे. ती एक युिक्त हणनू योजणे देखील ल जा पद आहे. 

कारण सख्ख्या पण दु ट भावाला िभविव या करताच का होईना, पण तु या बापाला मी आजपासून 
माझा बापच हणणार नाही हा धाक घालणे िजतके वतःसच लािजरवाणे आहे, िततकेच पृ यांस धाक 
दाखिव यासाठी तुम याही िपतपृरंपरेने पूिजले या िहदंु वाचे त डावरच थुंकणे हे अ यंत िन य आिण 
तुम याच आ यास कलकं लावणारे आहे. 

पृ यही होईन आिण िहदंहुी राहीन 
ही प्रितज्ञा करा. िहदंधुमर्, िहदंसुं कृित, िहदंु व एक या पृ यां या बापाचे नाही; ती दोघां याही 

बापाची समाईक िमळकत आहे. ती सोडून जाऊ का हणनू पृ यासच काय िवचारता ? ते का ितचे 
धनी आिण तु ही का चोर आहा आिण जे पापी आिण िनदर्य पृ य तुमचे लाखो लोक बाटून गेले, तरी 
अजनू अ पृ यता काढ यास मा य होत नाहीत ते तु ही आणखी काही लाख िनघून गेलेत तरी थोडचे 
घाबरणार आहेत ? यासाठी अशी अमगंळ भावना िजतकी वतःस ल जा पद िततकीच पिरणामी िवफल 
अस याने, आम या अ पृ य बधंूनंी ित याशी वरवर देखील अगंलट कर याचे पातक क  नये अशी 
आमची कळकळीची यांस िवनंती आहे. 

 - ( द्धानंद, िद. १ -९ -१९२७) 
  



१०. बॅ. सावरकरांच े‘समतासघंा’स पत्र 
(डॉ. आंबेडकरां या पक्षाची ‘समतासघं’ नांवाची एक सं था असे. याचे मखुपत्र ‘समता’ यात 

‘आमचा माणसू’ हणनू जातीभेदो छेद िवषयावर काही लेख आहे. यातील िवधेयांना बॅ. सावरकरांनी 
खालील उ तर टाकले ते ‘समते’ या २४ ऑग ट १९२८ या अंकात समग्र प्रिसिद्धले गेले.) 

(१) ी. सपंादक ‘समता’ यांस, न. िव. िव. समता सघंाचे प्रमखुपत्र जे ‘समता’ याचे अकं आपण 
मजकड ेधाडता यािवषयी आभार आहेत. 

(२) या पत्रात आपण अनेक लेखांतून असे भासिव याचा य न करीत असता की मी जातीभेदाचा 
मोठा अिभमानी असनू याचे िनमूर्लनाथर् प्रय न कर या या क पनेचा, िन चयाचा आिण तदनु प 
आचरणाचा मक्ता जो आपण आप याकडचे आहे असे समजता यात माझा काही एक सबंंध नाही. 
इतकेच न हे तर या सधुारणेचा मी पूणर् आिण क्विचत ्प्र छ न िवरोधी आहे. 

(३) जर ही गो ट खरी असती तर तु ही केले या टीकेिवषयी ती प्रामािणक आहे हणनू मी काहीच 
दोष िदला नसता. परंत ु तु हांस प्र यक्ष भेटीत माझ ेमत जातीभेदा या िनदार्लनास पूणर्पणे अनुकूल 
असनू याप्रमाणे मी वतः रोटीबंदी यवहारा या सधुारणा आचरणात येतील िततक्या आणीत असतो 
आिण इतरांकडून आणवीत असतो, ही गो ट माहीत झालेली आहे. तरी देखील याअथीर् तु ही ‘समते’त 
मा या नांवाचा उ लेख क न मी यािव द्ध आहे असे भासिवता याअथीर् आप या टीकेचा हेत ुदसुराच 
काही तरी असला पािहजे. तसे असेल तर या कायार्वर आपण पे्रम करता, या कायार्साठी तरी िनदान 
आपण यापुढे जाणनूबुजनू लोकांत अशी भ्रममलूक समजतू पसरवू नये, असे मी आपणांस देशबंधु वा या 
िन धमर्बंधु वा या ना याने सचुिवतो. 

(४) तरीही वृ तपत्र जर तुम या यक्तीचे असते तर मी तु हांस माहीत असलेले जातीभेदािव द्धचे 
माझ े मत आिण आचार तु हांसच पुनः सांगत बस याचे म न घेता तो प्र न तुम या वयैिक्तक 
स यिन ठेवर सोपवून ितकड े दलुक्षर् केले असते; पण समता सघंाचे मखुपत्र हणनू ‘समता’ िनघत 
अस याने मी हे प टीकरण करणे अव य समजतो की : - 

(५) िहदंसुमाजातून ज मजात जातीभेदाचे आमलूात ्उ चाटन करणे अ यंत आव यक आहे. याचे 
अि त व कोण याही आनुवंिशक व पात असमथर्नीय आिण रा ट्रीय शक्तीस हािनकारक आहे. 
िहदंसुमाजात प्रांितक िकंवा जातीय असे कोणतेच भेद न मािनता पंिक्त यवहार आिण िववाह यवहार 
चाल ूझाले पािहजेत. अ न यवहार केवळ वै यकीय, आरोग्यीय आिण िचिभ नतेनेच काय त ेमयार्िदत 
असावेत. शुद्ध, आरोग्यप्रद आिण उिचत अ नपाणी असले तर ते कोणीही आिण कुठेही िशजिवले असले 
िकंवा आिणले असले तरी खा यास आिण िप यास हरकत नाही. जातीचा हणनू यात कोणचाही प्र न 



नसावा; आिण िववाह केवळ वधूवरां या योग्यायोग्यतेवर, आरोग्यप्रद वावर आिण पर परप्रीितभाजनतेवर 
अवलबंून असावा. यातही जातीपातीचा काही सबंंध नसावा. 

(६) अथार्त ्वरील प टीकरण केवळ िहदंरुा ट्रातील अतंगर्त यवहारापुरतेच आहे. 
(७) जातीभेदा या िनदार्लनासाठी वरील मताप्रमाणे मी शाळेत होतो ते हापासनू, प्रकटपणे वागत 

आलो आहे. कॉलेजम ये मी हा उघड उपदेश देई. िवलायतेत तर बोलावयासच नको. पुढे अदंमानातही 
हाच उपदेश देई आिण तो प्र यक्ष यवहारात आणीत मी शेकडो लोकां या जातीभेदमलूक दु ट समजतुी 
पालट या आहेत. कारागारातून बाहेर येताच मी ती  लोक वेषास त ड देऊनही जातीभेदा या िनदार्लनाचे 
य न प्रकटपणे याख्यानांतून, लेखांतून, चचतून क न मा या यक्तीपुरते तसे आचरण प्रकटपणे केले 
आहे. यािवषयी माझा श दाचाही पुरावा पुरे होता; पण त्रोटकपणे दोन चार घटनाही उ लेिखतो. 
‘अदंमानची पत्रे’ प्रिसद्ध झाली आहेत. यात मी या काळीही जातीभेदाचे हािनकारक वावर वेळोवेळी 
िलिहले असनू रोटीबेटी यवहार सवर्ं िहदंूंत चाल ू हावेत हणनू उ कट इ छा प्रकट केलेली आढळेल. 
‘ज मठेपे’त प्रकरणेची प्रकरणे या िवषयास वािहली असनू िहदं ुतेवढा एक, िहदं ुही एकच जात आ हांस 
माहीत आहे - असा उपदेश आिण आचार यांचा ितकड ेकसा सारखा प्रयोग मी चालिवला होता हे िलिखत 
आहे. भगरूला मी प्रिसद्धपणे मा या पूवार् पृ य बधंूंसह ( यांस अ पृ य हणणे देखील मला पाप वाटते -
पूवार् पृ यही िन पाय हणनू हणतो) दधू आिण चहा यायलो. नािशकला हजारो लोकां या उघड सभेत 
ही घटना सांगनू मी प्रामािणकपणे इ छा प्रकट केली की, मा या पे्रतास ब्रा मण, मराठा, महार आिण 
ड ब, अशा मा या सवर् िहदं ुबधंूंनी खांदा देऊन अ पृ यता आिण जातीभेद मेला असे दाखिवले तर माझा 
आ मा सखु पावेल. या गो टी त कालीन ‘ वधमर्’ आिदक पत्रातून प्रिसद्ध झाले या आहेत. ‘ द्धानंद’त 
लेखणी थकेतो रोटी यवहारािव द्ध िलिहले जात आहे. ‘धमार्चे थाना दय -पोट न हे!’ हे वाक्य 
द्धानंदा या िलखाणाने मराठी भाषेत हणीसारखे पिरिचत होत आहे. मा या घरी एक वेळ न हे तर 

प्र यही सहभोजने होतात. र नािगरीस शेकडो लोक भगं्यांचे मलुांबरोबर चहा िचवडा घेतात. मी उघडपणे 
मराठे, वै य, ब्रा मण इ यािद मा या िहदं ु बंधूंकड े जेवतो. आिण अदंमानापासनू आतापयर्ंत अनेक 
आंतजार्तीय िववाह घडवून आण यात मी उघड आिण यश वी खटपट केली आहे. 

(८) इतक्या उ लेखासही अव य हणनू उ चारणे भाग पडले. अक्षरशः हजारो हजार लोकांस मी 
जातीभेद मोड यास उपदेिशले आहे. शेकड ची मते याला अनुकूल क न घेतली आहेत. प्र यही मी तसा 
वागत आहे. कोणाचे प्रमाणपत्र (सिटर्िफकेट) िमळिव यासाठी न हे तर प्रामािणक गरैसमज अस यास तो 
राहू नये हणनू इतके िलिहणे भाग पडले. 

(९) जातीभेदाचे आमलूात ्िनदार्लन करणे आप या िहदंरुा ट्रास िहतकर अस याने मी या कायार्पुरते 
समतासघंाचे अिभनंदन करतो. 



(१०) केवळ इतकेच बजािवतो की मला जातीभेद नको असला तरी आज िहदंु व हवे आहे. आिण 
हणनू रोटी यवहारातील आरोग्यािदक अटीप्रमाणे कोणाही अिहदंशूी तो कर यास हरकत नाही हे जरी 
आज मी समिथर्तो तरी -बेटी यवहारािवषयी मात्र आणखी काही काळ िहदंूंनी अिहदंसू मलुी देऊ नयेत 
असे मला वाटते. अिहदं ुमलुी कर यास हरकत नाही अशी समजतू आिण ढी िहदंूंत पु कळ अशंाने 
बद्धमलू झाली की मग तशा मकु्त िववाहासही मी समथीर्न. आज नसु या मलुी जातील - यां या वंशात 
अतं  ही भीित आहे. शिुद्ध, जातीभेद -िनमूर्लन आिण अतंगर्त सघंटन पक्केपणी बद्धमलू झाले हणजे 
मग बेटी यवहारही अिहदंूंशी -ते या प्रमाणात मुक्तपणे वागतील या प्रमाणात -कर यास आपणही िसद्ध 
होऊ. 

(११) इतकेच न हे तर जर मसुलमान व, िख्र चन व इ यािद ‘ वे’ इतर सोडीत असतील तर मग 
माझ ेिहदंु वही मानुषकतेत िवलय पावेल. जसे माझ ेरा ट्रीय वही -िहदंीपणही -मानव रा ट्रात ते हा िवलय 
पावेल की जे हा इंिग्लशपण, जमर्नपण इ यािद ‘पणा’ लु त होऊन मनु यपणा तेवढा जगात 
मनु यमात्रात नांद ू लागेल! आज देखील जो खरा मनु यवादी (Humanitarian) असेल या यापुरते 
या याशी मी सवर् भेदभाव सोडून वागेन. 

(१२) ते हा मी ‘िहदंु व’ स या राख ूइि छतो हे मत या कोणास मा य नसेल याने यािवषयी 
मजवर वाटेल िततकी टीका करावी. ती प्रामािणकपणाची होईल. परंत ुयापुढे मी जातीभेद राखू इि छतो 
हणनू मात्र कोणी आपला समज क न घेऊ नये. तशी टीका अप्रामािणक ठरेल. समता सघंा या या 
उ ेशास, मी अनुकूल आहे हे प्रिसद्ध झा याने जे थोड ेबहुत बळ या जातीभेद -िनदार्लनास िमळणारे 
आहे, ते िमळावे हणनू हे पत्र प्रकटपणे (जाहीर रीतीने) मी िलहीत आहे. हे ‘समते’ त जसे या तसे 
छापून आपण िनःपक्षपातपणे या प टोक्तीस वीकाराल अशी मला आशा आहे. आपणांस जाता जाता 
हेही बजािवले पािहजे की, ‘ द्धानदंा’त मा या नांवाने आले या लेखातील मतांपुरताच मी उ तरदायी आहे. 
कळावे लोभ असावा ही िवनंती. 

   आपला 
 िव. दा. सावरकर 
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११. डॉ. आबंडकरांच ेिचरंजीव परत िहदंधुमार्तच येतील! 
पािहजे तर बुिद्धवादी िनधमीर् हा! - पण धमर् असा िहदंधुमार्हून चांगला सापडणार नाही!! 
डॉ. आंबेडकर यांनी िहदंधुमर् सोड याचा िन चय केला आहे. या बातमीचे मला िततकेसे आ चयर् 

वाटले नाही की - िजतके, ते िहदंधुमार्पेक्षा कोणता तरी चांगला धमर् शोधून काढ याचा प्रय न करीत 
आहेत, या बातमीचे वाटले! िहदंधुमर् सोड याची कारणे यांनी िदलेली जी प्रिसद्ध झालेली आहेत ती 
अ यंत सिंदग्ध अस यामळेु यांचा हेतु अमकुच एक आहे असे सांगता येत नाही. तरी जर ते िहदं ुधमर् 
बुिद्धवादा या (Rationalism या) कसोटीस पूणर्पणे उतरत नाही, हणनू धमर् याग करीत असतील तर 
या गो टीचा अथर् काही तरी यानात ये यासारखा आहे. ‘Ism’ या अथीर् धमर् हटला की, यात 
बुिद्धबा य अशी काही िविश ट द्धा असणारच! बुद्धीला जे पटत नाही, अशी द्धा ठेवणे यांना आवडत 
नाही इतकेच न हे तर तकार्ला िव द्ध जाणारी धमर्ंमते ही अशा अधं द्धे या आजे्ञने उराशी ध न ठेवणे हे 
यांना िन वळ अप्रामािणकपणाचे वाटते, धमर् हटला की यात काही जनुाट आिण आज या 

पिरि थतीत िनथर्क न हेत तर अनथर्कही झालेले असे आचार आिण सकेंतही जे असतातच यांना 
लोकिहतासाठी सधुारणे हे यांना आपले कतर् य वाटते, आिण पारलौिकक हणनू समज या जाणार् या 
गो टीवरही जे प्र यक्षिन ठ तकार् या पलीकड ेजाऊन िव वास ूइ छीत नाहीत; अशा Positivists िकंवा 
Rationalists प्रभिृत बुिद्धवा यांनी एखादा धमर् सोडला तर यांचे कारण सहज यानात येते. या अथीर् 
जर डॉ. आंबेडकर हे Hinduism सोडीत असतील तर यात काही मोठेसे आ चयर् नाही! 

हवा तर एक नवा ‘बुिद्धवादी सघं’ थापा! 
परंतु या बुिद्धवादाचे कसोटीने िहदंधुमर् सोडावासा वाटतो, ती कसोटी लावली असता जगातील 

आजचा एकही धमर् ग्रा य ठरणे अशक्य आहे. उदाहरणाथर् मसुलमान िन िख्र ती धमर् घ्या. वेद अपौ षेय 
आहे, अिग्नपूजेने वगर् िमळतो, प्रभिृत िहदंधुमीर् मते या बुिद्धवादास िन वळ अधं द्धेचे थोतांड वाटते 
या बुिद्धवादास मसुलमान धमार्ची जी अगदी मलूभतू प्रितज्ञा की महंमदसाहेब हे शेवटचे पैगबंर, यां या 
कुराणातला श द िन श द हा ई वरा या टेबलावर जगाचे आधीच िलहून ठेवले या एका प्रचंड पु तकातून 
पानेची पाने फाडून देवदतूा या ह ते महंमदास धाड यात आला; आिण महंमदाला सवर् े ठ पैगबंर जो 
मानणार नाही तो तो नरकात अखंडपणे िपचत राहील; इ यािद मते मी मानतो असे शपथेवर सांग याचा 
अप्रामािणकपणा कसा करवेल! िकंवा जीझसला कुमारी मेरी देवी या उदरी ई वरी तेजाने अपौ षेय 
सभंोगाने ज मास घातले आिण याचा प्र येक श दही अनु लघंनीय ई वरी आज्ञा होय, ही प्रितज्ञा तरी 
कशी करता येईल ? ते हा जर डॉ. आंबेडकर हे बुिद्धवादा या कसोटीस उतरत नाही हणनू िहदं ुधमर् 
सोडीत असतील तर यांनी बुिद्धग य नसले या, द्धे या पायावर उभारले या, धडधडीत पौ षेय 
असले या ग्रंथास अपौ षेय मानणार् या आिण अनेक भाकडकथांनी भरले या कोण याही इतर धमार्स, धमर् 
ही एक टूम (Fashion) घर या बगं यात असलीच पािहजे अशा मोहास बळी पडून वीका  नये. तर 



आज या पिरि थतीत लोकिहतास प्र यक्षपणे साधणारे असे िनयम हाच यांचा आचार, तकर्  -िन ठ 
आिण प्र यक्षागत त वज्ञान हीच याची उपिनषद, आिण िवज्ञान (Science) हीच याची मिृत, असा 
बुिद्धवादी सघं थापावा आिण या या अनुयायांस अधं द्धे या आिण भाकडकथां या िपजर् यातून सोडवून 
एका सटक्यासरशी अ ययावत ्अशा वैज्ञािनक बुिद्ध वातं या या उ चतम आिण आरोग्यप्रद वातावरणात 
नेऊन सोडावे हेच इ ट आहे. परंतु िहदं ुधमर् हे भोळेपणाचे एक लाकडी लोढणे आहे हणनू फेकून देऊन 
याचे जागी जर िख्र ती िकंवा मसुलमानी धमर्वेडाची िन धम मादाची भली थोरली दगडी ध ड त े
वतः या आिण यां या अनुयायां या ग यांत बांधू इ छीत असतील तर यायोगे माणसुकी या टीने 
झाला तर यांचा अधःपातच होणार आहे. काही झाले तरी बुिद्धवादा या टीनेही एकंदरीत पाहता धमार्त 
ग्रा यतम धमर् असेल तर तो िहदंधुमर् होय! ‘िकल कर’ मािसकात या पु तकांत समािव ट केलेले 
मसुलमानी धम पपंथांवर आ ही जे दोन लेख िलिहले आहेत ते धमर्तलुने या प्र नी प्र येकाने अव य 
वाचावे! 

स या या ि थतीत धमार्ंतरानेच अ पृ यांची अिधक हािन होणार आहे!! 
आता डॉ. आंबेडकर जर केवळ अ पृ यांची माणसुकी वाढिव यासाठी आिण आ मस मान 

सरंिक्ष यासाठी िहदंधुमार्स सोडीत असतील तर यांनी हे यानात धरावे की, ये या दहा वषार्ंत अ पृ यता 
िहदं ुसमाजातून उ चाटली गे यावाचून कधीही राहणार नाही. आणखी दहा वष यांनी दम धरावा. ही 
गो ट एवढी मोठी रा ट्रीय सधुारणा घडवून आण या या टीने अगदी कतर् यच आहे. कारण आज 
अ पृ यतेचा प्र न सवर् बाजूनंी सटु याचा इतका िनकट आला असता, शतको शतकांचे िहदंसुमाजाशी 
िनगिडत झालेले महारािदकांचे िहतसबंंध तोडून परधमार्त जाताना यांना जो आिथर्क आिण सामािजक 
त्रास आिण हािन भोगावी लागणार आहे या मानाने तरी, आहे या ि थतीतच दहा वष तरी झुंजत राहून 
अ पृ यतेची बेडी तोडून टाकणे अिधक सलुभ िन मानाचे आहे. काही झाले तरी पूवार् पृ यांतील लाखात 
(१०) दहा आिण अगदी महारांतील हजारी (१०) माणसे देखील डॉ. आंबेडकरां या मागोमाग आपला 
पूवर्परंपरागत सतं रोिहदासाचा िन चोखामे याचा िहदंधुमर् सोडतील ही गो ट शक्य िदसत नाही. 

असे धमार्ंतर हेही माणसुकीस कािळमाच लावणारे आहे!  
पु हा माणसकुी या टीने पािहले तरी मसुलमानी वा िख्र ती धमार्त जाताना यांस जी अपिरहायर् 

प्रितज्ञा करावी लागणारच की, ‘महंमदावर िकंवा येशूवर िव वास न ठेवता जे जे मेले ते ते िचरंतर नर-
कातच पडले’ ती प्रितज्ञा करणे तरी माणसुकीस कािळमा लावणारेच न हे काय ? कोणीही माणसुकी 
असणारा मनु य एखा या नोकरीकरता वा लाभाकिरता आप या मातािपतरांस भर चौकात १० िश या 
हासडू शकेल काय ? मग आप या जातीचे स ता िप यांतील सारे पू य वाडवडील आिण साधुसतं हे, 
यांनी मह मदावर िकंवा येस ू िख्र तावर िव वास ठेवला नाही हणनू, घोर नरकात िपचत आहेत असे 
सांगनू यां या पोटी आपण ज मलो या आईबापांचे पांग फेड याचे नीच धाडस डॉ. आंबेडकरां या िकंवा 
यां या अनयुायां या हातून घडले तर ते तरी माणसुकीचे कृ य होईल काय ?  



मनु य मसुलमान िकंवा िख्र चनात गेला हणजे अ पृ यतेपासनू एकदम मकु्त होतो असे हणणेही 
खोटे आहे. बंगालम ये मसुलमानातही अ पृ य मुसलमान (हलाल) आिण पृ य मसुलमान (अ ाफ) 
यांचा वाद इतका ती  झाला आहे की, बंगाल िविधमडंळात अ पृ य मसुलमानांनी पृ य मसुलमानां या 
लाटबाजीपासनू सरंक्षणासाठी राखीव जागा मािगत या आहेत. इतर प्रा तातही अनेक िठकाणी स यद 
प्रभतृी पृ य मसुलमान जाती अ पृ य मसुलमानांबरोबर बेटी यवहार करीत नाहीत. आिण त्रावणकोर 
प्रभिृत दिक्षण िहदंु थानातील िख्र चनांत अ पृ य िख्र चनांस पृ य िख्र चन िहदं ू पृ यासारखेच िशवत 
नाहीत. नािशक या पुजार् याप्रमाणेच पृ य चचार्त येऊ देत नाहीत. अ पृ य िख्र चनांनी पृ य िख्र चनां-
िव द्ध त्रावणकोर या िविधमडंळात वतंत्र प्रितिनिध व मािगतले आहे ही गो ट डॉ. आंबेडकरांचे कानी 
गेली नाही काय ? ते हा अ पृ यते या आिण समते या टीने पािहले असताही महार प्रभतृी अ पृ यांनी 
सामािजक उलथापालथी या अ यंत त्रासदायक ख यात पड यापेक्षा आणखी १० -१२ वषार्ंनी आप या 
धमर्बंधू असले या िहदंतूील जा यु छेदक सधुारकांशी सहकायर् क न अ पृ यतेचाच न हे तर जातीभेदा-
चाही प्र न सोडवावा यातच यांचे खरे सामािजक आिण आिथर्क िहत साठिवलेले आहे.  

आता पृ य िहदंसू एकच श द की, यांनी अस या अपिरहायर् आप तीने मळुीच न डगमगता ज म-
जात हणिवणार् या पण िन वळ पोथीजातच असणार् या या अ पृ यते याच न हे तर आज या जातीभे-
दा या दु ट ढीचे मळुावर कुर् हाड शक्य िततक्या लवकर घालावी. डॉ. आंबेडकर जावोत वा राहोत! आज-
वर मोठमोठे पंिडत िन राजे िहदंधुमार्स सोडून परधमार्त जा याचा धमर्द्रोह करीत आले, या नीचतेचे घाव 
सहन क नही या िहदंरुा ट्रा या कंुडिलनी कृपाणांिकत भग या वजाखाली अजूनही वीस कोटी कट्टर अनु-
यायी प्राणपणाने उभे आहेत. ते हा न डगमगता परंतु केवळ सनातनपणा या भगंड गुगंीत झोपतही न 
पडता आप या रा ट्रदेहा या अगंात मरुले या या आज या जातीभेदा या रोगावर श त्रिक्रया केली पािहजे. 
यापायी असले काही रक्ताचे िबदं ुिकंवा धारा गळून पडणारच. काही मांसाचे तुकड ेतुटून जाणारच. परंतु 
जर ही जा यु छेदक सधुारणेची श त्रिक्रया आपण कुशलपणे क  तर गळले या रक्तापेक्षा शतपट 
शिक्तशाली असे नवे रक्त आप या नसानसात सळसळू लागेल िन हे झालेले घाव भ न िनघतील.  

शुद्धीचा दरवाजा - आता काय िचतंा!  
काही ५० -७५ वषार्पूवीर् डॉ. आंबेडकर परधमार्त गेले असते तर यांची िजतकी िचतंा वाटावयास 

पािहजे होती िततकी देखील आज वाटावयास नको आहे. कारण आता शुद्धीचा दरवाजा सताड उघडा 
झालेला आहे. जसे गोमंतकातले ७ िप यांपूवीर्चे दहा हजार िख्र चन लोक आज परत आले िकंवा साठ 
हजार मलकाना रजपूत परत िहदं ूझाले िकंवा आता गे या मिह यात िद लीस ४०० िख्र चन लोक िहदं ू
धमार्त शुद्ध क न घेतले. तसेच या सकं्रमणा या गडबडीत हे धमर्द्रोह करणारे हजार दोन हजार वा लाख 
दोन लाख लोकही बायबलातील उध या पुत्राप्रमाणेच बापाचे घर शोधीत उ या परत िहदं ूधमार्त येतील, 
शुद्ध क न घेतले जातील! आंबेडकरांचे कुटंुब र नािगरी िज याकडीलच आहे. जरी आंबेडकर आिण यांचे 
अनुयायी आज परधमार्त गेले तरीही, िहदं ूसघंटने या जा यु छेदक सजंीवनीने नवप्रािणत झाले या िहदं ू



धमार्त आपणास पु हा शुद्ध क न घ्या अशी िवनंती डॉ. आंबेडकरांचे िचरंजीव थोडक्या वषार्ंनी र नािगरी 
िहदं ूसभेकड ेकरतील असाच सभंव अिधक!  

जसा तो रा ट्रद्रोह - तसाच हा धमर् द्रोह  
वर आ ही, काही ता कािलक लाभासाठी िहदं ू यागा या या कृ यास धमर्द्रोह हटलेले आहे. ते जर 

कोणास अ यायाचे वाटत असेल तर यास आ ही असे िवचारतो की, जर िहदंु थानचे काही नागिरक या 
भारतरा ट्रास आज अधःपितत झालेले पाहून आप या वतः या िखशात चार प या अिधक पडा या 
यासाठी िहदंरूा ट्रा या शत्रसू जाऊन िमळाले िकंवा रिशया या दिुदर्नात आप या रा ट्रासाठी सवर् व पणास 
लावून न झुजंता जर एखादा लेिनन रिशयात देशबंधुंशी आपले सारे सबंंध सोडून देवून जमर्नीचे वा अमे-
िरकेचे नागिरक व प क न तेथील मोठा अिधकारी झाला असता तर या नामदर् मनु या या वाथीर् 
कृ यास तु ही रा ट्रद्रोह हटले असते की नाही ? तो जसा रा ट्रद्रोह तसाच हा धमर्द्रोह. ते जसे माणसु-
कीचे कृ य न हे, तसे हेही न हे.  

  



१२. सावरकरांच ेडॉ. आबेंडकरांना आमंत्रण 
र नािगरी िद. १३ -११ -१९३५  

ीयुत डॉ. आंबडकेर यांसी,  
महाशय,  
गेली पाच सहा वष र नािगरी नगरात पोथीजात जातीभेदो छेदक आंदोलन बर् याच मो या प्रमाणावर 

चाल ूआहे.आप या िहदंधुमार् या िन िहदं ुरा ट्रा या मळुासच लागलेली ही ज मजात हणिवणार् या पण 
पोथीजात असणार् या जातीभेदाची कीड मार यावाचून तो सघंिटत िन सबळ होऊन आज या जीवनकलहात 
िटकाव ध  शकणार नाही, यािवषयी मलाही मळुीच शंका वाटत नाही. आप याप्रमाणेच िन आप या 
इतक्याच प ट श दात मी अ पृ यता प्रभिृत अ या य, अध यर् िन आ मघातक अशा अनेक ढींची 
याद प्रसिवणार् या या ज मजात जातीभेदास िनषेधीत आलो आहे. सोबत माझ ेदोन तीन लेखही धाडीत 
आहे. वेळ झा यास पाहावेत.  

परंतु हे पत्र मी जातीभेदािवषयी शाि दक िनषेध वा चचार् कर यासाठी धाडीत नाही. या िपढीत हा 
जातीभेद मोड यासाठी िहदं ुसमाज प्र यक्ष कायर् असे कोणते क  इि छतो याची काही सक्रीय हमी, 
प्र यक्ष पुरावा, मनोवृ ती पालट याची िनिवर्वाद साक्ष आपणास हवी आहे, असे आपण मसरूकर महारा-
जांशी झाले या भेटीत बोल याचे समजते. अ पृ यता िन जातीभेद मोड याचे दािय व (Responsibility) 
पृ यांवरच काय ते नाही. अ पृ यांतही अ पृ यता िन जातीभेद यांचे प्र थ पृ यांइतकेच आहे. भट िन 
भगंी जातीभेदा या पापाचे भागीदार असनू मनोवृ ती पालट याची साक्ष दोघानीही एकमेकांना िदली 
पािहजे. दोघांनी िमळून हे पाप िन तिरले पािहजे. दोष सग यांचा, प्रमाण काय ते थोड ेफार. अथार्त 
जातीभेद मोड याचे प्र यक्ष कायर् ितथेच उ कटपणे िन यथाथर्पणे झाले असे हणता येईल की, िजथे 
ब्रा मण मराठेच महाराबरोबर जेवत नाहीत, तर महारही भगं्याबरोबर जेवतो. जा यहंकारा या प्रपीडक 
(tyrannical) वृ तीपासनू महारही इतका मकु्त नाही की, यांनी केवळ पृ य वगार्पासनूच काय तो 
मनोवृ ती पालट या िवषयी सक्रीय पुरावा माग याचा िनरपराधी अिधकार गाजवू पाहावा हे मा याप्रमा-
णेच आप याही अनुभवास पदोपदी आलेले असेल.  

नुसती शाि दक सहानभुिूत नको. आता सक्रीय हमी काय देता ते रोखठोक ठरवून काय त ेक न 
दाखवा! हे आपले मागणे या यच न हे तर उपयकु्तही आहे. मीही गे या पाच सहा वषार्पासनू रोखठोक 
हेच काय त ेकायर् हे सतू्र िहदं ूरा ट्रापुढे इतर प्रकरणी तसेच सामािजक क्रांतीिवषयीही ठेवीत आहे. ते सतू्र 
यवहारिव याचा िन ज मजात जातीभेद प्र यही या आचरणात तोडून दाखिव याचा प्रयोग मा या मते 
र नािगरी नगरात मो या प्रमाणात िन या खालोखाल मालवण नगरात यश वी झाला आहे. प्रयोग हा 
प्रयोगशाळेतील एका कोपर् यात जरी यश वी झाला, तरी यामळेु िसद्ध होणारी शक्यता िन िनयम हे सवर्-
सामा य अस याने तो या प्रमाणात यश वीच समजला पािहजे. यासाठी आपण मािगतलेला सिक्रय 



पुरावा, ‘काय करता ते दाखवा’ची मागणी, र नािगरीचा जाती उ छेदक पक्ष आप यापुरती तरी आपणास 
कृतीनेच देव ूइ छीत आहे. या तव या पक्षा या वतीने हे आमतं्रण मी आपणास धाडीत आहे.  

जातीभेद तोड याचा बहुतेक यावहािरक कायर्क्रम रोटीबंदी तोड यात सामावलेला असतो. जो रोटीबंदी 
तोडतो तो वेदोक्तबंदी वा पशर्बंधी तोडतोच तोडतो. बेटीबंदी तेवढी उरते, पण ती काही प्र येकी प्र ये-
काला तोड याची गो ट न हे. वधवुरांचाच तो पथृक प्र न. इतरांनी तसा िम िववाह धमर्बा य वा बिह-
कायर् मानला नाही िन या जोड यास इतर िववािहतांप्रमाणेच सं यवहायर् मानले, हणजे सपंले. या तव 
जातीभेद यवहारात तोडीत अस याचा कोण याही वेळी, घाउक प्रमाणात झटकन देता येईल, अशा 
िनिवर्वाद पुरावा हणजे यात या यात रोटी बदंी प्रकटपणे (जाहीरपणे) तोड़ून दाखिवणे हाच होय. हे 
यानात घेवनू आप या आगमनाचे प्रसगंी साधारण कायर्क्रम ठेवू.  

१) आपण एका पंधरव याचे आतबाहेर सवडीप्रमाणे र नािगरीस यावे. ये याचे आधी एक आठवडा 
आगावू कळिव याची तसदी घ्यावी.  

२) पिततपावनाम ये देवळा या भर सभामंडपात सरासरी एक हजार ब्रा मण, मराठा, वै य, िशपंी, 
कुळवाडी प्रभिृत अनेक पृ य मडंळींचे प्रिति ठत प्रमखु नागिरकापासनू तो कामकर् यापयर्ंत सवर् वगार्ंचे 
पृ यांसह यात अ पृ य महार, चांभार मडंळी जेवतात इतकेच न हे तर, महार चांभार मडंळी भगंीबंध ू
सिहत सरिमसळ पंगतीत बसतात, असे टोलेजगं सहभोजन आप या अ यक्षतेखाली होईल. अशी सहभो-
जने ी. राजभोज, पिततपावनदास सकट इ यादी पूवार् पृ यांचे समक्ष िन सह अनेकवार झाली आहेत.  

३) आपली इ छा अस यास ि त्रयांचेही एक सहभोजन होईल. यात ब्रा मण, क्षित्रय, वै यािदक 
प्रिति ठत कुटंुबातील ि त्रया -प्रौढ िन त ण - आप या महार, चांभार, भगंी प्रभिृत धमर्भिगनीं या पंग-
तीत सरिमसळ जेवतील.  

४) या सहभोजकांची नावे प्रकटपणे (जाहीरपणे) वतर्मानपत्री प्रिसिद्धली जातील. ही अट मा य अस-
णारासच सहभोजनात घेतले जाईल.  

५) येथील भगंी कथेकर् यांची िकंवा आपणाबरोबर पूवार् पृ य सयुोग्य कथेकरी कोणी येतील तर यांची 
कथा रात्रौ होईल. देवळात इतर कथेकर् यांप्रमाणेच या भगंी कथेकर् यास ओवाळून रीतीप्रमाणे याचे 
पायीही शेकडो आब्रा मण चांभार मंडळी दंडवत करील. ी. काजरोळकर यांचा तसा स मान गे या गणे-
शो सवी केला होता.  

६) आपली इ छा प्रितकूल नस यास आपले एक याख्यानही हावे असा मानस आहे.  
७) कायर्क्रमाची जागा पिततपावन मिंदर, ीमतं भागोजीशेट कीरां याच स तेचे आिण सहभोजनािदक 

प्रकरणी अनुकूल तेच भाग घेणार. यामळेु ितसर् या कोणाचाही सबंंध ितथे पोचणार नाही आिण हणनू 
नैबर्िधक (कायदेशीर) अशी कोणतीही अडचण ये याचा सभंवसदु्धा नाही.  

८) हो, सवार्त मह वाची गो ट ही की, अशी लहान मोठी दीडशेवर सहभोजने इथे झाली असताही 
नावे छापून भाग घेणार् या हजारो सहभोजकांपैकी कोणा याही जातीने कोणासही जातीबिह कायर् ठरिवलेले 
नाही. उलट सहभोजन हवे याने केले वा केले नाही, तरी तो प्र न याचा याचा, ते जातीबिह कायर् 



कृ य न हेच हेच येथील आजचे धमर्शा त्र होऊन बसले आहे! ती व तुि थतीही आपण समक्ष अवलोका-
लच.  

हा कायर्क्रम झाला हणजे हा रा ट्रीय प्र न सटुला असे मान याइतका कोणीही मखूर् नाही. पण 
तशाने वार् याची िदशा कळते. आपणास काही सक्रीय आरंभ हवा आिण जर सहा हजार वषार्ं या बलव तर 
ढी सहा वषार्त एव या प्रमाणावर िजथे केवळ मनःप्रवतर्नाने मोडता येतात तर इतरत्र येतीलही ही 
िनि चती वाट यास हरकत नाही. एव यासाठी आ ही हे आमतं्रण देत आहोत.  

आ ही िहदं ूआपण िहदं ूया िप यांन ्िप यां या धमर्बंधु वा या मरणासह दयात जे उ कट मम व 
उ प न होते, या मम वाने हे अनावृ त प्रकट आमतं्रण धाडीत आहे.  

आपला माझा काही वैयिक्तक नेहही आहेच. या नेहासाठी हणनू तरी हे पे्रमपूवर्क आमतं्रण 
वीकारावे.  

आम या पक्षा या दोघाितघा प्रमखु पुढार् यां या स या या पत्रावर यां याही उ कट इ छे तव घेवून 
हे पत्र धाडीत आहोत. कळावे लोभ असावा ही िवनंती.  

आपला  
िव.दा.सावरकर  

डॉ.िशदें  
रा.िव. िचपळूणकर M.A.LL.A. 
द तोपंत िलमये, B.A. LL.B 
 सपंादक, स यशोधक  

(सकाळ िदनांक २२ -११ -१९३५) 
  



१३. धमार्ंतराचे प्र नांिवषयी महारबंधंूशी मनमोकळा िवचारिविनमय 
लेखांक १ला 

डॉ. आंबेडकरांनी येव यास धमार्ंतराचा प्र न काढ यापासनू अ पृ य वगार् या या हालचाली चाल या 
आहेत. याव न असे िदसते की आम या मातंग प्रभिृत धमर्बंधूं या पुढार् यांत बहुतेकजणांचे मत 
धमर् यागा या अितरेकी चळवळीस िव द्ध पडत आहे. ही सदैुवाची गो ट आहे. िहदं ू सघंटनवादी 
जा यु छेदक पक्षाशी सहकायर् क न िहदं ूसमाजातील ज मजात जातीभेदाची याद हाणनू पाड यातच 
आज या अ पृ यते या रोगापासनू अ पृ यांची खरी मकु्तता होणारी आहे. धमर् यागाने अ पृ यां या 
िहताचीच अिधक नासाडी होणारी असनू यां या जातीचे व व माणसुकी िन अि त व ही सवर्था न ट 
होणार आहेत, ही गो ट आम या मातंग िन चांभारबंधु या लक्षात बहुधा आली आहे. यांनी दाखिवले या 
या िहदंु वा या मम वािवषयी िहदंमुात्राने यांची अ पृ यता न हे तर ही जातीभेदाचीच बेडी शक्य 
िततक्या लवकर तोडून टाकून यांचे उतराई होणे अव य आहे. 
परंतु अ पृ यां या िहता याही टीने धमार्ंतर हे िकती घातूक आहे ही गो ट लक्षात न आ यामळेु 
महारबंधूंतील काही मडंळी बरीच हु लड माजवून रािहली आहेत. ही चळवळ आज महारा ट्रात थोडी 
फैलावली आहे ती मखु्य वे क न महार जातीम येच होय. यासाठी आ ही ही लेखमाला आम या 
महारबंधुंनाच सबंोधून िलिहणार आहोत. यांना या हु लडीत आ हािवषयी धािमर्क मम व वा िहदंु वाचे 
नाते जरी वाटेनासे झाले असले तरीही ते जोवर िहदंचू आहेत तोवर आ हास तरी ते आमचे िहदं ूधमार्चे 
िन रा ट्राचे बंधुच वाटणारे आहेत. आम याच न हे तर यां या िहताचीही िचतंा वाहणे आमचे कतर् यच 
झालेले आहे. यासाठी धमार्ंतरापासनू एकंदर िहदं ूरा ट्राचाच न हे तर यांचा वतःचाही ते केवढा तोटा 
क न घेणार आहेत. याची प ट परेखा एकदा यां या समोर मांडावी मग यांना जे काय योग्य वाटेल 
ते ते भले करोत. या हेतूने ही लेखमाला आ ही िलहीत आहो. अ पृ यते या कू्रर ढीची चीड आ हास 
िकती आहे, याया या िन माणसुकी या टीनेही अ पृ यता न ट करणे अव य आहे याची जाणीव 
आ हास िकती ती पणे झालेली आहे हे आ ही या ढीस िनदार्िळ यासाठी गेली दहा वष अिव ा त 
खटपट आम या थलबद्ध कक्षेत करीत आहो याव नच िदसनू येईल. यासाठी आम या या लेखमालेस 
आम या महार धमर्बंधूनंी यां यािवषयी मम व वाटणार् या यां याच एका िहतिचतंकाने िन ज्ञाितबंधूने 
िलिहलेली आहे अशा िव व त बदु्धीने वाचावी अशी आमची इ छा आहे. िनदान कोणी का िलिहलेली 
असेना - तीत सांिगतले आहे त े िकती त य वा अत य आहे हे िववेिचणे झा यास आप या िहताचेच 
होईल. यात तोटा तरी काही नाही, अशा ितर् हाईत बुद्धीने तरी यांनी ही लेखमाला वाचावी िन िवचारात 
घ्यावी अशी आमची यांना िवनंती आहे.  
या लेखमालेत आ ही वधमार्िभमान, िहदंु वािभमान, पूवर्जािभमान प्रभिृत िहदंमुात्रां या अ युदार 
भावनांची ग्वाही देवून काही एक िसद्ध क  पाहणार नाही. कारण जे महारबंधू धमार्ंतरा या चळवळीत 
पडलेले आहेत ते आता या भावनां या पलीकड े गेलेले आहेत. या भावना बळी देवून जे इ ट ते साधू 



हणतात. त ेइ ट यांना आता या भावनांपेक्षा अिधक िप्रय वाटते हे उघड आहे. या तव आ ही जर 
यांना असे पटवून देवू शकलो की, या इ टाला ते या भावनांना बळी देवून िमळवू शकणार नाहीत, 
इतकेच न हे तर ते इ ट या भावनां या बळेच अिधक लवकर यांना प्रा त क न घेता येईल. िहदंु व 
सोड याने यांची लाभापेक्षा हािनच हािन अिधक हो याचा सभंव आहे. तरच यांचा हा तापट मागर् 
सोड यास त ेसोडतील.  
यां या धमार्ंतरा या चळवळीचे जे जे उ गार बाहेर पडले आहेत याव न असे हणता येते की, यांचा 
धमार्ंतरातील मखु्य हेतू हणजे अ पृ यते या यादीपासनू त काळ मकु्त होता यावे हा होय. कोणता धमर् 
त वाचे टीने चांगला, वैत की अ वैत, ब्र म की माया, िनराकार की साकार, िहसंक की अिहसंक हा 
प्र नच यां यापुढे नाही. या धमार्त गे याने यांची अ पृ यता समळू िनघून जाईल आिण ते कोण या 
तरी बिल ठ समाजात सामावले जातील तो धमर् यास हवा. हीच यांची योग्य िन वीकायर् धमार्ची 
कसोटी आहे असे यां या वतीने वारंवार सांग यात येत आहे. आ ही या कसोटीवर यांचा धमार्ंतराचा 
बेत घासनू घासनू असे दाखवू इि छतो की यांचे हे दो हीही हेत,ु महार जातीची आजची सवर् प्रकारची 
पिरि थती िन अव था लक्षात घेता धमार्ंतरापेक्षा िहदं ू धमार्त िन िहदं ू रा ट्रा या वजाखाली राहूनच 
अिधक उ कटपणे िन िनि चततेने साधणार आहे. इतकेच न हे तर धमार्ंतराचे ख यात हु लडीसरशी उडी 
घेत याने यांची लाभापेक्षा हािनच शतपट अिधक होणारी आहे. ती कशी याचा आता क्रमवार िवचार 
क .  
१) मठूभर यक्ती यक्तीची न हे तर अ पृ यता महारजाती या जातीचीच गेली तर ती गेली असे 
हणता येईल. काही यक्ती बाट या तर क्विचत यांना एखादी नोकरी िमळू शकेल वा मोठी ग हनर्री 
िमळू शकेल. उलटपक्षी बाटूनही बबजीर्पणापेक्षा अिधक काही एक हाती न आ यामळेु आिण िवशेषतः 
पूवीर् या सग्यासोर् यांना अतंर यामळेु अनेकांची या परधमार्त िन परसमाजात फार ददुर्शा उडते. जे हा 
शुिद्ध चळवळ नसे ते हा असे बाटलेले िन फसलेले िकती तरी लोक तसेच िखचपत पडत. आताशा शुिद्ध 
शक्य झा यामळेु असे यिक्तशः बाटलेले िकतीएक महार प्रभिृत अ पृ य शुद्ध होवून आप या अतंरले या 
सग्या सोयर् यात शक्य तर पु हा िमसळू इि छतात. अशा शुद्धी होत आहेत. शदु्धीकृतांना िहदं ूसमाज 
जसजसा संपूणर्पणे सं यवहायर् मानू लागेल तसतशी बाटले यांपैकी फार मोठी सखं्या परत िहदं ू होऊ 
लागेल. हे यां याच वारंवार िनघणार् या उ गाराव न उघड होत आहे. िहदं ूसमाजा या मखूर्पणामळेु आज 
बाटून परत आले यांना यां या नसु या पूवीर् या अ पृ य जातीतच तेवढे घेतले जाते. तरीही िकतीक 
महार िन मांगबंधु शुद्ध झालेले आहेत. या प्र यक्ष उदाहरणांव नच आमचे वरील िवधान िनिवर्वाद ठरते.  
ते हा यिक्तशः जे महार आजवर बाटले यांचा या वाट यामळेु महार जाती या वा कोणा याही अ पृ य 
जाती या अ पृ यतेचा प्र न सटुत नाही, हे उघड आहे. महारांतील काही यक्ती आजवर बाट याच 
नस या, असे असते तर या प्रयोगाचे काय पिरणाम होतात ते तरी पहावे असा मोह पडणे सहज होते. 
पण आजवर शेकडो महारािदक अ पृ य यिक्तशः िन क्विचत लहान थािनक गटांनीही बाटलेले 
आहेतच. यांची ि थती जवळजवळ मळुीच सधुारलेली नाही. फार काय बहुधा इतर जातीत ते अ पृ यच 



रािहले आहेत, इतकेच न हे तर महार िख्र चन, मांग िख्र चन, प्रभिृत गट तसेच पडून यां या या यात 
देखील ते सहसा रोटी, बेटी, लोटी यवहार करीत नाहीत. या बाटले यांची ि थती बाट यामळेु सधुारली 
आहे, यांची यिक्तशः अ पृ यता गेली असली तरी ते यां या जातीस िन बहुसखं्य िहदं ूरा ट्रास सवर् वी 
मकु याने को यवधी अ पृ यांची अ पृ यता घालिव यास यांचाही जवळजवळ मळुीच उपयोग झाला 
नाही ही गो ट अनुभवांनी िजतकी प ट िन वंयिसद्ध झालेली आहे की, अशा मठूभर िन मोटभर 
अ पृ यां या यिक्तशः धमार्ंतराने अ पृ य जातीचीच अ पृ यता न ट कर याचे कायीर् काही एक 
हण यासारखे सहा य िमळणारे नाही. जर अ पृ यते या यादीपासनू सारा अ पृ य समाज मकु्त करणे 
असेल तर डॉ. आंबेडकरांसारखी पाच प नास मोठी माणसे वा एक दोन हजार लहान माणसे बाटून 
भागणारे नाही हे स य महार जाती या लक्षात त काळ ये यासारखे आहे. तो प्रयोग होवून चुकला आहे.  
ते हा जर महार जातची जात अ पृ यते या खो यातून िन ख यातून बाहेर काढावयाची असेल तर 
प्र येक गाव या महारवा यातील दहा पाच माणसांनी धमार्ंतर कर याचा काही मोठासा उपयोग नसनू जर 
महार जातची जात, िनदान यां यातील शेकडा न वद माणसे तरी धमार्ंतर क  धजली तरच या 
योगाचा काही तरी पिरणाम झा यास हो याच सभंव.  
(िनभीर्ड िद. ८ -१२ -१९३५)  
  



लेखांक २ रा 
पण आज या पिरि थतीत काहीही केले तरी शेकडा दहापेक्षा जा त महार मडंळी धमार्ंतर कर यास एक 
तर इि छणार नाहीत आिण दसुरे की इि छतील तरी धज ूशकणार नाहीत! िनदानपक्षी महार जातची 
जात, शेकडा ९० तरी बाटणे सवर् वी अशक्य!  
ही व तुि थती महारातील कोण याही समजंस अशा माणसास नाकारता येणार नाही. शेकडा न वद महार 
के हाही बाटणार नाहीत. कारण यांतील बहुतेक बाटू इि छत नाहीत. याची कारणे अशी -  
महारातही ज मजात जातीचा अिभमान िन जातगगें या पंचायतीचा प्रभाव, कोणा पृ यास क पना 
नसेल इतका प्रबळ आहे! महार या या खाल या भगंी धेड प्रभिृत जातीबरोबर रोटी यवहार कर यास 
ब्रा मणा इतकाच ताठ िव द्ध असतो ही आम या वतः या पदोपदी या अनुभवाची गो ट. जे तुरळक 
महार आजवर बाटले यांना महार जात अ यंत नीच समजनू धमर्द्रोही या -जातीद्रोही या सारखे 
जातीबिह कृत करतात. बाटले या ब्रा मणांस शुद्ध के यानंतर परत ब्रा मण जातीत थापणे िजतके 
कठीण, जवळजवळ िततकेच बाटले या महारास या या जातीत शुद्ध क न थापणे कठीण. बाटले यांची 
शुिद्ध ही धमार्स ध न आहे हे महार मडंळीस पटिवणे कोणा याही इतर जाती इतकेच कठीण असते. 
आ ही महाराबरोबर जेवताना िजतक्या ितर काराने ब्रा मण मडंळी बाटगा हणनू आ हास िझडकारीत, 
िततक्याच ितटकार् याने आ ही भगं्याबरोबर जेवताना पाहून आ हास महार लोक बाटगा हणनू 
िझडकारीत! सहभोजनात अनेक समयी भगंी तर काय पण चांभार पंगतीस बसलेला पाहताच महार उठून 
जातात. मांगांना आप या िविहरीवर महार पाणी भ  देत नाहीत ही गो ट मातंग पुढारी ी. सकट 
नेहमीच वानुभवाने सांगत असतात. ती प्र येक िठकाणी अनुभवता येते. भगंीकाम महार अगदी जीवावर 
बेतली तरच एखादा दसुरा करील. महार भगं्यांस, मांगास, अ पृ यच लेखतात.सारांश असा की, महार 
जातीतील खेडोपोडी पसरले या हजारो लोकांम ये इतर कोणा याही यां याहून यांना ते नीच मानतात 
या जातीशी रोटी, बेटी, भेटी यवहार कडकपणे िनषेिधलेले असनू या यां या जातीय भावना, इतर 
कोणा याही पृ य जाती इतक्याच बद्धमलू, अगदी हाडीमासी िखळले या आहेत. तीच गो ट यां या 
देवदेवता धमर्िवषयक ढींची.  
उदाहरण हणनू हे कोकण घेवू. येथील दापोली, िगमवणे, खेड, िचपळूण. सगंमे वर, देव ख, र नािगरी, 
राजापूर, खारेपाटण, देवगड, कणकवली, मालवण, वगलु या सवर् तालकुा नगरातील मोठमोठे महारवाड े
आिण अनेक खेडगेावचे महारवाड ेआ ही पु कळ वेळा पायी जावून घरोघर पाहून यां या हातचे पाणी 
बळेबळे मागवून, िपवून, अ न वा खा य बुद्धया खावून आलेलो आहोत. या महारवा यांतून िख्र ती कदे्र, 
शाळाघर प्रचारक प्राथर्ना पत्रके - याख्याने प्रभिृत प्रचारकी उपायांनी ससु ज अशी थापलेली आहेत. 
मोठा महारवाडा हटला की मोठे िमशनकद्र आहेच! या िमशन शाळा िन कदे्र गेली तीस चाळीस वष 
या महार वा यात ठाणबंद प्रचार फार िदवस करीत आहेत. ते फुकट औषधे देतात. मलुांना फुकट िचत्र े
आिण खाऊ देतात. िहदं ू देवी दैवतांना फुकट िश याशाप देतात. महारांनी बाटावे हणनू चाळीस वष ते 
प्र यही प्र येकी उपदेशीत आले आहेत. बाट याचे लाभ िन िहदं ुधमार्स िश या हे प्र यही मोजतात. मधून 



मधून जर एखादा दसुरा महार बाटला तर याचा बडजेाव क न याला दहा बारा पयांची हणजेच या 
बाप या, दीन, दिरद्री मतृमांस खाऊन िवटले या इतर महारांना एखा या ग हनर्रसारखी वाटणारी नोकरी 
देवून एकदम मा टर साहेब िकंवा कचेरीत सवर् पृ य यांना समतेने िशवतात असा पटे्टवाला क न 
ठेवतात. मधे मधे मोठे मोठे गोरे साहेब िन मड मा या बाप या महारांना मोटारी उडवीत डामडौलाने 
भेट देवून तचे सांगणे सांगतात. टुमचा िहदं ूढमर् खोटा. आमचा येश ूिख्र त खरा. टुमी िख्र ती हा!’  
बाहेर या महार मडंळीस पृ य जनता अ पृ य हणनू हेटाळीत आहे. आिण ती महार मडंळी डोम, 
भगंी इ यादी यां या खाल या जातीचे ब्रा मण क्षित्रय बनून िततक्याच ऐटीने यांना हेटाळीत आहेत.  
पण कोण याही महारवा यात बाहेर या पृ य छळाने, िमशन दाखवीत असले या आिमषाने वा चाळीस 
प नास वष रात्रिंदवस डासासारख्या यां या कानाशी चावत असले या या टुमी िख्र ती हा ने शेकडा १० 
महारांपेक्षा अिधक बाटलेला महार आ हांस आढळला नाही!  
सामा यतः महार हा महार धमार्स सोडू इि छत नाही!  
कारण ते या देवी, दैवतांना भजतात, धमर् ढीस पाळतात तोच धमर् ते यां या वतःचाच धमर् 
समजतात! तो यां यावर दसुर् या कोणी लु या पंिडताने वा रावाने लादलेला आहे िकंवा दसुर् या कोणावर 
उपकार कर याकिरता ते पाळताहेत ही यांची भावना नाही! जसा यांचा ‘मी’ हा यांचा वतःचा, जशी 
यांची महार जात ही यांची वतःची, तसाच यांचा धमर् हा यांचा वतःचा धमर् आहे. तो महार धमर् 
आहे - दसुर् या कोणाचा न हे! हणनूच पंढरी या वारी या वेळी महार पु ष काय, महार बाया काय, मलेु 
काय, हातारे कोतारे काय शेकडो महार चोखा तुक्याचे अभगं गात पे्रमाने डो यांतून िटपे गाळीत, 
ग्यानबा तकुाराम गरजत पायी पंढरीकड े लोटताना आ हांस िदसतात. गाव या पालखीचा, गाव या 
देवळाचा, यां या महार धमार्चा महार हा कट्टर अनुयायी आहे. कट्टर सनातनी आहे.  
जी गो ट महारांची, तीच चांभार, मांग, बेरड प्रभिृत य चयावत ् अ पृ य जातीची. वरील थो याशा 
चचनेही ही गो ट उघड होते की, आज या आज महारांची जातची जात आपला धमर् सोडू इ छील ही 
गो ट अशक्य. यां यातील शेकडा पंचाह तर लोक तरी धमार्ंतर क  इि छत नाहीत. कोणी इ छील तरी 
धजणार नाही!  
पण जरी अनेकांनी इि छले तरीही महारांतील बहुसखं्य जनता धमार्ंतर क  धजणार नाही. ही दसुरी 
मह वाची अडचण! कारण जर महार एक गटाने सलग प्रदेशात बहुसखं्येने एकजटू िनवसत असते तर 
कदािचत ते धमार्ंतर क  धजते. पण आज यांची दहा वीस घरे एकेका गावी असतात. कुठेही ते अ यंत 
अ पसखं्य. सारा गाव महारेतर, बहुसखं्य पृ यांचा. यांतही महार दिरद्री, अिशिक्षत, िप यान ्िप यांचा 
दिलत, कुवत अशी उरलेली नाही. यांचे सारे जीवन गाव कीशी बद्ध. तो िहदं ूराहून िहदंचेूच मन प्रवतर्न 
होऊन पृ य ठरला तर ठरेल. यातही ते मनापासनूच गाव की या कायीर् यांचे महारांचे राखून ठेवलेले 
‘मानपान’ सांभाळ यास त पर असतात. यां या महारवा यातील मरीआईचे वा िवठोबाचे देवळात जर 
भगंी वा चांभार वा मांग वा वडारी िश  लागला तर नािशक या राममिंदरात महार िशरताना जसे 
ब्रा मण, मराठे ला या घेवून धावतात तसेच महार या महारेतरांवर धावून यांची डोकी फोडतात!  



काय चांगले, काय वाईट, हा प्र न िजथे नाही. व तुि थती काय हा प्र न आहे. व तुि थती ही अशी 
आहे. अशा आप या जातीस िन जातीधमार्स िप यान ् िप या िबलगत रािहलेली ही महार जाती, काही 
महार जरी परधमार्त गेले तरी, आप या पवूर्जां या जातीधमार्स एकदम सोडतील िन बाटतील ही 
गो टअगदी असभंवनीय, चुटकीसरशी एका वा अकरा वषार्त होणे तरी दरुापा त. 
शुद्धी करा, रोटीबंदी तोडा, सार् या जाती मोडा, हा उपदेश महारा या गळी उतरिवणे आ हास जवळजवळ 
िततकेच कठीण जात आहे की, िजतके तो ब्रा मणा या गळी उतरिवणे! फार काय अ पृ यता मोडा हे 
देखील महारांना यां या खाल या जाती या प्रकरणी पटिवणे. ‘ पृ यांना पटिव याइतकेच कठीण जाते.’ 
पु हा धमार्ंतराची इ छा जरी को या गाव या सार् या महारवा यास झाली तरी ती दहावीस कुटंुबे सार् या 
गावाची शत्र ुहोणार, यांची उघड वा आड पड याने ते िहदं ूगाव पावलोपावली अडवणकू करणार, गावचा 
महार िहदं ूधमार्स लाथाडून देतो हे पाहताच रागावलेला खोत घरे सोडा हणणार, सावकार पैसे टाक 
हणणार, गावा देवळांतील यांची आहे ती जागा, ती बलतुी, ते वेशीचे मानकरीपण, ते सारे गावसबंंध 
पटापट तुटून तो महार सार् या गावचा - आज अ पृ य असला तरी वेसकर असलेला, िहदं ूअसलेला - 
गावचा बाटगा शत्र ुठरणार! बहुसखं्य िहदं ूगावचा गाव एका बाजसू - शत्र ुझाले की बाटलेली महारांची 
दहा पाच घरे दसुर् या बाजसू! िनबर्ंध (कायदा) पु तकात काहीही असला तरी उ या गावा या सोनार, 
सतुार, भट, राव, पाटील कुळवा यां या असहकािरतेपुढे आिण आडवा आडवी पढेु िनबर्ंध काय करणार! 
पु हा महार जे बाटतील ते यां या मागे िहदं ू धमार्त रािहले या सग्यासोयर् यांना िन याचे दरुावणार! 
बापापासनू बेटा, बिहणीपासनू बहीण, आईपासनू मलू ताटातूट होऊन ज माचे िप यांचे परके होणार, वैरी 
होणार! जातीची बेजातः  
िख्र ती झाले तरी काही या हजारो िवखुरले या महारांना वषार्नुवष गांवोगाव कुणी पाटलणुी, टो या, 
नोकर् या देवून साहेब करीत नाही. मडमा देत नाही. असे आज एकेक बाटलेले महार आढळतात तसे 
यांस भटकताही येणार नाही. कारण गावात ते डांबलेले. यांची गाठ या गाव या खोत पाटला - भटा 
वा यांशी ज माची पडलेली! मसुलमान झाले तरी तीच गत! खेडगेावी दहा वीस मसुलमानांची घरे - यात 
ही दहा वीस आणखी! बाटग्या महारांना त े िकती नोकर् या देणार - िकती मलुी देणार! न हे 
मसुलमानातही यांना कमीना मसुलमान, कमजात मसुलमान हणनूच राहावे लागणार - जसे पंजाबात 
ते सारेज नावाचे अ पृ य मसुलमान राहतात. (िनभीर्ड िद. १५ -१२ -१९३५)  
  



लेखांक ३ रा 
मागील दोन लेखांकांतील मखु्य िवधेये पढुील चच या अनुसधंानाथर् आिण वाचकां या िच तावर 
ठसठशीतपणे िबबंावी हणनू पु हा एकदा अगदी थोडक्यात सांग ूआिण तोच कोिटक्रम पुढे चालवू. -  
१) धमार्ंतराची चळवळ महारांतच फैलावली आहे. इतर चांभार, ढोर, मांग प्रभिृत आप या अ पृ य 
धमर्बंधुं या जाती या ी. राजभोज, ी. बाळू, डॉ. साळंुकी, ी. सकट इ यादी अनेक पुढार् यांनी 
धमार्ंतराची भाषा माणसुकीस शोभत नसनू यायोगे अ पृ यतेचा प्र न सटुणे शक्य नाही, इतकेच न हे 
तर अशा आततायी घाईने या या जातीचे व व िन अि त वच मातीस िमळा यावाचून राहणार नाही, 
अशा अथार्ची प्रकट चेतावणीही िदलेली आहे.  
२) अथार्तच धमार्ंतराने काय साधणार िकंवा िबघडणार याची चचार् मखु्य वे क न आप या महार 
धमर्बंधूंशीच करणे भाग आहे. हणजे महारा ट्रातील महार ज्ञातीची स याची एकंदर पिरि थती िन प्रवृ ती 
काय आहे ितचीच या प्र नी मखु्यतः छाननी केली पािहजे आिण ती व नच धमार्ंतराने या महार 
ज्ञातीची अ पृ यता िन दरुाव था सधुारेल की िबघडले हे ठरिवले पािहजे.  
३) याअथीर् कोण याही पारलौिकक वा त वज्ञानिवषयक हेतूने हा धमार्ंतराचा िवचार महारांतील या 
मताचे पुढारी यांनी मनात आणलेला नाही. याअथीर् धमार्ंतर आ ही एव याचसाठी करतो की, यायोगे 
आमची अ पृ यता समळू न ट होऊन कोणा या तरी अिहदं ूअशा बिल ठ समाजात आ ही सामावलो 
जावू. हेच काय ते या चळवळीचे सतू्र प टपणे घोिषले जात आहे आिण वा तिवक पहाता याअथीर् 
धमार्ंतराचे नांव ितला पडले असले तरी चळवळीपुढे धमर् हा प्र नच नसनू, आपली सामािजक ि थती 
ऐिहक लाभालाभा या टीने कोणा या गटात रािह याने सधुारेल हाच खरा प्र न यां या डो यांसमोर 
आहे. याअथीर् ब्र म वा माया, आि तक्य वा नाि तक्य, त वज्ञान वा नीित, वगर् वा नरक, स य वा 
अस य इ यादी टीनी िहदंधूमर् े ठ िन इतर कोणता धमर् े ठ हे ठरिव यासाठी एक अक्षरही िलिहणे 
िन वळ िवषयांतर होणारे आहे. िहदं ूधमार्चे त वज्ञान िकतीही े ठ असो वा नसो. वेद हे ई वरोक्त 
असोत वा कुराण असो, हा धमर् खरा असो, वा तो पोटापा यासाठी पूवर्जािजर्त धमर् यागणे माणसुकीस 
शोभते की काय याचा खल कर याने या बाटू पाहाणार् यां या मनावर काही एक पिरणाम होणार नाही. 
धमार्ंतराने यांची जातची जात के हाही अ पृ यते या यादीपासनू मकु्त होणार नाही, धमार्ंतराने यांची 
ऐिहक लाभापेक्षा शतपटीने हािनच अिधक होणार आहे.आिण िहदं ूधमार्त रािह यानेच यांची अ पृ यता 
जावून यांची जात सामािजक या बलव तर हो याचा अिधक सभंव आहे. असे जर रोखठोक पये 
आिण पै या भाषेत यांना पटिवता आले तरच याचा यांचे मनावर काही पिरणाम होईल. या धमार्ने 
अ पृ यता सटूुन एका बिल ठ समाजात सामावले जाता येते तो धमर् खरा, एवढीच यांची खर् या धमार्ची 
आजची याख्या आहे. या याख्येप्रमाणे देखील िहदं ूधमर्च, िहदंरूा ट्रसबंंधच खर् या िहताचा ठरतो असे 
िनिवर्वादपणे िसद्ध होत असले तरच आपण यांचे समाधान करावयास जावे, नाही तर ते आ हास अतंरले 
असे समजनू पुढचा मागर् चोखाळावा.  



४) प्रथमतः महार जातची जात जर अ पृ यते या रोगापासनू मकु्त करावयाची असेल तर आिण 
धमार्ंतराने ती गो ट सा य होते असे गहृीत धरले तरीही, एक गो ट अगदी अपिरहायर् आहे. ती ही की 
तसे काही पदरात पडावयास महार जातची जात धमार्ंतर क न एक गटाने मसुलमान िकंवा िख्र ती झाली 
पािहजे. दोन चार मो या यक्ती - वा दोन चार हजार - नुस या फुटकळपणे बाटून काम भागणे 
अशक्य. जे बाटतील या मठूभर महारांना अगदी उ च वणीर्य अिधकार िन साम यर् जरी प्रा त झाले 
तरीही या या यक्तीचे िहत काय ते यामळेु साधेल - पण ते महार हणनू न हे! यां या जातीला, जे 
हजारोहजार महार न बाटता आप या वाडविडलां या धमार्शी एकिन ठपणे राहतील या महार समाजाला, 
ते थोड ेफार बाटलेले महार मे यासारखेच होणार! जो जो बाटेल तो तो मसुलमानच होणार, तो महार 
असा राहणारच नाही. ‘महारी मसुलमान’ असा काही वतंत्र वगर् असणे वा िटकणे, जर आ ही ज मजात 
जातीभेद मानीत नाही. ही मसुलमानांची शेखी खरी असेल तर, अगदी दघुर्ट! सारेचे सारे महार एकगटी 
बाटतील तरीही जे दघुर्ट ते मठूभर वा मोटभर महार बाटून घडणे शक्यच नाही हणजे जे कोणी 
बाटतील यांना महार जात मेली आिण महार जातीस ते मेले अशीच ि थती होणार, ही गो ट नुस या 
अनुमानाची नाही. प्र यक्ष पुरा याची आहे. शेकडो ब्रा मण गटचे गट बाटले. ते जसे ब्रा मण जातीस मेले, 
ब्रा मण हणनू रािहलेच नाहीत. तसेच आजवर जे शेकडो महार यिक्तशः िन मठुीमठुीने बाटले ते महार 
जातीस सवर्था मेलेले आहेत, ते महार रािहलेलेच नाहीत. यां या सखुदःुखाचे तर राहोच पण ज म 
मृ यूचे देखील महार जातीस न सोयर न सतुक! यांची अ पृ यता या बाटग्या अव थेत गेली काय िन 
रािहली काय, ते ितकड ेसाहेब झाले वा शेख झाले तरी बहुसखं्य महार आप या जातीची बेजात करणारे, 
धमार्ंतराचे दु कृ य करणारे नाहीत, यां या सखुदःुखाशी िन सामािजक अव थेशी या बाटग्यांचा काहीही 
प्र यक्ष सबंधं रािहलेला नाही. उरले या बहुसखं्य महारांची, महार जातीची खरी उ नती जर करावयाची 
असेल तर ती या जातीत राहूनच करता ये यासारखी आहे, करता येणे शक्य आहे. डॉ. आंबेडकर वा 
यांचे अनुयायी हे काही बाटावयास िनघालेले पिहले महार न हेत. तो प्रयोग होवून चुकला आहे. शेकडो 
महार आजपयर्ंत बाटले ते ग लोग ली भटकताना महार जातीकडूनच बाटगा हणनू बहुधा िधक्कारलेच 
जात आहेत. महारां या टीनेही त ेपितत, जातीबाहेर टाकलेले असेच मानले जात आहेत. यांचे पाणी 
महारदेखील पीत नाहीत. सह त्राविध जातीवंत महार आप या ‘सोमवंशाचे’ कट्टर अिभमानी असतात ही 
व तुि थती आहे. त े यां याबरोबर जेवणार नाहीत, आप या कुळधमार्त यां या वार् याशी देखील उभे 
राहणार नाहीत. पूवीर् त ेबाटगे िनदान महारात तरी समान मानाचे अिधकारी असत. बाट याने यांचे 
सामािजक थान महारेतरांत उ च हावयाचे थली उलट इतके हीन समजले जाते की महारातही ते 
नीचतर गणले जातात! मग इतर िहदंू या टीची गो टच काढावयास नको! बाटून गे यामळेु काही 
यक्तींना पसेै चारले जातील, काही यक्तींचा थोडासा उ कषर् होईल. पण बाटलेले बहुतेक ददुर्शतेच 
भटकणार - भटकत आहेत. आिण या बाटले यांचे काहीही झाले तरी उरले या बहुसखं्य महारांची 
हणजेच महार जातीची अ पृ यता िनवार यास वा यांची ि थती सधुार यास या बाटले यां या 
सिु थतीचा वा दःुि थतीचा कोणाचाही हण यासारखा उपयोग होणारा नाही. उलटपक्षी या बाटले यां या 



सखं्ये या प्रमाणात महार जातीचे संख्याबळ घटेल, यांची शक्ती क्षीणतर होईल. महार जात जात या 
टीने अिधक िवप न, दबुर्ळ िन िवघिटत होईल. या सवर् कारणा तव हे उघड आहे की महार जातीची 

अ पृ यता घालरावयाची असेल तर ती सबंंध जातची जात िनदान शेकडा ९० तरी सांिघकिर या एकदम 
परधमार्त गेली पािहजे. केवळ एक दोन हजारां या वैयिक्तक िन तुटक बाट याने महार जातीची 
अ पृ यता नाहीसी होणे शक्य नाही.  
५) परंतु सबंंध महार जातीची जात एकदम बाटणे यां या आज या पिरि थतीत िन प्रवृ तीव न केवळ 
असभंवनीय आहे! कारण की महार जातीला यां या वाडविडलां या धमार्चा, देवतांचा िन कुळाचाराचा 
आजही इतका िचवट अिभमान िन मम व आहे की यां या शेकडा वीस जण देखील एकंदरीत एका चार 
वषार्तच काय पण चाळीस वषार्त देखील महाराचे मसुलमान वा िकिर ताव हो यास मा य होणार नाहीत.  
या देवतांना तो भजतो, जे कुळाचार तो पाळतो, याची देव की, याच गाव की, या या देवलसी 

भावना, या या धमर्भो या समजतुी सदु्धा, यां या वतः या जीवनाशी तादा य पावले या आहेत िन 
या पाळ यातच आपले ऐिहक िन पारलौिकक िहत आहे ही महार जातीतील शेकडा ९० लोकांची तरी 
आजही अ यंत एकिन ठ भावना आहे. ब्रा मण जसा भगं्याबरोबर जेव या या, आपले कुळाचार 
सोड या या िख्र ती मसुलमानािद परधमीर्यांचे देवतांना मानून वतः या देवतांना पायाखाली 
तुडिव या या उपदेशास लाथाड यावाचून सहसा राहत नाही. ब्रा मण िजतका धमार्स प्राणपणाने 
िबलगलेला आहे िततकाच महार हा महार जातीस िन महार धमार्स प्राणपणाने िबलगलेला असनू 
यािव द्ध वाग यास याचे मन मळुी घेतच नाही. हीच खरी व तुि थती कोणा याही महार वा यात 
तु हास एकंदरीतला िनयम हणनू आढळेल.  
 

ऐितहािसक पुरावा पहा! 
खु ूची वीरगाथा 

एक हजार वष िहदंु थानभर मसुलमानां या बादशहामागनू बादशहांनी ब्रा मण क्षित्रयांना बाटिव यासाठी 
िजतके अ याचार, क तली, जाळपोळ, छळ केले िततकेच महारािदक अ पृ यांनाही बाटिव यासाठी यांना 
छळले पण अपवाद सोडता को यवधी ब्रा मण क्षित्रयािद पृ य जसे आपाप या जातीधमार्ंना मृ यूस 
देखील न िभता, िचकटून रािहले तसेच िचवट धमर्वीर व या आम या महारािदक अ पृ य बंधुंनीही 
गाजिवले. यां या यां या वाडविडलां या जातीधमार्स, जीव देखील धोक्यात घालनू, यांनी रिक्षले, 
व वास, वकीय जातीस िन वकीय धमार्स यांनी सोडले नाही. एका बाटले या अ पृ यांची कथा तर 
िहदंु थान या इितहासात अमर िन अद्भतुच आहे. खु ू हा अ पृ य िहदं ूप्रथम बाटला गेला, वपराक्रमाने 
िद लीचा बादशहा झाला. यादवांची राजक या मसुलमानी बादशहाने बळाने बाटवून िववािहली होती. 
ित या पक्षाशी खु ूने सगंनमत क न िद ली या मसुलमानी तक्तावर चढताच याने अक मात िहदं ू
पदपादशाहीचा झडा उभारला. वतःस िहदं ू हणवून, िद लीला मसुलमानी ग्रथंांचा िन मिशदीचा याने 
केवळ िहदंूंचा सडू उगिव यासाठी समारंभपूवर्क उ छेद मांडला! सार् या मसुलमानी जगात एका िहदं ू



अ पृ याने केले या या अद्भतु रा यक्रांतीने आकांत उडाला! शेवटी जे हा पंजाबपासनूचा सारा मुसलमानी 
स ताधीश या यावर चालनू आला ते हा तो वीर ससै य रणांगणात झुंजत मेला - िहदं ू हणनू!! इतका 
िचवट वधमार्िभमान, पिरि थतीने बाटावे लागले या अ पृ यां या अतंरंगात, रक्तात, िच तात देखील 
मरुलेला असतो! मसुलमानांचे ते पाचप नास बादशहा, या िहदंूंना मसुलमान कर यासाठी उपसले या 
लाखो तलवारी, ती मसुलमानी बादशाहीची बादशाही धुळीस िमळाली - पण आमची महार जात अजनूही 
जाती धमार्स िचकटून आहे. महारची महार आहे. आप या जातीचे वतंत्र अि त व आिण व व सरंकू्षन 
आहे! यां या जातीचे िन जातीधमार्चे यांना इतके अढळ पे्रम वाटत आहे! उगीच काही या जातीत 
चोखामे यासारखे भगव  भक्त िनपजले नाहीत. हजारो महार वारकरी चंद्रभागे या वाळवंटी भजनात 
शतकानुशतके िवठ्ठल िवठ्ठल या नामघोषाने वातावरण ढुमढुमनू टाकीत आले नाहीत!  
मसुलमानां या तक्ताचे िन तरवारीचे मरा यांनी तुकड ेतुकड ेअडवून िहदंु थानास बळाने बाटिव या या 
यां या मह वाकांक्षेचे म तक उडिव यानंतर िमशन आले! या िमशनने ब्रा मण क्षित्रयवाड ेसोडून सारी 
शिक्त महारवा यातच एकवटली. दीडशे वष यांनी पैसे, नोकर् या, िनदंा, औषधे, शाळा यांची नुसती 
उधळपट्टी केली. पुतने या तनातील सारे दधू महारवा यात सांडले. पण या पुतनेची पूवीर् गोकुळात जी 
गत झाली तीच आम या महारवा यात आजही झाली. कोकणातील महारवा यातून तर िमशने उठून 
चालली. एकंदर महार जातीत महारा ट्रात गे या दीडशे वषार् या अ याहत मां या अतंी सार् या िमशन 
मडमा िन सारे िमळून शेकडा १ महार बाटवू शकले असतील नसतील. महारांची यां या जातीधमार्वरची 
िन ठा अशी अढळ आहे! भाकरी या बाजारभावी दरावारी दे याघे याची ती व तू नसनू महारांचा जातीधमर् 
महारां या जीवनाचाच एक घटक आहे.  
६) आिण यातही अगदी दलुर्ंघ्य अडचण ही आहे की जरी क्विचत फार मो या सखं्येने महार जनता 
धमार्ंतर करावयास दोन चार वषार्त िसद्ध होवू शकेल, तशी इ छा करील, ही दघुर्ट गो ट वादासाठी गहृीत 
धरली तरीही महारांची बहुसखं्या धमार्ंतर क  धजणार नाही. कारण यायोगे गावोगाव िन खेडोपाडी 
िव कळीतपणे पसरलेले यां या मठू मठू वसतीचे जीवन अितशय दःुसह होऊन जाईल. धमार्ंतरा या 
लाभापेक्षा यांची आिथर्क, कौटंुिबक िन समािजक हािन शतपट अिधकच होणार आहे. हे यांना धडधडीत 
िदसत अस याने धमार्ंतर कर याची बहुसखं्य महारांना िहमतही होणार नाही. जर महार जात एक गटाने 
सलग वसलेली असती वा काही काही तालकु्यातून तरी बहुसखं्य असती तर क्विचत याचे सांिघक 
धमार्ंतर यांना कमी जाचक झाले असते असे गहृीत धरता येते. पण आजची ि थती अशी आहे की, 
महार हे बहुतेक खेडोपाडी वसणारे. प्र येक खे यात िन गावात यांची बहुधा दहा वीस घरे, शंभर घरांचा 
महारवाडा देखील अगदी िवरळा. इतर अ पृ यांशी यांचा काही सबंंध नाही. इतकेच न हे तर महार 
यांशी िन ती चांभार भगंी प्रभिृत जातीची जनता महारांशी प्रित पधीर् उ चनीचपणा या तु छतेनेच 
फटकून वागतात. अशा ि थतीत केवळ अ पृ यता घालिव यासाठी हणनू िहदं ूसमाजा या छातीवर िन 
केवळ िहदंूंना िचडिव यासाठी िहदं ूधमार्स महारांनी उघडउघड लाथाडले तर यायोगे पृ य िहदंूं याच 
न हे तर चांभार प्रभिृत िहदंु वा याच अिभमानी असणार् या आम या तथाकिथत अ पृ य िहदं ू



बांधवां याही भयंकर रोषास यास त ड देणे भाग पडले. गावचा हा रोष अगदी नैबर्ंिधक कक्षेत (कायदेशीर 
कक्षेत) जरी यक्त झाला तरी देखील सबंध गावचे गाव जर अडवून घेवू लागले तर या मठूभर दिरद्री 
िनराधार महार वसतीचे काय चालणार! महारा ट्रात तरी आज िहदंचू िहदं ूप्र येक गावी वसलेला. यामळेु 
या बाटले या मठूभर महारवा यास कोणाचाही पािठंबा नसणार.  
सग्यासोयर् यांची दःुखद ताटातूट  
फार काय यां याच जातीचे जे महार आ त यां यासारखे बाटगे झालेले नसतील िन महार जातीस िन 
महार धमार्स वाडविडलां या परंपरेप्रमाणे मदार्सारखे सरंकू्षन राहतील ते महार देखील, या बाटले या 
महारांचे शत्र ु होवून उठतील, बाप लेकास घराबाहेर काढील. आई मलुास पारखी होईल, िप्रयकरीण 
पे्रिमकास सोडून जाईल. मामा, मावशी आ या, भाऊ, िमत्र एकमेकांना ज माचे अतं न नाते गोते साफ 
तुटून िहदं ूमहार या बाट यापूवीर् या नातलगाचे पाणी िपणार नाहीत. घर बंदी होणार, सोयरीक तुटणार. 
हा महार तो मसुलमान! जातीची बेजात!!! या घोटा यात िज हा या या िवयोग दःुखाने सारी महार 
जात घरोघर िव हळेल. फुटून फाटून ितचे आहे तेही सखं्याबल न टेल. कौटंुिबक ताटातुटीने घरोघरी वैर 
िन यादवी माजेल!  
बरे, धमार्ंतरा या या लेगाची साथ पसरताच महार जातीची ही जी कौटंुिबक, आिथर्क, धािमर्क िन 
सामािजक वाताहत होईल तीत गावग ना वसले या यां या फुटकळ हजारोहजार माणसांना मसुलमान 
काय साहा य देवू शकेल ? प्र येक गावी महारा ट्रात तरी मसुलमानांची वीस तीस घरे आहेत! मसुलमान 
लोकही गावग ना दिरद्री, कुछ रोटी, कुछ लंगोटी! यांनाच बहुशः ना खायला, ना िशक्षण ना स ता! ती 
प्र येक गावची दहा वीस मसुलमान घरे यात ही बाटग्या महारांची दहा वीस भर पडले. या बाटग्या 
महारांना त े वतःच कसेबसे जगणारे मसुलमान िकती जिमनी वा पसेै वा नोकर् या देवू शकणार ते 
िदसतच आहे. पु हा मसुलमानही फार मो या प्रमाणात महारा ट्रातील प्र येक गावी अ पृ यच आहे. िहदं ू
देवळात, उपहारगहृात, घरी िविहरीवर सावर्जिनक जागा सोड या असता मसुलमानही गावोगाव अ पृ यच 
आहे! मसुलमान झाले तरी अशा प्रकारे गावगा यातील घरगतुी अ पृ यता समळूपणे जाणार नाही. उलट 
महारी अ पृ यता गेली असे घटकाभर मानले तरी मसुलमानी अ पृ यता बोकांडी बसणार! कारण मागे 
पुरा यािनशी दाखिवलेच आहे की, पंजाब,बंगाल, मद्रास प्रभिृत सवर् प्रांतांतून बाटले या अ पृ यां या 
अ पृ य िख्र चन, कमीना, रंगरेज प्रभिृत हीन मसुलमान हणनू िनरा या जाती पडले या आहेत. 
‘अ सल’ मिु लम वा िख्र चन या बाटग्यांना असं यवहायर्च मानतात!!  
आिथर्क ददुर्शाही तीच राहणार  
कारण धमार्ंतर केले या, ते धमार्ंतर फार मो या सखं्येने महारांनी केले तरी मळुातच मठुीमठुीने 
गावग ना पसरले या या हजारोहजार बाटग्या महारांना मिह याचे मिह याला आिण ज मभर काय 
शौकत अ ली वा िम. गौबा मनी ऑडर्री धाडू शकणार आहे ? मिु लमांचे िपढीजात बादशहा ती गो ट 
क  शकले नाहीत! वतः जेवढे ीमान ्िमशन पण यांना आज जे मठुभर बाटले आहेत या बाटले या 
महारांनाच ज मभर पोसता येत नाही - मग मोठा या नोकर् यांचे नावच दरू. गाव या बहुसखं्य धन, बुिद्ध, 



स ता हाती असले या िहदंूंना धमार्ंतराने िचडिव यानंतर मठू मठू महार घरांची िकती ददुर्शा होईल याची 
क पना प्र येक गाव या महारवा याने आप यापुरती करावी!  
ते हा धमार्ंतराने महारां या सबंध जातीची अ पृ यता जाईल हे शक्य नसनू उलट यां या जातीची 
भयंकर कौटंुिबक, आिथर्क िन सामािजक ददुर्शा उड याचा उ कट सभंव आहे. जर कधी अ पृ यता 
जावूनही वरील ददुर्शा पण टाळता येणारी असेल तर ती िहदंु वा या वजाखाली राहूनच आिण 
िहदंसूमाजाचे मन प्रवतर्न क नच होय. याला दसुरा मागर् नाही. जो दसुरा एक मागर् धमार्ंतर हा 
आंबेडकर सचुवीत आहेत याने अ पृ यता जावून महार जातीची उ नती तर होणे नाहीच पण उलट 
महार जातची जात नामशेष होणारी आहे! सोमवशंी महार असा जगात उरणार नाही!!!  
मसुलमान होणे हणजे महार जातीचा मृ यू! महार राहून अ पृ यता जाईल तर ती शोभा! जातच म न, 
महारांचे व वच मा न, वाडविडलांचा महारवंश असा जगातून नाहीसा क न, िनवर्ंश क न,जी अ पृ यता 
जाणार ती गेली काय, न गेली काय, सोमवंशी महार ज्ञातीचे टीने सारखीच! मनु य मे यावर याला 
अलकंार घातले काय िन न घातले काय सारखेच!  
पण महार राहून, िहदं ूराहून, अ पृ यता जाणे शक्य आहे काय ?  
होय! होय! होय!  
जर काही शक्य असेल तर तेच काय ते शक्य आहे. इ ट आहे. सापेक्षतः ससुा य आहे. यातही आज या 
सारखी ससुधंी पूवीर् के हाही आलेली न हती. कारण आज लक्षावधी पृ य िहदंचू या अ पृ यते या 
समळू उ चाटनासाठी प्रामािणकपणे झटत आहेत. आयर्समाज, देवसमाज, िहदं ूमहासभा, रा ट्रीय सभा 
अशा प्रमखुांतील प्रमखु िन क यार्तील क यार् भारत यापी सं था आम या आजवर या अ पृ य धमर्बंधूंना 
आिण रा ट्रबंधुंना, पूवार् पृ य हणजे पूवीर् जे अ पृ य होते पण आता पृ य झालेले आहेत असे 
‘पूवार् पृ य’ क न सोड यासाठी या अ पृ यते या िवषवकृ्षा या मळुावर कुर् हाडीचे घाव घालीत आहेत. 
अशा वेळी या िहदं ू पृ यां याच खां याशी खांदा िभडवून जर िहदं ूअ पृ य यां याही कुर् हाडीचे घाव 
सगंनमताने या िवषवकृ्षाचे मळुावर घाल ूलागतील; दोष सवार्ंचा, सवर्जण िमळून तो सधुा  या, अशा 
मनिमळावू वृ तीने ही सधुारणा करतील तर ही सधुारणा दहा वीस वषार्चे आता िनि चतपणे होऊ शकेल, 
हा िवषवकृ्ष उ मलनू पडू शकेल. जर आम या चांभार, मांग, वडारी, प्रभिृत तथाकिथत ‘अ पृ य’ 
धमर्बंधुंना ही पिरि थती पाहून अ पृ यता उखडून टाकूच टाकू, िहदंचेू िहदं ू राहून, धमार्ंतराचे दु कृ य 
प्राण गेला तरी न करता िहदंचेू िहदं ू राहूनच धमार्ंतराचे दु कृ य प्राण गेला तरी न करता िहदंूंचे िहदं ू
राहूनच अ पृ यतेला गाडून टाकू हणनू पूणर् िव वास वाटत आहे. यांनी तसे कर याचा कृतिन चय 
केला आहे. तर केवळ महारबंधुंनीच असा कुलद्रोह, जातीद्रोह िन धमर्द्रोह कर याचा पापी िवचार मनात 
का आणावा ? अ पृ यता मार याचा महामतं्र आता सापडला आहे! तो मतं्र हणजे िहदं ू सघंटन! 
ज मजात जातीभेदो छेदक िहदं ूसघंटन! आता वीस पंचवीस वषार्चे आत अ पृ यतेचा नायनाट आ ही 
क न दाखवू, तरच आ ही खरे िहदं!ू  

(िनभीर्ड िद. २९ -१२ -१९३५)  



  



१४. र नािगरीने अ पृ यतेची आिण रोटीबंदीची बेडी कशी तोडली ? 
िहदं ूरा ट्रा या उद्धारासाठी आिण जगातील प्रबळात प्रबळ रा ट्रां या मािलकेत याची गणना हावी इतके 
साम यर् यात आण यासाठी काय काय काय केली पािहजेत यांचे िटपण करणे, ही गो ट िकतीही 
आव यक असली तरी या कायार्पैकी लहानातील लहान कायर्ही पार पाड यापेक्षा ते िकती तरी सोपे 
असते! िहदंु थान हे पिह या प्रतीचे रा ट्र कसे होईल. असा प्र न एखा या परीके्षत घातला तर मराठी 
पाचवीतील मलेुही एका अ यार् तासात एकेक फक्कड योजना कागदा या िचठोर् यावर भराभर िलहून 
देतील. पण या योजनेपैकी अगदी सो यातील सोपी गो टही कर याची धमक िन िचकाटी अगंी 
बाण यास िन ते कायर् क न दाखिव यास शतके लोटली तरी अपुरीच पडतात. कारण योजना आखणे हे 
नेहमीच सापेक्षतः सोपे असते. ती पार पाडणे, योजनेतील कृ ये क न दाखिवणे, हे शतपटीने अवघड 
असते. भक्कम घर कसे बांधावे याची फक्कड परेखा कोणाही िश पज्ञास दस पडी देताच आखून घेता 
येते. पण या परेखेप्रमाणे ते भवन बांधून पुरे कर यास लागणारी हजारो पयांची रक्कम, म िन नेट 
यांची जळुवा जळुव क न ते भवन उभार याचे कायर् पार पाडणे हे या कागदी योजनेपेक्षा िकती दघुर्ट 
असते! पण खरा उपयोग या घर बांधून पुरे कर याचाच असतो. घराची नुसती परेखा िकतीही पिरपूणर् 
िन सोयी कर भासली तरी या घरा या परेखेत काही कोणास राहता येत नाही, थंडी वार् यापासनू 
वतःचे रक्षण करता येत नाही!  
असे असताही आज जो तो आप या िहदं ूरा ट्रा या उ थापना या नुस या परेखा आखीत बसलेला आहे. 
योजना आखणेही अव य असते पण योजना हणजे पूतीर् न हे. खरे काम हणजे काय काम करावे हे 
नुसते सांगत बसणे नसनू ते काम क न दाखिवणे, िनदान ते काम क  लागणे हे होय! पण ते दघुर्ट! 
या तव काम क न दाखिव यापेक्षा हे केले पािहजे, ते केले पािहजे या या सो या चचतच माणसे आपला 
वेळ घालिवतात. अशी िटपणे कर यातच आपण जे करावयाचे ते देशकायर् करीत आहो अशा खो या 
समाधानाने आ ही बहुतकेजण वतःची फसवणकू क न घेत आहो. जर हे आपले रा ट्र उद्धारावयाचे 
असेल तर यवं केले पािहजे िन यंव केले पािहजे, असे आ ही तु हास सांगावे िन तु ही आ हांस सांगावे 
यात सारा काळ िन शक्ती स या खिचर्ली जात आहे. वृ तपत्रे, मािसके, पिरषदा, उ सव यां यातील सारे 
िलखाण िन चचार् पहा. योजना, मनोरथ, परोपदेशपांिड यम ्यांनी भरले या! काय काय केले पािहजे याची 
िटपणवार िटपणे लाखावारी, पुनः पु हा तेच तेच दळलेले दळताहेत! हे अमकू केले असे सांगणारा लेख, 
केले या कामाचे प्रितवृ त (Report) अगदी िवरळा!  
अमकु अमुक केले पािहजे हे जे रान यां या िपढीने सांिगतले, तेच िटळकां या, तेच आम या िप या 
सांगत आहेत. योजना लाखो लोकां या आता त डपाठ झा या आहेत.  
पण अमकु केले, या योजनेपैकी अमकु काम झाले, हे सांगणारा लाखात एक आढळणेही दघुर्ट! काम 
कर याचे साहस िन नेट िन उरक हीच आमची मखु्य उणीव! शेकडो कामे यांची याने आप यापुरती 
केली तरी होणारी आहेत. पण जो तो दसुर् याने कायर् करावे हेच सांग यात आपले काम सपंलेसे मानतो!  



तोच दोष अ पृ यता िनवारणा या कामीही आढळून येतो. अ पृ यता िनवारण करावे या मताचे हजारो 
लोकही या प्र नाचा शा त्राथर्, मिथताथर्, अथर् याचाच का याकूट करीत बसले आहेत. तेही अव यच 
आहे, पण मखु्य काम हणजे याने याने िनदान आप यापुरती तरी अ पृ यता प्रकटपणे िझडका न 
आप या घरीदारी सवर् यवहारात अ पृ यांना पृ यांसमान वागिवणे हेच असता या त वा या 
यवहाराचा प्र न आला की वतःच मागे मागे घेतो! अपवाद असा लाखांत एखा याचाच! यक्तीची ही 
गो ट, मग एखादे मोठे नगर या नगर अ पृ यता तोडून मोकळे झालेले सापड याचा योग सबंध 
िहदंु थानात दहा पाच िठकाणीही आढळणे कठीण! तीच गो ट रोटीबंदी तोड याची.  
या तव र नािगरी िन पु कळ अशंी मालवण या दोन नगरांनी अ पृ यतेचा आिण रोटी बंदीचा नायनाट 
क न जे एक रा ट्रकायर् आपाप या कक्षेत ती पार पाडले आहे, याचे प्रितवृ त (Report) या नगरांना 
भषूणावह िन इतरांस जसे उ तेजक तसेच अनुकरणीयही होणारे आहे. इतदथर् या लेखात मखु्यतः 
र नािगरी, नगरी अशी (as a city) या पशर्बंदी, रोटीबंदी या यादीपासनू िकती मकु्त झाली आहे 
आिण कशा कशा साधनांनी िन पायर् यांनी तशी मकु्त होऊ शकली ते थोडक्यात आ ही या लेखात दाखवू 
इि छतो.  
िकल कर मािसकात ‘अमकु केले पािहजे’ अशा नुस या योजनांचे आमचे प्रिसद्ध झालेले अनेक लेख 
पंजाबपयर्ंत हजारो वाचकांना फार आवडले असे वारंवार प ट झाले आहे. त ेआम या कायार् या टीने 
आ हाला समाधानकारक वाटणारच, परंतु ‘अमकु एक काम, लहान हणा मोठे हणा, पण नुसते 
करावयास ह या या कामा या िटपणीतच न ठेवता क न टाकले.’ असे सांगणारा आिण ते कसे करता 
येते याचा यश वी झालेला प्रयोग लोकांपुढे मांडणारा हा लेख नुस या ताि वक वा टीका मक लेखापेक्षा 
कमी मनोरंजक वाटला तरी अिधक उपयुक्त िन िहतावह आहे असे जाणनू जर वाचकांनी लक्षपूवर्क 
वाचला आिण याप्रमाणे वतः या नगरातून िकंवा िनदान वतः या यवहारातनू तरी अ पृ यतेचा 
नायनाट केला तर आ हास शतपटीने अिधक समाधान आिण आप या िहदं ूरा ट्राची शतपटीने अिधक 
सेवा होणारी आहे.  
र नािगरीत दहा वषार्पूवीर् महारां या सावलीचा िवटाळ खरोखरीच मानीत. महार िशवला तर सचैल हणजे 
कप यांसदु्धा नान करणारे हजारो लोक असत. कमर्ठ ब्रा मणां या घरी महार हा श दसदु्धा उ चारणे 
अशुभ समजून ‘बाहेरचा’ हणत. मग शाळांतून यांची मलेु सरिमसळ बसवणे के हाही अशक्यच!  
िज यात तर अ पृ यता याहूनही कडक. चांभार, महार, भगंी यांची आपसातही तशीच कडक अ पृ यता. 
कोणी कोणास िशवणार नाही. जवळ घेणार नाही, घरी जाणार नाही. महार, चांभार, भगंी ही नावे पृ य 
लोकांम ये िशवी, हणनू वापरली जात. महारही भगंी कुठला! हणनू दसुर् या महारास िशवी देत.  
अशा ि थतीत सन १९२५ या गणेशो सवात आ ही अ पृ यते या घातुक ढीस उ चाट यासाठी चळवळ 
आरंिभली. ित यापासनू िहदं ू रा ट्रा या सघंटनेस केवढा अडथळा होत आहे, ती िकती अ या य िन 
अध यर्ही आहे, प्रभिृत िवषयांवर याख्यानांची, लेखांची, सवंादांची झोड उडवनू िदली. इतर काही मोठे 
कायर् होत नाही तर िनदान हे एवढे एक तरी रा ट्रकायर् तुम यापुरते क न टाका, हे कायर् करणे सवर् वी 



तुम या या या या या हाती आहे. इ यादी प्रकारे बुिद्धवाद क न लोकमत बर् याच मो या प्रमाणावर 
अनुकूल क न घेतले. पण ते केवळ त वापुरते. प्र यक्ष कायर् कर यास, ते वतः आच न दाखिव यास 
मठूभर माणसेही पुढे येईनात. तरीही जी काही माणसे अ पृ यता वतः पाळणार नाही असे हणाली, 
यांस घेवून सो यातली सोपी गो ट हणनू महारवा यात भजने कर यास जावू लागलो.  
१) महारवा यात भजने िन पाहणी कर या या कामास आरंिभले. महारांस गावात आणनू भजनास 
मडंळीत बसिवणे याकाळी इतके कठीण होते की, ही पुढे आलेली वंयसेवक मडंळीही ते क  धजेनात. 
या तव पृ यांनीच महारवा यात जा याचा कायर्क्रम आखला. पण प्रथम प्रथम महार वा यात वा चांभार 
वा यात आ ही पांढरपेशी लोक गेलो की, महार चांभारच घराबाहेर येईनात. हाका मार या तर घरात नाय 
हणनू आतूनच कोणीतरी सांगावे. आ ही वतः सतरंजी बरोबर नेऊन अथंरली िन बसलो तरी त े
बैठकीवर बसेनात, यांनाही ते सकंट वाटे. कधी सात ज मी न घडलेली गो ट. िक येक महारचांभारांना 
‘बामणावा यांनी’ यां या वा यात यावे याचा िततकाच ितटकारा वाटे, अधमर् घडलासे वाटे, की िजतका 
भटािभक्षुकांिद पृ यांना वाटत असे. बळेबळे भजन क न मडंळी घरी परतत ते हा घरोघर एकच गमंत 
उड.े कोणाची आजी कोणास घरातच घेईना. कपड ेबदल या या अटीवर काय ते कुणी घरात जावू शके. 
भजनाला येणार् या मडंळीतच काहीजण ती गो ट आप  धमर् हणनू करीत. सद्धमर् हणनू न हे, या तव 
ते घरी जाता वतःच होऊन नान करीत, मग घरात िशवत. इतक्यावरच गो टी थांबली नाही. दहा पाच 
वेळा महारवा यात रात्री भजनास आिण नंतर दसरा, सकं्रात प्रभिृत प्रसगंी सोने वा ितळगळू वाट यास 
अ पृ य व तीत जावून परत येवून आ ही मडंळी गावभर तशीच िशवाशीव पद्धतशीरपणे कालिवतो हे 
पाहून यास सघंिटत िवरोध होवू लागला. महारवा यात जावून नान न करता घरात येणार् या आ हा 
मडंळीवर या पापासाठी बिह कार टाक या या भयाने प्रायि चत घेणे भाग पाड याची धमकी िमळाली. 
ी. आ पाराव पटवधर्न यांना यां या गावी बिह कारही पडला होता ते प्रिसद्धच आहे. पण या िवरोधास 

न जमुानता िहदं ूसभेची बरीच मडंळी वारंवार महार चांभार वा यात जावून यांचे पाणवठे िनरीिक्षत, 
औषधे टाकून िनरोगी करीत, झाडझडू करीत, तळुशी, फुलझाड ेलावीत, भजने करीत,साबण वाटून कपड े
धुववीत आिण घरोघर परत जात. होता होता केवळ सवयीमळेु लोकांस ते मानवले. तेवढा िवटाळ 
िढलावला.  
पण ितथेच जर चळवळ थांबती तर ितथेच ती खुरटून जाती. पुढची पायरी घेत यावाचून मागची मागे 
पडत नाही. यासाठी महारवा यात जावून भजने करणे समाजा या सवयीचे होते न होते तोच 
महारचांभारांना गावात आणनू सिंम  भजने कर यास आरंिभले.  
२) अ पृ यांसच गावात आणनू सिंम  भजने, याख्याने इ यादी समारंभ यातही प्रथम तीच अडचण, 
तीच खळबळ. भरव तीत पृ य मडंळी चांभार महारांस भजनात वा सभेत सरिमसळ घे यास िजतका 
ितटकारा करीत िततकाच ते महार चांभारही ितथे बस याचा ितटकारा करीत, यासही ते आवडनेा. यांस 
आवड ेते भीत. मो या क टाने, पैसे देवून देखील दहा पाच मडंळींना गावात प्रकटपणे आम या सघंटक 
पृ य मडंळीसह एका बैठकीवर बसनू भजन कर यास वा एखा या सभेत एकाच टोळक्यात उभे 



राह यास मा य क न आणावे. गावात चालताना सवार्ंसमक्ष यां या खां यावर हात टाकावा, हातातील 
व तू उघड उघड यावी घ्यावी, की यायोगे अ पृ यांस िशवून घे याची िन नागिरकांना यांना िशवताना 
वारंवार बघ याची सवय लागावी. हळूहळू लोकांची मने वळवून काही पालख्यां या िमरवणकुीत िन 
िदं यात अ पृ यांस जागा िमळू लागली. काही िहदं ूसघंटनािभमानी दकुानदारांनी आप या दकुानां या 
पायर् यांवर उभे राहू िदले. काहींनी नतंर इतरांप्रमाणे यां या हातात वह ते सामान दे याचा, दु न न 
टाक याचा पिरपाठ पाडला.  
३) शाळांतून मलेु सरिमसळ बसिव याचे आंदोलन सन १९२५ पासनूच िहदंसुभेने हाती घेतले. 
अ पृ यां या शैक्षिणक उ नती तवच न हे तर अ पृ यते या भावनेवर या मळुावरच कुर् हाड घाल यासाठी 
शाळेतील मुलांना सरिमसळ बसिव याची सवय लावणे हा सव तम उपाय होता. पण तो िजतका दरूवर 
पिरणामकारक िन मलूग्राही िततकाच दघुर्टही होता. सार् या िज यात शाळाशाळांतून अ पृ य मलेु कुठे 
गडग्या या, कंुपणा या िभतीपाशी, उघ यावर तर कुठे बाहेर या ओ यावर िकंवा पडवी या कोपर् यात 
दडपलेली. यां या पा या पेि सलीस मा तरही िशवत नसत. काही मा तर या मलुांना मारावयाचे तरी 
छडी फेकून मारीत! दोन चार अपवाद सोडले तर कुठेही सरिमसळ मलेु बसिव याचे नांवही काढ याची 
सोय न हती. वतः र नािगरी िन मालवणला एकही शाळा सरिमसळ नसे. सरकारी एक अधीर् क ची 
आज्ञा - मलुांत भेदभाव न कर याची १९२३ सालची होती. पण ितला कूल बोडार्नेही कुठ या टाचणाला 
टाचून टाकली होती ती सापडणेही कठीण गेले. अशा ि थतीत िहदंसूभेने तो प्र न सन १९२५ त हाती 
घेतला. दापोली, खेड, िचपळूण, देव ख, सगंमे वर, खारेपाटण, देवगड,मालवण प्रभिृत य चयावत 
मोठमो या नगरातून दौर् यावर दौरे काढून, याख्यानांची झोड उठवून लोकमत वळवून, अनेक शाळांतून 
मलेु सरिमसळ बसिवली. र नािगरी नगरात तर प्र येक शाळेचे प्रकरण वतंत्र लढवावे लागले. या कामी 
वाणी, ब्रा मण वगार्पेक्षाही मोठा त्रासदायक िवरोध मराठा, कुळवाडी, भडंारी प्रभिृत अिशिक्षत िन 
वृ तपित्रय वाचना या अभावी यांना िहदं ूरा ट्रा या सघंिटत आकांक्षांची आच अशी लागलेलीच न हती, 
या वगार्चाच िज हाभर गावोगावी झाला. कोतवड,े फ डा, कणकवली, िशपोशी, कांदळगाव, आिडवरे 
प्रभिृत साठ स तर गावी सपं, िवरोध, मारामार् या, प्रसगंी जाळपोळ, यांची नुसती धुम चक्री उडाली. कूल 
बोडर् डगमगले. िज हा बोडार्ने तर १९२९त सरिमसळ बसिवणे अव य नसावे हणनू िव द्ध ठराव केला! 
पण िहदंसुभेने िचकाटी सोडली नाही. इकड े लोकमत वळवीत, ितकड े विर ठ अिधकार् यांकड े िन 
िविधमडंळापयर्ंत सारखी चळवळ चालिवली. यातही यां या मलुांसाठी ही धडपड ते अ पृ यच मलेु 
धाड यास िसद्ध नसत. भीतीने काही, पण पु कळसे भीित न हती ितथेही मलेु शाळेत धाडीनात. कारण 
यांना िशक्षणाचे मह वच कळेना. आईबापांस तीन तीन पये पगार देवून, पा या पेि सली फुकट देवून, 
कपड े देवून, महार, चांभार भगंी मलेु शाळांतून बळेबळे बसवावी लागत. पावसा यात यांनी हणावे. 
‘छ या या, शाळेत मलेु धाडतो.’ याप्रमाणे सभेने छ या या या, या हातात पड या की, लगेच या 
अ पृ य मलुांनी गुगंारा यावा! पण हळूहळू यां यातही िशक्षणाची बरीचशी आवड उ प न झाली. 
मालवण, र नािगरी प्रभिृत िठकाणी यां या मोठमो या पिरषदा, सभा भरिव या. हजारो पयांचा यय 



िन सात वष सारखी चळवळ करता करता शेवटी र नािगरी नगरातीलच न हे, तर िज हाभर बहुतेक 
शाळा सरिमसळ बस ूलाग या. सरकारी आज्ञाही िनःशंक भाषेत ‘सरिमसळ बसवा’ हणनू कडकपणा या 
िनघा या. कूल बोडर्ही धीटपणे या वतर्वू लागले. िहदंसुभेने प्र येक गाव िटपून िटपून वरचेवर पाह या 
के या. चो न मा न अनेक शाळांतून मलेु िनराळीच बसत. पण प्रितवृ त तेवढे वर खोटेच धाडीत की 
मलेु सरिमसळ बसतात! ते सवर् प्रकार उघडकीस आणनू आणनू काही मा तरांना दंड करिवले. दोन चार 
शाळा बंद झा या. अशा अनेक उपायांनी शेवटी शाळांतून आज अ पृ यता उखडली गेली आहे. मलेु 
िज हाभर सरिमसळ आहेत. पढुील िपढीची अ पृ यतेची भावना लहानपणा या सवयीनेच न ट यामळेु 
शाळांतून मलेु सरिमसळ बसिव यात अ पृ यते या मळुावरच कुर् हाड पडली आहे. शाळातून मलेु 
सरिमसळ बसिव याने एका बाजसू अ पृ यांचे िशक्षण िन राहणी सधुा न ती उ नत होतात िन दसुर् या 
बाजसू अ पृ यांतील अनेक िव याथीर् आप या बरोबरीने िन प्रसगंी अिधकही बुिद्धमानही िन चलाख असू 
शकतात, या अनुभवाने पृ यांचा खोटा अहंकार नाहीसा होतो. लहानपणा या समते या सोबतीने 
िशवािशवीची िन िवटाळाची जाणीवच उखडली जाते. यासाठी अ पृ यता -िनवारणा या सवर् साधनात 
शाळांतून मलेु सरिमसळ बसिव याचे साधन हे फार पिरणामकारक आहे, असा िहदंसुभेचा ठाम िस दांत 
होता. ितने सहा सात वष या पायी िकती क ट सोसले ते ित या पंचवािषर्क प्रितवृ ता या दोन भागात 
प्र येक कायर्क यार्ने अव य वाचावे असा आमचा अनुरोध (िशफारस) आहे.  
गहृप्रवेश  
शाळांतून मलेु सरिमसळ बस याची चळवळ िज हाभर चालचू असता र नािगरी नगरात अ पृ यतेची 
हकालपट्टी घरातूनही हावी हणनू सन १९२७ पासनूच िहदंसुभेने गहृप्रवेशाचा उपक्रम केला. दसरा िन 
सकं्रांत या दोन िदवशी सोने िन ितळगळू वाटावयासाठी ब्रा मण, क्षित्रय, वै य प्रभिृत जातीं या 
मडंळीसहच महार, चांभार, भगंी यांचेही दोन दोन लोक घेवून िहदंसुभे या वतीने घरोघर जावे िन 
अगंणातूनच िवनवावे की, ‘आ ही सोने यावयास आलो आहो, आपण आप या घरी िख्र चन 
मसुलमानािदक अिहदंसू िजथपयर्ंत येवू देता ितथपयर्ंत तरी आ हा िहदंसू येव ू यावे! अिहदंहूून देखील 
तुम या िहदंधुमर्बंधुस अ पृ य लेखणे हणजे िहदंधुमार्सच अपमािनणे िन उपमिदर्णे न हे काय ? या 
िवनंती सरशी काही िहदंचेू दय कळवळावे, यांनी महारािदकांसह सवार्ंस ओटीवर, कुणी तर बंग यातही 
नेवून ितळगळू िन सोने यावे घ्यावे. िहदंधुमर्की जय या जयजयकारात मडंळींनी परतावे. परंतु पिहली 
दोन वष अनेकांनी अगंणातच येवून ितळगळू िन सोने यावे घ्यावे, घरात येऊ देऊ नये! काहींनी तर 
रागावून, अपश द बोलनू, अगंणातून देखील बाहेर चालते हा हणनू सांगावे! पण तरीही न रागावता 
सभे या वयंसेवकांनी यांस समजावीत परतावे. दोन चार वष हा उपक्रम सारखा चाल ूठेवला. तीच ढी 
होत गेली. शेवटी सन १९३० वषीर् या दसर् यास गावभर सरसकट सोने वाट यानंतर घरी येणार् यांची 
वतर्मानपत्रांत नावे छापली जातात हे माहीत असताही, शेकडा ९० टक्के घरांनी अ पृ यांसह सवार्ंस 
घराघरांम ये अिहदं ू येतात तेथवर नेले, कोणी पानसपुार् या बंग यात के या, तर कोणी पेढे वाटले! 



अगंणातून परतवून देणारा एकही िनघाला नाही. बाजारातील बहुतेक दकुानातून (उपहारगहेृ सोडून) 
सरसकट प्रवेश अ पृ यांना िमळू लागला ते हा तो उपक्रम पुढे अनाव यक हणनू सपंिवला.  
ि त्रयांचे हळदी कंुकू समारंभ  
सधुारणेचे िन त्रीचे िवशेषच वाकड ेअशी समज आहे. यातही यांना एखादी सधुारणा पटली वा आवडली 
तरी ती आचर याची िकंवा बोलनू दाखिव याचीही वतंत्रता नसावयाची. अशाही ि थतीत यां यातूनही 
अ पृ यतेची भावना काढून टाक यासाठी याख्यानािद बिुद्धवादांनी मनोभिूमका साधारणपणे अनुकूल 
क न घेत यानंतर सिंम  हळदीकंुकवाचे समारंभ चाल ू केले. सन १९२५ म ये पिह या हळदीकंुकवात 
अ पृ य ि त्रयांसदु्धा काही के या पृ य ि त्रयांत िमसळेनात आिण उलटपक्षी या महारचांभारणीस 
वह ते कंुकू लाव यास सार् या र नािगरीम ये मो या प्रयासाने अवघ्या पाच पृ य ि त्रया िसद्ध झा या. 
पुढे उसा या गा या लटु याचे िकंवा पेढे वाट याचे आिमष अशा वेळी दाखवावे. अ पृ य ि त्रया यामळेु 
पु कळ येत चाल या आिण बुिद्धवादा या बळे पृ य ि त्रयांची मनेही िनवळत जावून या हळदीकंुकू 
समारंभातून शेकडो ि त्रया कतर् य हणनू मनमोकळेपणे पर पर हळदीकंुकू देवू घेवू लाग या. पुढे यात्रा, 
सभा, समेंलनातून गावात प्रितप्रसगंी ि त्रया वा पु ष पृ या पृ य भेदभाव िवस न सरिमसळ 
बस यािफर याची रीतच पडली िन पु षां या प्रमाणे ि त्रयांतही अ पृ य ि त्रयांचा सावर्जिनक प्रसगंी तरी 
िवशेष िवटाळ वाटेनासा झाला.  
गा या, सभा नाटकगहेृ  
पूवीर् नाटकगहृातूनही अ पृ य ि त्रया िन पु ष पृ यांपासनू िनराळे बसत. सभेने ती ढी मोड यासाठी 
प्रय न क  लागताच प्रथम प्रथम मोठी बाचाबाची होई. एकदा बॅ. सावरकरां या उ:शाप नाटका या 
प्रयोगा या वेळी फुकट खुचीर्ची ितिकटे देवून अ पृ य मडंळीस बु या सरिमसळ असे प्रमखु थानी 
बसिवले. आिण ि त्रयांसही ितिकटाप्रमाणे सरिमसळ बसिवले. ते हा खचुीर्वर महारांना पाहून एवढा ग धळ 
झाला की, मॅिज टे्रटलादेखील शांतताभगंाची भीित वाटून म ये पडावे लागले पण बॅ. सावरकरांनी वतःची 
हमी देवून, सवार्ंचीच समजतू घालनू महारांचा सरिमसळ बस याचा हक्क प्र थािपला. हळूहळू ती रीतही 
समाजा या अगंवळणी पडली. तसेच गावातील गाडीवाले पूवीर् अ पृ यांस आत घेत नसत. यासाठी 
यां याशी अनेक वेळा चचार् क न मसुलमानास घेता, अ पृ य आपले िहदं!ू यांना कसे टाकता ?’ अशी 
समज पाड यात आली. काही वळले पण काहीनी ‘नोकरी सोडू पण महार चांभारांना गाडीत बसिवणार 
नाही’ असाही त्रागा केला! जे वळले यां या गा यांतून महारांना वखचार्ने घेवनू िहदंसुभेची मडंळी काही 
िदवस उगीच गावात बंदरावर िफरावयास जात. हेतू हा की, लोकां या टीने त े य पाह याची सवय 
हावी! हळूहळू तीही रीत अगंवळणी पडून गा यांतून अ पृ यतेची हकालपट्टी झाली.  
िहदं ूबँड  
पूवार् पृ यांची आिथर्क ि थती सधुार या तव यांना भांडवल देवून बँड घेतला िन िशकिवला. पूवीर् बँडवाले 
मसुलमान असत. ते िहदंूंची इ छा नसली तरी मिशदीव न िहदंूं या िमरवणकुी जाताना वा ये बदं ठेवीत. 
ती ढी पाडीत. या तव सवर् िहदंूंनी हाच पूवार् पृ यांचा बँड लावावा असा प्रचार केला िन र नािगरी या 



िहदंु वािभमानी समाजाने कसोशीने तो िनयम पाळला. यामळेु दसुरा मह वाचा लाभ अ पृ यता 
सं कारातही न ट झाली हा झाला. लग्नामुजंीतून सनईवा यासारखेच हे अ पृ य बँडवाले 
ब्रा मणािदकां या याहीिविहणीं या दाटीत सरिमसळ िमरवू लागले, वाव  लागले अ पृ यांचे पूवार् पृ य 
झाले! आिथर्क ि थती सधुार यासाठी कोटर् कचेर् यांतून अनेक पूवार् पृ यांना नोकर् या लावून िद या.  
पूवार् पृ य मेळा िन देवालय प्रवेश  
सन १९२६ पासनूच देवालय प्रवेशाचा प्र नही हाती धरला होता.. गणप यु सवासाठी एक महार चांभार 
भगं्याचा मेळा काढला. पण ती अ पृ य मलेुही आपसात िशवेनात, येईनात, चणे खावू वाटला तर येत, 
पण महार हा चांभाराचे चणे खाईना, तो भगं्याचे! ते सारे जमिवले तर या मे यास िशकिव यास जागा 
िमळेना, अंगण िमळेना! पुढे यास िशकवून सावर्जिनक गणपती िवठ्ठलमिंदरात असे, ितथे मो या 
सायासाने बाहेर अगंणात दरू उभे राह या या करारावर अनुज्ञा िमळवून नेले. तेथे मे याने एकच खळबळ 
उडाली! शेकडो लोक ते अद्भतु बघावयाला भोवती दाटली - पण दहा दहा हात अतंरावर! दसुर् या वषार्पयर्ंत 
एकंदरीतच अ पृ यता वरील नाना बाजुनंी केले या आघातांमळेु इतकी घायाळ झाली होती की, तो 
पूवार् पृ य मेळा देवळा या अगंणातून पायरीवर लोकांनीच आप या आग्रहाने नेला आिण शेकडो लोक 
याला िशवनू तसेच देवळात या सभेत जावून बसले. हे कृ यदेखील अनेक जु या लोकांस भ्र टाकारी 
वाटले. पण आणखी दोन वषार् या आत सन १९२९ ला या पूवार् पृ य मे याचाच अिखल िहदंमेुळा झाला. 
मॅिट्रक वा कॉलेजपयर्ंत िशकले या िव या यार्ंपासनू तो वतंत्र धंदे करणार् यांपयर्ंत शंभर िनवडक पृ य 
त ण या पूवार् पृ य मे यात िमसळले आिण हजारो लोकांसमक्ष िन यां या टा यां या अनुमोदनात 
या िवठ्ठल मिंदरा या भर सभामडंपात प्रवेश केला. पूवार् पृ यांसह अधार् तास टोलेजगं अिखल िहदं ु
मे याचा कायर्क्रम सभामडंपात झाला! या िदवसापासनू हणजे १९२९ पासनू िवठ्ठल मिंदरात गोकुळ 
अ टमी प्रभिृत उ सवात, अधूनमधून कीतर्नात, सभात देवालय प्रवेशास अनुकूल असले या शकेडो 
लोकां या साहा याने पूवार् पृ य मडंळी आजवर प्रकटपणे जात आहेत. देवालयप्रवेशास असमंत असणारा 
वगर् या कृ यास िनषेधीत आहे. देवळात पुढे पूवार् पृ यांसह एका एकादशीस दोनशे तीनशे िहदं ुत णांनी 
सभामडंपात प्रकटपणे एक तासभर भजन क न यांचे छायािचत्रही घेतले. सारांश िवठ्ठलाचे मिंदर 
पूवार् पृ य त णवगार्ने सरसहा उघड ेकेले. समाजा या दसुर् या जु या मता या वगार्ने त ेसरसहा स मितले 
नाही. अशा समाजि थतच पिततपावना या अिखल िहदं ुमिंदराची थापना होवून देवालय प्रवेशाचा प्र न 
िनरा याच रीतीने, पण अ यंत यश वीपणे िनकालात िनघाला.  
पिततपावनाची थापना  
जु या देवळास य चयावत िहदंसू उघड याची खरी िक ली जु या पंचांपाशी सापडणारी नसनू न या 
अिखल िहदं ूदेवालयां या पंचापाशीच िमळू शकते. हे त व ओळखून िहदंसुभेने एक अिखल िहदं ुदेवालय 
बांध याचे ठरिवले. जु या देवळास उघड याचे समाजा या मनात आले तरी नैबर्िधक (Legal) अडचणीही 
मागार्त आड या येतात. परंतु अिखल िहदं ून या देवळात पृ या पृ य समाज बेखटक एकत्र पूजा प्राथर्ना 
कर यास िशकला. ती सवय लागली की, जु या देवळाचे एक तर मह वच कमी होते. िकंवा ितथे 



पृ या पृ य िहदं ू जावू येवू लाग यात अिन ट असे काहीच वाटेनासे होते. या तव िहदंसुभे या 
िवनंतीव न दानशूर ीमतं भागोजीशेठ कीर यांनी दोन अडीच लक्ष पये खचूर्न पिततपावनाचे अिखल 
िहदं ूमिंदर िन सं था थापनू आजवर चालिवली आहे. या अिखल िहदं ूमिंदराची कीतीर् भरतखंडभर 
इतकी दमुदमुली आहे की, ितचे वणर्न इथे देणे अनाव यक हावे. र नािगरीस अ पृ यते या दु ट ढीत 
वरील सवर् प्रकार या आघातांतूनही जो थोडा दम उरला होता तो या ी पिततपावन सं थे या 
थापनेसरशी उखडून गेला. हजारो पृ या पृ य त्रीपु ष आज चार वष सरिमसळ दाटताहेत. पोथीजात 
जातीभेदा या मानीव उ चनीचततेस थारा न देता िहदंमुात्र िततका िजथे एकमखुाने सांिघक पूजाप्राथर्ना 
क  शकतो आिण करतो असे िहदं ूजातीचे हे एक रा ट्रीय कद्र होवून बसले आहे. तेथे चाळीतून ब्रा मण 
क्षित्रयादी कुटंुबासहच पूवार् पृ य कुटंुबही समानतेने शेजारी शेजारी राहतात. िविहरी, बाग,मडंप सवर् 
िहदंमुात्रास समतेने वापरता येतात. व छता प्रभिृत प्र यक्ष गणुांचा तेवढाच भेद मानला जातो. अमक्याच 
जातीत ज मला येव याचसाठी कोणी ज माचा उ च वा नीच, पृ य वा अ पृ य मानला जात नाही. 
र नािगरी या िहदं ूसमाजानेही या िनयमांनी या सं थेस आ मसात क न ितला रा ट्रीय व प आणनू 
िदले. िक यावरील शेठजींचे भागे वराचे मिंदरही पूवार् पृ यांस उघड ेझाले.  
अिखल िहदं ूउपहारगहृ  
दहा वषार्पूवीर् र नािगरीस उपाहारगहृािद जागी अ पृ यांस चहा प्रभिृत पदाथर् मागार्वर उभे राहून वतः या 
कपात वा नरोटीत दु न ओतले जात. मसुलमानािदकांस बाके, कप देवून वागितले जाई! अ पृ यता 
िनवारणाची चळवळ बळावता बळावता जे हा रोटीबंदीच तोड यापयर्ंत सामािजक क्रांती या चळवळीची 
धुम चक्री पोचली, ते हा अिखल िहदं ूउपाहारगहृाची सं था थापून तीत य चयावत पोथीजात भेदभावास 
ितलांजली दे यात आली. महार, मराठे, ब्रा मण, भगंी सार् या जातीचे शेकडो लोक प्रकटपणे तीत 
सरिमसळ चहापाणी िन उपाहार करीत आहेत. उपाहार करणार ्यांची उघडपणे नावे िटपून प्रिसद्ध यात 
येतील असा प ट िनयम आहे. तरीही शेकडो पृ या पृ य त व हणनू ितथे उपाहार घेतात आिण 
कोण याही जातीने कोणासही जातीबिह काराहर् मानले नाही.  
सार् या िज हाभर प्रचार िन मालवणलाही अ पृ यतेस मठुमाती!  
र नािगरी या या सामािजक सधुारणे या आंदोलनाचे धक्के सार् या िज हाभर देवून याख्याने, दौरे, 
पिरषदा, सहभोजने यांचा धुमाकूळ चहुकड ेघालनू िज यातही अ पृ यतेची िन पुढे रोटीबंदीची पाळेमळेु 
िढली क न सोडली गेली. यातही सभे या प्रचारास अनुकूल अशी भमूी मालवण या प्रगत समाजात 
सापडली. ितकड या अ पाराव पटवधर्न प्रभिृत कायर्क यार्ं या सहकायार्ने िन समाजा या प्रगत पािठं याने 
आज मालवणला अ पृ यतेचा नायनाट झाला आहे. तीन चार मोठी देवळेही िनिवर्वादपणे पूवार् पृ यांस 
उघडी आहेत.  
अ पृ यतेचा मृ युिदन! पशर्बंदीचा पुतळा जाळून रोटीबंदीवर चढाई!  
अ पृ यतािनवारणाचा हा एक रा ट्रीय प्र न तरी र नािगरीने िन मालवणने आप या कक्षेपुरता असा 
पूणर्पणे सोडवून अ पृ यांचे पूवार् पृ य क न सोडले! या नगरां या सीमेत पाऊल टाकताच पाच हजार 



वषार्ंची ज मजात अ पृ यतेची बेडी अ पृ य बंधुं या पायातून खळकन तुटून पडते! यिक्त यक्तीचा 
मतभेद िकतीही असला, तरी ही नगरे नगरे अशी (as cities) सामदुाियक ना याने अ पृ यते या 
पापापासनू मकु्त झालेली आहेत आिण तीही केवळ बुिद्धवादा या बळे, सामािजक मनःक्रांती याच आधारे! 
ही सधुारणा प्रकटपणे उ घोषिव या तव िद. २२ फेब्रुवारी सन १९३३ ला र नािगरीस मोठा समारंभ होवून 
पशर्बंदीचा राक्षसी पुतळा मो या गाजावाजात हजारो आब्रा मण भगंी िहदंबुंधूं या समक्ष िन अनुमतीने 
जाळ यात आला. तो िदवस अ पृ यतेचा मृ युिदन हणनू साजरा कर यात आला.  
या िदवसापासनू पशर्बंदी या पुढची पायरी चढून र नािगरीने रोटीबंदी या ठा यावर ह ले चढिवले. हजारो 
त्रीपु षांनी जातपातीचे खुळचट भेदभाव िझडका न सहभोजनाची धुम चक्री उडवून िदली. सकाळी दहा 
वाजता भगं्यांचा मलैा साफ कर या या उपयुक्त कायार्त गढलेली भगंीण नान क न व छ वेषात बारा 
वाजता सवुािसनी हणनू पिततपावनात जेवावयास येते िन नगरातील मोठमो या प्रिति ठत ब्रा मणािदक 
घरा यातील शेकडो मिहला ित यासह पंगतीत प्रकटपणे नाव छापून सहभोजने करतात! रोटी बंदीची बेडी 
ही अशी तोडून टाक यामळेु गे या गणेशो सवात ता. ११ स टबर १९३५ ला र नािगरीने रोटीबंदीचा 
राक्षसी पुतळाही जाळून टाकला!  
आज र नािगरीत बहुशः प्र येक िहदं ूनागिरक एक तर सहभोजनात तरी जेवलेला आहे, नाही तर सपंिकर् त 
सहभोजकाबरोबर तरी जेवलेला आहे. हणजे सहभोजन हे जातीबिह काराहर् कृ य मानले जात नाही. 
याचाच अथर् असा की र नािगरीने पशर्बंदीचीच न हे तर रोटीबंदीचीही बेडी तोडून टाकली आहे! अवघ्या 
दहा वषार्ं या आत घडलेली ही सामािजक क्रांती एकाअथीर् आ चयर्कारक िन भषूणावह आहे खरी. पण ती 
‘अकरणा मदंकरण ं ेयः’ याच ना याने काय ती होय, हे मात्र िवसरता कामा नये! या दहा वषार्त जग 
िकती पुढारले - तो झारशाहीतला रिशया वैमािनक वेगाने लेिननशाही झाला! आिण आ ही 
पांगळुगा यावर चाल ूशकलो! पण तरीही मतृवत ्होतो ते चाल ूलागलो, एवढेच िवशेष! हे न िवसरता केले 
याहून सह पट क न दाखवू तर खरे!  
  



१५. महारा ट्रभर सहभोजनांचा धमूधडाका! (१९३६) 
 िकल कर मािसका या सन १९३५ या फेब्रुवारी या अकंात ‘जातीभेद मोडावयाचा हणजे काय 
करावयाचे ?’ हा लेख िलिहला होता. यात आ ही असे दाखिवले होते की, ज मजात हणिवणार् या परंतु 
वा तिवकपणे केवळ पोथीजात असणार् या या आज या जातीभेदास उ चािट या या कायीर् सहभोजन हेच 
अमोघ साधन आहे. रोटीबंदीची बेडी तुटली की, जातीभेदाची नांगीच गळली हणनू समजावे! जातीभेद 
तोडणे हणजे दसुरे ितसरे काही करावयाचे नसनू जातीभेदांचे पूवीर्चे जे एक मह वाचे उपांग असे, या 
यवसाय बंदीची आज जी गत झालेली आहे, तशीच रोटीबंदीची गत क न सोडली पािहजे.  
पूवीर् जातीभेदाचे एक अ यंत मह वाचे लक्षण हणजे यवसायबंदी हेच होते. ब्रा मणांनी धो याचा, 
सतुाराचा, लोहाराचा, धंदा करणे िनिषद्ध, लोहाराने मासोळीचा िनिषद्ध, सतुाराने भटपणाचा िनिषद्ध. पण 
आज काय आहे ? धं याचा जातीशी काही एक सबंंध रािहला नाही. जातीचा प्र न िनराळा, धं याचा 
िनराळा. वाटेल याने वाटेल तो धंदा केला तरी याची जात जात नाही, हीच आज इतकी ठाम समजतू 
झालेली आहे की, जण ूकाय तेच मळूचे ुित मिृतपुराणोक्त सनातन शा त्र होय! अगदी वेदशाळेतील 
गु जीस जरी हटले की, ‘अहो, ते गोडबोले िकरा याचे दकुान घालनू बसले आहेत, शामभट हशी ठेवून 
दधू िवकतात आिण मवांडकेर िविवध िवके्र याचे (जनरल मचर्ंटचे)दकुान घालनू यात िवलायती बूट 
िवकताहेत, यांना ब्रा मणांनी जाती युत ठरवावे तर ते वेदशा त्रसपं न गु जीसदु्धा आज अगदी ठामपणे 
हणतील, ‘ते काय हणनू ? दकुानाचा वा दधू िवक याचा ब्रा मणपणाशी काय सबंंध ? दकुान घातले 
हणनू काय ब्रा मणाची जात बदलते वाटते ? खुळा कुठला! धंदा हा पोटापा याचा प्र न. जातीचा न हे!’ 
धंदा लोहाराचा, वै याचा, डॉक्टराचा, गाडी वा याचा, मोटारीचा, गव याचा कसलाही केला तरी िशपंी 
जातीत ज मला तो जात िशपंीच लावतो. अपवाद अ पृ य धं याचा तेवढा काहीसा आहे. पण यांित्रक 
साहा याने के यास याही धं याने जात जात नाही. मराठा, ब्रा मण, वाणी जात न गमावता बुटांचा 
यांित्रक कारखानदार होवू शकतो. चाम याचे केलेले पदाथर् तर बेखटक शेकडो ब्रा मण, मराठा, वाणी 
दकुानदार प्र यही िवकताहेत. हणजे प्र येक ब्रा मण जरी मूळचे शुद्राचे हणनू ठरलेले धंदे करतो असे 
नाही तरी वाटेल या ब्रा मणाने याला वाटेल तो धंदा केला तरी याची जात जात नाही. तीच ि थती 
सवर् जातींची. धंदा सतुाराचा, जात गवळी, धंदा लोहाराचा, जात कर् हाड ेब्रा मण, धंदा गव याचा, जात 
िशपंी, धंदा िशं याचा, जात गवळी अशी नुसती िखचडी होवून जातीची नावे हणजे धं यापुरती तरी 
नुसती आडनावे झालेली आहेत. धं याने जात जाते ही समजतू आज ठार झाली आहे. यवसायबंदी या 
अथीर् एकंदरीत तुटली आहे.  
तशी रोटीबंदीची गत झाली की जातीभेद मरणा या दारी बसलाच हणनू समजा. ‘धं याचा हो जातीशी 
काय सबंंध ? असे जसे आज अगदी भटिभक्षुक देखील तावातावाने िवचारतो आिण वाटेल तो धंदा केला 
तरी जात तशीच राहते हणनू जशी ठाम समज सवार्ंची झालेली आहे, तशीच जेव याने जात जात नाही 
अशी ठाम समजतू सवर्त्र फैलावली की, रोटीबंदीची बेडी तुटली. इतकेच न हे तर जातीभेदाचीही शंभर वष 



भरत आली असे समज यास हरकत नाही. प्र येक ब्रा मणाने वा मरा याने इतर जातीबरोबर जेवलेच 
पािहजे, सहभोजन केलेच पािहजे असा काही रोटीबंदीची ढी तोड याचा अथर् नाही.जर कोणी ब्रा मण वा 
मराठा, वाणी कोण याही इतर जातीबरोबर जेवला, सहभोजनात भाग घेता झाला, तरी यामळेु याची 
जात जा याचे काही एक कारण नाही अशी समज ढावली की रोटीबंदीची बेडी तुटली. आज जसे िभक्षुक 
सदु्धा िवचारतो की, ‘धं याचा हो जातीशी काय सबंंध ? तसेच उ या तो िव मयाने िवचारील की, 
जेव याचा हो जातीशी काय सबंंध ? सहभोजनात कुणी जेवला तर तो या या यक्ती या आवडी 
िनवडीचा प्र न आहे. याला जो परवडले तो धंदा याने करावा, याला इथे परवडले ितथे याने जेवावे! 
यामळेु जात हो कशी जाणार ?’ असे आ चयर् याला वाटू लागले की, रोटीबंदीची बेडी तुटली!  
कोणी हणले, ‘अहो हे श द झाले, याख्या ठीक आहे, पण गे या दोन तीन हजार वषार्ंची ढी, शा त्र, 
िश टाचार, यांही अ यतं बळावलेली िन लहानपणीच रक्तमांसात मरुत जाणारी ही रोटीबंदीची भावना 
इतकी साफ बोलता बोलता उखडली जाणार कशी ? महा दघुर्ट!’  
यास उ तर असे की, ‘बोलता बोलता’ ही रोटीबंदीची ढी उखडली जाणार नाही हे अगदी खरे. पण 
‘करता करता’ मात्र ती ढी नामशेष करता येत.े अगदी मोजक्या दहा वषार् या आत रोटी बंदीची बेडी 
तोडून जातीभेदाचे कंबरडचे मोडता येते. हा नुसता आशावाद नाही, तर क न दाखिवलेला प्रयोग आहे. 
कारण र नािगरीस आज रोटीबंदी हा जातीपातीचा िजवंत भाग रािहलेला नसनू यवसायबंदीसारखीच 
ब हंशी तरी पांगळुली आहे.  
सहा वषार्त र नािगरीने रोटीबंदीची बेडी तोडून टाकलीच की नाही ?  
सन १९३० या गणेशो सवात र नािगरी या सघंटक पक्षा या वतीने रोटीबंदीची बेडी तोड याची चळवळ 
हाती घे याचा सकं प आ ही प्रकटपणे सोडला. लगेच मतप्रसाराची धुम चक्री चाल ूझाली. परंतु मखु्य 
भर सहभोजनात ती रोटीबंदी प्र यक्षपणे तोडून दाखिवणार् या कृतीवरच संघटक पक्षाने िदला. सहभोजनाची 
सतंत धार धरली. सघंटक पक्षाचे शकेडो त्रीपु ष नावे छापून छापून, बिह कारांना त ड देवून, प्रकटपणे 
‘जा यु छेनाथर्ं अिखल िहदं ु सहभोजनं किर ये’ असे चक्क सकं प सोडून सहभोजनांमागनू सहभोजने 
वषार्नुवष ठोठावीत रािहले. भगंी ते भटापयर्ंत कोणासही आज असे हणता येत नाही की, मी 
सहभोजनात जेवले यांबरोबर जेवलेलो नाही! ब्रा मण, मराठे, महार, भगंी त्रीपु ष हजार हजार पाने 
सरिमसळ सहभोजनात सारखी जेवत रािहली. यामळेु शेवटी जेव याचा जातीशी संबंध असा र नािगरीत 
उरला नाही. घरोघर बहुशः प्र येक िहदं ूसहभोजनात तरी जेवलेला आहे िकंवा सहभोजकाबरोबर तरी जेवत 
आहे. कोणा याही जातीने जात हणनू यां या जातीतील कोणासही सहभोजकावर जातीबिह कार 
टाकलेला नाही.र नािगरीस तो प्र नच िमटला आहे. धं याने जात जात नाही. तशीच जेव यानेही जात 
जात नाही. हाच आजचा र नािगरीचा सामािजक दंडक, यवहाराचे शा त्र, चाल ू ढी होवून बसली आहे. 
हणनूच गे या १९३५ या गणेशो सवी िहदंसूभे या दशवािषर्क वाढिदवसािनिम त रोटीबंदीचा पुतळा 
हजारो लोकां या जयजयकारात िन वा यां या िननादात जाळून भ म केला गेला!  



र नािगरीने पाच वषार्त जर रोटीबंदी तोडली तर इतर नगरासही ती तशीच तोडणे का शक्य नसावे ? 
नुस या बोल याची, नुस या ताि वक चिचर्तचवर्णाची, नुसते अमकु केले पािहजे हे मी तु हास िन तु ही 
मला केवळ सांगत सटु याची खोड सोडून जो तो जा यु छेदक सधुारक जे करावयाचे ते क  लागला 
पािहजे. याने याने वतः नावे देवून प्रकटपणे िन पु यकतर् य हणनू सहभोजनात प्रकटपणे जेवत 
रािहले पािहजे! केली, आचरली, वतः क न सोडली की, सधुारणा होतेच होते, ढी या प्रमाणात तुटतेच 
तुटते इतर बहुतेक क्रांतीस जे लाग ूपडते तेच समथार्ंचे सतू्र सामािजक क्रांतीसही लाग ूपडते की-  
वि ह तो चेतवावा रे! चेतिवतािच चेततो!!  
के याने होत आहे रे । आधी केलेिच पािहजे  
या कारणासाठीच आ हास आजचा हा ‘सहभोजनांचा धुमधडाका’ हा लेख िलिह यात िवशेष आनंद वाटत 
आहे. कारण की, रोटीबंदी तोड याचे हे लाभ आहेत िन ते आहेत, जातीभेद असा तोडावा िन तसा, 
सहभोजने कशी करावी िन का करावी, या नुस या का याकुटीम ये, नुस या शाि दक योजना 
चिचर् याम ये हा लेख दवड यात येणारा नाही. तर रोटीबंदी ही अमकु अमुक िठकाणी अमक्या 
अमक्यांनी तोडून दाखिवली आहे. काही तरी काम क न दाखिवले आहे हे सांग याचा योग या लेखात 
जळूुन येत आहे.  
नुस या योजनांचा आिण श दांचा आ हांस आता अगदी ितटकारा आला आहे. याच या योजना खलीत 
िन तेच ते शा त्राथर् चघळीत बस यात तीन िप या गे या! रान यांनी या योजना आख या, िटळकांनी 
या प्रितपािद या याच पु हा पु हा ही िपढीसदु्धा िलहीत, आखीत, सांगत बसली आहे. पण या 

योजनांपैकी शतांश कामाचासदु्धा उरक हणनू झाला नाही. जो तो दसुर् याने काय करावे हे सांगतो. दर 
िदवशी मािसक, सा तािहक,दैिनकांचे भारे या भारे, नुस या याच या शाि दक योजना, नुसती तीच ती 
ताि वक चचार्, तीच ती अमकु करावे ची रडकथा गात बाहेर पडत आहेत. पण काडीचे कामसुद्धा वतः 
क न दाखिवणारा, ही अमकु योजना पार पाडली हणनू सांग ूशकणारा, हजारात एक आढळत नाही! 
अशा ि थतीत रोटीबंदी तोड या या कायीर् तरी ‘ही पहा अमकु सहभोजने घडवून आणनू इतक्या लोकांनी 
रोटीबंदी वतःपुरती तरी प्रकटपणे तोडून टाकली, या प्रकरणी काही तरी काम क न दाखिवले’ हे 
सांग याचे समाधान आ हास हा लेख िलिहताना लाभत आहे. यासाठी या लेखाचे आ हांस िवशेष मह व 
वाटते.  
रोटीबंदी का तोडावी िन कशी तोडावी या िवषयाची नुसती शाि दक चचार् करणार् या पाचशे लेखांपेक्षा 
पूवार् पृ यांसदु्धा सरिमसळ पंगतीत जेवून ती प्र यक्ष िन प्रकटपणे तोडून टाकणारे पाचजणांचे एक 
सहभोजन हे अिधक मह वाचे आहे!  
रोटीबंदी तोडणे शक्य आहे हे र नािगरीने वतः या कृतीने िसद्ध क न दाखिवले. ही घोषणा कर यासाठी 
जे हा गे या सन १९३५ या गणेशो सवी रोटीबंदी या पुत यास समारंभपूवर्क एका ब्रा मण िन महार 
त णा या ह ते आग लावून िदली, ते हा आ ही केले या भाषणात असे सांिगतले होते की जी आग 
तु ही आज सार् या महारा ट्रा या एका कोपर् यात चेतवीत आहा, ित या िठणग्या सार् या महारा ट्रभर 



उडतील! आिण रोटीबंदीची राखरांगोळी क न टाकतील! ते आमचे भिव य एका वषार् या आत िजतक्या 
वेगाने खरे ठ  पाहत आहे की, ही समाजक्रांती घडवून आण यासाठी उतावीळ झाले या र नािगरी या 
जा यु छेदक पक्षाससदु्धा थोडफेार सा चयर् समाधान वाटावे! र नािगरी या जा यु छेदक आंदोलनाचे लोण 
पवर्तापलीकड े नेवून महारा ट्रात पोचिव याचे हे ेय मखु्यतः यां याकड े आहे, र नािगरी या 
समाजक्रांती या होमकंुडातून उडून जी पिहली िठणगी महारा ट्रात पडली, ती हणजे ी. अनंतराव गदे्र 
हेच होत. िहदंसुभे या दशवािषर्क महो सवात गणेशो सवी डॉ. मुजें महाशयािदक महारा ट्रातील थोर थोर 
पुढारी, सपंादक िन कायर्कत र नािगरीस आमिंत्रले गेले, यातच मुबंईचे ी. अनंतराव गदे्र हे र नािगरीस 
आले होते. यांनी या पोथीजात जातीभेदो छेदक आंदोलनाचे चाललेले र नािगरीतील कायर् वतः पािहले. 
हजारावर त्रीपु षांची झडणारी आब्रा मणभगं्यांची सहभोजने यात वतः भाग घेवून िनरीिक्षली आिण 
तेच कायर् महारा ट्रभर फैलाव याचा यथाशिक्त य न करीन असे प्रितज्ञापून यांनी या िदवसापासनू 
यां या िनभीर्ड सा तािहकासह आंदोलनास वाहून घेतले. दसुर् यांनी रोटीबंदी सोड या या कायीर् यंव करावे 
िन यंव करावे असा बोलघेवडपेणा क नच ते थांबले नाहीत तर यांनी ते कायर् प्र यक्षपणे यवहा न 
टाक यासाठी एक कायर्कतीर् सं थाही काढली.  
झणुकाभाकर सहभोजन सघं  
ी. गदे्र यां या डोक्यातनू िनघालेली ‘झणुकाभाकर सहभोजनाची’ क्लिृ त ही यां या आजवर या अनेक 

क्लृ यांप्रमाणे एक नुसती चटकदार क्लृ तीच काय ती रािहलेली नसनू एक दरुवर पिरणाम करणारे 
रा ट्रीय कायर् होवून बसलेले आहे. आपला नांवाचा तेवढा एक भपकेबाज सघं पण कामा या नावाने मात्र 
पू य अशी या सं थेची ि थती नाही. अगदी प्रथमपासनू अनंतराव गदे्र यांनी या सघंा या नावाप्रमाणे 
कायर्ही क न दाखिव यासाठी अंगी क ट केले आहेत. यांना ी. अत्र,े ी. खांडकेर आिदक न अनेक 
उ साही िहदं ूसघंटनी गहृ थांचा मनःपूवर्क पािठंबा िन सहकायर् लाभले. यायोगे या झणुका भाकर 
सहभोजन सघंाने या एका वषार् या आत िजतकी मोठमोठी सहभोजने घडवून आणली आहेत की, 
रोटीबंदीची बेडी यां या घणाघावाखाली अ पावधीतच करक  लागली! कारण या सघंा या वतीने हणनू 
घडले या सहभोजनां या योगे रोटीबंदी प्रकटपणे तोडून टाक याच एक प्रबळ प्रवृ ती इकड े ितकड ेउद्भव ू
लागली आहे. िकबहुना तो सघं हणजेच ही प्रवृ ती! ती काही सं था न हे, घटना न हे, सभासदांची 
िटपणी न हे, िविश ट नावदेखील न हे तर झणुकाभाकर सहभोजन सघं ही प्रविृ त आहे! जो कोणी येथे 
वा तेथे कोण याही नावाखाली वा नावावाचून पण जा यु छेदनाथर् हणनू प्रकटपणे अिखल िहदं ू
सहभोजनात भाग घेती आिण नाव छापून रोटीबंदीची बेडी तोडून टाकतो, तो झणुका भाकर सहभोजन 
सघंाचा सभासद, हीच याची घटना!  
सात वषार्पूवीर् र नािगरीने समाजक्रांतीची केलेली उठावणी आज महारा ट्र यापीत चालली आहे!  
झणुका भाकर सहभोजन सघंाप्रमाणेच अनेक मडं या, सघं, िहदंसुभा सहभोजनांची झोड कशी उडवीत 
आहेत, हजारो प्रामािणक वंयसेवक िन वंयसेिवका प्रकटपणे रोटीबंदीची बेडी तोडून टाकून जातीभेदाचे 
कंबरडचे मोडून टाक यास पुढे सरसावत आहेत याची जाणीव एकएक या सहभोजनाची यंत्रतंत्र छापलेली 



फुट बातमी के हा तरी वाचून िजतकी हावी तशी होत नाही. पण या सवार्ंची सकंिलत िटपणी पुढे 
ठेवताच जो सहज पिरणाम मनावर होतो, यामळेु मात्र या चळवळीचे खरे बळ नीट रीतीने मापता येते. 
यासाठी आ ही गे या सहा मिह यात र नािगरीने केले या उठावणीचा फैलाव महारा ट्रभर कसा होत 
चालला आहे हे िठकिठकाणी झाले या सहभोजनातील काही प्रमखु सहभोजनांची एक िटपणी या लेखात 
खाली देत आहोत. ती िदग्दशर्नापुरतीच अस याने काही सहभोजनांची नावे यात गळली तरी कोणी 
िवषाद मान ू नये. आठवतात यातनू थोडी फार उदाहरणे देणेच काय ते अशा सिंक्ष त प्रितवृ तात 
थलाभावी शक्य असते.  
गे या िडसबर १९३५ पासनू -  
१) झणुकाभाकर सहभोजन सघंाचे पुणे येथे ी. राजभोज यां या घरी झालेले प्रकट सहभोजन - ी. 
बापूराव राजभोज हे चांभार पुढारी. हे सहभोजन चांभारवा यात झाले. चांभार भिगनींनी वयंपाक क न 
यात वाढले आिण अ यक्ष केशवराव जेधे हे होते. सहभोजनात ी. काकासाहेब गाडगीळ, ी. वैशंपायन, 
ी.अ.ह.गदे्र प्रभिृत प्रमखु गहृ थ आिण ब्रा मण मराठे प्रभिृत ‘उ च’ जातीची अनेक मडंळी होती. 
यातही िवशेष की, चांभाराहून खालचे समज या जाणार् या मांग अ पृ य बंधूंचे पढुारी ी. सकट हेही 
राजभोजां या पंगतीस जेवले. नावे छापली होती. सवर् टीने हे सहभोजन रोटीबंदीचा पुरता खुदार् 
उडिवणारे होते. (िडसबर १९३५)  
२) भेलसा, ग्वा हेर येथे सहभोजन - हिरजन सेवक सघंाचे ी. दाते, सरुद्रजी मा तर, म नुलालजी, 
पंिडत काशीनाथ प्रभिृत अनेक पृ या पृ य मडंळींनी भाग घेतला. वयपंाक करणार् यांत िन वाढणार् यांत 
चांभार मडंळीही होती. नावे छापली. 
ता. २४ -१२ -१९३५ ( वरा य खांडवा)  
३) रा ट्रसभा सवुणर् महो सव सहभोजन - हे मुबंईस झाले. ी. निरमन प्रभिृत थोर थोर पुढारी पंगतीत 
होते. सोळाशेवर पान झाले. यात पाचसहाशे पूवार् पृ य मडंळी होती. पण उणीव एवढीच एक राहून गेली 
की, समग्र नावे छापली गेली नाहीत. नावे छाप यावाचून सहभोजनाचा मखु्य उ शे जो ढी प्रकटपणे 
तोडणे तो साधत नाही.  
४) नायगाव (वसई) - येथे शुद्धीकृत को यांशी आजवर रोटी यवहार बदं असे. तो करावा या मता या 
काही जु या कोळी मडंळींनी या शुद्धीकृतांशी सहभोजन केले. इतकेच न हे, तर शरीरसबंंधही घडवून 
आणले. जोवर आपण शदु्धीकृतांशी रोटीबंदी िन बेटीबंदीची बेडी तोडून सं यवहार करीत नाही तोवर शुिद्ध 
कधीही प्रबळ होणार नाही. शदु्धी हवी तर रोटीबंदीची बेडी तोडलीच पािहजे! पु या या शिुद्धसभेत ी. 
मसरुकर महाराज, ीमत ् शंकराचायर् कूतर्कोटी, पाचलेगावकर महाराज यां या अनुमतीने शदु्धीकृतांशी 
पूवर्वत ् रोटी यवहार करावा हा ठराव झाला. या थोर पुढायांनाही ही सधुारणा शेवटी पटली हे चांगले 
झाले.  
५) राजपुतांना ‘प्रगत िहदंबुंध’ु यांचे सहभोजन - जा यु छेदक सकं पपूवर्क चारशेवर पृ या पृ य 
मडंळींनी भाग घेतला. परंतु सवर् नावे ितकड या पत्रांतून छापली की नाही ते कळले नाही.  



६) झणुका भाकर सघंाचे मुबंईचे पिहले दांडगे सहभोजन - ितकीट िवकत घेवून सहाशेवर मडंळी जेवली. 
रोटीबंदी तोड याचा जा यु छेदक सकं प प टपणे सोडून हेतुतः िहदंसुघंटनाथर् घडलेले अशा प्रकारचे 
मुबंईचे हेच पिहले सहभोजन होय. पवूीर् प्राथर्ना समाजाची सहभोजने कै. चंदावरकरािदकां या खटपटीने 
काही झाली. या काळी आप या हाती होता तो तो य न या या आ य सधुारक मडंळींनी केला हे 
यांना िवशषेच भषूणा पद होते हेही खरेच. यांनी पेरलेली बीजे यथर्ही गेली नाहीत हेही खरे. पण 
सहभोजनांची जा यु छेदक सतत िन सघंिटत चळवळ अशी उठावणी अशी, जी र नािगरीने केली, ित या 
िहदं ुसघंटना या यापक त वांवर अिध ठलेले असे पृ या पृ यांचे इतके मोठे सहभोजन हटले हणजे 
मुबंईला हेच पिहले होय! प्रो. गजद्रगडकर, डॉ. वेलकर प्रभिृत अनेक पुढारी आिण ब्रा मण, क्षित्रय, शूद्र, 
महार, चांभार, प्रभिृत सवर् जातीचे त्रीपु ष पंगतीत सरिमसळ बसले होते. ‘िनभीर्ड’ म ये नावे प्रिसिद्धली 
होती. हे सहभोजन सवर् टीनी मह वाचे होते.  
७) इंदरू सािह यसमेंलनात सहभोजने - तेथे जमले या मडंळीत या मराठी सािह यसमेंलनाचे अ यक्ष 
ीमतं पंतप्रितिनधी औधंकर हेही होते. सभासदांिदक सवार्ंचा वयंपाक या पाकशाळेत होई तीत 

‘शारदाराजे होळकर वसितगहृा’तील पूवार् पृ य मलुी इतर वयंसेिवकांसह सरिमसळपणे वयंपाक, वाढणे, 
चहापाणी इ यादी कामे करीत हो या. सािहि यकांनी जातीिनिवर्शेषपणे, सरिमसळ पंगतीत बसनू 
सहभोजने झोडली. या वयंपाकािद अ नपाणी यव थेत खपणार् या कुमािरकांची नावे मजंळुा, चंद्रभागा, 
ल मी, सौ. निगना राजा. पण या सहभोजनात एक यंग रािहलेच. ते हणजे यातील नावे छापली 
नाहीत! कारण ती नावे गु त रािह यामळेु ितथे चापून पृ या पृ यांसह पक्वा नांवर हात मारलेले ‘सवुणर् 
म यमी’ अनेक सािहि यक परत पु यामुबंईस आपाप या घरी येताच सोव या गो टी बोलतात. ‘नाव 
छापून जे सहभोजन होते तेवढेच काय ते चकुीचे!’ हीच एका सोनेरी टोळीची सवुणर्म यमाची याख्या 
आजकाल ठरली आहे! या सोनेरी टोळीचा हा िम याचार उघडकीस आणणे अव य अस यामुळे 
कोणा याही सहभोजनात ते भाग घेतातसे िदसले की यांची नावे चापून छापीत चलावे! (िडसबर १९३५) 
८) पु या या िहदंमुहासभे या वा. म. यावतीने िदलेले सहभोजन - यात शेकडो मोठमोठी पृ या पृ य 
मडंळी, िनरिनरा या प्रांतातली, सरिमसळ पंगतीत जेवली. पण यंग जे राहून गेले ते हेच की यांची 
नावे छापली गेली नाहीत. यात या यात िनभीर्डकारांनी ी. िशखरे, ी. ता याराव केळकर प्रभिृत 
काहींची नावे पूवार् पृ यांसह सरिमसळ सहभोजन करणारात छापली हे बरे झाले. तशीच जर का सवार्ंची 
छापली जाती तर सवुणर्म यिमकांची एक मोठी सोनेरी टोळी पाडाव होवून सहभोजक सपं्रदाया या 
छावणीत आणता आली असची. पण तसे न झा यामळेु या सहभोजनात पुख्खा झोडलेले िक येकजण 
अजनूही सहभोजनास एक अितरेकी चळवळ हणनू साळसदू लबाडी कर यास मोकळे रािहले आहे. 
(िडसबर १९३५)  
९) भावसार मडंळींचे शहाबाद येथील सहभोजन - भावसार मडंळी ी. हंचाटे यां या क ये या 
लग्नािनिम त आली असता शहाबादचे ी. सलुाखे यांनी पूवार् पृ य मडंळीस जेवावयास बोलावले. सवर् 
मडंळीं या अनुमतीने मखु्य पंगती या समोरच पूवार् पृ यांसह बसणार् यांची सहभोजक पंगत बसली. 



दावणिगरीचे नरिसगंराव आंबेकर, शहाबादचे हंचाटे, ी. सलुाखे प्रभिृत मडंळींनी या सहभोजनात भाग 
घेतला. इतर लग्नमडंपी मडंळींनीही ते सहभोजनकृ य जातीबिह कायर् मानले नाही. भावसार मडंळींची ही 
प्रगती िप्रयता िवशेष उ लेखनीय आहे.  
(भावसार क्षित्रय िद. १५ -२ -१९३६)  
१०) िचचंोली (िज.पुणे) येथील सहभोजन - या सहभोजनाचा िवशेष हा की, यात िनमगाव, देहू, भोसरुी, 
कपूर, जांभूळ प्रभिृत वीस एक खे यांतील पूवार् पृ य मडंळी आली होती. महार, मांग, चांभार इ यादी 
अ पृ यांतील रोटी बंद जातींनी सदु्धा रोटीबंदी तोडली. पाचशेवर पान झाले. (िद.१ -३ -३६) या 
सहभोजनास १८ ते २० पये खचर् आला! कारण ी. गायकवाड यांनी बाजरी आणली आिण ती अनेक 
घरात वाटून िदली. या प्र येकाने ती घरी दळून,भाकरी भाजनू यां या राशी भोजन थळी पोचिव या. 
यामळेु कोणालाच त्रास न पडता थो या खचार्त भागले! ही सांग यासारखी युिक्त खरीच!     
(िनभीर्ड)  
११) कराचीचे ‘िमत्रमडंळ’ सहभोजन - रावबहादरू मजुमुदार यां या प्रय ने पार पडले. तीनशे पाने झाली. 
पृ या पृ य सरिमसळ पंगतीत जेवले. प्रोफेसर जु नरकर, डॉ. तांबे, बाबुराव गदे्र, आणावकर, 

‘िसधंमराठा कत’, जॉ. मजुमुदार, रावबहादरू ज.वा. मजुमुदार, हाईसरॉय कँप या उ डाण पधत दसुरा 
क्रमांक पटकावणारे प्रिसद्ध वैमािनक गाडगीळ इ यादी थोरथोर मडंळी होती. नावे छापली. हे एक मह वाचे 
सहभोजन होते. (२५ -२ -३६)  
१२) मुबंईचे झणुकाभाकर सघंाचे दसुरे दांडगे सहभोजन - अनंतराव गदे्र, ीमती वागळे, को हापूरचे 
‘स यवादीकार’ पाटील इ यादी मडंळीं या पिर मे ितिकटे लावून घडवून आणलेले हे मुबंईचे 
दसुरेसहभोजन पिह याहून दांडगे झाले. एक हजार पाने उठली! महार, मांग, ब्रा मण, मराठा, चांभार, 
वाणी, भगंी, प्रभ,ू भडंारी प्रभिृत अनेक जातींचे त्रीपु ष सरिमसळ पंगतीत 
जेवले.’ज मजातजा यु छेदनाथर्ं अिखल िहदं ूसहभोजनं किर ये’ हा सकं प!! शेकडो नावे तंभचे तंभ 
भ न छापली. प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, सपंादक इ यादी सिुशिक्षत पुढार् यांची अशी दाटी उडाली होती की 
कोणास इथे िदग्दशर्नाथर् उ लेखावे हेच आ हास कळत नाही.!!  
१३) सांताकू्रझचे ‘िहदंसूघं’ सहभोजन - अ यक्ष डॉ. उदगांवकर हे िहदं ुसघंटनाचे प्रिसद्ध पुढारी होते. ी. 
वद (िवहार कत), मानकर (वसुधंराकत), ी. नानाराव चाफेकर महाशय, ीमती वागळे, इंिदराबाई िशक, 
नाझीबाई सावंत, ल मीबाई साने, ी.काळे, मोिहते, माने इ यादी िलगायत, मराठा, ब्रा मण महार, 
चांभार, प्रभ,ू भगंी वै यािद जातीची मडंळी सरिमसळ होती. तीन मो या पंक्ती उठ या. नावे छापली. 
(१५ माचर् १९३६)  
१४) इंदरूचे चटणीरोटी सहभोजन - पूवार् पृ य मिहला वयंपाकातही हो या. जा यु छेदक सकं प 
प्रकटपणे सोडून पंगती बस या. रावबहादरू भांडारकर, प्रो. पाटील, सौ. भांडारकर, किणर्क इ यादी प्रमखु 
मडंळी जेवली. नावे छापली. (िद. २४ -३ -१९३६)  



१५) सांगली मांगवाडा सहभोजन - मांगांनी वयंपाक केला. महार प्रभिृत अ पृ यांनी रोटीबंदी जातीभेद 
पायाखाली तुडवून सहभोजन केले. नावे छापली.    (२४ -३ -१९३६)  
१६) पुणे ल कर पूवार् पृ य सहभोजन - महारां या लग्न समारंभात महार, मांग, मोची एकत्र जेवले.  
(१७ -३ -१९३६)  
१७) पु याचे टोलेबाज झणुकाभाकर सघं सहभोजन - पु या या या अ यंत यश वी सहभोजनाने तर 
सहभोजनाचा उ चांक पटकावला! एक हजारावर पाने उठली. ितिकटे होती. ज मजात जा यु छेदनाचा 
चक्क सकं प सोडून सहभोजन झाले. प्रो. अ णाराव कव, िप्र. आठवले, सर गोिवदंराव माडगांवकर, रा.ब. 
सह बुद्ध,े बालगधंवर् प्रभिृत सवर् जातींचे अनेक सपु्रिसद्ध पुढारी, िव याथीर्, मिहला शेकडो पृ या पृ य 
मडंळीं या पंगतीमागनू पंगती उठ या. ज्ञानप्रकाश, िनभीर्ड पत्रांतून शेकडो नांवे छापली गेली. 
को हापूर या स यवादीचे सपंादक पाटील, िनभीर्डचे गदे्र होतेच. िप्र.प्र.के.अत्रे, खांडकेर सािहि यक िन 
काकाराव िलमये यांनी आटोकाट मेहनत क न हे आजवर या समेंलनातील अगदी उ चांक पटकावणारे 
सहभोजन घडवून आणले! 
(२२ -३ -३६)  
१८) अमरावतीचे झणुकाभाकर सहभोजन - सघंटनपुढारी शेठ प नालाल िसघई, वर् हाड देशपांड,े ी. 
कुर् हाड े या सवार्ंनी मेहनत केली. रोटीबंदी तोड यासाठी हणनूच पृ या पृ यांची चारशेवर मडंळी 
सरिमसळ जेवली. वाढणे वयंपाकसदु्धा पृ या पृ य मडंळींनी सरिमसळपणे केला. (७ -४ -३६)  
(१९ -२०) को हापूरची दोन झणुकाभाकर सहभोजने - स यवादीचे सपंादक पाटील यां या मेहनतीने 
अ पावधीत को हापूरला दोन मोठमोठी सहभोजने जा यु छेदनाचा सकं प सोडून झडली. महारवा यात 
म येच दसुरे दांडगे सहभोजन झाले. पाचशेवर त्री -पु षांनी भाग घेतला. मबुईचे गदे्र, प्रभातचे सपंादक, 
िवजयकर, डॉ. कांबळे, स तूर, लालनाथजी इ यादी अनेक ब्रा मण ब्रा मणेतर मडंळींनी भाग घेतला. 
थलाभावा तव इथे प्रमखु नावेसु ा देता येत नाहीत.  

(स यवादी िद. १० -४ -१९३६)  
२१) कर् हाड येथील झणुकाभाकर सघंाचे सहभोजन - जा यु छेदना या चक्क सकं पाने अनेक 
पृ या पृ य मडंळींनी सहभोजनात भाग घेतला. ी. स तरू, ी.खानोलकर, ी. गदे्र, बुद्धया गेले होते. 
पवार महाशयांनी फार क ट घेतले. (एिप्रल)  
२२) क याणचे झणुकाभाकर सघंाचे सहभोजन - पेठे बंधु यांनी मेहनतीचा पुढाकार घेतला. अॅ. खंडरेाव 
मळेु, भाई गोडबोले, अ.ह.गदे्र, डॉ. फडके, िभवंडीचे भागवत, उिकडवे, डॉ. सबनीस, करंदीकर, भोसेकर, 
ी.म.वद, डॉ. भालेराव, जगताप, डिे हड (िख्र चन), गांगल, बी.एस.सी., डॉ. कुळकणीर् इ यादी शभंर एक 

मडंळी पृ या पृ यांसह सरिमसळ जेवली. ितिकटे होती. नावे छापली.     (२५ -४ -३६)  
२३) सावंतवाडीचे सहभोजन - हिरजन सेवक सघं र नािगरी यां या िव यमाने एक मोठे सहभोजन 
सावंतवाडीस झाले. सावंतवाडीचे कारभारी महाशय हे वतः शंभरस वाश ेमहार चांभारािदक पूवार् पृ यांसह 



सरिमसळ पंगतीत बसले होते. अनेक ब्रा मण, मराठा, वाणी प्रभिृत मडंळींनी यात भाग घेतला. रोटी 
बंदी प्रकटपणे तोड याचाच सकं प सटुला. नावे प्रिसिद्धली होती.  
या मखु्य मखु्य सहभोजनांव न ही रोटी बंदीची बेडी तोडून टाक याची सिक्रय चळवळ गे या सहा 
मिह यात कशी झपा याने महारा ट्रभर फैलावत चालली आहे हे िनिवर्वादपणे कळून येईल. तरी या 
सहभोजनाम ये र नािगरीतील गे या सहा मिह यातील सहभोजने आ ही मोजली नाहीत. गधंवर् नाटक 
मडंळीचे ी. बापूराव राजहंस यांनी िदलेले सहभोजन, समेंलनातील सहभोजने, लग्नकायार्तील सहभोजने, 
र नािगरीस दर पंधरव यास एक तरी सहभोजन नांवे छापून, ज मजात जातीभेदो छेदनाथर् घडतच आले 
आहे! पण थलाभावा तव यांची िटपणी इथे देता येत नाही.  
पण हा नुसता आरंभ आहे. या या शतपटीने बलशाली असा सहभोजनांचा भिडमार चाल ूझाला पािहजे. 
आणखी पाच वष तरी तीच ती सहभोजने याच या िठकाणी पु हा पु हा झडत रािहली पािहजेत आिण 
तो सपं्रदाय फैलावत प्र येक खेडगेावात सदु्धा सहभोजने ही प्र यहीची एक घटना होऊन बसली पािहजे.  
शाळा कॉलेज - समेंलने यां यातील सहभोजकांची नांवे छापा!  
या कामी आता िव या यार्ंना सहजासहजी एक मह वाचे साहा य देता ये यासारखे आहे. शाळांतून 
नगरोनगरी िव या यार्ंची समंलने प्रितवषीर् होतात. याम ये बहुतेक िव याथीर् सहभोजनी पंगतीतच 
सरिमसळ बसतात. पण नांवे छापली जात नस यामळेु तेच िव याथीर् घरी गेले की पु हा सोवळे ओवळे 
होतात! सहभोजनात उघडपणे बसत नाहीत आिण शाळा कॉलेजे सोडून ते उ योगास लागले की, सनातनी 
पुढारी, अमकु वकील वा अमकु डॉक्टर वा अमकु सपंादक हणनूही िमरवू लागतात. सहभोजने हा 
अितरेक आहे हणनू लोकांत त डदेखली पािटलकी क  लागतात. या िम याचारी लोकांना असे दटु पी 
वतर्न क  देता कामा नये. यासाठी शाळा कॉलेजांतील प्र येक समेंलनाम ये जो जो िव याथीर् 
सहभोजना या सरिमसळ पंगतीस जेवील याचे नाव छापून टाकले जावे.  
समेंलनातील याख्याने, नकला, पािरतोिषके प्रभिृत सारी मािहती जर वृ तपत्री ते समेंलनकत छापतात, 
तर तेथे उघड पंगतीत जेवणारात सरिमसळ कोण कोण बसले हेही छाप याचा वृ तपत्रांना अिधकार 
पोचतो. ही समेंलने घरगतुी गृ य सं कार न हेत -ते जिनक (Public) िन प्रकट (जाहीर) समारंभ होत. 
ते हा जा यु छेदक पक्षाचे अिभमानी असणार् या शेकडो सहभोजक िव या यार्ंनी यापुढे यां या समक्ष 
सरिमसळ पंगतीत जे जे जेवतील यांची यांची नावे छापून प्रिसद्धीसाठी िनभीर्डकड ेवा इतरत्र धाडावी. 
अशी नावे छापत जातील तर ही शेकडो शाळा कॉलेजातील संमेलने हणजे रोटी बंदी बेडी तोडून टाकणारे 
िबनखचीर् झणुकाभाकर सहभोजन सघंच होऊन बसतील. पण नावे छापली पािहजेत. तरी यापुढे प्र येक 
समेंलनात िव या यार्ंनी सहभोजन थाटून नावे छापून यावीत आिण या समाजक्रातंीस एक मह वाचे 
साहा य दे याची सधंी गमावू नये!  
  



१६. जातीभेदो छेदक पक्षाचे जातीसंघिवषयक धोरण कोणते असावे? 
आज या ज मजात जातीभेदाचा उ छेद के यावाचून िहदंरुा ट्राचे सामदुाियक ऐक्य, पराक्रमशिक्त िन 
प्रगतीक्षमता वाढणे आता दघुर्ट झालेले आहे,ही गो ट यांना पूणर्पणे पटली आहे आिण या जातीभेदास 
उ चाट यासाठी यांनी यिक्तशः वा सघंिटतपणे सक्रीय प्रय न चालिवले आहेत. यां यापुढे हा प्र न 
नेहमी द त हणनू उभा राहतो की आज या ज मजात जातीभेदाची सं था जर आमलूात ्मोडायची, तर 
ती मोड या या  
प्रय नां या मागार्त उ या असले या या जातीसघंा या प्रचडं अडथ याचे उ चाटन कर याचे सलुभातील 
सलुभ, अगदी यवहायर् असे आिण यूनात यनू हािनकारक असे कोणचे धोरण वीकारणे इ ट आहे ? 
जा यु छेदक पक्षाने या जातीसघंाशी कसलाही सबंंध ठेवू नये, िकंवा ठेवायचा तर कसा ठेवावा ? 
यां यापासनू काही तरी उपयोग आहेत काय ? आिण असतील तर यां या पासनू होणारी अ यंत 
िवघटक हानी टाळून यांचा तो ता कािलक होत असलेला उपयोग तेवढा पदरात पाडून घेता येईल काय 
? या जातीसघंांना चुटकीसरशी नाहीसे करणे शक्य आहे काय ? आिण नस यास ते नाहीसे होईतो या 
दीघर् सकं्रमणकालात या जातीसघंा या उपद्रवी पहाडांना कुठे वळसे घेवून, कुठे बगल देवून, िकंवा कुठे 
लग्गा लागेल तर ितथे यां या मधूनच बोगदे पाडून यूनतम प्रितकारा या धोरणाने आप या 
जा यु छेदक आंदोलनाची वाट कशी मोकळी क न घेता येईल ? जा यु छेदक पक्षाचे जातीसंघिवषयक 
धोरण काय असावे ?  
या िहदं ुसघंटनातील अ यंत मह वा या िवषयासबंंधी एक सिुनि चत कायर्क्रम आम या जा यु छेदक 
पक्षापुढे असणे अ यंत अव य आहे. एव यासाठी या िवषयीचे आमचे मत आ ही या लेखात िवशदपणे 
एकदा सांगनू टाकणार आहोत. 
आमची जात ‘िहदं’ु इतर कोणतीही पोटजात आ ही मानीत नाही िकंवा आ ही कोण याही जातीसघंाचे 
सभासद झालेलो नाही!  
या लेखा या आरंभीच या िवषयासबंंधी आम या िवषयी कोणताही गैरसमज होऊ नये हणनू, हे 
प टपणे कळिवणे अव य आहे की, आ ही वतः िहदं ूजाती हीच काय ती आमची अन य जाती 
मानतो. पृ य वा ब्रा मण वा िच पावन प्रभतृी कोणचीही पोटजात आ ही मानीत नाही िकंवा तशा 
कोण याही जातीसघंाचे आ ही सभासद झालेलो नाही. र नािगरी या िच पावन सघंाचे आ ही सभासद 
झालेलो आहो अशी भिूमका गेली दोन तीन वष महारा ट्रात जी पसरलेली आहे, ती अगदी िनराधार आहे. 
रा ट्रवीर प्रभिृत काही पत्रांनी ती जे हा प्रिसिद्धली आिण तीवर टीका मक लेख िलिहले की, 
जा यु छेदनाचा एकीकड े पुर कार करीत असता दसुरीकड ेआ ही िच पावन सघंाचे सभासद हो याचे 
कपटी वतर्न चालिवले आहे, ते हा आ ही याचा प्रितवाद केला होता. पण ितकड ेकाही लोकांनी, यांना 
सोयी कर पडले हणनू दलुर्क्ष कर याचे कपटी वतर्न अ यापही वतःच चालिवले आहे. यावाचनू 
आम या काही प्रामािणक सहकार् यां या यानातच तो प्रितवाद न आ याने यांनाही बुचक यात पडलेसे 



होवून ‘िनभीर्ड’ प्रभिृत वृ तपत्रांतही मधूनमधून यांना वाटले या या आम या िवसगंतीिवषयी शंकाकुल 
पण सिद छ लेख येत आहेत. परंतु ती आम या िवरोधकांची टीका िन सहकार् यांची शंका मळुातच 
िनराधार आहे. हे आ ही या लेखात प्रथमारंभीच प्रकटपणे पु हा सांगनू टाकीत आहो. आ ही िच पावन 
सघंा या दोन अिधवेशनात आमतं्रणाव न उपि थत होतो िन आग्रहाव न दोन याख्यानेही िदली. पण 
यातच आ ही िहदं ूहीच काय ती जात मानतो िन आजचा ज मजात हणिवणारा पण व तुतः िन वळ 
पोथीजात असलेला आिण िहदंसुघंटनास सवर्तोपरी िवघातक ठरणारा जातीभेद मानीत नाही, हेच अगदी 
प टपणे उ घोिषले.  
आ ही एकदा मुबंई इलाखा महार जातीपिरषदेचे अ यक्ष होतो. मालवणला र नािगरी अ पृ य पिरषदेचेही 
एकदा अ यक्ष होतो. र नािगरी येथे भरले या िज हा महार पिरषदेचेही एकदा अ यक्ष होतो. 
सगंमे वर या वै य पिरषदेत आमिंत्रत हणनू उपि थत होतो. इथे अलीकडचे थापले या मराठा िशक्षण 
पिरषदे या अनेक चालकांशी आ ही िवचारिविनमय केला. पण यायोगे जसे आ ही महार वा चांभार वा 
वाणी वा मराठा जातीचे ठरत नाही िकंवा या जाती मानतो असे होत नाही, याप्रमाणे या िच पावन 
सघंात आमतं्रणाव न गेलो, यां याशी िवचारिविनमय केला, हणनू िच पावन जात तेवढी आ ही मानतो 
िकंवा जा यु छेदक कायीर् ती जात तेवढी अपवाद हणनू तशीच रोटीबंद, बेटीबंद ठेवावी असे समजतो 
असा िन कषर् काढणे हे अगदी चुकीचे होणारे आहे.  
यातही र नािगरी या िच पावन सघंाने इतर सवर् जातीसघंाना जे अितशय अनुकरणीय उदाहरण घालनू 
दे याची प्रगती िप्रयता िन रा ट्रीय जाणीव यक्तिवली आहे, यायोगे तर िवघटकपणा या आके्षपातून तो 
पु कळ अशंी मकु्त झालेला आहे. िकबहुना या या मळू घटनेतच हे त व ग्रिथले जावे हा आम या 
पक्षा या वतीने आग्रहच केला गेला. ते त व असे आहे की, र नािगरी या िच पावन सघंा या 
कायर्क्रमातील -  
“... None of these activities of this society shall have any connection with any 
movement for creation and furtherance of disparity based on birth alone.” 
हणजे केवळ ज मावरच अवलबंणारी कोण याही मानीव उ चनीचतेची भावना हा सघं समंितणार नाही 
आिण तशा जातीजातीतीलच केवळ गहृीत धरले या अशा ज मजात े ठ किन ठपणास परु कािरणार् या 
कोण याही चळवळीशी सबंंध ठेवणार नाही. या जातीची वा या यक्तीची प्रकट गुणांव च काय ती जी 
योग्यता ठरेल तीप्रमाणे काय ते ितला वागिवले जावे आिण या सतू्रानु प िच पावनांची यां या प्रकट 
गणुाप्रमाणे जी ठरेल तेवढीच यांची पात्रता आिण या मानानेच इतर कोण याही जाती या तशाच योग्य 
यक्तींना जे िमळावयाचे तेवढेच यांचे अिधकार! ते िच पावन कुळाचे िकंवा ब्रा मण जातीचे हणनूच 
काय ते यांचे ज मजात े ठ व गहृीत धरले जावे, िकंवा ज मजात असे िविश टािधकार यांना िमळावे, 
असे केवळ बापा या नावावर िवकले जा याचे िभकारड ेमागणे न मागता दैवाय तं कुले ज म मदाय तं 
तु पौ षम ् अशी बाणेदार मह वाकांक्षा यांनी धरावी आिण तशी प्रकट गणुािधि ठत योग्यता 
सपंािद या तव सघंिटतपणे य न करणारे जातीसघं थापावयाचेच असेल तर थापावे. हणजे ते 



िहदंसूघंटना या रा ट्रीय टीने यूनात यून आके्षपाहर् ठरतील. असाच आग्रह आ ही आम या भाषणात 
या सघंास केला आिण या सघंानेही आप या घटने या मखुबंधातच (मेमोरँडम येच) या आशयाची 
वरील प्रितज्ञा गोवून टाकली. आप या िहदंरुा ट्रात आज जे सह ावधी जातीसघं आहेत या सवार्ंनी जर 
हेच धोरण वीकारले, तर अिखल िहदंसुघंटनां या कायीर् ते आज होत आहेत िततके तरी हािनकारक 
होणार नाहीत. ते कसे हे या लेखात आ ही यापुढे दाखिवणारच आहोत.  
जातीभेदा या िवषारी सपार्चा मखु्य िवषारी दात कोणता ?  
जातीभेद तोडायचा हणजे काय करावयाचे यािवषयीचा सिव तर िवचार आ ही आजवर काही लेखात जो 
केलेला आहे, यातील या जातीसघंासबंंधी जी िवधेये (points) प्रथमतः लक्षात घेतली पािहजेत, ती 
थोडक्यात अशी -  
१) आज या जातीभेदात जे अ यंत िवघटक असे मळू त व आहे, ते हणजे हेच होय की, प्रकट 
गणुांव न कोण याही यक्तीची उ चनीचता न ठरिवता ती, ती यक्ती कोण या जातीत ज मली िकंवा 
ती जाती एका ठरािवक पोथी या को टकात कोण या थानी सह ावधी वषार्पूवीर् न दिवली गेली, या एका 
गो टी व नच काय ती ठरिवली जाते. केवळ ज मानेच काय ती, प्रकट गणुांचा मळुीच िवचार न करता, 
मनु याची उ चनीचता ठरिवली जाते, आिण या िन वळ मानीव िन पोथीजात उ चनीचते या आधारे 
मनु यास ज मतःच काही िविश ट अिधकार वा यंगे तो वतः या गणुाने यास पात्र आहे की नाही ते 
मळुीच न पाहता, भोगता येतात वा भोगावी लागतात. जातीजातीत जी वैमन ये िन बेकी उ प न होते, 
या सार् याचे मळू या प्र यक्ष पात्रापात्रतेचा िवचार न करता गहृीत धर या जाणार् या, ज मजात मान या 
जाणार् या, ज मजात उ चनीचतेत िन िद या जाणार् या िविश टािधकारातच साठिवलेले आहे. जातीभेदा या 
प्राणघातक सपार्चा मखु्य िवषारी दात तो हाच!  
२) जातीभेदामळेु िहदंसुघंटनास अ यतं मारक झाले या सवर् ढी िन वैमन ये या केवळ मानीव अशा 
ज मजात उ चनीचतेवर कशा अवलंबतात याची दहा पाच उदाहरणे पहा - यवसायबंदी ही उ च कुलात 
ज मला याला, पात्रापात्रता न पाहाता, उ च धं याचा, आिण पोथीजात नीच छापा या कुळात ज मला 
याला नीच धं याचा राखीव अिधकार देते. भटाचा मलुगा मखूर् असला तरी भट, मरा याचा मलुगा चोर, 
याड असला तरी लढव या पृ य, भगं्याचा मलुगा बुिद्धमान असला तरी भगंी, महाराहूनही नीच! आज 
यवसायबंदी तुटलेली असली तरी भट िन भगंी यांची कामे या या पोथीजात छापा या उ चनीचपणा 
वर ज मतः वाटलेली आहेत. दसुरे उदाहरण पशर्बंदीचे. काही जातीत महार हणनूच तो अ पृ य, मग 
राजभोज, काजरोळकर वा आंबेडकर का असेना! आिण ब्रा मणात वा वा यात ज मला हणनूच भटजी, 
शेटजी, पृ य! मग तो वतः क्षयी, पापी, िदवाळखोर, दरुा मा का असेना! ितसरे उदाहरण, वेदोक्त 
बंदीचे, िशवाजी महाराज शूद्रकुलात ज मले, तुकाराम वाणी हणनूच यांना वेद सांगता कामा नयेत! 
अरिवदं, द्धानंद, िववेकानंद अब्रा मण हणनू सं यासाचे वा वेदपठनाचे अनिधकारी! आिण िनरक्षर, 
वेदिवक्या वा वेडसर, सपैाकी असला तरी ब्रा मण कुलातला हणनू उपिनषदांचा अिधकारी!सं यासाची 
व त्रे याची पैतकृ सपंदा! चौथे उदाहरण रोटीबंदीचे. गिल छ ब्रा मण असला, देशद्रोही बाळाजी नातू 



िकंवा सयूार्जी िपसाळ असला तरी या यासह जेव याने इतर ब्रा मणांची वा मरा यांची जात जाणार 
नाही, तो पांक्त; पण अगदी व छ शाकाहारी वारकरी, देवलसी चोखामेळा असला तरी या यासह 
जेवताच ब्रा मण -मरा याची जात जाते, धमर् बुडतो. गांधीसह जेवणे जेवणे ब्रा मणास व यर्, मरा यास 
िनिषद्ध, पण गदळ अशा कोण याही ब्रा मण मरा या या खाणावळीत जेव याने ती जात जात नाही! 
महार हा अगदी मतृ मांसखावू असला तरी उ चतर महार कुळात ज मला हणनूच, माळकरी शाकाहारी, 
साधु अशा सरूदासा या िकंवा भगं्या या घरी जेवला की पितत, जात जाते! महाराहून भगं्याचे कुल 
ज मजात नीच! बेटी बंदीची गो टच बोलणे नको. लळुा, पांगळा, पापी ब्रा मण वरला तरी ब्रा मण वध ु
पितत नाही. पण ितने सिुव य, स य, प्रभ ुगहृ थाशी िववाह केला की ती पितत! दा डा, मोळीवाला 
मराठा वरला तरी मराठीण पितत न हे, पण ितने राजभोजासारख्या शाकाहारी, लोकसेवक, सिुव य 
चांभाराशी प्रीितिववाह केला तर ती बिह कायर्, नीच, ितचे त ड पाहू नये! खरा सकंर हणजे, सतंित 
उ तरो तर उ कषर् पावत नाही त े लग्न. हा सजुिनिवज्ञानाचा (Eugenics चा) िनयम कशाशी खावा 
याचाही प ता नाही. या आज या जातीभेदाचा सकंर हणजे पोथीछाप उ च वा नीच जातीजातीतील 
िववाह! मग या वधुवरात कोणी क्षयी असो वा यांची सतंित प्रकटपणे अधोधः जाणारी िदसो! अगदी 
महाराची गो ट घ्या. यां या मलुीला जर एखादा पाच िप यांचा िनरोगी, सिुव य, सरेुख, सधन असा 
काठेवाडी भगंी मलुगा वर यास सजला, तर तो महार कधीही देणार नाही. पण काळा, घाणेरडा, रोगट, 
अडाणी, िनधर्न का असेना, पण महार मलुगा पाहील. सजुिनशा त्रा या टीने उ कृ ट सतंती हो यास 
तो भगंी वरच युक्त. या महार मलुाला ती मलुगी देणे हणजे िनकृ ट सतंतीला आमिंत्रणे, तो खरा 
सकंर! पण ती ि टच नाही. कारण ब्रा मण मरा यांप्रमाणेच तो महार मलुगाही महार जातीत ज मला 
हणनूच या भगंी मलुापेक्षा उ च मानला जाणार - महाराकडून सदु्धा! आप या जातीला भगंी जातीहून 
उ चतर समजणार!  
आज त्रावणकोर येथे मिंदरे अ पृ यांना उघडी केली तो एझवुा अ पृ यांना काय ती! पण पालवुा िन 
पिरया जातींना यात प्रवेश िदलेला नाही. पिरयात काहीजण एझवुा इतकेच सधुारलेले आहेत. पण यांना 
मिंदरात येवू दे यास एझवुा अ पृ यांचाही िवरोध आहे! एझवुा वतः इतरांचे अ पृ य असले िन इतरांचा 
यांना तो घोर अ याय वाटत असला, तरी तेच एझवुा जे हा पालवुा िन पिरया यांना अ पृ य मानतात 
ते हा तो मात्र यांना अ याय न वाटता सनातन धमर् वाटतो, िन तचे अ पृ य एझवुा पालवुांना िन 
पिरयांना अ पृ य मानतात. पालवुा या मिंदरात िशरेल ते मात्र खरेच बाटेल असे समजतात! कारण 
एखा या एझवुा इतकाच पिरया यिक्तशः सधुारलेला असला, तरी तो नीच जातीत ज मलेला! पृ यां या 
पोथीत एझवुा ज मतः नीच! एझवुां या पोथीत पालवुा पिरया ज मतः नीच!  
य यिप आप या रा यातील रा यमिंदरे एझवुा अ पृ यांना अगदी सताड मोकळी कर यात त्रावणकोर या 
महाराजांनी आिण यांचे कारभारी ी. राम वामी अ यर यांनी अ यंत अिभनंदनीय सधुारणा केली आहे. 
तरीही र नािगरी या पिततपावनािद मिंदराप्रमाणे महारांनाच न हे, तर भगं्यािदक य ययावत ्िहदंनूा मिंदर 
प्रवेश समानतेने दे यात जातीभेदाचे कंबरडचे जसे पुरतेपणी मोडले गेले आहे, तसे ितथे अ याप झालेले 



नाही. हे िवसरता कामा नये. दसुरीही एक िवषमता त्रावणकोर मिंदरात आहे. ती वेदोक्त पूजेची. 
पिततपावनात पूवार् पृ य मतूीर्ची सदु्धा िन वेदोक्ताने सदु्धा पजूा क  शकतो. तो अिधकार एझवुांनादेखील 
अ याप िमळालेला नाही. ितसरी गो ट ही यानात ठेव यासारखी आहे की, हा मिंदरप्रवेश सबंंध रा यात 
यवहा न दाखिव याचे दािय व त्रावणकोर या कारभारीपदावर मसुलमान कारभारी होते तोवर कोणीही 
अगंावर घेवू धजला नाही. पण शवेटी ती दघुर्ट सधुारणा यवहारवून घडवून आण याचे दािय व ी. 
अ यरसारख्या एका ब्रा मण कारभार् यानेच अगंावर घेवून पार पाडले! उ च वणीर्य पृ य, 
अ पृ यतािनवार यास कधीही अनुकूल होणार नाहीत हणनू बा कळ हाकाटी करणार् या िहदं ु वे यांनी 
ही गो ट यानात ठेवावी की, एक क्षित्रय महाराजा िन एक ब्रा मण प्रधान अ पृ यांना शेकडो राजमिंदरे 
उघडतो. पण एझवुा अ पृ य हा मात्र पालुवा पिरयाला आप याहून ज मतःच नीचतर, अ पृ यतर 
समज यास सोडीत नाही, यांना िशवत नाही! हणजे जातीभेदातील मानीव अशी ज मजात उ चनीचता 
अ यापही उचलनू धर या या पापांतला साराच वाटा उ चवणीर्य पृ यांना नसनू यांनाच काय या 
भरमसाट िश या मोजणार् या आंबडकेरां या भगं्याला न िशवणार् या महार जातीचा िन पिरयाला न 
िशवणार् या एझवुा अ पृ यांचाही या िश यांत िन पापात प्रा तीचा अधार् वाटा राखून ठेवलेला आहे!  
३) वरील सवर् िववेचनाव न हे यानात येईल की, ज मजात जातीभेदातील सवर् हािनकारक प्रवृ तीचे. 
मळू मानीव िन पोथीछाप अशा ज मतः लटकाव या जाणार् या उ चनीचतेत आहे. पूवीर् के हा तरी ही 
जातीजाती या वा यास आलेली उ चनीचता आिण यापासनू प्रसवले या या पशर्बंदी, रोटीबंदी, बेटी 
बंदी प्रभिृत ढी या पु कळ अशंी उपयुक्त िन अपिरहायर्ही ठरले या असतील, जातीभेद हा बर् याच अशंी 
लाभकारकही झालेला असेल, पण आप यापुढे आज तो पूवीर्चा प्र न नाही. जातीजातीत मानली जाणारी 
ही ज मजात उ चनीचता आज प्रकट गणुां या कसोटीने सपशेल खोटी िन हािनकारक ठरत आहे आिण 
त ज य पशर्बंदी, वेदोक्तबंदी, रोटीबंदी, प्रभिृत ढी िहदंसुघंटनास आज अ यंत घातक ठरत आहेत. 
प्रकट गणुांव नच उ चनीचता आज ठरिवणे या य िन िहतकारक झालेले आहे. आज या जातीभेदातील 
सवर् अिन टांचे मळूच असलेली मानीव उ चनीचतेची भावना तेवढी उ चाटून टाकली की या जातीभेदाचा 
िवषारी दातच उपट यासारखे होणारे आहे.  
४) जर हे ज मजात उ चनीचतेचे खूळ उखडले आिण पशर्बंदी, रोटीबंदी, बेटी बंदी या या आज 
जातीभेदा या आधारभतू ढी आहेत या तोड या तर मग जो जातीभेद उरेल तो िवषारी दात पाडले या 
सापासारखा बहुतांशी िनजीर्व िन िन पद्रवी होऊन पडलेला असेल. आज अशी कुळाकुळांची उपनावे 
िनराळी आहेत, तशीच ही जातीची नावे िन यांचे गट िजवंत रािहले तरी उपद्रवी राहणार नाहीत. कारण 
ब्रा मण जातीचे नाव जरी ब्रा मण रािहले तरी जर या या प्रकट गणुापलीकड े यास ज मजात े ठ व 
िकंवा ज मजात िवशेषािधकार उरले नाहीत, तर या गटाने वतःस जु या ऐितहािसक परंपरेपुरते 
ब्रा मण हणिवले काय िन न हणिवले काय जवळ जवळ सारखेच. महाराची ज मजात अ पृ यता 
िनघाली, तो आप या गणुाप्रमाणे कोणताही धंदा क  शकला, समाजात इतरांप्रमाणेच वाव  लागला, 
याला इ ट या यासह जेवू लागला, मनात आले तर वेदिव येपासनू वाटेल या िव येपयर्ंत िशक याची 



आडकाठी या या प्रकरणी उरली नाही, जात हणनू कोणताही कमीपणा याला भोगावा लागला नाही, 
तर या जातीने वतःस महार जातच हणिवले तरी आिण यां या जातीचे सघं क न यां या 
पात्रतेप्रमाणे इतर कोण याही नागिरका या समानतेने िमळावयास हवेत ते आपले अिधकार 
िमळिव यासाठी िकंवा या जातीतील िशक्षणािदक सधुारणा िन यांचा िवकास कर यासाठी या सघंाने 
प्रय न केले तरी यात िहदंसुघंटनास आज या मानाने िवघातक असे फारसे काही उरणार नाही. असे 
केवळ नांवापुरतेच, कोणताही ज मजात अिधकार नसलेले, पण जात मानणारे जातीसघं हणजे 
जवळजवळ वगर् सघंच होत.  
आमचे उपनाव सावरकर, िकल करांचे िकल कर. नुसती उपनावे िभ न आहेत हणनू आम या कुळांचा 
काही वाद होत नाही. पण सावरकरां या कुळात ज मलेला मनु य हटला की तो ती परीक्षा उतरो वा न 
उतरो, बॅिर टर समजनू ते अिधकार याला िमळालेच पािहजेत, आिण िकल कर कुळातील प्र येकाने 
याला या धं याची आवड वा पात्रता असो वा नसो, याने लोखंडी नांगरांचाच कारखाना काढला पािहजे, 
असा ज मजात िनयम केला की भांडणाला आरंभ झालाच. समाजाची हािन झालीच हणनू समजावे! 
आज जातीभेदाने जी हािन िन वमैन ये माजतात, ती अशा केवळ मानीव ज मजात उ चनीचते या 
िविश टािधकारांनी आिण िविश ट यंगांनीच काय ती माजतात. कोण याही जातीला ित या प्रकट 
गणुांपलीकडे कोणतीही िविश ट उ चता वा नीचता िचकटिवणे बंद झाले की मग वतःस कोणी ब्रा मण 
हणिवले काय िकंवा महार हणिवले काय, ब्रा मणसघं थापला काय, महारसघं थापला काय, को या 
कुळाने वतःला सावरकर हणिवले काय िकंवा िकल कर हणिवले काय, हे िजतके िन पद्रवी, जवळ 
जवळ िततकेच िन पद्रवी होणारे आहे.  
इतके िववेचन एकदा यानात ठेवले, की मग या सकं्रमणकालापुरते जा यु छेदक पक्षाने जातीसघंािवषयी 
काय धोरण ठेवावयाचे ते ठरिवणे पु कळच सलुभ होते. ते कसे हे आता थोडक्यात पाहू.  
सकं्रमणकालात जातीसघं हे एक अपिरहायर् अिन ट आहे  
जा यु छेदकांनी एक मखु्य गो ट जी यानी ठेवली पािहजे, ती ही की या सकं्रमणकालात आणखी शंभर 
वष तरी जातीसघंही मोड हणताच मोडून जाणारे नाहीत. ती आप या मागार्तील एक अिन ट िन प्रचंड 
ध ड आहे. आिण तो पहाड कुदळी या धावासरशी उ मळणे दघुर्ट. याला बोगदे पाडणे मात्र यात या 
यात सलुभ. ते एक अपिरहायर् अिन ट (Necessary Evil) कसे, ते सिव तरपणे या लेखा या 
अवकाशात सांगणे अशक्य. पण काही मखु्य कारणे उ लेखू.  
पिहले कारण - जोवर बहुतेक जातींचे जातीसघं आहेत तोवर उरले यांना ते टाळणे दघुर्ट िन हािनकारक 
होते. उदाहरणाथर्, वै यसघं घ्या. ब्रा मणसघं ब्रा मण िव या यार्ंना साहा य देणार. सार वत सघं, 
भावसार सघं, प्रभ ूसघं, काय थ सघं हे या या िव या यार्ंना सहा य देणार. आता वाणी जाती या 
त णांनी अगदी िशक्षणासाठी देखील कोणा या दारी जावे ? िजथे जातील ितथे तो सघं हणणार 
‘आम या जातीपुरती ही िश यवृ ती!’ अशा ि थतीत वाणी िव या यार्ंची कुचंबणा जर टाळणे तर यां या 
जातीचा सघंिटत सघं अपिरहायर् होतो. िच पावनाचा सघं आजवर हण यासारखा न हता. पण कर् हाड,े 



सार वत, देव खे, वै य, िशपंी, हावी, मराठा प्रभिृत इतर बहुतेक जातीचे सघं अस याने िच पावनां या 
िविश ट उणीवा िन प्र न सोडिव यासाठी यांनाही, िनदान िशक्षण साहा यकािदक व पाचा तरी, सघं 
काढणे अपिरहायर्च होवून बसले!  
दसुरे कारण - आज तरी जातीसं था अगदी बद्धमलू िन िजवंत. प्र येक जातीला ज मतः क्रमबद्ध 
उ चनीचता लटकलेली. यामळेु यां या िहतािहतांचे प्र न यां यापुरतेच असे काही उरतात. उदाहरणाथर् 
महारािदक अ पृ यांचे. अ पृ यतेचा बट्टा यांनाच नडणार. तो उ चाटणे तर या िविश ट यंगा या 
िनराकरणाथर् यांचाच सघंिटत सघं जो य न क  शकेल तो दसुरे सघं कसा करणार ? गाडीवा यांची 
िविश ट दःुखे जशी गाडीवाला सघंच यक्तवू िन प्रितका  शकतो, तसे दधुवाला सघं क  शकणे दघुर्ट. 
महारां या मलुांना सरिमसळ बसिवणे वा िनःशु क घेणे ही सोय जर करायची तर या प्र नापुरती ‘महार 
जात’ मानावीच लागणार! अ पृ यांतही चांभारांची दःुखे यातही िनराळी! कारण यांचा धंदा, ि थती, 
थान (position) ही िनराळी! भगं्यांची जातीिवषयक दःुखे िन उणीवा िनरा या. वेदोक्ताचा अिधकार 
िमळिवणे हा मरा यापुढील या य प्र न, याला मराठा सघंच हवा. मनु य वभाव पािहला तर 
ब्रा मणसघं तो प्र न सहसा कशास िन कसा सोडवील ? ि त्रयां या अडचणी सोडवाय या तर त्रीसघं 
हवा! जातीची जातवार अशीच काही िविश ट दःुखे, उणीवा िन आव यकता जोवर िव यमान आहेत तोवर 
या या िवशेष प्र नापुरते तरी ते ते ज्ञाितसघं काढून झटणे अपिरहायर्च ठरते. जातीिवषयक अशी 
कोणतीही िविश ट उणीव, अ याय वा आव यकता जसजशी नाहीशी होत जाईल, सार् या जाती एका 
पातळीत जसजशा येतील, हणजेच या मानाने जातीिविश ट िवषमता घटून जातीभेद िढलावेल 
यामानानेच काय ते ते सघं वयमेवच अनाव यक ठरत ठरत मरणा या दारी बस ूलागतील, तोवर 
नाही.  
ितसरे िवशेष मह वाचे कारण - या अपिरहायर् अिन टातही सदुवाने जी एक इ ट प्रवृ ती बीज पाने बसते 
ितचा, िवषाचा औषधास तसा, चाणाक्षपणे करता आ यास सघंटनासही पु कळ उपयोग क न घेता येतो. 
वाईट जर मळुातच टाळवत नसेल तर यातूनच जे काही काढता येईल ते चांगले िनवडून काढणे भाग. 
या यायाने जातीसघंा या नावे आज आप या िहदंसुमाजात िनदान या या गटांची तरी जी सघंटना 
होवू शकते तशी सबळ, सहज िन स वर इतर कोण याही नावाने अजनू होऊ शकत नाही. आ ही एका 
रा ट्राचे वा एका धमार्चे, या भावनेपेक्षा आ ही अमकु एक जातीचे हीच भावना आज आप या 
को यविध सामा य जनतेस अ यतं िचवट, जा व य, लोकसगं्राहक आहे. ज मापासनू उठ याबस या, 
खातािपता, ना यागो यात बारसे. त ेबारा या पयर्ंत या सवर् धमर्कायार्त जातीचा संबंध पदोपदी, जातीची 
जाणीव क्षणोक्षणी धािमर्क अथीर्च येत रािह यामळेु िहदंूं या अभर्कापासनू तो अितवदृ्धांपयर्ंत आपण 
ब्रा मण, वाणी, वा महार हीच काय ती लोकसगं्राहक भावना अ यंत प्रबळ िन सवयीने रोमारोमांत 
िभनलेली आज तरी आढळते. यामळेुच वाणी जातीचा सघं हटला की अगदी खेडगेावातील मागासले या 
वा याला देखील यांचे मम व - आपला यात िहतसबंंध आलाच आला की ती  जाणीव कोणताही प्रचार, 
प्रय न न करता आज आपोआप जागनू उठते. तसे मम व अ याप को यवधी सामा य जनतेत िहदंसुघं 



वा रा ट्रसघं या नावाने झोपडीझोपडीतून चेतिवले तरी चेतिवले जात नाही. ही धडधडीत व तुि थती 
नाकारणे मखूर्पणाचे होईल. आंबेडकर हणताच गावोगावचा महार यांना पाहावयास येतो, तो ते बॅिर टर 
हणनू न हे. तर महारांतले बॅिर टर हणनू - ‘आम या जातीचे’ हणनू! हीच प्रवृ ती ब्रा मण ते 
भगं्यापयर्ंत. आ ही वै य पिरषदेला सगंमे वरास गेलो. पाहतो तो अगदी अडाणी खेडवळ हातारे 
वाणीसदु्धा ितथे सोप काराने भाड े वतः खचूर्न आलेले! पण िहदं ूपिरषद वा िहदंी पिरषद हणनू जर ती 
भरती तर यातील शेकडा पाउणशे खेडवळ वाणी भाड ेिदले असते तरी येते ना, असेच होते!!  
ब्रा मणां या अगदी शेजारी असणार् या मरा यांचे एकमेकांना आज या ि थतीतही लाक्षिणकपणे न हे तर 
अक्षरशः सोयरसतुक नसते. पण दोन िप यांपूवीर् कलक यास गेले या िन त डही न पािहले या ब्रा मण 
मरा यांशी यांचे रक्तबीज सोयरसतुक, प्रभिृत िनकटचे िहतसबंंध असतात. अस ूशकतात. अशा ि थतीत 
यक्ती जातीशी रोटीबेटी सबंंधे घट्ट बांधलेली, पण प्र येक जात दसुर् या जातीपासनू रोटीबंदी -बेटीबंदी 
प्रभिृत खंदकांनी दरुावलेली. काही प्रकरणी एकमेकांचा पशर् देखील, मद्राससारख्या प्रांती दशर्नसदु्धा व यर्!! 
अशा पिरि थतीत िहदंरुा ट्र सघंिटत करणे तर एकदम यिक्त यिक्तशी जोडणे महादघुर्ट, जात जातीशी 
जोड यापुरते नवे दवेु पाडणे यात या यात प्रारंभी सुलभ. लोकसंग्रह प्रथम जातीसघंानीच सहज 
साधणार. न या पद्धतीचे जातीसघं जे आज पटापट नको हटले तरी आपोआप उपजत चालले आहेत 
आिण िहदंसुघं बळेबळे उभारावे लागत आहेत याचे हेच कारण.  
उपजातीसघं हटला तरी काही पोटभेदांना आळा पडणारच.महाजातीसघं हटला की, उपजातींना एकजीव 
कर याची प्रवृ ती वाढणारच. कारण सघं हणजे आंकुिचतपणास नाशणारी प्रविृ त. ब्रा मण महासभा वा 
अिखल ब्रा मणसघं िनघाला की ब्रा मणांतील पोटभेद नाशू पाहतो, िततक्या मानाने सघंटन वाढिवतो. 
भावसार क्षित्रयसघं िनघाला की, नामदेव, कोकण थ, देश थ, शाक्त, वै णव, िशपंी, रंगारी पोटभेदांची 
एकीकरणिक्रया चाल ूकरतो, या मानाने सघंटन वाढिवतो. वै यसघं िनघाला की, सगंमे वरी, पाटणे, 
नावकरी वाणी कोण या तरी एका सतू्रात गोवून िततक्या पोटजाती एकजीव क  पाहतो. यामानाने 
सघंटन वाढिवतो. या टीने पािहले असता या जातीजातीं या महासघंांनीच जर यांचा योग्य उपयोग 
क न घे याची दक्षता ठेवली तर िहदंसुघंटना या रा ट्रमिंदराकड ेचढत जा या या पायर् या क न सोडणे 
फारसे दघुर्ट नाही. पोटजातीभेदांची आकंुिचत विृ त नाश करीत करीत हे जातीमहासघं या सघंटक 
प्रवृ तीला लक्षाविध िहदंमू ये उ पादन करतात. याच यापकपणा या प्रविृ तबळे िहदंसुघंटनाची क्षमता 
िन शक्यता अिधकािधक वाढत गे यावाचून राहणार नाही - जर या या जाती यांचे सकुाण ू याच 
िहदंसुघंटक येया या िदशेने प्रथमपासनूच बळकट रोखून धर या या य नात आ ही िढलाई केली नाही 
तर!  
चौथे कारण - या योगे हे जातीसघं सकं्रमणकालात अपिरहायर् होवून बसतात ते हे की यां या वारेच 
सलुभतरपणे साधु शकणारी काही उपयुक्त काय आहेत. उदा. जातीतील िशक्षण िहदं ु
िव याथीर्साहा यकसघं काढला तर िकंवा रा ट्रीय िशक्षणसघं काढला तर रा ट्राची तळमळ लागले या अशा 
गावोगाव या दहा पाच यिक्त काय या ते साहा य दे यास पुढे येतात. कारण इतर शतावधी खेडवळांना 



रा ट्राची जाणीव नाही सारखीच. पण महार िव याथीर् सघं, कुणबी िव याथीर् सघं िकंवा भडंारी जाती या 
िशक्षणाथर् सघं काढा, की मागसले या अस या तरी या या जाती या बायाबाप यादेखील याला 
साहा य दे यास अिधक त परतेने पुढे येतात! हा रोखठोक अनुभव. कारणही प टच. यां यात 
जातीधमार्ची िशकवण जशी आई या दधुासहच पाजलेली असते, तशी अजनू रा ट्रधमार्ची नसते. ती 
रा ट्रधमार्ची िशकवण यां या रोमरोमी िभनतो. िशक्षणविृद्ध, आरोग्य, दा ला आळा इ यादी िक येक 
सधुारणांना लागणारे म िन पैसे - जे रा ट्रसभे या वा िहदं ुसभे या नावाने कधीही अ याप उकळता 
येत नाहीत. ते सदु्धा सहजी िमळतात. पोटजातीतील रोटीबंदी, बेटीबंदी, मोड यातही या जातीमहासघंांचा 
उपयोग अ यािधक होतो. भावसार महासभेने िशं यांतील पोटजातीत लग्ने कर याचे ठराव करता करता 
ती ती लग्ने होवू लागली हे प्र यक्ष आजचेच उदाहरण पहा. तसे िहदंमुहासभे या वा जा यु छेदक 
सघंा या ठरावाने झटपट बेटीबंदी तोडणे शक्य झाले नसते. कारण िहदं ूमहासभा काय असते हे या 
शताविध अडाणी िशं यांना मािहत नाही, यांनाही िशपंी जातीचा सघं काय ते चटकन कळते, हणनूच 
याचे मम व वाटते. महारांनी ढोरे ओढू नयेत. असा महार पिरषदांतनू ठराव झाला, ते हा गावोगावी 
कोकणात यांची पैशाची हािन होत असताही िन पु कळ छळ झाला तरी, शेकडो महारांनी ढोरे ओढणे िन 
मतृमांस खाणे सोडले आहे. रा ट्रसभे या ठरावाने तो पिरणाम आज िततक्या झपा याने झाला नसता, 
सारांश िशक्षणाची वाढ होवून शताविध पोटजातीतील रोटीबंदी, बेटीबंदी तुटून, गदळ चाली सटूुन, 
को यविध िहदंूंना या या मयार्िदत प्रमाणात का होईना, पण सघंिटत िन सधुारलेले कर या या कायीर् 
या जातीमहासघंांचा उपयोग यात या यात आज अिधक होतो, आिण या टीने समाज अिखल 
िहदंसुघंटना या जवळजवळ आणनू सोडला जातो. या तव सदु्धा हे जातीसघं आज अपिरहायर्च ठरतात.  
अथार्त ्जातीसघं हे जा यु छेदना या मागार्तील सु ं ग असले तरी, कुशलपणे उपयोग क न घेतला तर 
आिण दसुरे तसे साधन जवळ नाही तोवर यांचाच जो काय होईल तो उपयोग क न घेणे अपिरहायर् 
अस यामळेु, याच जातीसघंा या सु ं गानी जातीभेदाचाही पाया िखळिखळा कर याचे कायर् पु कळ 
प्रमाणात साधता ये यासारखे आहे - साधून घेणे भाग आहे.  
जा यु छेदकांचे जातीसघंािवषयीचे धोरण कसे असावे ?  
येथपयर्ंत केले या िववेचनानंतर आता शेवटी िदग्दशर्नापुरते जातीसघंािवषयीचे धोरण ठरिवताना कोणचा 
कायर्क्रम अनुसरावा ते दाखिवले असता, तसेच का करावे ते समजनू येईल.  
१) पिहली आव यक गो ट ही की, कोण याही जातीसघंाशी कसलाही सबंंध न ठेवणारे असे जा यु छेदक 
मडंळ शक्य या या नगरग्रामी थापावे. यातील सभासदांनी प्रकटपणे आपली िहदं ुहीच काय ती या 
पुढची जात न दवावी. िशरगणतीत सरकारी कागदातही पोटजात मानू नये. िलहू नये. आ ही असेच 
करतो. पशर्बंदी, रोटीबंदी प्रकटपणे नावे छापून तोडावी. सहभोजनांचा सारखा धुमधडाका उडवावा. 
पूवार् पृ यां या घरी प्रकटपणे नावे देवून जेवावे. व छतेचे बधंन तेवढे पाळणे आव यक.  
२) आपण कोणताही जातीसघं थाप ूनये. कोणतीही जात आजची आपली जात हणनूच मान ूनये. - 
सांग ू नये. परंतु आपण ज मलो अमक्या कुळात हे जसे सांगणे अनाके्षपाहर्. तसेच आपण ज मलो 



अमक्या जातीत हे सांगणेही अनाके्षपाहर्. ते नाकारणेच हा या पद! मी रा ट्रवादी असलो तरी कोण या 
गावी ज मलो हे िवचारता ‘िहदंु थानात’ हे सांगणे हा या पद. भगरूगावी ज मलो हेच सांगणे युक्त, 
स य, अनाके्षपाहर्. तसेच ज मलो िच पावन कुळात हेही सांिगतलेच पािहजे. तो इितहासच आहे. कारण 
माझ ेवाडवडील िच पावनात मोडत हे नाकारणेच अशक्य! मी वतः िच पावन जात मानीत नाही, पण 
वडील मानीत, ते हा मी ज मलो िच पावन जातीत, पण आता मनाने आहे िहदं ुजातीचाच काय तो, हेच 
ठाण घेतले पािहजे. याचप्रमाणे मी जरी वतः जातीसघं न काढला तरीही जोवर काही प्र न िन वळ 
िविश ट जातीपुरतेच सोडिवणे िहदंसुघंटना या टीनेच अपिरहायर् आहे. तोवर या प्र नांपुरती 
जातीपातीची जाणीव मला ठेवलीच पािहजे. सकं्रमणकालापुरता जातीभेदाचा िन जातीजातीचा उ लेख 
करीत गेलेच पािहजे. अ पृ यता काढणे तर अ पृ य जातींचा उ लेख केलाच पािहजे. सहभोजनात सवर् 
जाती सरिमसळ बस या हे िसद्ध कर यासाठीच, जाती मोड यासाठीच, सहभोजकांना वतःची स याची 
जात नसली तरीही यांची नावे छापताना यांची ज माची मानीव जात कोणती ते ब्रा मण ‘मराठा’ 
‘महार’ इ यादी नाव यापुढे कंसात घातलेच पािहजे, ते िवसगंत नाही, इतकेच न हे तर तसे आप या 
ज मा या मानीव जातीचे नांव न सांगणे हा िन वळ श द छल होणारा आहे. याच कारणासाठी आिण 
वर केले या जातीसघंा या अिन टतेतही जो इ ट घटक आहे. याचा जा यु छेदनाकडचे उपयोग क न 
घे यासाठी जा यु छेदकांनी सवर्च जातीसघंाशी सवर्तोपरी असहकार करणे, चुकीचे िनरथर्क िन अनथर्कही 
होणारे आहे.  
३) सवर्च जातीसघंाशी सवर्तोपरी असहकार क  नये, असे जे वर हटले याचाच अथर् असा की, काही 
जातीसघंाशी सवर्तोपरी असहकार िन काहीशी काही अशंी सहकार केला पािहजे. ती िनवड कशी करायची 
? तर याची अगदी चोख कसोटी अशी -  
४) आज असले या जातीसघंात काही वतः या जातीचे ज मजात उ च व गाजिव यासाठीच िनिमर्लेले. 
याम ये जातीभेदो छेदक मताचा उघड पुर कार करणार् यांना िन सहभोजनािदक आचारांनी प्र यक्षपणे 
जातीभेद प्रकट वतर्नात तोडणार् यांना, ते यां या जातीचे असले तरी आपले ते वतर्न वातं य 
गमाव यावाचून जाता येणार नाही. असे असले तर मात्र अशा या जातीसंघाशी जा यु छेदकांनी 
कोणताही संबंध ठेवू नये. उदाहरणाथर् एखा या िलगायतसघंाने भगं्यांसह वा ब्रा मणांसह असो, पण 
िभ न जातीशी जेवले यांना बिह कार घालणे, अ पृ यांना न िशवणे, मिंदर प्रवेश न क  देणे, इ यादी 
िनयम केले असले आिण ते वतः न पाळणारांना तसे पाळणे भाग पाड याचा, नाही तर सभासद व र  
कर याचा हट्ट धरला असला तर अशा जातीसघंाशी जा यु छेदकांना के हाही िन कसलाही सबंंध ठेवता 
येणार नाही!  
५) पण सदुवाने जातीसघंाचा दसुरा एक वगर् आहे. उदाहरणाथर् गे या दहा वषार् या िहदंसुभे या प्रचाराने 
उ प न झाले या सघंटक वातावरणात वावरणार् या या र नािगरी िज यात जे अलीकडचे िनघाले या 
वै यसभा िन मराठा िशक्षणसघं या दोन जातीसघंाना घेव.ू प्रथमतः या दो ही सघंांम ये सहभोजनांतून 
भगं्यांसह सदु्धा प्रकटपणे जेवणारे िन जातीभेद तोड याचा िन प्र यक्ष वैयिक्तक आचारांना कोणतीही मरुड 



घाल याची आव यकता न पडता िकंवा यां यावर वा कोणावरच तसे बंधनही सघंाकडून घातले न जाता, 
या जातीसंघाचे सभासद होता येते. कायर्कारी मडंळातही असे जा यु छेदक िनवडून येतात. दसुरे की, 
यासघंाची सभासदपणाची प्रगत याख्या इतकीच आहे की, जो वाणी कुळात वा मराठा कुळात ज मला, 
तो, मग तो आज आता जातीभेद मानीत असो वा नसो िकंवा वाणी वा मराठा ही जात लावीत असो वा 
नसो - तो तो सभासद होऊ शकतो. िततकी अट मानणे जा यु छेदक वाणी वा मराठा सघंटकास 
िवसगंतपणाचे वाट याचे काहीच कारण का नाही, हे मागे या लेखात सांिगतलेच आहे. ितसरे की, हे सघं 
अनेक पोटजाती मोडून यां यातील रोटीबंदी बेटीबंदी तोड यास अनुकूल आहेत. या या जातीत िशक्षण 
प्रसरिवणे, यसने, खिचर्कपणािदक दगुुर्ण घालवणे, या या जातीला ित या प्रकट गणुानु प अिधकार 
जर इतर जातीं या वा सरकार या दरुाग्रहाने वा उपेक्षेने िमळत नसतील तर ते िमळिवणे, जातीवर जात 
हणनू होणारे िविश ट अ याय रोखणे, इ यादी अनेक उपयुक्त, या य िन िहदंसुघंटनानुकूल कायच ते 
सघं बहुतांशी करीत आहेत. इतर जातीवर कुरघोडी कर याचे वा वतःला आप या प्रकट गणुांहून अिधक 
असे कोणतेही िविश टािधकार न मानणारे असेच यांचे बहुतांशी धोरण आहे.  
अशा जातीसंघाशी जा यु छेदकांनी सहकायर् करणेच उपयकु्त. आप या जा यु छेदक मतांना, प्रचाराला िन 
प्रकटपणे केले या सहभोजनािदक जा यु छेदक आचारांना कोणतीही मरुड घालावी न लागता, जर केवळ 
ज मलो या जातीत येव याच एका कसोटीने या जातीसघंात या जाती या जा यु छेदकास जाता येत 
असेल, तर या जातीसघंाचे सभासद हो यासही जा यु छेदकांना काही हरकत नाही. इतकेच न हे तर या 
जातीसघंात अस या जा यु छेदक सभासदांची इतकी सखं्या होईल िततके उलट चांगले.  
उदाहरणाथर् रोटीबंदी तोड याचीच गो ट घ्या. वर वानगीसाठी िदले या वा िज यातील वै य पिरषदेत वा 
मराठा पिरषदेत न हे तर िच पावन सघं पिरषदेतही जेवणावळीम ये या जातीसघंाचे सवर् सभासद िन 
पाहुणे सरिमसळ बसिव यात येतात. आता, यात अगदी उघडपणे अनेक वेळा महार भगं्यांसहसदु्धा 
जेवलेले प नास पाउणशे तरी वाणी वा मराठे वा िच पावन नेहमी असतात. पण यावेळी यािवषयी 
कोणताही अडथळा येत नाही. हणजे अ पृ यांनासदु्धा इतर कोण याही जातीसह जेवला असता वाणी वा 
मराठा वा ब्रा मण जातीबिह कायर् होत नाही. रोटीबंदी ही काही जातीचे लक्षण वा कतर् य रािहले नाही, 
असेच िसद्ध झाले. जा यु छेदना या मागार्तील इतर जातींसह जेव यापायी पडणार् या बिह कारा या घातक 
ढीस अप्र यक्षपणे म  घातले - या मानाने ती ती जात िहदंसुघंटना या येयाकड ेअगे्रसरली. हे कायर् 
या अथीर् काय थोड ेझाले ? तीच गो ट शुद्धीची. शुद्धीकृत वाणी वा मराठे वा ब्रा मण या या जातीतच 
न हेत, तर जाती पंगतीत सामावून घे यास या पिरषदेतून मळुीच आडकाठी कर यात येत नाही. 
शुद्धीकृतांना पंगितपावन क न घेता येते. आता जातीभेदा या रोटीबंदी, शुिद्धबंदी सारख्या बे याही या 
प्रगत िन सजू्ञ ज्ञाितसघंांनी तोड या या अथार्तच यां यात जा यु छेदक मता या जातभाईची मह वाची 
सखं्या होती, ते सघंटक वाणी वा मराठे वा ब्रा मण या या सघंात सभासद होवून गेले हणनूच काय 
ते होय. या जातीसघंांशी तापट असहकार पुका न गेलेच नसते तर जातीसघं जगता तो जगताच, पण 
उघड तो असा प्रगतही न होता, हे अगदी उघड आहे. ते हा अशा दसुर् या प्रकार या जातीसघंात आपली 



शक्य तो बहुसखं्या करावी. आप या जातभाईना केवळ मानीव अशा ज मजात हणिवणार् या 
उ चनीचते या घातक भावनांपासनू िन जातीभेदांतगर्त पशर्बंदी, रोटीबंदी, प्रभिृत दु ट ढीपासनू मकु्त 
करिव याचा य न जातीसघंातही घुसनू करावा, आिण अशा रीतीने वतंत्र जा यु छेदक सघंाने बाहे न िन 
जातीसघंातही घुसनू आतून असा दहेुरी मारा जातीभेदावर चालवावा हेच इ ट. िवशेषतः आज जे 
प्रगितिप्रय ज्ञाितसघं आहेत, या या सघंात बहुमताचे मन अशी एक प्रितज्ञा मखुबंधातच 
(मेमोरँडमम येच) घाल यास वळवावे की हा ज्ञाितसघं, केवळ ज मानेच काय ती कोणतीही जात उ च 
वा नीच ठरते असे मानीत नाही. प्र येक जातीची वा यक्तीची योग्यता ित या ित या प्रकट गुणाव नच 
ठरली जावी आिण आपला गणुिवकास कर यास प्र येक जातीस समसमान सिंध दे यात यावी.’  
र नािगरी या िच पावनसघंाने जसे आपले वरील प्रकारचे धोरण प टपणे िनदिशले आहे तसेच प्र येक 
प्रगत जातीसघंाने प्रिसद्धपणे मखुबधंात न दनू टाकावे. या या ज्ञाितसघंाचे मन वरील प्रितजे्ञस अनुकूल 
कर यासाठीच आिण या या ज्ञाितसघंाकडूनच पोटजाती मोडून पशर्बंदी, रोटीबंदी प्रभिृत ढींची जाणीव 
नाहीशी क न, िशक्षणािद उपयुक्त कायच तेवढी करवून घे यासाठीच अशा प्रगत ज्ञाितसघंातून या या 
जातीत ज मले या आम या जा यु छेदक पक्षा या िहदं ूबधंुंनी अव यमेव जावे, इतकेच न हे तर बहुमत 
होईल िततक्या सखं्येने जावे आिण आप या अ य जातीभाईंचे मन जा यु छेदनास अनुकूल क न घ्यावे.  
आज िविधमडंळातून जातवार जागा राखले या आहेत, या नस या तर बरे झाले असते. पण या अथीर् 
आहेत या अथीर् महारां या जागी कुणी अजागळ प्रितिनधी जावून बस ू दे यापेक्षा, राखीव मरा यां या 
जागी एखादा अडमठुा घुस ूदे यापेक्षा द डकर, जाधवराव, काजरोळकर, बाळू, राजभोज प्रभिृत जातीभेदांना 
न मानणार् या मडंळींपैकीच कोणी तरी असणे या जातीभेदो छेदना या टीपुरते अिधक िहतावह आहे हे 
उघडच आहे. पण महारांसाठी जागा, मरा यांसाठी जागा, या श दानंा वीका न उभे राहणे हणजे 
जातीभेद काही अशंी तरी मानणे आहे, अशा शाि दक बागलुबोवाला िभऊन जर जा यु छेदक हणिवणारे 
आंबेडकर, राजभोज, जाधवराव, द डकर या जागांवर बिह कार टाकू लागले, तर या जागा अगदी कट्टर, 
अयोग्य िन आडमठेु ज्ञाितिन ठ बळकावतील! आिण श दासाठी आपण अथार्चाच गळा काप यासारखे 
होईल! अशावेळी जातीं याच नावे िविधमडंळात जा यु छेदाकांनी घुसावे िन या राखीव जातीिन ठतेची 
प्रथा नवीन घटनेत तोडून टाकवावी - िविधमडंळा याच हाताने! हेच इ ट िन बुिद्धमानपणाचे न हे काय ? 
तीच नीित जातीसघंा या प्रकरणी तंतोतंत लाग ूआहे!  
ज्ञाितसघंातून जा यु छेदक बहुमत होत रािहले की, पशर्बंदी, बेटीबंदी, रोटीबंदी प्रभिृत आजची 
जातीपातीची लक्षणे न ट होतील. कुणी काही खावो, कुणासगेंही खावो, याची जात जात नाही ही नवी 
भावना जातीसघंातच ढावेल. कोणतीही जाती ज मतःच केवळ उ च वा नीच नाही ही प्र येक सघंाची 
प्रितज्ञा होईल, हणजेच जातीभेदाचा िवषारी दात उपटला जावून सार् या जाती एकत्र िशवणे बसणे उठणे 
खाणे िपणे - राहणे क  लाग यामळेु शेवटी नावानेच काय या या जाती, उपनावाप्रमाणे काही काळ 
चाल ूराहतील आिण अिखल िहदं ूसघंा या सघंटक शाखा होऊन पडतील. - (िकल कर, माचर् १९३७)  
  



१७. िच पावन िशक्षण साहा यक सघं 
िन बॅ. सावरकर 

र नािगरीस िच पावन िव या यार्ंस िशक्षणाचे कायीर् साहा य दे या तव एक सघं गे या पाड यास थापन 
झाला आहे. वा तिवक पाहता या िज यातच, देव खे सघं, कर् हाड ेसघं, मराठा समाज वगरेै जातीपातीचे 
अनेक सघं आहेत. िहदंु थानभर द्रिवड सघं, सार वत सघं, रजपूत सभा, जाट सभा, महार मडंळे, 
चमर्कार मडंळे, ब्रा मण सभा, क्षित्रय महासभा, वै यसभा, िशपंी सभा, हावी मडंळ, मातंग महामडंळ 
अशी, जाती अनंत तशी जाती मडंळेही अनंत पसरलेली आहेत, यातच हा लहानसा िच पावन सघं 
र नािगरीसारख्या कोपर् यातील एका नगरात थापला गेला असता तर या नगराबाहेर क्विचत याची 
फारशी िवचारपूसही आज तरी कोणी केली नसती. परंतु र नािगरीचे नाव आज सार् या देशभर 
जा यु छेदक सामािजक क्रांतीचे कद्र हणनू दमुदमुत अस यामळेु आिण या आंदोलनाचा देशभर 
नावाजलेला बॅ. सावरकरांसारखा पुढारी या िदवशी या सभेस उपि थत अस यामळेु या लहान सभेचा 
बराच मोठा गाजावाजा महारा ट्रभर हो याचा सभंव होता. या सभेचे अ यक्षही आप या प्र यही या 
यवहारात प्रकटपणे ज मजात जातीभेदाचे सिक्रय उ चाटन करणारे येथील लोकिप्रय िन प्रमखु अिधकारी 
िसि हल सजर्न डॉ. साठे महाशय हे होते आिण सधुारक पक्षातील इतरही नामांिकत सपंादक,वकील, 
प्रसारक अशी िक येक ठळक मडंळीही ितथे उपि थत होती. यामळेु ज मजात जातीभेदा या उ छेदाचे 
त घेतले या या पक्षाने िच पावन सघंासारख्या एका जातीिन ठ सघंात भाग घेतला तरी कसा ? अशा 
बुचक यात महारा ट्रातील बर् याच मडंळींनी पडावे हे अगदी साहिजकच आहे. या तवच दे. भ. बॅ. 
सावरकरांनी या िदवशी या आप या भाषणात अशा ज्ञाितिविश ट सघंांनी, सवर् जाती मोडून एक सघंिटत 
िहदं ूजातच तेवढी उरतो आिण ज मजातपणा या उ चनीचतेचा सवर् वी नायनाट होऊन यक्ती या प्रकट 
गणुांवरच काय ती ितची योग्यता अवलिंबतो, मध या सकं्रमण कालात काय धोरण वीकारावे आिण या 
सघंाशी काय अटी िन जा यु छेदक सधुारकांना सहकािरता किरता येईल याचेच ताि वक िववेचन केले 
होते. ते यांचे भाषण इतके िनभीर्ड, त विन ठ आिण वक्तृ वशाली झाले की सनातनी आिण 
सधुारकां या अशा उभय पक्षातील प्र येक सबुुद्ध ब्रा मण ‘साधु! साधु!’ हणत या भाषणाची वाखाणणी 
करताना आढळत होता. या भाषणाचा सारांश महारा ट्रसही कळावा हणनू आ ही तो येथे प्रिसद्ध करीत 
आहोत. ते हणाले -  
आ ही ज मजात जातीभेदाचा उ छेद क  हणतो हणजे काय हणतो हे नीट लक्षात घ्या. प्र तुत या 
जातीभेदात ज मजातपणा हा. इतका हािनकारक नाही की िजतका या ज मासहच अगंी गुण नसताही 
या या यक्तींवर बसणारा उ चनीचतेचा छाप आिण ितला याप्रमाणे िविश ट अिधकार िकंवा 
अवहेलना ही आहे. िक येक गो टीत ज मजातपणा टाळता येणे शक्यच नाही अव यही नाही. मी 
सावरकर कुळात ज मलो, माझ े हे िमत्र जोशी कुळात ज मले. हे मला नाकारता येणेच शक्य नाही. 



सावरकर वा जोशी कुळ िच पावनात जमा, ही इितहासिसद्ध गो ट. हणनूच मी अमक्या घरात ज मलो 
हणतात ते घर अथवा िविश ट गाव हे जसे नाकारता येत नाही तसेच आ ही ज माने िच पावन आहो 
हेही नाकारणे अशक्य आहे. परंतु हणनू सावरकर कुळात वा िच पावन जातीत मी ज मलो हा माझा 
मोठा गुण आहे िकंवा हणनू मी ज मतःच इतर कुळांहून वा जातींहून े ठ आहे अशी शेखी मी िमरवू 
लागलो तर मात्र मी अ यायी असनू इतरांशी नसता कलह हो यास कारणीभतू होईन. कुळाचा अिभमान 
हणजे या कुळातील थोर वा यायी पु षांचा अिभमान होय. मी मा या गणुाने े ठ हावे, विडलां या 
विश याने मा या अगंी ते गणु नसताही या भावाने िवकला जावू नये. लेिनन हणे मी यूत ज मलो 
हा माझा गुणही न हे, दोषही न हे.’ मी ज माने िच पावन जातीचा असलो तरी मनाने मी िहदं ूजातीचा 
आहे. मी महार जातीत ज मतो तरी मला लाज वाटती ना. िच पावनात ज मलो हणनू मला लवलेश 
अिभमान वाटत नाही. मला अिभमान वाटतो तो िच पावन जातीत ज मले या थोर थोर िवभतूींचाच काय 
तो होय. बाळाजी िव वनाथाने या िदवशी एकाच वेळी लेखणी िन कृपाण उचलले या िदवसापासनू िहदं ु
रा ट्राचा िदिग्वजयी दुंदिुभ आिसधंुिसधंु िननादत नेणारे ते पिहले बाजीराव, नानासाहेब, भाऊ, िव वासराव, 
माधवराव, फडणीस पेठे, पटवधर्न, मेहदळे, गोखले, ते स तावनचे नानासाहेब ते बुिद्धसागर यायमतूीर् 
रानड ेते िचपळूणक, ते आगरकर ते वासदेुव बळवंत ते गोखले ते िटळक आिण यांची नावे अनु लेखाने 
िवशेष िलिखत होणारी आहेत असे इतरही जे शतशः वीरा मे, हुता मे िन धुरंधर पु ष या तुम या 
िच पावन जातीत उ प न होवून राजकीय क्रांतीत वा सामािजक क्रांतीत िहदंु थानचा इितहासचा इितहास 
बदलीत आज दोनशे वष रा ट्राची धुरा धरीत आले यां या नुस या नामावलीसरशी मा या रक्तात 
अिभमाना या उमीर्वर उमीर् सळसळत उठतात! - पण ते थोर पु ष िच पावन जातीत ज मले हणनू थोर 
न हे तर त े िहदंरुा ट्रा या गौरवाचे केवळ मकुुटमिणच शोभावे असे गणुांनी थोर होते हणनू! शवेटचे 
बाजीरावही िच पावन याच पेशवे कुळातील - पण मला महादजी िशं यांचा अिभमान यां याहून शतपट 
अिधक वाटतो. महादजी दसुर् या बाजीरावांचे जागी पेशवे होते तर िकती बरे होते असे वाटते!  
याव न आप या हे यानात आले असेल की आ ही मखु्य वे ज मजात हणनू जी उ चनीचता यक्तीस 
ित या अगंी ते गुण नसताही िचकटिवली जाते ितचे उ चाटन क  इि छतो. ज मजात उपनावाचा भेद, 
ज मजात गोत्रांचा भेद, हे भेद िन पद्रवी आहेत. तसेच नुस या जातींना िभ न नावे असली काय िन 
नसली काय, जर केवळ यां या योगे कोणासही उ च वा नीच मानले जाणार नाही, िन वेदोक्तासारखे 
िकंवा पृ यतेसारखे िविश ट अिधकार बळकावले जाणारे नाहीत - तर ऐितहािसक मिृतिच हांप्रमाणे 
िकंवा भौगिभर्क सांगा याप्रमाणे ती नावे आणखी काही काळ रािहली आिण या या जातीं या नावाचे 
सघं चालले तर ती गो ट -एक अनुकरणीय इ ट हणनू न हे तर तर एक अपिरहायर् अिन ट हणनू 
काही िदवस सहन करणे भाग आहे. सहन करताही येईल. रोटीबंदी या आिण बेटीबंदी या बे या तुटून 
सारा िहदं ु एका िहदं ु जातीत एकजीव होईतो जो सकं्रमण काल जाणार यात हे जातीजातीचे सघं 
चालणारच असतील तर िनदान याच एका अटीवर चालले पािहजेत की, या प्र येक जाती या सघंाने 
आ ही कोणतीही जात केवळ ज मानेच उ च वा नीच मानीत नाही, यक्ती या गणुाप्रमाणेच ितला जे 



थान िमळले ते िमळेल! अशी घोषणा करावी. या गणुांचा िवकास हो यास या या जातीतील यक्तीस 
योग्य ती सिंध िन साहा य दे याचे कायीर् आिण कोण याही जातीवर िविश ट अ याय होतील तर यांचे 
िनवारण कर याचे कायीर् तेवढे ते ते जातीसघं झटतील तर ते हािनकारक हो याचा सभंव पु कळ अशंाने 
कमी होईल.  
हा तुमचा सघं िच पावन िव या यार्स शु कािदक साहा यासाठीच काय तो िनघाला आहे. देव खे, 
सार वत, कर् हाड ेवगरेै जातीचे सघं या या िव या यार्स साहा य देत असता जर िच पावन िव या यार्स 
कुठले सांिघक साहा य नसेल तर ते देणे हे तु हा आ हा सवार्ंचे कतर् य आहे. िकबहुना आ हा 
जा यु छेदक पक्षाचे तर असले कतर् य ब्रीदच असले पािहजे. महारािदक पूवार् पृ य िव या यार्स ते 
महारािदक जातीचे हणनू जे हा हेटाळले जाते ते हा आ ही ज मजात जा यु छेदक हणनूच तो अ याय 
दरू कर यास जसे झटतो, यास शाळांतून फ्री घ्यावे हणनू हणतो, महार पिरषदेतनू भाग घेतो तसेच 
जर काही िव या यार्स वा यक्तीस त ेकेवळ िच पावन जातीचे हणनूच साहा य िमळत नसेल, यां या 
गणुानु प जागा यांना िदली जात नसेल, यांची अवहेलना होत असेल, तर जा यु छेदक आिण 
गणुकमर्िवभागशः उ चनीचता ठरिवणार् या आम या ब्रीदानेच ते साहा य दे यात, तो अ याय दरू 
कर यात तशा कायार् साठीच थापले या िच पावन वा सार वत वा मराठा वा वाणीसघंाशी सहकायर् 
कर यास आ ही बांधलेले आहो. जा यु छेदक डॉ. आंबेडकर हे महार जातीची मडंले थापतात. महारां या 
हक्कािवषयी झटतात. जा यु छेदक िवठ्ठलराव िशदें पूवार् पृ य ‘जाती’ या िव या यार्ंचे आ म थापतात. 
जा यु छेदक सयाजीराव मराठा जातसमाजाचे मानपत्र वीकारतात ते या सकं्रमण काला या 
पिरि थतीतील एक अपिरहायर् अिन ट हणनूच होय. यातही या तुम या सघंाने रोटीबंदी प्रभिृत बे या 
तोड या या आ हां सधुारकां या िकंवा ठेव या या तुम यातील सनात यां या कोणा याही मतास बांधून 
वा वाहून घेतलेले नाही. हणनू केवळ िव या यार्ंस साहा य देणारे वसितगहृ वगरेै कायार्साठीच 
िनघाले या सघंात दो ही पक्षांनी सहकायर् कर यास काही हरकत नाही. इतकेच न हे तर या सघंा या 
सजु्ञ चालकांनी दो ही पक्षांस एकत्र कर यासाठी, अस या ज्ञाितिन ट सघंांनी िहदं ुसघंटनांचे प्रगतीस 
होणारा अडथळा दरू हावा हणनू जी अट मानली पािहजे हणनू मी वर उ लेख केला आहे ती, अट 
हणनूच न हे तर या य कतर् य हणनू, आप या उ ेशात प ट श दात ग्रिंथली आहे आिण आज ती 
येथे सवर्समंत होत आहे ही गो ट मी िवशेष मह वाची समजतो. आ ही कोण याही जातीस ज मतः उ च 
वा नीच मानीत नाही अशी जी घोषणा या मळू उ ेशात आपण केली आहे ती तु हास िजतकी भषूणावह 
आहे िततकी आप या िहदंरुा ट्रा या सघंिटत प्रगतीस साहा यकही होणारी आहे.  
र नािगरी या ब्रा मणांतील, िच पावन ब्रा मणांतील, इतक्या थोर, सिुव य सपु्रिति ठत आिण प्रमखुातील 
प्रमख नागिरकांनी गजबजले या या सभेत ‘आ ही जातीिवषयक उ चनीचता मानीत नाही’ अशी लेखी 
घोषणा दो ही पक्षांनी एकमताने करावी ही लहानसहान गो ट नाही. जरी तो ब्रा मण झालासे पितत 
तरीही तो े ठ ितही लोकी, िनरक्षर िन नीच असला तरी कोणाही ब्रा मणास वेदोक्ताचा अिधकार आहे. 
पण गांधी, िववेकानंदांनी ते शूद्र हणनू वेद ऐकता देखील कामा नये. ते ज माचेच नीच! आंबेडकर 



िकतीही व छ िन िव वान असले तरी यांची सावली देखील आम या पृ य दा यांना सदु्धा बाटिवते, 
कारण ते अ पृ य जातीचेच, नीचतम!!! इ यादी बा कळ अहंकारी िहदंिुहतघातक व गनांस ितलांजली 
दे यास ब्रा मणांनीच पुढे सरसावावे आिण ‘आ ही केवळ ज मानेच कोणतीही जाती उ च वा नीच 
मानीत नाही’ अशी घोषणा करावी हे मानणारे खरे ब्रा मण समजतो. ही घोषणा नवीन नाही. ही 
सनातनच आहे. कारण ‘ज मना जायतेशूद्रः सं कारा  िवज उ यते ।’ या सनातन सं कृत सतू्राचेच हे 
प्राकृत सधुारकीय भाषांतर आहे की, ज माने कोणतीही जात उ च वा नीच मानली जाऊ नये. या या 
या या प्रकट गणुानुसार उ च नीचता ठरवावी! मी यक्त केलेली इतर मते ही माझी आहेत - आपण 
याने बांधले जात नाही. पण या सघंा या मळू उ ेशातील ही जी घोषणा आपण सवार्ंनी एकमताने 
केलेली आहे ती िन या श दापुरतीच तु हा आ हा सवार्ंची एकमखुी घोषणा आहे. या तवच या सघंा या 
उ ेशांस मी समंित देत आहे. र नािगरीचा िहदंसुमाज िहदं ु रा ट्रा या महान िहताथर् आकंुिचत 
जा यहंकारास कसा बळी देत चालला आहे याचे हेही एक नवे प्र यंतर आहे. इतर ज्ञाितिन ठ सघंही ही 
घोषणा आपाप या उ ेशांतून करतील िन तसे वागतील तर या सकं्रमण कालापुरते यांचे अि त व फारसे 
असहनीय वाटणार नाही, हािनकारक होणार नाही.  
शेवटी मी आपणास असे आ वासन देतो की, गणुांवरच याची याची उ चनीचता ठरिवणारी 
समाज यव था चाल ूझा यास कोण याही जातीस आिण िवशषेतः तु हा ब्रा मणजातीस - िभ याचे काही 
कारण नाही. ब्रा मणहो! तु ही आजवर आप या या बुिद्धबळाने े ठ व सपंािदलेत असे हणता ती 
बुिद्ध िन तो पराक्रम तुम यात अजनूही आहे की नाही ? जर तुम यात बुिद्ध िन पराक्रम असेल तर मग 
गणुांवरच े ठता िमळणार् या घटनेत तु ही अिधक सलुभतेने े ठच ठराल! एखादे पिहले बाजी आप या 
गणुाने या यव थेतही पेशवेच न हेत तर छत्रपित देखील होतील! कारण गणुांनी ते यां या िपढीत 
छत्रपितच हावयास योग्य होते! पण जर तमु यातील ती बिुद्ध िन पराक्रम िवझला असेल तर दसुर् या 
अिधक क्षमतर वगार्चे हाती या आप या िहदंरुा ट्राचे िन िहदंधुमार्चे भिवत य सोपवून तुम या या 
पूवीर् या े ठतेने रा ट्रिहताथर् जोहार करावा आिण दधीची प्रमाणे ब्रा मणजातीने आप या अि त वाचे 
देवकायीर् बिलदान करावे हेच खर् या ब्रा मणास शोभणारे तुमचे अिंतम कतर् य नाही काय ? केवळ 
गणुांव नच उ चता ठरिव यास वा सपंािद यास तोच काय तो िभतो की, याला आप यात ते उ चगणु 
नाहीत हे कळते! मा यात बुिद्ध नाही पण मला बापा या िभडसेाठी सबुुद्ध हणा, मी याड आहे. पण 
मला मा या विडलां या धाकासाठी शूर हणा - असे सांग याची िभकारडी पाळी ये यापेक्षा यथाथर् वाने 
जो खरा ब्रा मण असेल तो कोण या तरी देवकायीर् झुजंत मरणी म न जाईल! हाच सदेंश मला मा या 
िहदं ुरा ट्रातील प्र येक ज्ञातीस देणे आहे! ज मजात जातीचा हणजेच ज मजात खो या उ चनीचतेचा 
उ छेद क न गणुजात उ चतेचा पुन द्धार करा! शेवट या बाजीरावासारखा मोठेपणा िन िभकारडा अहंकार 
सांग ूनका तर कणार्सारखे गजूर्न उठा, ‘सतूो वा सतूपुत्रो वा यो वा को वा भवा यहम ्। दैवाय तं कुले 
ज म मदाय तं तु पौ षम ्।।’  



सकं्रमण कालातील एक अपिरहायर् अिन ट हणनू अशा सघंाचे हे बारसे करताना या सार् या पोथीजात 
जाती - बेटीबंदी िन रोटीबंदी या बे या तोडीत शक्य िततक्या वरेने एका महान िहदंजुातीत अतंधार्न 
पावताच यांचा बारावा साजरा कर याचा शुभ योग लवकरच येवो असा माझा या सघंास उ कृट 
आशीवार्द आहे!!!  
  



१८. ज मजात अ पृ यतचेा मृ युलेख 
अ पृ यता मेली, पण ितचे औ वर्दैिहक अजनू उरले आहे! 

(पूवार्धर्) 
(Untouchability is abolished and its practice in any is forbidden. Thw enforcement af 
any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in 
acoordance with law. - The constitution of India, Article 17).  
‘अ पृ यता न ट केली जात आहे. कोण याही प्रकारे ती आचरली जाता कामा नये. अ पृ यताज य अशी 
कोणाचीही हीनता कोणावरही लादणे हा िनबर्ंधानसुार एक दंडनीय अपराध समजला जाईल.’ 
(भारतीय रा यघटना छेदक १७)  
ही घोषणा या िदवशी आप या भारतीय रा यघटना सिमतीने एकमखुाने समंितली तो िदवस 
मान या या टीने िन िहदंसुघंटनां या टीनेही एक सवुणर्िदन समजला गेला पािहजे. अशोक 
तंभासारख्या एखा या िचरंतन तंभावर को न ठेव या इतक्या मह वाची आहे ही महोदार घोषणाः  
गेली िक येक शतके या शताविध साधुसतंांनी, समाजसधुारकांनी िन राजकारणधुरंधरांनी ही ज मजात 
अ पृ यतेची बेडी तोडून टाक यासाठी आटोकाट प्रय न केले यां या या सार् या प्रय नांचे, ही घोषणा 
या िदवशी केली गेली या िदवशी साफ य झाले. आता ही अ पृ यता पाळणे हे नुसते एक िनदंनीय 

पाप रािहलेले नसनू तो एक दंडनीय अपराध (गु हा) ठरलेला आहे. अ पृ यता पाळू नये हा नुसता एक 
िव यथीर् नीितिनयम रािहलेला नसनू आता’ अ पृ यता पाळता कामा नये’ असा एक आज्ञाथीर् िनबर्ंध 
(कायदा) झाला आहे.  
वर उ लेिखले या भारतीय रा यघटने या सतरा या छेदकात अ पृ यता असा एकेरी श दच काय तो 
वापरला आहे. तथािप नैबर्िधक काटेकोरपणा या टीने या श दाचे प टीकरण करणारी एखादी टीप 
तरी ितथे दे यास हवी होती. वै यकीय, वैयिक्तक िन प्रासिंगक अशी अ पृ यता समाजिहतासाठीच के हा 
के हा िनिषद्ध मानता येणार नाही. अथार्त ् या छेदकात या अ पृ यतेचा अतं कर यात आला आहे ती 
अ पृ यता हणजे को या एका जातीत ज म झाला एव याच एका कारणाकिरता तशा सवर् त्रीपु षांवर 
लादली जाते ती, ‘ज मजात अ पृ यता’ होय. हणजे अ पृ यतेत जो िवशेष घटक िनषेधाहर् ठरिवलेला 
आहे, तो मानीव ज मजातपणा हा होय. हे ममर् यानात घेतले असता हे प ट होईल की, अस या 
केवळ मानीव ज मजातपणामळेु या हीनता, उ चनीचता िन अक्षमता जातीभेदा या आज या दु ट 
ढीमळेु आप या िहदंसुमाजातील जातीजातींना िचकटिवले या आहेत. यापैकी ज मजात अ पृ यतेची 
हीनता िन अक्षमता आज या ढीप्रमाणे अ यंत असमथर्नीय िन दु ट अस यामळेु य यिप ती 
अ पृ यताच काय ती वरील छेदकाने िनबर्ंधिव द्ध (बेकायदेशीर) आिण दंडनीय ठरिवली असली तथािप 
या योगे िन याच यायाने तस या इतर ज मजात हणनू गण या गेले या मानीव हीनता, 
उ चनीचता वा अक्षमता याही यनूािधकपणे असमथर्नीय िन िनषेधाहर् आहे हेही सिूचत केलेले आहे. 



जातीभेदातील ही अ पृ यता सोडता, उरले या आिण जातीजातींवर लादले या इतर हीनता िन 
उ चनीचपणाची को टके ही अगदी अनैबर्िधक ठरिवलेली नसली तरी ती अवैध आहेत. दंडनीय नसली 
तरी खंडनीय होत. या छेदकातील हा जो गिभर्ताथर्, या रा यघटनेत भारतीय नागिरकां या मलूभतू 
समतेची जी ग्वाही मखुबंधातच (िप्रअबँलम येच) िदलेली आहे. आिण पढेु नागिरकां या मलूािधकारां या 
प्रकरणी जी प ट िवधाने केलेली आहेत की भारतीय रा य कोण याही नागिरकािव द्ध केवळ धमर्, वंश, 
जाती, िलग, ज म थान यापैकी कोण याही कारणासाठी कोणताही भेदभाव बाळगणार नाही आिण 
सवार्ंना नैबर्िधक समतेने वागिवले जाईल. (छेदक १४ -१५) या िवधानांव न तो गिभर्ताथर् प टपणेच 
समिथर्ला जात आहे.  
अशा िरतीने केवळ मानीव असणार् या ज मजात अ पृ यतेचाच न हे तर ज मजात हणिवणार् या परंतु 
केवळ पोथीजात असणार् या या जातीभेदा या आज या दु ट ढीप्रमाणे जातीजातीवर लादले या इतर 
सवर् प्रकार या मानीव हीनतां या िन अक्षमतां या पायावरही या रा य घटनेने नैबर्िधक कुर् हाड घातलेली 
आहे. आता कोणा याही िहदं ू त्रीपु षास तो अमक्या जातीत ज मला एव याच एका कारणासाठी 
कोणतीही हीनता वा अक्षमता सोसावी लागणार नाही िकंवा कोणताही उपजत िविश टािधकार वा िविश ट 
उ चता उपभोिगता येणार नाही. िनबर्ंधा या (काय या या) क्षेत्रात जात कोणती हा प्र नच उरलेला नाही.  
ददुवाने याला एक अपवाद मात्र राहून गेला तो हणजे दिलत वगार्ंना काही वषार्पुर या िदले या िविश ट 
सवलती. स या या पिरि थतीत अमक्या जाती हणनू न हे तर दिलत वगर् हणनू अशा सवलती देणे हे 
योग्यच होते, अपिरहायर्ही होते. परंतु या दिलत वगार् या पिरगणनात ‘वगीर्कृत जाती’ असा जातीं या 
पायावर जो िवभाग पाडला आहे तो तसा पाडावयास नको होता. यायोगे काही केवळ ज मजातपणावर 
िमळिवले जाणारे िविश टािधकार - राखीव जागा, चाकर् या इ यादी - काही जातींना जात हणनू िमळणार 
आहेत. हणजे या प्रमाणात ज मजात जातीभेद घटनेत मानला गेला. हे या घटने याच वर 
उ लेिखलेया नागिरकां या मलूभतू समानते या अिधकारांशी िवसगंत आहे. हा अपवाद टाळूनही या 
दिलतांची सोय लावता आली असती. परंतु या लेखात केवळ अ पृ यतेचा अतं करणार् या घोषणेचाच 
िवचार कतर् य अस याने इतकाच उ लेख पुरे आहे की, वरील एक फारसे मह व नसलेला अपवाद वजा 
घातला तर या अ पृ यतेिवषयी या घोषणेने िन इतर िवधानांनसुार या रा यघटनेने ज मजात 
जातीभेदा या दु ट ढींचाही कणाच मोडून टाकला आहे.  
अ पृ यता हा दंडनीय अपराध ठरिवणार् या या घोषणेचे खरे मह व, ममर् आिण दरूवर होणारे पिरणाम हे 
साक याने जनते या यानात यावे या तव या पिरि थतीत िन या प्रकारे ती घोषणा कर यात आली 
यांचीही सू म छाननी करणे अव य आहे. अशी छाननी अ याप ससुगंतपणे झालेली नाही. आिण दसुरे 
असे की तशी छाननी झा यावाचून या घोषणेप्रमाणे आप या अफाट भारतीय समाजात रोमरोमात 
िभनलेली ही ज मजात अ पृ यतेची भावना आमलूात ्समाजा या खाल या थरापयर्ंत उ मळून टाक याचे 
दु कर कायर् केवळ िनबर्ंधबळाने (काय या या जोरावर) सकुर केले जाणार नाही. जे हा िनबर्ंधबळाला 
जनते या उ कट इ छेचेही पाठबळ िमळते ते हा काय ते कोटी कोटी लोकां या अगदी हाडीमासी 



िखळले या अशा शतकानुशतकां या ढीं या उ चाटनाचे कायर् सहज सा य होते. या घोषणेची या 
कारणासाठी अशी छाननी क  जाता ित यातील खाली िदलेली मखु्यमखु्य िवधेये प ट होतील.  
ही सधुारणा आम या िहदंरुा ट्रावर को या अिहदं ुशक्तीने बळाने लादलेली नाही.  
अ पृ यतेचा नायनाट करणारी ही घोषणा मोगली िकंवा इंग्रजी राजवटीसारख्या को या परकीय रा ट्राने 
आम यावर लादलेली नाही िकंवा आ हास तलवारी या धारेवर ध न आम या मनात नसता आ हांकडून 
कोणीही शरणागित िलहवून घेतलेली नाही. वतंत्र भारता या लोकप्रितिनधींनी वतंत्रपणे, वे छापूवर्क 
िन एकमखुाने आम या रा यघटना पिरषदेत ही घोषणा केलेली आहे. अथार्त ्ही िन पायाची शरणागित 
नसनू वयं फुतीर्ची स कृित आहे. रा ट्रक याणाथर्, प चाताप पृ य िहदंूंनी घेतलेले हे वयं फूतर् 
प्रायि चत आहे!  
या घटना पिरषदेने ही घोषणा केली याम ये अ यािधक बहुमत पृ य िहदंूं याच प्रितिनधींचे होते. 
यांनी जर िवरोध केला असता तर ही घोषणा सवर्समंत तर न हेच, पण समंतही होऊ शकती. 
अ पृ यतेचा उगम के हा झाला. इितहासा या कोण या प्राचीन पिरि थतीत जीवन कलहातील एक 
अपिरहायर् उपाय हणनू ती वीकारली गेली या वेळेस तो मळू दोष कोणाचा होता, का सवार्ंचाच होता. 
का कोणाचाच नसनू या वेळ या पिरि थतीचाच तो एक दु ट िवपाक होता या प्र नाची चचार् येथे 
अप्र तुत अस यामळेु इतके सांगणे पुरे आहे की, िनदान गे या नऊ दहा शतकांपासनू तरी ज मजात 
अ पृ यतेची ढी अ या य असताही, अध यर् असताही, रा ट्रघातक असताही या य हणनू, धमार्चरण 
हणनू पाळीत राह यात चातुवर्िणक पृ यां या हातून एक रा ट्रघातक पाप घडत आलेले होते. ती ती  
जाणीव या रा यघटना पिरषदेत असले या लक्षाविध पृ यांनी िनवडून िदले या पृ य प्रितिनधांना 
होती. या घडले या पापािवषयी यांना मनःपूवर्क प चा ताप वाटत होता आिण आता यापुढे हे रा ट्रीय 
पाप घडू यावयाचे नाही असा यांचा ढ सकं प झाला होता हणनूच या बहुसखं्याक पृ य 
प्रितिनधींनी आपले िचरकालीन िविश ट िहतसबंंधी वणार्हंकार िन जा यहंकार या सवार्ंवर रा ट्रिहताथर् 
आपण होऊन पाणी सोडून या पापाचे वे छापूवर्क प्रायि चत घेतले आिण एकमखुाने उ घोिषले, की 
यापुढे या भारतीय रा यात ज मजात अ पृ यता कोण याही व पात पाळणे हा एक दंडनीय अपराध 
गणला जाईल!  
घटना पिरषदेतील पृ य िहदंू या या प्रितिनधींत चारी वणार्चे, िभ न िभ न उपजातीचे आिण सवर् प्रांतांचे 
प्रितिनधी होते ही दसुरी गो टही यानात धरली पािहजे. ितसरी मह वाची गो ट हणजे या अ पृ यतेचा 
अतं करणार् या घोषणे या प्र नी तरी या तथाकिथत पृ य प्रितिनधींना प्रबुद्ध, प्रमखु िन प्रिति ठत अशा 
लक्षाविध पृ यजनतेचा भारत यापी पािठंबा होता. याचा अप्रितिवधेय पुरावा हाच की, एखाददसुरा 
अपवाद सोडता झाडून सार् या अिखल भारतीय सघंटनांनी िन सं थांनी या सधुारणेचा िक येक वषार्पासनू 
सिक्रय पाठपुरावा केलेला आहे आिण या घोषणेला लवलेशही िवरोध केलेला नाही. अिखल भारतीय 
सं थापैकी लाखो पृ य िहदं ु िजचे सभासद आहेत या काँगे्रस या प्रमखु सं थेने ज मजात 
अ पृ यते या उ चाटनासाठी िक येक वषार्ंपूवीर्पासनू ढ प्रितज्ञा िन अखंड प्रय न केलेले आहेत. घटना 



पिरषदेतील प्रितिनिधम ये काँगे्रसचेच बहुमत होते हे सांगावयास नकोच. अिखल भारतीय िहदंमुहासभे या 
तर मलूभतू उ ेशातच अ पृ यता िनवारणाचा उ ेश प्रमखुपणे गोिवलेला आहे. र नािगरी िहदंसुभेसारख्या 
ित या उपांगभतू सं थांनी आिण ित या अ यक्षीय पदावर आ ढले या िक येक प्रमखु पुढार् यांनी केवळ 
ज मजात अ पृ यते याच न हे तर ज मजात जातीभेदा याही उ चाटनाथर् प्रकट सहभोजनांचे भारत यापी 
आंदोलन केलेले आहे. काही सनातनी सं थांतून काय तो अ पृ यता िनवार यास प्रितकूल अशा थोडाफार 
सरू वाहतो. तेवढा अपवाद सोड यास इतर िहदंु विन ठ अशा आयर्समाज, रा ट्रीय वयंसेवक सघं प्रभिृत 
अिखल भारतीय सं थांतून अ पृ यतेला के हाही थारा िमळालेला नाही. प्रागितक पक्ष, प्राथर्नासमाज, 
ब्रा मोसमाज इ यादी जु या सं थाही अ पृ यतेचा नायनाट कर यास सवर्तोपरी अनकूुल हो या. मखु्यतः 
आिथर्क प्र नांनाच सोडिव यात स या यग्र असणार् या सोशािल ट िन क यिुन ट पक्षां या अिखल 
भारतीय सघंटनांत जे सह ाविध पृ य िहदं ु आहेत तेही या पक्षां या िविश ट त वज्ञानानुसारच 
ज मजात अ पृ यते या उ चाटना या कायीर् रेसभरही मागे रगाळणारे नाहीत. हेही यानात ठेवले पािहजे 
की, या आज या घोषणे या वीस पंचवीस वषार्पूवीर्पासनू िक येक लहान मो या िहदं ु सं थािनकांनी 
यां या यां या िहदंरुा यांतून ज मजात अ पृ यता न ट करणार् या अशाच नैबर्ंिधक घोषणा यां या 
पृ य िहदंचु बहुसखं्याक असले या िविधमडंळा या समंतीने केले या हो या आिण यवहािर याही हो या. 
या सवर् गो टींव न हे उघड होत आहे की, पृ य िहदंू या प्रचंड सखं्येतील िवचारशील, मखुर, कतार् िन 
मह वाचा जो भाग आहे याचा या घोषणेला भारत यापी पािठंबा आधीपासनूच होता. िकबहुना लक्षाविध 
पृ य िहदंू या मनात जर ही िवचारक्रांती आधीपासनूच झालेली नसती आिण अ पृ यतेचा नायनाट 
करावयाचा कृतसकं प यांनी केलेला नसता, तर ही घोषणा करणे मळुातच दघुर्ट झाले असते. आिण जर 
पृ यां या मताला न जमुानता एवढा भकंूपीय पालट िहदंसुमाजरचनेत कर याचे धाडस कोणी केले 
असते, तर तशा धाडसाची जी गत अमेिरकेत झाली तीच इकड ेझा यािवना बहुधा राहती ना.  
अमेिरकेतील गलुामिगरीचे उ चाटन आिण िहदंु थानातील अ पृ यतेचे उ चाटन  
मसुलमानी धमर्शा त्रात दासप्रथा - गलुामिगरी - ही समंितलेली आहे. इतकेच न हे तर युद्धात पाडाव 
केले या काफरा या प्रकरणाप्रमाणे प्रसगं िवशषेी यांना गलुाम करा’ हणनू आज्ञािपलेली आहे. िख्र चन 
धमार्त दासप्रथा आज्ञािपलेली नाही तथािप अनुज्ञािपलेली आहे. ‘ ले हस,् ओबे यवुर मा टसर्’ हे िख्र ती 
शा त्रीय वचन प्रिसद्धच आहे. मसुलमानांनी गलुामिगरी न ट कर याची घोषणा कधी केलेलीच नाही. परंतु 
िख्र चन रा ट्रांपैकी अमेिरकेने तेवढे ते स साहस क न ित या काँगे्रस वारा, ‘ ले हरी अज अबॉिल ड’ 
अशी मान या या टीने महनीय असलेली घोषणा केली. गलुामिगरी आिण अ पृ यता या दोन दु ट 
ढीत दु टतर कोणती याची चचार् इथे अप्र ततृ अस यामळेु इतके सांगणे पुरे आहे की, आम या 
भारतीय रा यघटनेने अलीकडचे केले या ‘अनटचेिबिलटी इज अबॉिल ड’ या घोषणेशी महनीयतेत तुलना 
कर यासारखीच अमेिरकन काँगे्रसने पूवीर् केलेली ‘ ले हरी इज अबॉिल ड’ ही घोषणा होती. परंत ु
गलुामिगरी चाल ू ठेव यातच िविश ट िहतसबंधं, वणार्हंकार, ज मजात े ठ वाची भावना इ यादी या 
गो टी िनगिडत झाले या हो या या सवार्ंवर आपण होवून अक मात पाणी सोडणे हे अमेिरकनांनाही 



इतके अस य वाटले की, या रा ट्रात गलुामिगरी न ट कर याची आज्ञा सोडणार् या काँगे्रस या सयंुक्त 
रा यस तेिव द्धच लक्षाविध नागिरकांनी शेवटी श त्र उपसले! यादवी युद्ध माजनू सारे अमेिरकन रा ट्र 
भ्रातहृ ये या रक्तात हावून िनघाले. अनेक लढाया लढ यानंतर शवेटी काँगे्रस या उ तर अमेिरकन 
सै याचा सपंूणर् िवजय झाला. ते हा या श त्रबळानेच काय ती शरणागतीची अट हणनू दिक्षण 
अमेिरकेवर गलुामिगरी न ट कर याची प्रथा लादता आली. यायदेवतेची आज्ञा रणदेवते या पािठं यानेच 
काय ती यवहारिवता आली! परंत ुआज या भारतात ? अ पृ यता पाळणे हे कतर् य आहे. - न हे, तो 
एक धमार्चार आहे अशी िवकृत असली तरी प्रामािणक भावना या को यनुकोिट पृ यां या हाडीमांसी 
आज शतकानुशतके ळत आली आहे. यांना अ पृ यता पाळणे हा िनबर्ंधानुसार एक दंडनीय अपराध 
समजला जाईल. असे दरडावून सांगणारी ही घोषणा झाली असताही ती उलथून पाड यासाठी या 
पृ यां या गोटात आपापसाम ये तसे अमेिरकेसारखे भ्रातहृ यारी, रक्तपाती िन सश त्र यादवी युद्ध 
जुपं याचा आज लेशमात्रही सभंव उरलेला नाही. उलट पक्षी वर दाखिव याप्रमाणे या प्र येकीत लक्षाविध 
पृ य सभासद आहेत अशा बहुतेक अिखल भारतीय सं था आम या रा यघटना पिरषदेने केले या या 
अ पृ यता िनदार्लना या घोषणेस मनःपूवर्क आसेतुिहमाचलपयर्ंत वागतीत आहेत! या सतंोषजनक 
व तुि थतीचे मखु्य कारण हेच की, अिखल भारतातील पृ य िहदंूंमधील िवचारशील, यायिप्रय आिण 
मखुर अशा लक्षाविध पृ यांना अ पृ यता पाळ यात आप या हातून घडत आले या पापािवषयी 
मनःपूवर्क प चा ताप वाटला आिण यांनी आपण होऊन ती दु ट ढी उखडून टाकली - या पापाचे हे 
रा ट्रीय प्रायि चत वे छापूवर्क घेतले.  
अशा रा ट्रीय प्रायि च तात आप या हातून मागे पाप घड याची जी जाणीव अनु यूत असते यामळेु ती 
प्रायि चते अपमाना पद ठरत नाहीत, तर उलटपक्षी भतूकालीन अ यायास लोकक याणाथर् आप या 
आकंुिचत अहंकाराचा िन वाथार्चा बळी देवून वे छेने पिरमािजर् यात जे महनीय नीितधैयर् प्रकटिवले 
जाते यायोगे ती प्रायि चते या रा ट्रांची गौरवा पद िवभषूणेच ठरतात.  
‘ पृ य’ िहदंपू्रमाणेच ‘अ पृ य’ िहदंूंनीही यां या पापाचे वययं फूतीर्ने प्रायि चत घेतले!  
वरील उपमथळा वाचून पु कळांना आपाततः असा अचंबा वाटेल की, हे काय! इतर िहदंूंवर चातुवर्णीर्य 
पृ यांनी अ पृ यता लादली हे पृ यांचे पाप होय, परंतु यां यावर ती दु ट हीनता लादली गेली या 
िबचार् या अ पृ यांनी या प्रकरणी कोणते पाप केले ?’ ते पाप हे होय की, चातुवर्णीर्य पृ य हे या 
जातींना अ पृ य मानीत आले या अ परृ यांतील िक येक जातीही वतःस उ च समजनू यां या 
खाल या समज या गेले या जातींना अ पृ य मानीत आ या आहेत! महार, चांभार, मांग, ढोर, भगंी हे 
आपाप या देवळात यां या ‘खाल या’ समज या गेले या अ पृ य जातींना येऊ देत नाहीत. आपसात 
जेवत नाहीत, शाळेत महारांची मलेु भगं्यां या मलुांसह सरिमसळ बसत नसत. यांचा यांना िवटाळ होई! 
अशी िक येक प्रकरणे आ ही वतः सोडिवली आहेत. का मीरपासनू त्रावणकोरपयर्ंत जा यु छेदनासाठी 
आम या झाले या दौर् यांतून, िहदंु थान या सवर् प्रांतातून, अ पृ या -अ पृ यांतही अ पृ यता पाळली 
जाते हा आमचा वतःचा अनुभव आहे. चातुवर्णीर्य पृ य चे मांना अ पृ य समजतात. पण या 



अ यायासाठी पृ यांना लाखोली वाहणारे चे मा अ पृ य वतः तोच अ याय पुलादी, पिरया प्रभिृत 
खाल या जातीवर लादनू यांना अ पृ य मानतात! जी जी िनदंा कोणी अ पृ य अ पृ यतेसाठी करतो, 
या या िनदें या प्रा तीचा अधार् वाटा या अ पृ यां याही वा यास येतो. कारण तो अ पृ य या या 
खाल या जातीवर तीच अ पृ यता लादीत असतो! हा सवर्साधारण प्रकार आहे. दहा बारा वषार्पूवीर् 
त्रावणकोर या क्षित्रय महाराजांनी यांचे सिचवो तम राम वामी अ यर या ब्रा मण प्रधाना या 
पुर कार वाने आपली सवर् राजमिंदरे तथाकिथत अ पृ यांना उघड याची अिभनंदनीय घोषणा जे हा केली, 
ते हा ितकड या अ पृ यांनीच ‘उ च अ पृ य’ जे एझयुा यां यातील बहुजनांनी ते यांना अ पृ य 
समजतात या पालवुा अ पृ यांना यां या मिंदरात प्रवेश क न दे यास िवरोध केला! अ पृ यही 
अ पृ यते या पापाचे अशा रीतीने भागीदार आहेत या गो टीची जाणीव पु कळांना नसते. ही दु ट ढी 
अ पृ यवगर्ही आपापसात िकती कट्टरपणे पाळीत आला आहे -फार काय, वरवर समतचेा डकंा िपटणार् या 
मिु लमात िन िख्र चनातही अ पृ यता िन जातीभेद कसा पाळला जात आहे ही सिव तर चचार् यांना 
वाचावयाची असेल यांनी आमचे ‘जा यु छेदक िनबंध’ िन िवशेषतः यातील ‘मद्रास प्रांतातील काही 
अ पृ य जाती’, महारबंधूंशी मनमोकळा िवचारिविनमय, मसुलमानी पंथोपपंथांचा पिरचय िन ‘मसुलमानी 
धमार्तील समतेचा टभा’, हे िनबंध तरी अव य वाचावेत.  
परंतु आम या भारतीय रा यघटनेत जे हा ‘अ पृ यता न ट कर याची’ ही घोषणा कर याचा बेत ठरत 
होता. ते हा हे उघडच झालेले होते की, केवळ चातुवर्णीर्य पृ यांनाच काय ती अ पृ यांवर अ पृ यता 
‘गाजिव याची’ बंदी या घोषणेमळेु होणारी न हती. तर अ पृ यांतील तथाकिथत उ च अ पृ यांनाही 
यां या ‘खाल या’ अ पृ यांना अ पृ य मान याची बंदी होणारी होती. अ पृ य िहदंूंतील उ च जातीचे 
ज मजात उ च नीचपणाचे िपढीजात अहंकार, हाडीमासी िखळलेले भ्रामक धमार्चार िन त ज य िविश ट 
िहतसबंंध हेही या घोषणेप्रमाणे न ट होणारे होते. परंतु एव यासाठी अ पृ य िहदंचेू या या जातीचे जे 
प्रितिनधी रा यघटना पिरषदेत होते. यांनी अ पृ यता आमलूात ् िन सवर्प्रकारे न ट करणार् या या 
घोषणेस िवरोिधले होते की काय! आनंदाची िन अिभमानाची गो ट ही की तसे काहीही न करता अ पृ य 
िहदंूं या प्रितिनिधनीही या प्रकरणापुरते आपाप या जा यहंकारावर िन िविश टािधकारांवर वे छेने पाणी 
सोडून अ पृ य िहदंसुमाज आपापसात जी अ पृ यता आजवर पाळीत आला या पापाचे रा ट्रक याणाथर् 
प्रायि चत घेतले आिण या घोषणेस सवर्तोपरी पािठंबा िदला. अ पृ य िहदंूं या अिखल भारतीय 
सं थांनीही यां या प्रितिनधीं या या स कृ यास उचलनू धरले.  
पृ य काय, अ पृ य काय, िहदंमुात्र तेवढा सारा या सारा या ज मजात अ पृ यते या पापाचा भागीदार 
होता.दोष यूनािधक प्रमाणात सवार्ं या हातून घडला. या सामािजक पापाचे सामािजक पिरमाजर्न 
कर यासाठी आम या भारतीय महारा या या मलू घटनेत जी नैबर्ंिधक प्रितज्ञा केली की, ‘आजपासनू 
कोणाही नागिरकावर ज मजात अ पृ य हणनू कोणतीही हीनता वा अक्षमता लादणे हा िनबर्ंधानुसार 
एक दंडनीय अपराध समजला जाईल. ती घोषणा आप या अिखल िहदंरुा ट्रास िजतकी िहतावह िततकीच 
भषूणा पदही ठरणारी आहे.  



ही घोषणा िहदंरुा ट्रास िकती भषूणा पद आहे हे प टिवणारी आणखी एक गो ट उ लेखनीय आहे. या 
रा यघटनेत हा अ पृ यता न ट कर याचा िनबर्ंध गोिवला गेला या रा यघटनेत रचनामडंळाचा अ वयूर् 
कोण होता ? या न या मतृीचा मिृतकार कोण होता ? तो अ वयुर्, तो मिृतकार होता. एक 
‘ज मजात अ पृ य’! िव वानांतील िव वान, मिृतशा त्रपारंगत, पट्टीचा िनबर्ंध पंिडत डॉ. आंबेडकर! एक 
महारा ट्र कुलभषूण महार! बरे, यांनी तरी ते रचना मडंळाचे अ वयुर्पद एखादे अ पृ यांचे बंड उभा न 
िन पृ यांना तरवारी या धारेवर ध न बळकावले होते की काय ? न हे! आम या िहदंरुा ट्रातील 
जातीपाती प्रांतिनिवर्शेष अशा सवर् प्रितिनधींनी वे छेने िदले या मतानसुार यांना िनयुक्त केलेले होते 
या अ वयुर्पदी! पु हा, अशा घटना रचना मडंळा या अ वयुर्पदी या ज मजात ‘अ पृ याची’ िनयुक्ती 
करणार् या मतांम ये बहुसखं्या अ पृ यांचीच होती की काय ? न हे, ती बहुसखं्या होती पृ यांची!  
प्रितकूल पिरि थतीवर मात करणारा कायापालट कर याची िहदंरुा ट्राची क्षमता  
वरील एकंदर फुट िववरणाव न एक अ यंत आ वासक िनि चित बाळगता येते की, प्रितकूल 
पिरि थतीशी टक्कर देवून िटक याची जी क्षमता सृ टीतील जीवनकलहात जग यासाठी अव य असते. ती 
क्षमता िहदंरुा ट्रा या अगंात आजही उ कटतेने बसत आहे. कधी वेळीच, कधी िवलबंाने परंतु नेहमी 
अितसमय हो या या आधीच प्रितकूल पिरि थतीशी टक्कर देवून ित यावर मात कर यास अव य तो 
कायापालट आप या समाजरचनेत िन आचारिवचारांत घडिव याची उ जीवक शक्ती िहदं ुरा ट्राने प्राचीन 
काळापासनू वेळोवेळी प्रकटिवली आहे. आम या अनेक मतृीत, धमर्कमार् या िविधिनषेधात जो िवरोध 
िदसतो. एका मतृीत अमकु आचरण वा ढी ध यर् हणनू वा िविहत हणनू सांिगत या असतात, तर 
दसुर् या मतृीत अथवा के हा के हा तर याच मतृी या दसुर् या भागात अध यर् िन िनिषद्ध हणनू 
सांगणारी वचने आढळतात. अशा वचनातील तो िवरोध ऐितहािसक टीने पाहता बहुधा केवळ 
िवरोधाभासच असतो. न यान या प्रितकूल पिरि थतीशी िन सकंटांशी यश वी झुजं घेता यावी हणनूच 
या या काळी अिहतकारक ते ते जनेु आचार िनषेधनू अथवा िहतकारक ते नवे आचार, नवी साधने, 
नवी येये, िन नवे िनबर्ंध वीका न िन आज्ञापून, रा ट्ररक्षण कर याचे जे सवर् ऐिहक धमार्धमार्चे मखु्य 
कतर् य तेच या िभ नकालीन मतृीतील या वरवर िवरोधी िदसणार् या वचनांनी अिवरोधपणे 
शतकानुशतके पार पाडले आहे. किलव यर्, युगर् हास, आप  धमर् प्रभिृत अनेक मातर् सकेंत, (लीगल 
मॅिक्झ स) उदभवून या आम या मिृतकारांनी िहदंरुा ट्रा या व वास, एका मक वस िन वधर्नक्षमतेस 
धक्का न लावता समाजरचनेचा कालोिचत कायापालट केलेला आहे. नाग जसा वेळ येताच जीणर् कात 
टाकून देवून पु हा एकदा न या तेजाने तळपू लागतो तसेच हे आमचे िहदंरुा ट्र जीणर्शीणर् आचारांची िन 
आजारांची कात वेळोवेळी टाकून देऊन कायाक प क न, शंभर सकंटांतून शंभरवेळा िनभावून जिय ण ुिन 
विधर् ण ुतेजाने तळपत आलेले आहे. या यात अतंिहर्त असलेली ही उ जीवनशक्ती आजही धगधगलेली 
आहे. ज मजात अ पृ यतेची ही दु ट ढी एका फटकार् यासरशी न ट क न टाकणारी ही उदा त घोषणा 
हेही याचेच एक अखंडनीय िन आ वासक प्र यंतर होय.  



आज या तीस कोटी िहदंरुा ट्रात िनबर्ंधा वये ज मजात अ पृ य असा कोणीही उरलेला नाही. अिग्नहोत्र ं
गवाल भ ं िनयोगः पलपैतकृम ् । देवरा च सतुो पि तः ।। प्रभिृत काल या अनेक ढीप्रमाणे आज या 
मतृीत ज मजात अ पृ यता ही लेखणी या एका फटकार् यासरशी किलव यार्त ढकलली गेली. आता ती 
पाळणे हेच पाप होय. पृ य, अ पृ य इ यादी श द आणखी काही काळ व तुि थतीचा उलगडा 
कर यापुरते काय ते वापरले जातील, वळवळत राहतील, पण नांगी छाटून टाकले या िवचवाप्रमाणे 
यां यातील हीनाथार्चा दंश हो याचे भय कोणासही उ  नये अशा िन पद्रवीपणाने आता अ पृ यतेची ढी 
प्रथम का पडली, के हा पडली, कोणी पाडली, का िटकली इ यादी प्र नांची चचार् ही केवळ ऐितहािसक 
सशंोधनाचा, पंिडती वादाचा िकंवा िवतंडवादाचा िवषय. ती कालची कथा. आजला याचे काहीच 
सोयरसतुक उरलेले नाही. कारण, ज मजात अ पृ यता आज मेली! आज िहदंु थानातील प्र येक िहदंलुा 
पृ य नागिरक वाचे समसमान अिधकार िन प्रित ठा प्रा त झालेली आहे. आता कोणी कोणाला 
िहणिव यासाठी ज मजात अ पृ य हणनू हणणे हा सदु्धा िनबर्ंधा वये दंडनीय अपराध ठरेल. यापुढे 
कोण याही महंमदअ लींना - मसुलमान िख्र चनातही ज मजात अ पृ यता पाळली जाते ही गो ट छपवून 
ठेवून - भर काँगे्रस या अ यक्षपदाव न अशी भ दपूणाची मागणी कर यास त ड उरले नाही की, ‘िहदं ू
मसुलमानां या एकीसाठी िहदंूंतील आठ कोिट अ पृ यांची अधीर् वाटणी क  या!’ कारण अ यार् 
वाटणीसाठी िहदंूंत आठ कोटी अ पृ य तर काय, पण एकसदु्धा अ पृ य आज उरलेला नाही! आता 
मसुलमान िख्र चनांतच जे अ पृ य आहेत यांनीच हवे तर िहदं ु हावे! कारण आता जो जो ज मजात 
अ पृ य िहदंधुमार्त पाय टाकील, या या या या पायांतील अ पृ यतेची ज मजात बेडी आपोआप 
ताडक म तुटून जाते!  
पूवीर् एकदा ‘िहदं ुआहोत तोपयर्ंत अ पृ यता कालत्रयीही न ट होणार नाही!’ अशा काहीशा आततायी 
भिव यवादाने िभवून एका अ पृ य गटाने ‘आ ही मसुलमान होणार’ हणनू त्रागा केला होता. ते हा सन 
१९३६ या आगेमागे आ ही महारबंधूंशी मनमोकळा िवचारिविनयम ही लेखमाला िलिहली होती. यात 
आम या महार धमर्बंधुनंा आ ही तकार्गत िनि चतीने आ वािसले होते की, जर चाल ू वेगाने िहदं ु
सघंटनांचे आंदोलन आपण सवर्जण िमळून रेटीत गेलो. आ ही अ पृ यते या मळुावर असेच घाव घालीत 
गेलो, तर धमार्ंतराचा िन फळ िन आ मघातक आततायीपणा न करताही दहावीस वषार्ं या आत हा 
अ पृ यतेचा िवषवकृ्ष उ मळून पडू शकेल! आज ते आ वासन बहुतांशी स य ठरलेले आहे. आता 
‘िहदंधुमार्त वा समाजात अ पृ यता आहे, हणनू आ ही धमार्ंतर करणार’ अशा भ्रामक त्राग्याचा िकंवा 
पोकळ धमकीचा कणाच मोडून पडला आहे. नांगीच छाटली गेली आहे! या उपरही या मठूभर वा 
मोटभर मडंळींना धमार्ंतर येनकेन प्रकारेण करावयाचेच असेल यांनी त ेसखेुनैव करावे, आ हास आता 
याची िक्षित वाट याचे कारण नाही. याने मोठीशी क्षित होणार आहे असेही नाही.  
एकंदरीत, मान या या टीने काय िकंवा आप या िहदंरुा ट्रा या टीने काय, झाले हे फार चांगले झाले. 
आम या वतंत्र भारतीय महारा यास शोभेल अशीच ित या घटना पिरषदेची ही भ य घोषणा महनीय 



आहे. उदा त आहे, उदार आहे. श त्रा या धारेचा ओरखडाही न ओढला जाता केवळ मानवी मू यां या 
शा त्राधारानेच िमळिवलेला िहदंरुा ट्रा या स प्रवृ तीचा हा एक रा ट्रीय िवजय होय.  
हणनूच अशी एक दघुर्ट समाजक्रांितकारक सधुारणा घडून आ याचे शभु वतर्मान आम या लेखणीस 
रक्तां ूत िलहावे न लागता आनंदा ूत उ घोिषता येत आहे की, ज मजात अ पृ यतेचा अतं झाला!’ 
आम या चार कोटी िहदं ु बांधवांची या दु ट शापापासनू मकु्तता झाली, वतंत्र होताच भारतीय 
रा ट्रदेवीने यांना केवळ नैितकच न हे तर नैबर्ंिधक समानतेचा उ:शाप िदला!  
हणनूच, ‘अ पृ यतेचे उ चाटन करा! ज मजात जातीभेदाचेच उ चाटन करा!’ हणनू गेली पचंवीस वष 
प्रचार करता करता िझजनू मोडत आले या या आम या लेखणीस ती िझजनू मोडून जा या या आधीच 
आज हा ज मजात अ पृ यतेचा मृ युलेख तरी िलिह याचा सयुोग आला यािवषयी या प्रकरणापुरती 
िकतीतरी कृताथर्ता वाटत आहे!  
जवळजवळ पंधरा वषार्ंपूवीर् र नािगरी या जातीभेदो छेदक आंदोलनाने शाळांतून पृ यापृ य मलेु 
सरिमसळ बसिव यापासनू तो थेट प्रकट सहभोजनापयर्ंत या प्र यक्ष यवहारातूनसदु्धा ज मजात 
अ पृ यतेचा नायनाट क न टाक यात आलेला होता. अ पृ यांचे ‘पूवार् पृ य’ क न सोडले होते ते हा या 
थािनक कायर्िस दीची कृताथर्ता या गीतात यक्तिवली होती तेच गीत आज आप या भारतीय 
महारा यातून या अ पृ यतेचा नायनाट झालेला पाहून जी कृताथर्ता आज वाटत आहे तीही अिखल 
भारतीय प्रमाणात यक्तवू शकते की, आज आ हा तीस कोटी िहदंिुहदंतूील अ पृ यतेचे - हे सतुक 
युगांचे सटुले.  

िविधिलिखत िवटाळिह िफटले 
ज माचे भांडण िमटले 
शत्रचेू जाळे तुटले 

जे ग्रामबिह कायर्! आत या आणी 
बाहेर गांव जावोनी ।।१।। 

पण! अ पृ यता कोण याही व पात पाळणे हे िनबर्ंधा वये िनिषद्ध ठरले तरी यक्ती यक्तीं या 
जीवनात आिण पळापळा या यवहारात या िनबर्ंधाची कायर्वाही अजनू हावयाची आहे. िनबर्ंध वीकृत 
झाला. पण - पण तो अजनू कृतकायर् हावयाचा आहे! अ पृ यता मेली - पण ितचे औ वर्देिहक अजनू 
उरकायचे आहे! यांचे काय ? ती चचार् आता या लेखा या उ तराधार्त क .  
 

 
 
 
 
 



 
(उ तराधर्) 

आप या भारतीय महारा या या घटना सिमतीने िन लोकसभेने अ पृ यतेला दंडनीय अपराध ठरिव याची 
जी घोषणा िन जो िनबर्ंध केला आहे याचे मह वमापन आ ही या लेखा या पूवार्धार्त केले. आता दैनंिदन 
यवहारात या िनबर्ंधा या प्र यक्ष बजावणीचे कायर् कसे पार पाडता येईल याची चचार् क .  
शतकानुशतके समाजा या वर या थरापासनू खाल या थरापयर्ंत धमार्चार हणनू रोमरोमात िभननू 
रािहले या अ पृ यतेसारख्या ढीला अक मात दंडनीय ठरिवणारा हा असला िनबर्ंध जोवर केवळ 
िनबर्धसिंहतेतच अिंकलेला राहतो तोवर तो त वतः िकतीही उदा त असला तरी यवहारतः िन फळच 
ठरणार. यांचे खरे साफ य या या ताि वक बडजेावीत नसनू या या यावहािरक बजावणीत सामावलेले 
असते. अ पृ यता पाळणे हे दंडनीय ठरिवलेले आहे. या नुस या बातमीसरशी यिक्षणीची कांडी 
िफर याप्रमाणे उ या रा ट्रा या दैनिंदन यवहारातून अ पृ यता आपण होऊन झटपट नाहीशी होईल असे 
समज या इतका आशाळभतू कोणी असेल असे वाटत नाही. आपण हे िवसरता कामा नये की अशा 
िनबर्ंधां या प्र नी लोकमत िकती प्रितकूल िकंवा अनुकूल आहे याची खरी कसोटी या िनबर्ंधाला ताि वक 
मा यता दे याप्रसगंी पारखता येत नाही, तर ती खरी कसोटी या िनबर्ंधाची जे हा फुटशः िन यक्तीशः 
प्र यक्ष बजावणी चाल ू होते ते हाच काय ती पारखता येते. आ ही पूवार्धार्त सांिगतलेच आहे की, 
पृ यांतील िन अ पृ यांतील सधुारक, रा ट्रिहतैषी, सिुव य िन मखुर असा जो भाग आहे, या या 
सहानुभतूी या पािठं यामळेुच अ पृ यते या उ चाटनाचा हा िनबर्ंध समंत होऊ शकला. परंतु या अफाट 
िहदं ुसमाजातील जो को यविध लोकांचा अबोल भाग आहे िन जो भागच या ढीला धमार्चार हणनू 
कट्टरपणे कवटाळून बसलेला आहे. यांचे मत या िनबर्ंधाला िकती अनुकूल वा प्रितकूल पडते ते या 
िनबर्ंधाची प्र यक्ष बजावणी होतानाच काय ते नक्की पारखता येईल. यातही या िनबर्ंधा या प्र यक्ष 
बजावणीचे चटके या अिव य, ढीग्र त िन अबोल भागालाच अिधक ती तेने बसणारे आहेत. कारण, 
अ पृ यांना पृ यांचे सवर् अिधकार समानतेने देणार् या या िनबर्ंधाची कडक बजावणी चाल ूहोताच घाटावर, 
िविहरीवर मागार्त, मिंदरात दकुानात, देवघेवीत एका बाजनेु पूवार् पृ य आपले समानतेचे नवे अिधकार 
गाजवू िनघतील, तर दसुर् या बाजनेु यामळेु पृ यांतील वणार्हंकाराला आिण ढीिसद्ध अिधकारांना 
प्र यक्षपणे िन पदोपदी धक्के बस ूलागताच यां याही या य नस या तरी प्रामािणक असले या भावना 
भडकू लागतील. अशा वेळी काहीकाळ िन काही िठकाणी तरी सघंषर् हो याचा उ कट सभंव आहे. केवळ 
पृ य िन अ पृ य यां यातच न हे, तर अ पृ यांतील तथाकिथत उ च अ पृ य आिण तथाकिथत हीन 
जातीचे अ पृ य यां यातही अशी तेढ माजणे अगदी सभंवनीय आहे. गजुराथी भगंी िन काठेवाडी धेड 
यांना एका चाळीत या वतंत्र खो यांतूनसदु्धा रहावयास सांगणे हे सा या नगरपािलकांनाच न हे तर 
मुबंई या महापािलकेला सदु्धा (काप रेशनला) अवघड जाते!  
उलटपक्षी या िनबर्ंधामळेु वरील प्रकार या सघंषार्चा सभंव जरी उ प न झालेला असला, तरीही 
अ पृ यता िनवार याचे कायर् लोकांची मने वळवूनच कर याचे प्रय नही पूवीर्पेक्षा या िनबर्ंधामळेुच अनेक 



पटीने अिधक यश वी होणारे आहेत. हा िनबर्ंध हो यापवूीर् अ पृ यता िनवारक आंदोलनाला नैितक 
बळावर काय ते अवलंबावे लागे. अ पृ यता पाळणे दषूणीय आहे, इतके सांगनूच काय जे घडले ते 
मतपिरवतर्न घडिवता येत होते. पण आता अ पृ यतािनवारक आंदोलनाला केवळ नैितक न हे, तर 
नैबर्ंिधक (काय याचे) पाठबळही िमळाले आहे. आता अ पृ यता पाळणे हे केवळ दषूणीयच नसनू 
दंडनीयही आहे असे सधुारक प्रचारकांना ठासनू सांगता येईल. नैितक उपदेशाने अ पृ यता पाळू नये असे 
कोणाला जरी पटले तरी आजवर यांना ही भीित वाटे की, आपण जर आप या मताप्रमाणे प्र यक्ष 
आचारात अ पृ यता पाळीनासे झालो, तर आपले भाईबंद िन जात आप याला वाळीत टाकतील, जात 
पंचायत दंडही करील. यांचे उदाहरण हणनू हावी, धोबी अशा जातीचे देता येईल. यां यातील 
िक येकजण यिक्तशः अ पृ यांची दाढी करावयास िकंवा कपड ेधु यास िसद्ध असताही आजपयर्ंत यांना 
यां या भाईबंदां या भीतीमळेु तसे करता येत नसे. पण आता या िनबर्ंधामळेु यांना आजवर वाळीत 
टाक याचा िकंवा दंड कर याचा धाक दाखिवणार् या जात पचंायतींनाच तसे काही केले तर वतःलाच दंड 
होईल ही भीित पडले. ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ या मनु या या िन िवशेषतः समाजसं थां या 
वभावाप्रमाणे या या हा याधो यांना अ पृ यता पाळू नये असे केवळ यायतःच वाटेल, यांना तसे 
आचरण िनभर्यपणे करता येईल. या िनबर्ंधा या केवळ अि त वानेच या या दंडशक्तीचा प्र यक्ष उपयोग 
न करताही नुस या उपदेशाने अ पृ यता िनवारणाचे कायर् असे अिधक ससुा य होणारे आहे.  
प्रितकूल िन अनुकूल अशा या दो ही बाज ू यानात घेवनू िनबर्ंधाची बजावणी कशी करावयाची या 
कायर्क्रमाची परेषा आपणांस आखली पािहजे. परंतु काही झाले तरी आता या िनबर्ंधाची बजावणी 
तडकाफडकी, अगदी काटेकोरपणे, न डगमगता आिण िनधार्राने केलीच पािहजे. जर आता या प्र यक्ष 
बजावणीत आपण चुकारपणा क  िकंवा क्विचत प्रसगंी होणार् या सघंषार्स बगल दे यासाठी आजचा प्र न 
उ यावर ढकल,ू तर तो सघंषर् उणा न होता अिधक िधटावेल - बळावेल! अ पृ यतेचे उ चाटन अशा भी  
कालापहरणाने दहा वषार्त काय, पण आणखी शंभर वषार्तही होणार नाही आिण अ पृ यता आज न ट 
झाली! ती पाळणे एक दंडनीय अपराध समजला जाईल!’ ही आप या रा यघटनेतील घोषणाही एक नुसती 
राणा भीमदेवी गजर्ना काय ती उरेल! या घोषणेची खरी प्रित ठा ित या बजावणीत आहे. ये या दहा 
वषार् या आत उ या भारतीय महारा या या कानाकोपर् यातून अ पृ यतेची पाळेमळेु उखडून टाकली 
पािहजेत. तरच या घोषणेची शोभा! अशी ढ प्रितज्ञा केलेला, एका बाजसू शक्यतोवर समोपचाराने 
प्र येका या दयातील माणसुकीला, स प्रवृ तींना िन रा ट्रपे्रमाला आळवून ज मजात अ पृ यता अशी 
पाळावयाची नाही, अशी समाजात िन यक्ती यक्तींत नैितक प्रविृ त उ प न करणारा, परंत ुतरीही 
अ यायप्रवण दरुाग्रह ऐकेनासा झाला तर प्रसगंी या नैबर्ंिधक (कायदेशीर) बळाचाही यायालयाकडून िकंवा 
रा यािधकाराकडून प्रयोग करिव यास न कचरणारा असा कायर्क्रम पृ या पृ यांतील सवर् सबुुद्ध, सिुव य 
िन वरा ट्रिहतैषी कायर्क यार्ंनी आखला पािहजे.आिण याप्रमाणे या िनबर्ंधा या प्र यक्ष बजावणीचे एक 
अिखल भारतीय आंदोलनच उभारले पािहजे.  



अशा कायर्क्रमाची प्राथिमक परेषा आख या या आधी आिण ती उिचतपणे आखता यावी हणनूच 
अ पृ यतेसबंधंीची आजची व तुि थती काय आहे, ितची उडती पाहणी तरी करणे अव य आहे. 
अ पृ यतेला दंडनीय ठरिवणारा िनबर्ंध समंत होऊन आता आठ दहा मिहने होत आले. िक येक प्रांितक 
सरकारांनी मिंदर प्रवेशािद िनबर्ंध पवूीर्च समंितलेले होते. यांचा उपयोग लोकांनी िकती क न घेतला, 
अ पृ यांना आजही काय काय प्रकरणी जाच होत आहे. या िनबर्ंधाची बजावणी कर यासाठी कोणी झटत 
आहे की नाही, कुठे संघषर् लहान वा मो या प्रमाणावर घडला की काय, अशा या प्र नां या शक्य 
िततक्या पैलूवंर प्रकाश टाकणार् या काही थो याशा प्रितका मक घटना या एव या आठ दहा मिह यात 
घड या तशा - खाली देत आहो. यांनाही अगदी उक न काढलेले नाही, तर चाल ू वृ तपत्रांतून या 
सहजासहजी जशा सापड या तशा टाचून ठेव या. वृ तपत्रांव नच या घेतले या अस यामळेु यात कुठे 
यूनोिक्त वा अिधकोिक्त अस ूशकेल. तथािप एकंदरीत या अ पृ यतेसबंंधी या आज या पिरि थतीवर 
यथावत ्प्रकाश टाक यास पुरेशा आहेत. यािवना या एकेक घटने या प्रकार या अनेक घटना देशभर 
घडताहेत हेही खरे. या घटना देताना काही थली अव य ते चचार् मक प टीकरणही देत जावू. या 
घटना अशा -  
आज या व तुि थतीची उडती पहाणी  
इंदरू येथे चांभाराची दाढी कर यास नकार िद यामळेु म य भारतातील गारोथ गाव या एका हा याला 
मॅिज टे्रटने पंचवीस पये दंड ठोक याचे समजते. आणखी असेच दोन खटले कोटार्त चाल ूआहेत.  
अक्कलकोट येथून तीन मलैांवर असले या नणसगोळ या गावी पृ य िन अ पृ य वगार्म ये दफुळी 
पडली आहे. हिरजन बधंूंना िप यास पाणीसदु्धा िमळू न दे याचे य न पृ य करीत आहेत. काही पृ य 
प्रमखुांनी अ पृ यांना तु ही गाव सोडा, नाहीतर ठार मा ’ अशी धमकी िद याचे समजते. बैल 
चोर या या आरोपाव न पोिलस इं पेक्टरने तीन हिरजनांना अटक केली आहे. हिरजन हणतात की, 
आम यावर खोटे आरोप क न पृ य त्रास देत आहेत. या तालकु्यात इतरत्रही असे प्रकार घडत आहेत.  
अशा प्रकरणी केवळ पृ य िकंवा केवळ अ पृ य सवर्तोपरी दोषी असतात असे नाही. तरी अशा िठकाणी 
सरकारी अिधकार् यांनी ता काळ जाऊन नीट चौकशी करावी. कोण याही दोन गटात तंटेबखेड ेहोणे िनराळे. 
यांचा बंदोब त या टीने हावा. पण अ पृ य हणनू यांना पृ य लोक समान अिधकार देत 
नसतील, तर मात्र ते अिधकार िन िवशेषतः नदी िविहरीवरील समान उपभोगाचे अिधकार अ पृ यांना 
ता काळ देववून यांना काही िदवस रक्षण यावे. ते अिधकार नाकारणार् या पृ यांना नैबर्ंिधक शासन 
करावे. हणजे तशा कडक शासना या वचकामळेु इतरत्र होणारे अशा प्रकारचे अ याय पृ य क  
धजणार नाहीत. अ पृ यांचा अितरेक असला तर यांनाही शासन हावे.  
उमरखेड (नागपूर) या बाजचेु एक प्रिसद्ध काँगे्रस पुढारी, पावसाडा येथील मथुराप्रसाद ितवारी यांनी 
गाव या िविहरीवर पाणी भरता कामा नये असा अ पृ यांना धाकदपटशा िदला. यायोगे हिरजन खवळले. 
ते हा ितवारी यांनी आप या अनुयायांकरवी हिरजनांवर लाठी ह ला चढिवला. पोिलस सब इं पेक्टरने 
ितवारीजींना आता पकडले आहे. हे प्रकरण आपसांत दाबून टाक याचा प्रय न होत आहे.  



कोकणात काही िठकाणी महार लोकांनी मेलेले गरेु ढोरे ओढ याचा आपला पूवार्पार यवसाय हीन होय 
हणनू कर याचे नाकारले. ते हा गावकर् यांनी रागावून ढीप्रमाणे महारांना जे बलतुे यावयाचे ते बंद 
केले. यामळेु बलतुे िमळ याचा आपला ‘हक्क’ बजावून घे यासाठी गांवकर् यांवर महार लोक कोटार्त दावा 
लाव याचा बेत करीत आहेत.  
ढोरे फाड याचा धंदा ढीप्रमाणे जे करीत नाहीत अशा अ पृ य जाती या काही मडंळींनी आपण ढोरे 
फाड याचा धंदा करावा हणनू ठराव केला. हे कळताच मुबंई या यां या जातभाईंनी सभा घेवून असा 
धंदा ढीिव द्ध के यास जातीबिह कार घाल ू हणनू यांना धाक घातला!  
रामपूर (सयंुक्त प्रांत) येथे हा यांनी आम या दा या करा यात,धो यांनी कपड े धुवावेत आिण 
नगरपािलकेने आमचा पगार वाढवावा, अशी मागणी एक हजार भगं्यांनी केली आहे.  
को हापूरकडील िशरोळे येथे हिरजन िदवशी हिरजनांनी उपहारगहृात प्रवेशाचा प्रय न केला हणनू 
लोकांनी काही िदवसांपासनू यां यावर आिथर्क बिह कार घातला आहे. हिरजनांनी मामलेदाराकड ेमोचार् 
नेवून गार् हाणे केले, प्रकरण विर ठ अिधकार् यांकड ेमामलेदारांनी धाडले. (अशा िठकाणी लाल िफती या 
द्रािवडी प्राणायामात कालहरण न करता, थािनक अिधकार् यांनी पूवार् पृ यांना त काळ सरंक्षण देवून 
आगळीकवा यांना शासन केले पािहजे.)  
लोणदंकडील शेरीवाडी येथे या आडावर हिरजनांनी पाणी भरले या आडावर गावाने बिह कार घात याचे 
कळते.  
अकोला येथील गलुझार पुर् यातील एक हिरजन त्री नदीवर पाणी भर यास गेली असता ितला पृ य 
जाती या मिहलांनी बंदी क न ती बेशुद्ध होईपयर्ंत मारहाण केली. या अ पृ य त्रीने दावा भरला असनू 
पोिलस तपास चाल ूआहे. (अशा प्रकरणांची मािहती सरकारने प्रिसद्धावी, चौकशीत आगळीक खरी कोणाची 
ठरली, यासाठी कोणास काय शासन झाले, ही अिधकृत बातमी वृ तपत्रांतून सरकारने प्रिसद्धीली असता 
ित यामळेु इतरत्रही तशी आगळीक क  पहाणार् यांना वचक बसेल. अशी प्रकरणे झटपट िनकालात 
काढली पािहजेत.)  
साकुलीर् (िज.ठाणे) या गावी गे या हिरजनिदवसापासनू पृ या पृ यांत वैमन य येऊन हिरजनांची गरेु 
क डवा यात घालणे, शेतीकामाला अडथळा करणे, हिरजन ि त्रयांना धमक्या देणे असा त्रास होत आहे. हे 
प्रितवृ त ना. तपासे यां या कानावर घातले गे यामळेु पोिलस इं पेक्टरना बंदोब तासाठी सरकारी आज्ञा 
झाली आहे.  
फलटणला हिरजन िदवसािनिम त ितकडचे काँगे्रस अ यक्ष ी. भगत यां या प्रमखु वाखाली जी सभा 
झाली तीत काही हिरजन वक् यांनी यांना िवचारले की, ‘तु हाला वषार्काठी एक िदवस तेवढा 
हिरजनपे्रमाचा पुळका का येतो! काँगे्रस अिधवेशनाकिरता तु ही बावीस हजार पये इकडून जमिवलेत. 
पण सावर्जिनक सडंास िन िद यासाठी चाललेली आमची आबाळ दरू कर यास पैसे नाहीत हणनू 
हणता! आम या सार् या अडीअडचणी दरू न करता होणारे हे हिरजन िदवसांचे समारंभ आ हांस 
दांिभकपणाचेच वाटणार.’  



अशाच प्रकारची भाषणे िक येक िठकाणी हिरजनांनी या िदवशी या सभांतून केलेली आहेत. आ हांस 
नोकर् या या, राखीव जागा या, िवशेष सवलती या, तर आ ही अ पृ यता गेली असे समज.ू असा 
यांचा सरू होता. काही िठकाणी तर पृ या पृ यांची सिंम  नेहसमेंलने कर या या तु य हेतूने 
भरिवले या सभांवरही काही अ पृ य गटांनी बिह कार घाल याचे अिवचारी कृ य केले.  
इतकेच न हे, तर दोन तीन िठकाणी हिरजनािदनी पूवार् पृ यां या काही गटांनी िमरवणकुा काढून ‘लढके 
लगे दिलत थान’ अशा अथर्शू य, अिववेकी िन अिहतकारक घोषणा कर यासही मागे पुढे पािहले नाही!  
मुबंईस ‘कोकण िमत्र मडंळ’ नावाची एक लहानशी पण कायर्कतीर् सं था आहे. ित या ता या 
प्रितवृ ताव न िदसते की, काही खेडगेावी टपालवाले अ पृ य व तीत यांची पत्र ेवाट यास जात नाहीत. 
तर या िबचार् या अ पृ यांनाच हे टपालवाले िजथे असतील ितथे जावून आपली पत्रे आणावी लागतात! 
इतकी पायपीट केली तरी अ पृ यांचे द्र यटपाल (मनीऑडर्र) अस यास यावर को या पृ याने सही 
के यावाचून ते िशिक्षत अ पृ याला सदु्धा द्र य देत नाहीत. वरील ‘कोकण िमत्र मडंळाने’ असे काही 
अ याय दरू केलेले आहेत.  
 महारा ट्र प्रांितक हिरजन सेवक सघं  
ही सं था महारा ट्रात प्रथमपासनू अ पृ यता िनवारणा तव भरीव काम करीत आलेली आहे. या लेखात 
अ पृ यता दंडनीय ठरिवली गे यानंतर या घटनांचा उ लेख करणे अस यामळेु वरील सं थेचे गे या 
पाचसहा मिह यांचेच काय ते कायर् पाहू. या सं थेचे स याचे अ यक्ष आहेत. ी. िवनायकराव बव, 
िविधज्ञ, धुळे, ते ‘दिलत सेवक’ नावाचे एक वृ तपत्र चालिवतात. आज िक येक वषार्पासून मखु्यतः 
का हदेशाम ये अ पृ यता िनवारणा या कायीर् ते अिवरत पिर म करीत आलेले आहेत. यां या 
अ यक्ष वाखाली म.प्रा.हिरजन सेवक सघं अ पृ यतेला दंडनीय ठरिवणार् या िनबर्ंधाची बजावणी 
महारा ट्रात िठकिठकाणी पिरणामकारक रीतीने करीत चाललेला आहे, ही समाधानाची गो टहोय. शक्य 
िततक्या मनिमळावूपणे वागत असताही दरुारा य अ यायाचे उ चाटन कर यास भागच पडले तेथे वरील 
िनबर्ंधानुसार खटले क न, याची आगळीक यास दंड करिव याचे यांचे धोरण अगदी समथर्नीय आहे. 
यां या कायार्ची मािहती हावी िन ती इतरांना मागर्दशर्क हावी या हेतूने या सघंा या ऑग ट १९५० 
या प्रितवृ तातील काही कायार्ंना येथे उ लेखीत आहोत. (१) के या ऑग ट मिह यात या सं थेचे एक 
प्रचारक, ी. मोरे यांनी पुणे िज यातील फुरसुगंी, महंमदवाडी, लोणी काळभोर, थेऊर, वाड,े दापोडी, 
उंडी, केसनंद, वाघोली, मांजरी, कोलवडी, सा टे, िववरी, िसरसवाडी, सहजपूर या गावी जावून पूवार् पृ य 
व तीची पाहणी क न यांना वरील िनबर्ंधाची मािहती िदली, आिण यांना या िनबर्ंधा वये काय 
अिधकार िन सवलती िमळा या आहेत ते समजावून िदले. (२) ठाणे िज यातील प्रचारक ी. भोईर 
यांनी अनेक गावी जावून असाच प्रचार केला. पूणार् येथील ित ही देवमिंदरात पृ या पृ यांसह प्रवेशून 
दशर्न घेतले. सरकगांव, वसई, उमरोली िन आंबेल या गावी उपहारगहृांतून हिरजनांना प्रवेश िमळवून 
िदला. कांबरा िन िभवंडी येथील हिरजनांची गार् हाणी अिधकार् यां या कानावर घातली. (३) सातारा िज हा 
प्रचारक ी. िशवदास यांनी िशवथर, वाटे, कामाठीपुरा, कोलवडी, सोनके प्रभिृत पंधरावीस गावांना भेट 



देवून पूवार् पृ य व तीतून वरील िनबर्ंध समजावून िदला. या सवर् गावी पूवार् पृ यांसह उपहारगहृात 
प्रवेशून सरिमसळ चहा घेतला. केशकतर्नालयांतून हिरजनांना नेवून पृ यांप्रमाणेच काही भेदाभेद न होवू 
देता यां या दा या करिव यात आ या, केस काप यात आले. या गावांपैकी चौदा िठकाणी हिरजनांकडून 
सावर्जिनक िविहरीचे पाणी काढून घेतले. आठ िठकाणी यांना देवळात नेवून देवदशर्न करिवले. का हदेश 
िज यात या हिरजन सेवक सघंाचे मखु्य कद्रच अस यामळेु तेथील गावागावातून अ पृ यता िनवारक 
िनबर्ंधाची बजावणी सतत चाल ूआहे. अशा आखीव िन रेखीव पद्धतीने िनबर्ंधा या प्र यक्ष बजािव याचे जे 
कायर् म.प्रा. हिरजन सेवक सघंाकडून चाल ूआहे यािवषयी यांचे िन अ यक्ष ी. बव यांचे आ ही 
मनःपूवर्क अिभनंदन करतो. पक्षिनरपेक्षपणे सवर् नागिरकांनी या कामी या सघंाशी शक्य ते ते सहकायर् 
करावे.  
अिखल भारतीय िडपे्र ड क्लासेस लीग  
ही पूवार् पृ यांची एक प्रितिनिधक िन प्रमखु सं था आहे. अनेक प्रांितक मतं्री आिण इतर रा यािधकारी 
िह या चालकात आहेत,ही िवशेष मह वाची गो ट होय. या सं थे या कायर्कारी मंडळाची बैठक गे या 
स टबरम ये झाली. भारतीय लोकसभेचे सद य डॉ. धमर्प्रकाश या बैठकीचे अ यक्ष होते. पंजाबचे िमक 
मतं्री ी. पृ वीिसगं, उ तर प्रदेशचे मतं्री िगिरधारीलालजी, म यप्रदेशचे मतं्री अिग्नभोज, मद्रासचे मतं्री 
परमे वरम,् मुबंईचे मतं्री गणपतराव तपासे, नारायणराव काजरोळकर एम.एल.ए. सोनावणे एम.पी. 
इ यादी पूवार् पृ यांचे अिखल भारतीय पुढारी िन प्रमखु अिधकारी उपि थत होते. या बैठकी या ठरावात 
हटले आहे की, ‘सामािजक, आिथर्क, शैक्षिणक उ नती या क्षेत्रात पूवार् पृ यांची प्रगती िन जागिृत होत 
आहे हे िनःसशंय. तथािप नगरांतून िन खे यांतून यांना पाशिवक पद्धतीने दडप यात येत आहे. याची 
पाहणी कर यासाठी सरकारने एक सिमती नेमावी आिण घटनेप्रमाणे मागासले या वगार् या िहतरक्षणाथर् 
जो अिधकारी नेमावयाचा तो वतः हिरजनच असावा. पूवार् पृ यांचे वतःचे मनोगत कळावे यासाठी हा 
ठराव आ ही हेतुतः इथे िदलेला आहे. तथािप या अ.भा.िड. क्ला. लीगचा सवार्त मह वाचा दरूदशीर्, 
िहदंु विन ठ, िनडर िन खणखणीत असा जो ठराव होता यात कायर्कािरणी हणते -  
आम या (पवूार् पृ य) बधंुभिगनींना आमची अशी िवनंती आहे की, यांनी कोण याही कारणासाठी आपला 
प्राचीन धमर् सोडू नये. प्रसगंपर वे यांनी धमर् सोडला असेल, यांनी शक्य िततक्या लवकर आप या 
प्राचीन वधमार्त परत यावे.  
या देशा या बर् याच भागात काही काही जमाती आपली लोकसखं्या वाढिव यासाठी इतरांना बाटिव याचा 
प्रय न करीत असतात. ही कायर्कािरणीची अशा कारवायांिवषयी अ यंत ती  िवषाद यक्तवीत आहे.  
आप या धमार्ंतून बाटून परधमार्त गेले यांना वधमार्त पु हा परत घे यासाठी आम या िहदं ुबांधवांनीही 
शक्य ते ते साहा य करावे, अशी आमची य चयावत िहदंमुात्राला िवनंती आहे.  
आम या पवूार् पृ यबंधूं या या कळकळी या िवनंतीिवषयी आ हास इतके तरी सांिगत यावाचून पुढे 
जाववत नाही की, ‘धमर्बंधुंनो िन देशबंधुनो, तु ही अशा िहदंु वरक्षणा या पिवत्र कायीर् इतर िहदंूंना 
तु हास साहा य दे याची िवनंती कशी करता ?’ हे तुमचे वधमर्पे्रम, बंधुपे्रम िन शालीनता पाहून 



आ हांस ल जेने मान खाली घालावीशी वाटते!’ िवनंती न हे! िहदंधुमर् रक्षणा या कायीर् तु हास साहा यच 
न हे, तर तुम या खां याशी खांदा लावून झुजं याची, सहकायर् कर याची तुम या इतर िहदंबुांधवांना 
‘आज्ञा’ कर याचा तु हास अिधकार आहे. ती पाळ याचे यांचे कतर् य आहे. पु हा हेही यानी असावे की, 
जे आपले धमर्बंधु बळाने वा छळाने, अिन छेने वा भ्रांत इ छेने पूवीर् परधमार्त गेले यांना आप या िहदं ु
धमार्त परत ये यास आता यां या एका इ छेिवना दसुरी कोणतीही आडकाठी उरलेली नाही. गे या 
तीनचार वषार्त क्रांितकालीन धुमाळीत आप या िहदंरुा ट्राला उपो बलक अशा या काही असा य गो टी 
सा य झा या, यात जशी ज मजात अ पृ यता दंडनीय ठरवली ही एक गो ट आहे, तशीच शुिद्ध 
वयमेव मडंनीय ठरली ही दसुरी गो ट आहे! या वा या अनु टुपा या आधारे न हे, या वा या 
पीठा या पे्ररणेने न हे, तर हे वयमेव िहदं ुरा ट्र या रा ट्र को या दैवी उ मादा या झटक्यात झपाटले 
जावून, म यंतरी काही शतके वज्रकठीण अडसरांनी ग च बंद केले गेलेले ते शुद्धीचे महा वार सताड 
उघडून देत े झाले! शक हुणां या काळात एकेका यज्ञासरशी परकीयां या जातीं या जाती शुद्ध क न 
वधमार्त आ ही सामावून घेत याचे जे चम कार आ ही िहदं ुरा ट्रा या पुराणेितहासात वाचतो तसे काही 
चम कार गे या तीन चार वषार् या क्रांितकाळात डो यांदेखत घडले आहेत. शत्रनेू बळाने बाटिवले या िहदं ु
त्रीपु षांचे तांडे या तांड े लढत, पडत झडत शत्रू या हातून सटूुन आप या या िपतभृ ू - पु यभ ू
भारता या आज या ता कािलक सीमां या आत िशरताच आपोआप शदु्ध होऊन िहदंरुा ट्रात सामावून 
गे या. या पु यभमूीचा पशर् हाच आजचा अन य शुिद्धसं कार ठरला! बळाने भ्र टिवले या िहदं ु
त्रीपु षांचीच गो ट कशाला ? अगदी ज मजात अशा सह ाविध मसुलमानांना सदु्धा यांनी ‘आ ही िहदं ू
होऊ इि छतो’ असे हणताच रजपूत जाटांसारख्या कट्टर िहदंूंनीसदु्धा नसु या शडीवारी शुद्ध क न घेतले, 
समाजात सामावून टाकले. ही डो यादेखत घडत असलेली उदाहरणे आहेत! पूवीर् बाटले या पूवार् पृ य िहदं ु
बांधवांना आप या पवूर्जािजर्त िहदंधुमार्त ये याची इ छा हो याचा काय तो अवकाश आहे! आता 
अ पृ यतेची बेडी तुटली आहे, शुद्धीचे महा वार सताड उघडलेले आहे. गगंामाईचे पाणीसदु्धा शुद्धीसाठी 
िशपडणे अव य नाही. आप या घरी परत येऊन आप या अतंरले या धमर्बंधूंना मायलेकरांना भेटताच जे 
पे्रमाचे िन रा ट्रीय आनंदाचे अ ू तुम या आम या डो यातून वाहतील यांचे जे िसचन तीच शुिद्ध! 
तेवढाच काय तो सं कार.  
जा यु छेदक िहदंमुहामडंळ  
केरळ प्रांतातील त्रावणकोर कोचीनकडील मोठमो या पंचवीसतीस पृ या पृ यां या जातीसं थांनी 
आपापले िवसजर्न क न हे महामडंळ थािपले आहे. या या सं थांची लक्षाविध पयांची म ता िन 
िनधीही महामडंळा या हाती िदला आहे. केवळ अ पृ यतेचेच न हे तर ज मजात जातीभेदांचेच उ चाटन 
क नन जातीपाितिनिवर्शेष अशा िहदं ुसमाजाची (ए का टलेस िहदं ूसोसायटी) िनिमर्ित कर याचा या 
महामडंळाचा एक प्रमखु उ ेश आहे. िविधमडंळातील अनेक िहदं ू सभासद या महामडंळास िमळालेले 
असनू िहदंपुक्षा या नावावर एक चुरशीची िनवडणकूही यांनी गे या मिह यातच िजकली आहे. यां या 
राजकीय कायर्क्रमाची बाज ू या लेखा या कक्षेबाहेरची आहे. परंतु ज मजात अ पृ यता िन जातीभेद 



यां या उ चाटनाचे जे प्रकट प्रय न िजतक्या मो या प्रमाणावर या प्रमखु सं थेकडून होताहेत 
यािवषयी स यःपिरि थती या या पाहणीत अिभनंदनपूवर्क उ लेख करणे कतर् यच होते.  
वरील मोठमो या सं थां या मानाने पु कळच लहान असले या; परंतु, जातीभेदो छेदना तव आप या 
शक्तीप्रमाणे, शक्य ते ते, कायर् प्र यक्षपणे, क न दाखिवणार् या, एका एकमखुी सं थेचा तेवढा, 
जाताजाता, उ लेख क . या सं थेचे नाव आहे ीयुत अनतं हिर गदे्र! वीस वषार्ंपूवीर्, यां या झणुका 
भाकर सहभोजन सघंाने, महारा ट्रात केवढी तरी खळबळ उडवून िदली. स या फारसे साहा य नाही; 
साधने नाहीत. तरीही, या तुटपुं या पिरि थतीतसदु्धा, िततकेच पिरणामकारक कायर् करणारा एक 
डोकेबाज तोडगा यांनी काढला आहे. तो, हणजे, ‘झुणका भाकर स यनारायण.’ जीत, जमेल या 
चाळीत, जावयाचे; एका पूवार् पृ य जोड या या हातून, एका टुमदार स यनारायणाची, प्रकटपणे पूजा 
करावयाची; आिण एका टीचभर भाकरी या तुक यावर िचमटुभर, खमगं झणुका ठेवून, तो प्रसाद, अवती 
भोवती गोळा झाले या, लोकांना या पूवार् पृ य महार, भगंी, धेड, धमर्बंधूं या हाताने, सांगनूसव न, 
वाटावयाचा; हा साधा खाक्या. पण, स यनारायणाची कृपा, अशी की, चाळी चाळीतून आब्रा मणचांडाळ 
त्रीपु ष, मलेुबाळे, सिुशिक्षत -अिशिक्षत शेक यांनी या पूजेभोवती गोळा होतात; िन पूवार् पृ यां या 
हातचा, तो प्रसाद,समजनू घेऊन उ याउ याच खाऊन चट्टामट्टा क न टाकतात. जतंुघ्न औषधांचा फवारा 
मारताच, सू म रोजजतंु, जसे न िदसताच, पटापट म न जातात; तसेच, या झणुका भाकरी या, 
प्रसादा या घासासरशी, समाज मानसातील ज मजात जातीभेदा या, भ्रांत भावनेने, जतंु नकळत म न 
जातात. एखा या दहा हजार पये खचूर्न भरिवले या अ पृ यता िनवारणा या, याख्यानबाज 
अिधवेशनापेक्षा, अवघ्या, दहा पयांनी होणारा, हा, झणुका भाकर स यनारायणाचा सिक्रय समारंभ 
अ पृ यतािनवारणाचे न हे; तर, जा यु छेदनांचेही कायर् अिधक पिरणामकारकपणे करीत आहे. आिण तहेी 
केवळ सामोपचाराने!  
ी. गदे्र हे वरील कायर्, जवळजवळ एक या याच बळावर करीत आहेत हे खरे असले तरी असे हणता 

येईल की, यां या एकटेपणा यामागे यां या यिक्तम वाचा प्रभाव, हात देत उभा आहे. ते प्रिसद्ध 
सपंादक आहेत. मुबंई प्रांितक िहदंसुभेचे, ते अ यक्ष होते; परंतु, तशी पूवीर्ची प्रिसद्धी वा सावर्जिनक 
पु याई गाठी नसले या, कोणाही सामा य पण स प्रवृ त िन िनधार्रा या, नागिरकाला सदु्धा, तो, अगदी 
एकटा असला; तरी, अ पृ यतािनवारणाचे कायर्, या िनबर्ंधाची प्र यक्ष बजावणी, पु कळशी कशी करता 
येते; याचेही एक उदाहरण देवनू ही स यःि थतीची पाहणी सपंवू. इतर िज यांप्रमाणेच, ठाणे 
िज यातही, हावी लोक पूवार् पृ यांची, म ू करीत नसत. वतःसच तो, अधमर् वाटे; िकंवा लोकिनदेंची 
धा ती िकंवा जातगोत वाळीत टाकतील; हणनू. पण हा िनबर्ंध समंत होऊन सात आठ मिहने झाले 
तरी, हावी असा, पूवार् पृ यांची म ू काही करीना!हे पाहून अनगाव येथील ीयुत यशवंतराव लेले या 
गहृ थांनी, या प्रकरणापुरती तरी या िनबर्ंधाची प्र यक्ष बजावणी कर याचे ठरिवले. आजबुाजू या 
खे यातील हावी मडंळींना, न या िनबर्ंधाप्रमाणे, ज मजात अ पृ य असे कोणालाही उ लेखनू; केवळ, 
यासाठीच याची म  ू कर यास नाकारणे; हा दंडनीय अपराध आहे, हे, यांनी बजावून सांिगतले; 



दसुरीकड े पूवार् पृ यांना आपला नवा अिधकार, बजाव यास उ युक्त केले. शेवटी, या गाव या 
हा यांकडून, प्र येकी दोन पूवार् पृ यांची दाढी करवून िकंवा केस कापवून घेतले. पिह या िदवशी, 

‘जातीवंत’ हावी, जे हा ‘जातीवंत’ अ पृ यांची म ू क  लागले; ते हा, ते कौतुक पाह यास गा या या 
खेळाभोवती, जमतात; तसे, अिशिक्षत सिुशिक्षतांचे सिंम  थवे, भोवती जमले होते. िनदान आणखी दोन 
एक मिहने तरी, हा, कायर्क्रम चालिव याचा ी. लेले यांचा बेत आहे.  
वरील उड या पाहणीतील घटना िन प्रय न हे िशताव न भाताची परीक्षा करता यावी; यापुरतेच 
उ लेिखलेले अस यामळेु, याव न उ या भारतातील आजची, अ पृ यते या सबंंधीची, पिरि थती कशी 
आहे; ते प ट होईल. तशा प्रकारचे, अनेक प्रसगं, िहदंु थानभर घडताहेत. या, अ पृ यतो छेदक 
िनबर्ंधाची, बजावणी कर याचे; असे, सांि थक िकंवा वैयिक्तक प्रय नही, अनेक िठकाणी चाल ूआहेत.  
अ पृ यता, दंडनीय ठरिवणार् या, या िनबर्ंधाची बजावणी कशी करावी; या िवषयी काही सचूना वरील 
पाहणी करतानाच, िठकिठकाणी के या आहेत. या एका लेखात, िनबर्ंधबजावणी या देश यापी 
कायर्क्रमाची फुटशः (तपशीलवार) फोड करणे; अशक्य िन अनाव यक आहे. तथािप, या, कायर्क्रमा या 
सवर्साधारण, व पािवषयी िन धोरणािवषयी, काही मलूभतू सचूना, तेव या, खाली देत आहोत.  
अ पृ यतो छेदक, िनबर्ंधा या बजावणी या कायर्क्रमाची परेषा  
वरील, प्र तुत पिरि थती या पाहणीव न, हे उघड होत आहे; की, अ पृ यतेचा नायनाट कर यासाठी, जे 
प्रय न होत आहेत; ते अगदी, तुटपुंजे आहेत. दखुणे ड गरास िन औषध िशपंीत!दोन चार वषार्त, जर या 
दु ट ढीची रा ट्रीय मानसा या पाताळापयर्ंत खोल गेलेली िचवट पाळेमळेु खणनू काढावयाची असतील; 
तर, ते कायर् पार पाड यास एक देश यापी िन झझंावती आंदोलनच उभारले पािहजे!  
अ पृ यतािनवारक आंदोलनाचे क्षेत्र  
आजपयर्ंत, यांना ज मजात, अ पृ य हणनू, मानले गेले; यांना पृ यां या ेणीत आणनू सोडणे, 
पृ य नागिरकांचे, जे सामा य अिधकार, उ तरदािय वे (जबाबदार् या) िन कतर् ये आहेत, या सवार्ंचे, या 
पूवार् पृ यांना, समान भागीदार करणे, अ पृ य हणनू, कोणतीही हीनता, यां यावर न लादणे, 
थोडक्यात हणजे, ‘अ पृ य’ श दातील ‘अ’ तेवढा पुसनू टाकून यांचे पृ य क न सोडणे, इतकेच काय 
ते, या अ पृ यतो छेदक आंदोलनाचे क्षेत्र आहे. हणनूच, अ पृ यतािनवारण आिण दिलतोद्धार िका 
अ पृ यतािनवारण आिण ज मजात जातीभेदो छेदन ही दोन िनरिनराळी काय, समजली पािहजेत. ती 
सवर्च काय स काय असली; आिण यांना पार पाड यासाठी, आ ही िकतीही सो कंठ असलो; तरीही, 
यांची नसती सांगड अ पृ यता िनवारणा या आंदोलनाशी घातली असता, नसती गुतंागुतं िन असतंोष 
िनमार्ण होऊन ती दो ही काय अिधक अवघड होतील. उदाहरणाथर् शाळा, महाशाळातून, पूवार् पृ य 
िव या यार्ंना पृ यांप्रमाणेच, समानतेने प्रवेश िमळाला की, यापुरते अ पृ यता िनवार याचे कायर् सपंले. 
मग, या पवूार् पृ य िव या यार्ना शु क, पा या, पु तके, िश यवृ या प्रभिृत प्रकरणी िवशेष सवलती 
िमळाले या असोत वा नसोत. कारण हा दसुरा प्र न दिलतोद्धाराचा वा िशक्षणप्रसारक चळवळीचा आहे. 
काही पृ य जातींची मुलेही, आज या काही अ पृ य मलुांसारखीच िशक्षणात मागासलेली, िन शाळेचा 



यय न झपे याइतकी दिरद्री िन दिलत आहेत. एकदा अ पृ य हणनू कोणाही मलुाला शाळेत म जाव 
न होता तो पृ य हणनूच शाळेत घेतला गेला; की, पुढे याला जी सवलत वा साहा य िमळेल, ते या 
दिलत वा दिरद्री पृ य मलुासच िमळेल, एक पृ य मलुगा हणनूच िमळेल. तसेच सावर्जिनक 
िविहरींवर, पाणव यांवर कोण याही नागिरकास, तो, ज मजात अ पृ य एव याच कारणासाठी, पाणी 
भर यास म जाव झाला नाही; की, अ पृ यतेचा प्र न िमटला. पण, “जोवर, या या हातचे पाणी, इतर 
सवर् लोक पीत नाहीत; तोवर, अ पृ यता गेली;” असे, आ ही समजणार नाही. असा अडाणीपणाचा त्रागा 
कोणी क  लागला, तर, तो, त्रागाच काय तो ठरेल. पृ यही, एकमेकां या ह त े जातपातीं या 
समजतुीमळेु, पाणी पीत नाहीत. तो प्र न, जातीभेदो छेदना या, कक्षेत पडतो. अ पृ यतािनवारणा या, 
कक्षेत न हे.  
अशीच एक मलुभतू चकू घटनेत झालेली आहे. “आज अ पृ यता न ट कर यात आली आहे.” हणनू 
आरंभीच घोषणा के यानंतर पुढे जे रा यघटनेत सांिगतले आहे; की, आणखी दहा वषपयर्ंत, ‘अ पृ य 
जातींना’, अशा सवलती दे यात येतील, तो वदतो याघात होतो. जर ‘आज अ पृ यता न ट झाली’ तर 
उ यापासनू सदु्धा ‘अ पृ य जात’ अशी उरणार कशी ? १० वष, या ‘अ पृ य जातींना’, अ पृ यच लेखून, 
वर या शापाला, उ:शाप यावयाचा; की, काय ? पृ यांतही तशाच मागासले या, दिरद्री, अिशिक्षत, 
जाती आहेत. यांनाही सवलती ह यात. यां यातच, या, अ पृ यतेपासनू आज मकु्त झाले या, जातींचे 
पिरगणन क न, यां या सवलती यांना दे यात या या. यांना सवलती याच; पण, पृ य हणनू 
या. अ पृ य हणनू न हे. अथार्त, या, सवलती िमळोत ना िमळोत, आज या अ पृ यांना, पृ य वाचे 
अिधकार िमळाले; की, अ पृ यतािनवारणाचे कायर् उरकले.  
सरकारी वतंत्र िवभाग  
अ पृ यतो छेदक आंदोलनाचे कायर्क्षेत्र वर िद याप्रमाणे, आखून घेऊन या िनबर्ंधाची याप्रमाणे कडक 
बजावणी कर यासाठी प्रमखु िन अिधकृत प्रय न असा सरकारनेच केला पािहजे. िबहार सरकारने, असा 
उपक्रम के याची बातमी प्रिसद्ध झालेली आहे. या सरकारने घटनेप्रमाणे, या, अ पृ यतािनवारक 
कायार्साठी एक वतंत्र अिधकारी, तर, नेमलाच आहे. परंतु एक वतंत्र िवभागही उघडून या या हाती 
िदला आहे. या िवभागात शंभर प्रचारक पगारी नेमनू िदले. यांना सेवक हणायचे. साधारणतः, एक 
दोन तालकु्या एवढा भाग या प्र येक सेवकाकडे, देऊन या भागात अ पृ यतो छेदक िनबर्ंधाची प्र यक्ष 
बजावणी कर याचे आिण अव य ते हा पूवार् पृ यांना सरंक्षण दे याचे दािय व सोपिवलेले आहे. जर, ही 
बातमी खरी असेल तर, प्र येक प्रांितक सरकारने, असा, अ पृ यतो छेदक िनबर्ंधाची कायर्वाही करणारा; 
िवशेष िवभाग त काल काढावा. अ पृ यांना पृ यांकडून पृ य वाचे अिधकार दे यासाठी; या सरकारी 
प्रचारकांनी, आपण होऊन प्रय न करावा. यातही, यांचे िवशेष कतर् य हणनू, यांनी, अ पृ यांम येही 
जे खाल या जातीचे अ पृ य असतील; - जसे आप याकड ेधेड भगंी ढोर इ. - यांना सांगाती घेऊन जे 
‘वर या जातीचे’ अ पृ य समजले जातात. या महारचांभारां या व तीतील उपाहारगहृात, देवालयात, 
शाळांत यां या पाणव यावर नेऊन यां या यां यातील अ पृ यता, मोडून काढावी. कुठेही अशा 



प्रकरणी, पृ या पृ यात, सघंषर् हो याचा सभंव िदसताच; या सरकारी प्रचारकांनी, आपण होऊन ितथे 
जावे, आगळीक पृ यांची असो; की अ पृ यांची असो; यािवषयी या पक्षास शासन करावे; आिण 
या य पक्षास सरंक्षण यावे. पण काही झाले तरी, अ पृ यांना पृ य वाचे अिधकार, उपभोग ू दे यात 
अडचण हणनू उ  देऊ नये. प्र येक िज यात अशी या य पण कडक बजावणीची दोन तीन उदाहरणे 
घडताच या बातमीमळेुच इतरत्र सामोपचाराने हे प्र न आपोआप सटूु लागतील. प्रिसिद्ध िवभागाने अशा 
चळवळी या बात यांना प्रिसिद्ध यावी.  
आम या सनातनी बंधुंची एखाददसुरी सं था सोडली तर इतर बहुतेक मोठमो या राजकीय वा सामािजक 
सं था या अ पृ यतेचा नायनाट कर यास उ कंिठत आहेत. िविश ट अशी राजकारणािदक काय करीत 
असताही यांना अ पृ यतो छेदक िनबर्ंधाची बजावणी कर याचे हे कायर्ही िहिररीने करीत राहणे सहज 
सा य आहे. इतकेच न हे तर इतक्या सहजपणे पार पाडता येणारे असताही इतक्या रा ट्रीय मह वाचे 
असलेले हे िवधायक कायर् पार पाड यासाठी देश यापी आदंोलन करणे हे यांचे एक कतर् यच आहे. 
काँगे्रस, िहदंमुहासभा, रा. व.सघं, आयर्समाज, शे यु ड का टस ् फेडरेशन, िडपे्र ड क्लासेस लीग, 
समाजवादी पक्ष प्रभिृत पक्षां या शाखा िहदंु थानभर पसरले या आहेत. यां या प्र येक शाखेला यांनी 
आज्ञा सोडावी की, या या शाखे या टापूत इतर पक्षां या सहकायार्ने, नाहीतर या या या या 
दािय वावर अ पृ यांना पृ यतेचे अिधकार दे यासाठी यांनी सघंिटत िन सिक्रय उठाव यावा. याचा 
सवर्साधारण कायर्क्रम हणजे याच लेखात वर िदग्दिशर्लेला महारा ट्र प्रांितक हिरजन सेवक सघंाचा जो 
आहे तो. या सवर् सं थां या शाखांनी तेवढा िन तसा कायर्क्रम जरी गावोगाव आपाप या टापूत एक 
वषर्भर सतत िन धडाडीने आचिरला तरी िहदंु थानभर अ पृ यतेची पाळेमळेुसदु्धा उखडली जावू शकतील. 
यासाठी नवीन एखादी सं था वा सघंटना उभार यात शक्तीचा िन धनाचा यथर् यय कर याची काही 
एक आव यकता नाही. आहेत याच सं थांनी हे कायर् पार पाडले पािहजे. यांनीही हे कायर् करताना 
अ पृ यांतील आज पुढारले या जातींनाच तेवढे हाताशी ध न चालणार नाही हे िवस  नये. िवशेषतः 
मद्रास प्रांतांतील चे मा, पिलया प्रभिृत जे अ पृ य आहेत यांना भगंी, डोम, ढोर प्रभिृत आप या 
इकडील जे आहेत यांना हणजे प्र येक िठकाणी ‘खाल यातील खालची’ हणनू जी अ पृ य जात असेल 
ितला हात देवून, वर उचलनू, पृ य वाचे अिधकार जो देववील तोच खरा समदशीर् िन दरूदशीर् सधुारक!  
समाजिहतकारक कोणताही धंदा हीन नाही;  पण तो सोडलात तरी राग नाही.  
अ पृ यता िनवार या या या कायीर् सघंषर् घड याची जी कारणे आहेत यात अ पृ य जाती आपला धंदा 
‘हीन’ हणनू कधी कधी तो अक मात सोडू पाहतात हे एक कारण असते. कुठे कुठे महार ढोरे न 
ओढ याचा सपं करतात. गावकरी िचडतात आिण महारांची बलतुे बंद करतात, की उलट महार िचडतात! 
अशा िठकाणी नवीन िनबर्ंधाप्रमाणे असे समजावून यावे की, समाजिहतकारक असणारे धंदे कोणीही 
‘हीन’ मानू नयेत. ते धदें न सोडताही आता कोणाला अ पृ य समजले जा याची भीित उरलेली नाही. 
पण जर कोणाला आपला धंदा सोडायचा असलाच, तर ते यवसाय वातं य याला िमळालेले आहे. जर 
महाराला ढोरे ओढायची नसली, तर याने तो धदंा सोडावा. पण मग जर या धं यासाठी हणनूच या 



गावची बलुती याला िमळत होती असे ठरले, िसद्ध झाले. तर गाव या लोकांनी ती बंद केली हणनू 
िचड याचा हक्कही याला उरत नाही. र नािगरीस पूवीर् महारांनी एकदोन िठकाणी असाच सपं केला 
असता िहदंसुभे या वयंसेवकांसह आ ही वतः गावची ढोरे ओढ याचे िन सोल याचे काम करावयाला 
आनंदाने िसद्ध झालो होतो. तीच गो ट भगं्यांची. यांनी भगंीकामात कोणतीच हीनता मानू नये. ते काम 
क नही ते आता पृ य वाचे अिधकार उपभोग ूशकतील. यांना कोणीही उपमदार्ने अ पृ य वा हीन 
हणेल तर ते दंडनीय होईल. पण जर कुठे भगं्यांची कामे सोडलीच तर समाजाने ती वतः कर याची 
धमक धरावी, रागावू नये. हणजे सघंषर् पु कळ प्रमाणात टळतो. ी. अ पाराव पटवधर्न िन सेनापती 
बापट यांसारखी थोर मनाची माणसे नगराचे मागर् झाडणे िन सडंास साफ करणे हे मनःशुद्धीचे एक 
साधन हणनू िन य िनयमाने ती कामे हौसेने करतात. गे या काँगे्रस या अिधवेशनात पृ य 
वयंसेवकांनी वे छेने सारे भगंी काम कतर् य हणनू केले.  
शेवटी, यक्ती या मनःक्षेत्रातून या अ पृ यते या दु ट भावनेचे उ चाटन करा!  
हे काम तरी या या या या हातचे आहे ना ? वधमर्िहतासाठी, वरा ट्रिहतासाठी, माणसुकीसाठी 
प्र येक िहदं ु त्रीपु षाने ‘मी मा यापुरती तरी ज मजात अ पृ यता पाळणार नाही’ असे त घेतले, िन 
याप्रमाणे आप या आचरणात ते आणनू सोडले तरी केवढे काम होणारे आहे. या िनबर्ंधामळेु 
जातीिवषयक बिह काराचे भय न ट झाले आहे. हणनू प्र येक यक्तीला या प्रकरणी िकतीतरी काम 
करता येईल. परवा येथील दादर भिगनी समाजा या एका कुटंुबव सल, प्रिति ठत िन पुढारी मिहलेने 
आप या घरी सवा ण बोलवायची होती ते हा एका पूवार् पृ य मिहलेलाच बोलावून सपंक्त भोजन केले. 
अशा वैयिक्तक कृ याचाही िकती दरूवर पिरणाम होतो! िहदंसुभेने महारा ट्रभर प्रचलिवले या अिखल िहदं ु
हळदीकंुकवा या समारंभाची पद्धतीही फार उपयुक्त आहे.  
अशा अनेक प्रकारांनी, अनेक बाजुनंी, अनेक सं थांनी िन असखं्य यक्तींनी िमळून असे देश यापी 
आंदोलन जर उभारले, तर अवघ्या दोनतीन वषार्त भारता या कोनाकोपर् यातूनही ज मजात अ पृ यतेचा 
मागमसू उरणार नाही. पण हे केले पािहजे! ‘के याने होत आहे रे, आधी केलेिच पािहजे.’  
इतक्या िनकराने हे सहजसा य काम आपण उरकून टाकले पािहजे की, आप या पूवार् पृ य बंधूं या 
मनात आ मिव वासाची िन आ मो वारक्षमतेची उदंड फूित र् सचंरावी. या फूतीर्मळेु यांनी होवूनच 
सांगावे की, ‘अ पृ य जाती’ ला हणनू या सवलती िन िविश टािधकार रा यघटनेत आणखी दहा 
वषपयर्ंत तरी आ हास िदलेले आहेत. ते आ हास नको आहेत.कारण आ ही अ पृ य नाहीच. अ पृ य 
हणनू िदलेली प्र येक सवलत हणजे आम या हीनतेचे एकेक प्रमाणपत्र आहे! अ पृ य हणनू 
िमळणारा एकेक िविश टािधकार हणजे आमची अ पृ यतेची दबुळी भावना आम यात सतत िजवंत 
ठेवणारे एक मिृतपदक आहे! आम या आ मस माला बट्टा लावणारा तो िविश टािधकाराचा िब ला 
आम या छातीवर लटकाव यास आ ही िसद्ध नाही. या कुब यांवाचून आ ही आम या इतर पृ य 
बांधवांप्रमाणेच पृ य हणनू प्रगित क  शकू! हे आ ही रागाने हणत नाही, तर रा ट्रपे्रमाने, 
रा ट्रिहताथर्!’  



अशी धीरोदा त वृ ती आजही आम या पूवार् पृ य धमर्बंधुंपकैी काही पुढार् यां या मनाता फुरत आहे हे 
आ हास ठाऊक आहे. पुरावा हणनू हा घ्या. गे या २१ स टबरला वर् हाड मधील दिलत वगार्तील 
पुढार् यांची सभा परतवाडा येथे भरली होती. वर् हाडातीलच न हे तर भारतातील दिलत वगार् या 
पुढार् याम येही यांचे थान प्रथम ेणीत असते ते ी. गवई हे या सभे या अ यक्षपदी होते. न या 
घटनेप्रमाणे िमळणार् या सवलतीसबंंधी दिलत वगार्चे धोरण काय असावे यािवषयी िवचार चाल ू होता. 
ते हा अ यक्षपदाव न ी. गवई यांनी जे भाषण केले. यातील एकेक श द लाखाचा होता. यां याच 
वाक्यात या लेखाचा समारोप क . ते हणाले -  
‘मला वतःला तरी राखीव जागा िन सवलती यासबंंधी मोठासा आनंद वाटत नाही. कारण यामळेु 
आम या लोकांत (पूवार् पृ यात) हीनपणाची भावना, यनूगडं उ प न होतो आिण उरले या िहदं ु
समाजापासनू तुटकपणाची जाणीव कायम राह याला मदत होते. रा ट्रा या वाढीसाठी ही गो ट िवघातक 
आहे. आ ही अ पृ य आहोत हेच मळुात आता सवार्ंनी िवसरावे आिण सवलतीवर फारसा भर देवू नये. 
तथािप, आपली शिक्त आपण सवर्साधारण अशा राजकीय िन सामािजक कायार्साठी सघंिटत करावी.’  

(िकल कर - नो हबर िडसबर १९५०)  
  



१९. बौद्धधमर् वीकाराने तु हीच असा य हाल! 
 
वतर्मान पत्रात असे प्रिसद्ध झाले आहे की, डॉ. आंबेडकर ये या दसर् या या महूुतार्वर नागपूरला 
समारंभपूवर्क बुद्ध धमार्ची दीक्षा घेणार आहेत. ही बातमी खरी ठरो! कारण डॉ. आंबेडकरांनी आजपयर्ंत 
असले अनेक िन चय अनेक वेळा गाजावाजाने प्रिसद्ध केलेले आहेत. परंतु यांचा आजचा िन चय 
उ याला िटकतोच असे काही बहुधा घडलेले नाही. आता तरी हा यांचा आजचा िन चय खरा ठरेल अशी 
आशा आहे. डॉक्टर महाशय बुद्ध सपं्रदायातील नुस या गहृ थी उपासकाची दीक्षा घेणार आहेत की बुद्ध 
िभक्षूचीची दीक्षा घेवून मडंनािदक सं कारपूवर्क गहृदारािद ससंाराला िवट यामळेु गहृ थजीवन सोडून 
आिण को या बुद्धमठात जावून िभक्षु तास आचरणार आहेत त े काही प ट झालेले नाही. तथािप 
कोण याही प्रकारे का होईना ते बौद्ध धमार्चा अगंीकार करणार अस यास तो िन चय यांनी आता तरी 
पार पाडावा. शुभ य शीघ्रम!  
िहदंसुमाजा या वेषाने सदोिदत भडकत रािहले या डॉ. आंबेडकरां या दयास यां या मताप्रमाणे केवळ 
पे्रममय असले या बुद्धधमार् या उपदेशाने तरी शांतता िमळो, आराम पडो हीच आमची सिद छा आहे. 
हणनू शुभ य शीघ्रम! यापेक्षा िहदंजुगताने या वैयिक्तक गो टीस कोणचेही मह व दे याचे काही एक 
कारण नाही. अहो, जेथे प्र यक्ष बुद्धाने वयाची चाळीस वष वतः याचा धम पदेश िदला आिण 
या यानंतर आज २५०० वष हणजे अक्षरी दोनसह  पाचशे वष बौद्ध धमार् या गाथा, जातके, पुराणे, 
पीिटका ही बौद्धांची जी काही िविश ट मते हणनू समजली जातात यांचा उपदेश करीत आली आहेत 
तेथे आता िभक्षु आंबेडकरांनी या बौद्धमतांिवषयी अिधक सांगावयाचे असे उरले आहे तरी काय ? आिण 
या गे या २५०० वषार्पूव या जनुाट वचनां या यातील अथार्ंना िपळून िपळून िनःसार झाले या अक्षरांना 
िन वाक्यांना िभक्षु आंबेडकरां य चरकातून पु हा एकदा िपळले तरी आणखी नवे सार असे ते काय 
िनघणार आहे ? जे काही अमतृ वा िवष या बदु्धकालीन वचनात होते ते सारे आधीच िपवून िन पचवून 
हा िहदंधुमार्चा प्रचंड िहमालय अढळचा अढळपणे, िविश टपणे िन गिर ठपणे पाताळापयर्ंत खोल गेले या 
आप या पक्क्या पायावर आकाशापयर्ंत उंच उभारले या आप या िशखरांना िमरवीत आजही उभाचे उभा 
आहे.  
जेथे एकदा कोटी कोटी मानव बौद्ध धमार्चे अनुयायी हणनू हणवीत होते. या भारतात आज या बौद्ध 
धमार्चा मागमसूही जो उरला नाही तो का ? या कारणांचा अ यास जोवर डॉ. आंबेडकर प्रांजलपणे 
करीत नाहीत तोवर पु हा एकदा सार् या भारतावर मी बुद्धाचा वज िहदंधुमार्चे नावसदु्धा पुसनू टाकून 
फडकिवणार आहे अशा या व गना आंबेडकर करीत आहेत. यां यामळेु को याही ममर्ज्ञ िहदंसू लवलेश 
भीित वाट याचे ठायी हस ूमात्र कोसळ यावाचून राहत नाही.  



ते हा डॉ. आंबेडकर ही यिक्त िभक्षु आंबेडकर झाली तरी यांचे कोणाही िहदंसू कोणचेही िवशेष 
सोयरसतुक बाळग याचे कारण नाही. ना हषर्, ना िवमषर्, जेथे बुद्धाने हात टेकले तेथे आंबेडकर कोण या 
झाडाचा पाला!  
परंतु डॉ. आंबेडकर हे यांना बुद्धाप्रमाणे ससंाराचा उबग आ यामळेु िकंवा िनवार्णपदाची साि वक ओढ 
लाग यामळेु बुद्धधमर् वीका  पाहताहेत असे मळुीच नाही. तसे असते तर त े कोण याही वडा या 
झाडाखाली बसनू बुद्धाप्रमाणे एकांतात त विचतंनाने ते िनवार्णपद सपंािद याचा य न करते. परंतु ते जो 
बौद्धधमर् वीकारणार आहेत ते िहदंधुमार्चे समळू उ चाटन कर यासाठीच काय ते होय असे गजूर्न गजूर्न 
ते वतः सांगताहेत.  
या आप या उि टासाठी आंबेडकरांनी य यिप सार् या जगास िनमिंत्रले आहे की, तु ही सारे मानवप्राणी 
मा या मागे या िन बदु्ध हा. तथािप सार् या मानव जातीला यांचे ते आवाहन ऐकू जा याचा सदु्धा 
लवलेश सभंव नाही. फार काय यांची महार जात सदु्धा सारी या सारी यां यामागे जा याचाही सभंव 
नाही. तथािप या महार जातीतील शक्य िततके लोक आप यामागे यावेत आिण यां या वाडविडलांनी 
पुजले या िहदं ु देवदेवतांना आिण सतं महंतांना पाखंड हणनू िधक्का न आिण यां या भजनी 
लागले या या वतः या वाडविडलांनाही मखूार्त काढून यांनी बौद्धधमर् वीकारावा या तव डॉ. आंबेडकर 
यां या वृ तपत्रांतून िन याख्यानातून िहदंधुमार्ची खो या आिण हलकट भाषेत सदु्धा िनदंा करीत आहेत. 
आिण या महारांना सांगत आहेत की तु ही बुद्ध होताच तुमची अ पृ यता नाहीशी होईल. तुम या 
पायातील जातीभेदा या बे या जादपू्रमाणे गळून पडतील. तु ही महारांचे माणसू हाल. माणसांचे देव 
हाल. िनयित िन िनवार्ण तुम या घरी पाणी भ  लागेल. पण जर का तु ही िहदं ू रहाल तर तुमची 
अ पृ यता कधीही जाणार नाही. तु ही ऐिहक आिण पारलौिकक नरकात पड यावाचून कधीही राहणार 
नाही. या यां या गहर्णीय, अ या य, अस य िन िहदंू वेषी भलुभलुावणीला आज आमचे धमर्बांधव 
असलेले अनेक महारबंधु बळी पड याचा मात्र काही संभव आहे. यामळेु डॉ. आंबेडकरां या या 
धमार्ंतराला केवळ यिक्तिवषयक व प रािहलेले नसनू याला काहीसे सावर्जिनक व प आलेले आहे. 
आिण हणनूच आम या आजवर या महार जातीतील िहदंधुमर्बांधवांना या धमार्तरा या धोक्यापासनू 
सावध कर यासाठी आिण शक्यतो रोख यासाठी या लेखाची चेतावणी देणे हे िहदं ुआपले धमर्कतर् य 
समजत आहे.  
ज मजात अ पृ यतेचे आिण जातीभेदाचे उ चाटन कर याचे ब्रीद आ ही प्रथमपासनूच धारण केलेले 
आहे. िहदं ुसघंटनेचे त ेएक अिनवायर् उपांग आहे. पण िहदंरुा ट्राला पोषक असणार् या या सधुारणा िहदं ु
राहूनच काय या शक्य होणार् या आहेत आिण या तशा झा या तरच या सधुारणांना सधुारणा हणता 
येईल. आज अ पृ यता जी म  घातली आहे ती िहदंु वािभमानी सधुारकां या िनःसीम प्रय नानेच होय. 
नगरांतून िन सिुशिक्षत वगार्तून आज अ पृ यता ब हंशी उखडली गेली आहे. नैबर्ंिधक या घटनेनेच 
ती िनिषद्ध केलेली आहे. वतःस कट्टर िहदं ूसमजणारे सह ाविध िहदंु विन ठ नेते आिण अनुयायी आज 
जातीभेद िकंवा अ पृ यता मानीत नाहीत. इतकेच न हे तर रोटीबंदी या आिण बेटीबंदी याही बे या 



प्र यक्ष आचरणातही तोडून टाकीत आहेत. िहदं ूजगतातील आयर् समाजासारखे लक्षावधी अनुयायी असलेले 
अनेक मोठमोठे सपं्रदाय अ पृ यता आिण जातीभेद मलूतःच मानीत नाहीत अथार्त ्िहदं ू हटला की तो 
पाळणारा िकंवा जातीभेद मानणारा असलाच पािहजे िकंवा िहदंधुमार्चा याग के यावाचून अ पृ यता 
कधीही जाणार नाही ही जी वटवट डॉ. आंबेडकर आज म करीत आलेले आहेत ती िजतकी खोडसाळ 
िततकीच खोटी आहे. हणनूच पूवार् पृ यांपैकी चांभार, मांग, ढोर इ यादी कोण याही जातीचा िहदंधूमर् 
सोड याचे दु कमीर् आंबेडकरांस पािठंबा िमळालेला नाही आिण या काही भांबावले या आिण हुरळले या 
महारांचा पािठंबा आज यांना िमळू पाहत आहे तोही हे वरील स य यां यापुढे ठामपणे मांडले असता 
ढासळ यावाचून राहणार नाही. आम या महारबंधुनी हे पक्के यानात ठेवावे की जर ते िहदं ू राहतील 
तरच यांची अ पृ यता अिधक सलुभपणे नाहीशी होईल आिण यांना यां या या िहदंबुांधवां या 
सहनशक्तीस पारखे होवून पडावे लागणार नाही. यामळेु यांची ही शक्ती रा ट्रशक्ती या उपांगभतू 
अक्षलीचा बळाने वाढणारी आहे. िहदंरुा ट्रावर आज यांचा ज मिसद्ध अिधकार आहे. िहदंधुमार्तून डॉ. 
आंबेडकरां या मागे लागून आमचे महार बंधु जर बुद्ध होऊन फुटून िनघाले तर यां या आज आधीच 
मठूभर असले या महार जातीचेही तुकड ेहोतील. ते महार डॉ. आंबेडकरां या सांग याव न बुद्ध झाले तरी 
ते होणार होणार हणजे िकती ? सर याची धाव कंुपणापयर्ंत. फार फार तर एक लक्ष महार बदु्ध झाला 
असे समजा. तेही गावग ना दहा पाच िवखुरलेले. यामळेु या कोटी कोटी जनसभंतू िहदंरुा ट्राला 
कोणचीही घातक दबुर्लता ये याचा लवलेश सभंव नाही. परंत ुजे या िहदंरुा ट्रातून मठूभर महार खो या 
आ वासनाला भाळून िवनाकारण फुटून िनघतील आिण बुद्ध होतील ते मात्र इतके अ पसखं्य िन 
ितर कृत होऊन पडतील की मागे बौद्धांची सखं्या कोटीकोटींनी मोजता येणारी असनूही पूवीर्प्रमाणे यांची 
दगुर्ित झा यावाचून राहणार नाही. गोमीचे दोन पाय गळले तरी गोम लगंडी होत नाही पण ते गळून 
गेलेले दोन पाय मात्र िनजीर्व होऊन पडतात.  
िहदं ूराहून अ पृ यता आिण जातीभेद कधी न ट होणार नाही ही आंबेडकरांची थाप वर दाखिव याप्रमाणे 
जशी खोटी आहे. तशीच तु ही बौद्ध झालात की तुमची अ पृ यता खे यापा यातून सदु्धा त काळ नाहीशी 
होईल, जातीभेद म न जातील. ही डॉ. आंबेडकर मारीत असलेली दसुरी थापही समळू खोटी आहे. यां या 
कोण याही अनुयायाने क्षणभर शांतपणे िवचार करावा की, आज या खे यात काही अ पृ यता उरलेली 
आहे या खे यात जर मी गेलो आिण या अडाणी लोकां या शाळेत जावून हणालो की आता मी बौद्ध 
झालेलो आहे. मा या मलुाला शाळेत सरिमसळ बस ू या. तर ते खेडवळ मा या मलुाला तेव यासाठीच 
काय ते शाळेत सरिमसळ बस ू देतील का ? िकंवा मी गांव या िविहरीवर गेलो आिण हटले की मी 
आता बौ द झालो आहे. मी आ याला मानीत नाही, मी अ वराला मानीत नाही, मी िहदं ुधमर् ही मानीत 
नाही. तर तवे यामळेु ते गांवकरी मला िविहरीवर पाणी भ न देतील का ? ते इतकेच िवचारतील की त ू
महार आहेसच ना. तर मग िवहीर बाटवू नकोस! पु कळ महार िख्र ती झाले, मसुलमान झाले. यांची 
काय ि थती झाली ? खे यापा यातून िख्र ती, महार, मसुलमान महार हणनू यांना नवीन नाव काय 
ते िमळाले. उलट िहदं ु महारांनीसदु्धा यां यावर बिह कार घातला. त्रावणकोरसारख्या िठकाणी िख्र ती 



अ पृ यांना शाळेत सरिमसळ बस ूदेत नाहीत. चचर्म ये सदु्धा यांना िनरिनरा या कोपर् यात बसिव यात 
येते. फार काय वतःला बौद्ध हणवनू घेणार् या िसहंल वीपातील खेडगेावातही बौद्ध अ पृ यांना शाळेत िन 
िविहरीवर बहुधा बिह कृत हणनूच आजही मान यात येते. प्र यक्ष तेथे जावून पहा.  
पण याहूनही िवशेष हे की बौद्ध झाले तरी वतः महारां या मनातील ते या चांभार, मांग, ढोर इ यादी 
लोकांना आज अ पृ य मानीत आहेत यांना खाल या जाती हणनू समजत आहेत. तो जातीिवषयक 
अहंकार, एका िदवसात गळून जाईल. असे या बौद्ध होणार् या महारांना तरी शपथेवर सांगता येईल का ? 
मळुीच नाही. िख्र ती झालेले महार िख्र ती झाले या चांभारांना िकंवा ढोरांना आप या मलुी देत नाहीत. 
यां या घेत नाहीत. केवळ धमार्ंतराने, िहदंचूा बौद्ध झा याने महारांची अ पृ यता जाणार नाही, िकंवा 
वतः ते महार यांना अ पृ य समजतात या मांग, ढोरांना सम यवहायर् समज ूलागणार नाहीत.  
अहो, प्र यक्ष बौद्धां या अशोक िन हषार्सारख्या बौद्ध सम्राटां या काळातसदु्धा चांडालािदकांना या बौद्ध 
सम्राटांनीच अ पृ य हणनू गावाबाहेर हुसकून िदलेले असे. पण ते ऐितहािसक िववरण आ ही स यापुरते 
बाजसू सारतो.  
सारांश असा की आज या डॉक्टर आंबेडकरां या िकंवा होवू घातले या उ या या िभकु्ष आंबेडकरां या 
जाणीव थापांना िकंवा प्रामािणक व गनांना बळी पडून आम या महार धमर्बांधवांनी आपला िहदंधूमर् सोडू 
नये. आप या वतः या प नास िप यां या िहदं ुपूवर्जांना वतःच पाखं यात, पिततांत िकंवा मखूार्त काढू 
नये. आज कोणचाही महार बौद्ध झाला तरी या िदवसाची ती गाजावाजाची उमीर् तो िदवस मावळताच 
ओस न जाईल.  
उ या तो या या झोपडीत जसा पूवीर् होता तसाच बसलेला याला वतःला आढळेल. तो बौद्ध झाला 
हणनू या या अ यार् भाकरीची पूणर् भाकरी झालेली याला आढळणार नाही. जी तुकारामासारख्या 
साधुसतंांची नीितवचने याचे वारकरी बंधु गात आहेत, यापेक्षा एकही नवे नीितवचन याला बौद्धां या 
भा डात िशक यासारखे आढळणार नाही. िकंवा जे िहदं ू यास काल अ पृ य समजत होते ते याला 
पृ य समजणार नाहीत. उलट आज अ पृ य असले तरी ते आपले िहदंधुमार्चे बांधव आहेत. यांना 
आपण समानतेने आिण वधमर्पे्रमाने धमर्बंधु हणनू अिहदंपेूक्षा जवळ केले पािहजे ही जी ल जा आज 
िहदंसुघंटना या िन मान या या उपदेशाने िहदंजुगतात बळावत चालली आहे आिण जीमुळे आज 
अ पृ यता पूवीर्पेक्षा शतपटीने उणावत आहे. रोटीबेटी बंदी सदु्धा तोड याइतका जातीभेद म  घातला आहे 
- ही जाणीव मात्र दखुाव यावाचून राहणार नाही. महार िहदं ुआहेत तोवरच यांची अ पृ यता पृ यां या 
िन यां याही मनातून अिधक सलुभतेने आिण अिधक शीघ्रतेने नाहीशी हो याचा उ कट सभंव आहे. 
नाहीशी होतच आहे. िहदं ुसमाजातून अ पृ यतेचाच काय पण ज मजात जातीभेदाचाही सपंूणर् नायनाट 
कर याची आ ही सघंटनी िहदंनूी प्रितज्ञा केलेली आहे. िहदंु वा या वजाखाली आपण सारे उभे आहोत 
तोवर धमर्पे्रमा या ममतेने आपण अिधक सघंिटत होऊ, बिल ठ होऊ. पण आप यापैकी जर कोणी या 
धमर्पे्रमास लाथाडून धमार्ंतरा या ख यात उडी टाकू पाहील तर तो या सामिूहक िहदं ु रा ट्रशक्तीला 
आचवून वतःच लळुापांगळा झा यावाचून राहणार नाही. 



(िहदं ूिद. १ -१० -५६)  
  



२०. बौद्धधमार्तही भाकडकथा, भाबडपेणा, भगंड आचार िन 
अनाचार इ यादींचा बुजबुजाट झालेला आहे. 

होतक  िभक्षु आंबेडकरांनी बौद्ध धमर् हा सार् या जगातील े ठ धमर् आहे िन यात कोण याही 
भाकडकथांचा पूवर्ज म, पुनजर् म देव, ई वर, आ मा, इ यादी ब्र मजाला चा पसारा लवलेशही आढळत 
नसनू तो िनभळ िन प्रखर प्र यक्षावलबंी बुिद्धवादावरच काय तो आधारलेला आहे, अशा व गना यां या 
जनता, प्रबुद्ध भारत इ यादी वृ तपत्रांतून िन यां या भाषणातून वारंवार कर याचा िन यां या 
िश यांकडून करिव याचा सपाटा चालिवला आहे. जर ते यांचे सारे हणणे खरे असते तर आ हासही 
आनंदच वाटला असता. कारण कोण याही धमार्तील अनुयायांम ये भाबडपेणा, धमर्भोळेपणा, तकर् शू यता, 
बुवाबाजी, असमानता इ यादी दोष जेथे जेथे आढळतात या या दोषाचा िनषेध कर यास - मग ते िहदं ु
लोकांम येही आढळत असले तरी - आ ही के हाही मागे पुढे पािहलेले नाही. परंतु आज तरी अशी 
व तुि थती आहे की आ ही िहदंधुमीर्य काय, िख्र चन धमीर्य काय, मसुलमान धमीर्य काय, बौद्ध धमीर्य 
काय िकंवा वरील कोटी कोटी लोक यास अनुसरत आहेत या मोठमो या धमार्ंवाचून जे इतर 
अ पसखं्य धमर् आज जगात प्रचिलत आहेत यां या अनयुायातही या या धमार्तील उदा त िन मनु य 
जातीस िहतावह असले या त वांप्रमाणे िकंवा आचारांप्रमाणे अनेक भाकडकथा िन भाब या समजतुी ढ 
झाले या आढळतात. सवर्सामा य लोकच न हेत तर या धमार्तील आचायर्ही अनेक तकर् शू य 
भाकडकथांना अगदी गहृीत स याप्रमाणेच (Axioms) िचकटून रािहलेले असतात. मिु लम धमार्सारख्या 
काही धमार् या अनुयायात तर धमर्भोळेपणाच न हे तर अनेक प्रसगंी धमर्वेडपेणाही पराकोटीला पोचलेला 
आढळतो. जर या दोषांचा िनषेध करायचा तर आम या होतक  िभकु्ष आंबेडकरांनी बौद्ध धमर्सदु्धा 
सग याच धमार्तील धमर्भोळेपणाचा, धमर्वेडपेणाचा िन भाकडकथांचा िनभळ बुिद्धवादा या टीने िनषेध 
करावयास हवा होता. तसे यांनी केले असते तर यां या तशा िनःपक्षपाती टीकेचा आ ही योग्य तो 
गौरवच केला असता.  
परंतु िहदंधुमार् या वेषाने पछाडले या डॉक्टर आंबेडकरांनी येता जाता केवळ िहदंधुमार्वरच काय तो 
िश याशापांचा वषार्व चालिवलेला आहे. जर यां या हण याप्रमाणे बौद्ध धमर् हाच इतर सवर् धमार्पेक्षा 
िनद ष, बुिद्धिन ठ आिण सवर्तोपरी े ठ आहे तर यांनी िख्र ती िन मसुलमान धमार् या अनुयायातही 
यांना ते िहदंधुमार्तील भाकडकथा िकंवा दु ट आचार हणनू िनिंदताहेत तशाच प्रकार या चाल ू

असले या दोषांसाठी तसेच कडाडून आक्रमण करावयास हवे होते. उदाहरणाथर् मिु लम आिण िख्र चन या 
दो ही धमार्त गलुामिगरीची मनु याला पशुहूनही हीनतम लेखणारी कू्रर प्रथा या या धमार् या 
सं थापकांनीही यां या धमर्ग्रथंात ध यर् मानलेली आहे. पण अशा दोषांिवषयीही मिु लम िकंवा िख्र चन 
धमार्स एका श दानेही दोष दे यास यांची लेखणी िकंवा जीभ सहसा धजत नाही. ती तेथे एकदम लळुी 
पडते कारण उघडच आहे, भीित! तशा या समथर्नीय िनदेंसाठी सदु्धा ते ते समाज आंबेडकरांची िधड 



काढ यास सोडते ना! परंतु िहदंधुमार् या अनुयायात जी धािमर्क सिह णतुा के हा के हा तर 
सोसाळूपणा या दोषाहर् मयार्देपयर्ंत आढळून येते यामळेु िहदंजुगतातील धमर्त वांिव द्ध धमार्चारांिव द्ध 
कोणीही वाटेल तशी जीभ सलै सोडली तरी ितकड े िहदं ूलोक सहसा लक्ष देत नाहीत. ‘कु ता भुकंता है 
भुकंने दो’ या हणीप्रमाणे तशा िनलर् ज आके्षपकांकड ेउपेक्षाबुद्धीने पाह याची िहदंचूी साधारणतः प्रविृ त 
असते. ितचा अ या य लाभ घेता येत अस यामळेु आंबेडकरां या वृ तपत्रातून िन यां या भाषणांतून 
केवळ िहदंधुमार्ची हवी तशी कुचाळकी ते करीत आले आहेत. आिण आम या बौद्धधमार्त मात्र या 
िहदंूं या पुराणातील, आचारातील, धमर्भोळेपणातील लवलेशही सापडत नस याने तो बौद्धधमर् महारांनी 
वीकारावा, सग या मानव जातीने वीकारावा हणनू दवडंी िपटीत आहेत.  
िहदंधुमार्तच िन समाजात तेव या भाकडकथा, भाबडपेणा िन अनाचार यांचा बुजबुजाट झालेला आहे 
आिण बौद्ध धमर् आिण समाज मात्र यां यापासनू अगदी अिल त आहे असा अस य प्रचार आंबेडकरी 
पक्षाने एकसारखा चालिवला असता आिण रामकृ णािदकांची िनदंा हलकट भाषेतसदु्धा कर यास मागे पुढे 
पािहले नसता यां या या अपप्रचाराचा कडक समाचार घे यास आज चाल ूअसले या शेकडो मोठमो या 
िहदंपुत्रांतून जे कोणी पुढे आले नाही याचे कारण बहुसखं्य िहदं ुसमाजा या अगंात मरुलेली ही सोसाळू 
वृ तीच होय. िश या देणार् याला उलट अरे कारे करणे हे अस यपणाचे लक्षण असून स यपणा हणजे 
खाली मान घालनू िश या ऐकत शांतपणे बसणे होय असे िहदंतुील अनेक िश टांना वाटते. परंतु आ हास 
हा असला स यपणा हा बुळगेपणाचा िन दबुळेपणाचाच काय तो प्रितश द वाटतो. आ ही या गु चे 
िश य आहोत या ीकृ णा या । ‘ये यथा मां प्रप य त ता तथवै भजा यहम।्’ या नीितसतू्रासच 
आ ही या य िन ध यर्ही समजतो. । ‘यथा यक्ष तथा बिलः।’ या यायाने आंबेडकरी पक्षा या वरील 
खोडसाळ टीकांचा समाचार घे यात आिण यां या बौद्ध तुतीतील भ दपूणा उघडकीस आण यास आ ही 
कचरणार नाही. बौद्धधमर् हा केवळ बुिद्धिन ठेवरच आधारलेला आहे. या आंबेडकरां या थापेबाजीला बळी 
पडणार् यांना हणजे िवशषेतः आम या आजही िहदं ुअसले या महार बधंुंना बौद्ध धमार्ची आिण बौद्ध 
जगताची मािहती जवळजवळ नाहीच हटले तरी चालेल. शे यात लगंडी गाय प्रधान तसेच बर् याच 
अिशिक्षत िन मागासले या लोकांना आंबेडकर दाखिवतील तसेच बौद्ध धमार्चे प आहे असे वाटणे 
साहिजक आहे. यासाठी आ ही जगातील लाखो बौद्धां या धािमर्क समजतुी, आचार, बौद्ध पुराणातील िन 
पीिटकांतील बुिद्धहीनपणा इ यादी उपांगापैकी केवळ वानगीसाठी काही मोजक्या गो टी खाली देत आहो. 
आंबेडकरां या पाठी हुरळून धावणा या आधी आम या महार प्रमखु िहदं ुबांधवांनी प्रथमतः बौद्ध धमार्ची 
ही दसुरी ओंगळ बाजहूी अव य अ यासावी. होतक  िभकु्ष आंबेडकरांनाही आ ही असे हटकून िवचारतो 
की या गो टीसाठी तु ही िहदंधुमार्ची खोटीनाटी िनदंा सतत करीत आला आहात तशाच प्रकार या खाली 
िदले या बौद्ध धमार् या भाकडकथा िन तुमची कृ ये या बुिद्धिन ठतेचा तु ही डौल िमरिवता या 
बुिद्धिन ठे या कसोटीवर कशी समिथर्ता ते सांगा पाहू.  
१) कणर् हा कंुती या कानातून ज म पावला ही दंतकथा सांगनू आंबेडकरी प्रचारक िहदंुं या गणुांची िटगल 
करतात. परंतु बौद्धपुराणात वतः बुद्धा याच ज मासबंंधी जी खालील कथा िदलेली आहे ती मात्र ते का 



दडवून ठेवतात ? बौद्धांतील लाखो लोकांची अशी द्धा आहे की, गौतम बुद्धाचा ज म अितमानुष रीतीने 
झाला. बौद्ध पुराणे सांगतात की बुद्धा या आईला हणजे राणी मायादेवीला ित या पंचेचाळीसा या वषीर् 
कोणा याही पु षाचा सपंकर्  झाला नसताही गभर् रािहला. जगत क याणाथर् तु या पोटी दैवी तेजाने हा 
गभर् रािहलेला आहे, अशी आकाशवाणी ितने ऐकली. ितला कोणतीही प्रसिुतवेदना वा क्लेश न होता या 
देवी गभार्पासनू जो पुत्र झाला तोच गौतम हा होय. गौतमा या ज मा या वेळी अनेक चम कार घडले. 
आंध यांना िद य ि ट प्रा त झाली. याचे दशर्नास जाता यावे हणनू लगं या लोकांचे पाय खडखडीत 
बरे झाले. एका िद य ऋषीने राजगहृी येवून भिव य कळिवले की हे मलू एक अलौिकक पु ष होईल.  
बुिद्धिन ठेचा टभा िमरिवणारे आबेंडकर िन यांचे अनुयायी या भाकडकथेवरही िव वास ठेवणार आहेत 
का ? आिण अशा काही भाकडकथा बौद्ध लोकांतही धािमर्क कथा हणनू िव वािस या जात आहेत 
एव यासाठी बौद्धधमर् हणजेच एक भाकडकथा आहे असे हणतील काय ?  
२) वतः डॉ. आंबेडकर येता जाता मो या डौलाने सांगतात आिण यांचे अनुयायी त ेएक मोठे शतकृ य 
समजतात की, यांनी एकदा िहदंूंचा जो एक अिभजात धमर्ग्रथं ती मनु मिृत जाळली होती. कोण याही 
धमर्पु तकाची एखादी प्रत जाळून टाकणे ही व तुतः बबर्रता आहे. ते अपकृ य होय, शतकृ य न हे. परंत ु
आंबेडकर या अथीर् याला एक शतकृ य हणनू वतःच िमरवीत असतात याअथीर् यांना हेही मानावेच 
लागेल की जे हा मागे मसुलमानांनी बौद्धांचा एकच ग्रथं न हे तर सह ाविध ग्रथं, नालदंा िवहारातील 
बौद्धधमीर्य ग्रथंालये या ग्रथंालये जाळली, ध मपदांना िन ित्रपीटकांना पायाखाली तुडवून, फाडून, जाळून 
राखरांगोळी क न टाकली आिण तीही एकदा न हे तर िसधंकाबूल पासनू पूवर् बंगालपयर्ंत बौद्ध िवहार 
िदसला की लाव आग िन जाळ ग्रंथ असा प्रळय मांडला होता ते हा मसुलमानांची ती कृ ये आसरुी 
अपकृ ये नसनू, शतशत कृ येच होती! आिण जर बौद्ध ग्रंथ जाळ याचे हे मसुलमानी अ याचार -आ ही 
याला अ याचारच हणतो - शतकृ ये हणनू गौरवाहर् नसतील तर आंबेडकरांनी मनु मतृीची एक प्रत 
जाळली यात कोणतेही शतकृ य केले नसनू एक अ याचार केला हेही यास मानावे लागेल.  
३) बुद्धधमर् देव देवता, आ मा, पुनजर् म आिद मानीत नाही असे आंबेडकर महारबंधूना सांगतात आिण 
हणनू तो धमर् वीकारा असे उपदेिशतात. परंत ुजगतात आज मांचुिरयापासनू ते िहदंचुीन (Indochina) 
पयर्ंत महायान पंथाचे जे कोटी कोटी बौद्ध लोक आहेत ते देव मानतात. इतकेच न हे तर यांनी बदु्धालाच 
देवािधदेव बनवून ठेवलेले आहे. आिण िहदं ुधमार्तील इंद्र, व ण, ल मी सर वती, यक्ष, िक नर इ यादी 
सवर् देवदेवतांनाही ते कोटी कोटी बौद्ध मानतात आिण गौतम बुद्धाला या सवर् देवदेवतांचा अधी वर 
हणनू माननू याची प्र यही पूजा अचार् आज बौद्ध जगतात चाल ूआहे. हे स य आंबेडकर पक्षीय का 
दडपून ठेवतात ?  
४) वतः बुद्धही पूवर्ज म मानीत होते. कारण आपण पूवर्ज मी माणसाचेच न हे तर पशुप यांचेही ज म 
घेतलेले आहेत असे वतः गौतम बुद्ध सांगत आिण यांचे या या योनीतील या पूवर्ज माचे 
इसापनीतीतील गो टीप्रमाणे वणर्न केलेले अनुभवही सांगत. बौद्धां या पिवत्र धमर्ग्रथंाम ये बुद्धांनी 



सांिगतले या या यां या पूवर्ज मां या गो टी जातके हणनू येय मानली जातात ही गो ट खोटी आहे 
काय ?  
बौद्धां या या भाकड धमर्कथांचे िन कमर्कथांचे गरु् हाळ सांग यापूवीर् जाता जाता एवढे सचुवून ठेवतो की, 
िहदंु वा या खर् या िन तकर् शुद्ध याख्येप्रमाणे कोणाही बौद्धेतर िहदंनेू बौद्धमत वीकारले असता यास 
धमार्ंतर हणणे हीच मळुात चूक आहे. त ेधमार्ंतर नसनू सपं्रदायांतर काय ते होईल. पण ते िवधेय पुढे 
यथा थली िवशदिवले जाईल. स या आंबेडकरपक्षीय वृ तपत्रांतून िन भाषणांतून योिजला जाणारा धमार्ंतर 
हा चालचलावू बाजारी श दच यांना सहज समजावा एव या साठी काय तो या लेखातून आ ही योजीत 
आलो आहोत.  
५) बुद्धाचा मो यातला मोठा पराक्रम हणनू जो हे बौद्धधमार्चे पक्षपाती भाट येता जाता सांगत सटुले 
आहेत तो हणजे हा की यज्ञयागात ब्रा मण क्षित्रयािद विैदक धमीर्य जी पशुह या करीत असत ती 
बुद्धाने बंद पाडली. प्रािणमात्राची ह या क  नका. देवा या नावाने यज्ञाम ये तु ही पशुनंा मारता पण या 
पशुं या मांसावर मात्र आपणच ताव मारता हे कृ य िकती दु ट, िनदर्य िन ढ गीपणाचे आहे. असा कडक 
िनषेध यज्ञातील पशुह येिव द्ध वतः बदु्ध आिण नंतर याचे पीठाचायर् जो सतत करीत गेले यामळेु 
बुद्धानंतर मोठमोठाले यज्ञ असे झालेच नाहीत. पशुह या बदं पडली. प्रािणमात्रांना बदु्धांनी जीवदान िदले! 
आिण हणनू हा िहदंधुमर् सोडा आिण अिहसंाप्रधान बौद्ध धमार्त या असा टाहो हे पक्षपाती भाट आजही 
फोडीत आहेत. परंतु या प्र नाची दसुरी बाज ूते चुकूनसदु्धा उ लेखीत नाहीत! यज्ञयाग हे प्र तुतकाळी 
आचरणीय आहेत िकंवा नाहीत हा प्र न अगदी वतंत्र आहे. याची चचार् इथे अप्र ततृ हणनू सोडून 
देतो. परंतु प्र तुत असले या वरील पक्षपाती बदु्ध तोमािवषयी इतकेच सांगणे पुरे आहे की प्रािणमात्रां या 
दयेने द्रवून बौद्धधमार् या वरील िवरोधापुढे देवा या नावाने यज्ञातून पशुह या बंद झाली असे क्षणभर 
गहृीत धरले तरी बदु्धा या नावाने िभक्षुसघंातून चालले या पोटपूजेपायी लक्षाविध पशु, पक्षी म यािद 
प्रािणमात्रांची जी िहसंा बुद्धा या काळापासनू तो अगदी आज या क्षणापयर्ंत सह ाविध वष चाललेली आहे 
यािवषयी आंबेडकरपक्षीय जे अगदी मगू िगळून बसतात ते का ? 
बुद्धा या पूवीर्पासनूही यज्ञयाग, पशुह या आिण मांसाशन यांचा िनषेध करणारे आिण देवही न मानणारे 
प नास साठ पंथ तरी भारतात प्रचिलत होते. हे बौद्धग्रथंातही उ लेखलेले आहे. ‘अिहसंा परमो धमर्ः’ हे 
ब्रीद प्र यक्ष आचरणात आणनू सोड याचा प्रय न जनै धमीर्यांनी बुद्धा याही पूवीर्पासनू चालिवला होता. तो 
िकती साधला ते पाह याचे हे थल न हे. मांसाशना या, प्रािणह यािवरोधक िनषेधापुरते पाहावयाचे तर 
जनैधमार्ने ते त आप या आचरणातही पाळलेले आहे. हे मा य केले पािहजे. यािवषयी या यां या 
उपदेशात आिण आचरणातही ससुगंित तरी होती. परंत ुयज्ञात देवाचे नावे पशुह या करणे िन ं य आहे 
असे सांगणार् या बुद्धाने पोटा या नावाने पशुपक्षी म यािदकांची ह या कर यास अप्र यक्षपणे का होईना 
पण िवरोध केला नाही ही केवढी दांिभक िवसगंित आहे पहा! प्र यक्ष बुद्धाचा उपदेश असे की कोणीही 
बौद्धाने वतः प्रािणिहसंा क  नये. पण जर इतर कोणी पशुपक्षी म यािदक खा यप्रा याला मा न यांचे 
मांस िशजवून आणनू वाढले तर बौद्ध गहृ थांनीच काय पण िभकु्षनीही ते िचर अ न खा यास कोणचाही 



धािमर्क प्र यवाय नाही! सह ाविध िभक्षुंसह वतः बुद्ध इत ततः प्रवास करीत ते हा गावागावातील लोक 
यां या आहारासाठी अनेक प्रकार या िचर मांसा नां या राशी या राशी वाढीत आिण बुद्धासह यांचे ते 
िभक्षुिभक्षुणीसघं ते मांसाशन िमटक्या मा न खात. प्रािणमात्रां या दयेने द्रवले या बुद्धांची धमार्ज्ञा 
इतकीच आहे की, प्रा यांना अ नासाठी मारा हणनू तु ही होऊन सांग ूनका; ते कोणी मारले हेही िवचा  
नका, पण मांस कोणी आपणहून आणनू िदले तर ते िनःशंकपणे खात जा. यात काही अध यर् नाही. 
वतः चोरी क  नका. परंत ुचोरी क न आणले या व तंूना या चोरी क न आण या आहेत हे धडधडीत 
िदसत असताही यांना िनःशंकपणे हडप यास िन दडप यास काही एक प्र यवाय नाही असा उपदेश दे या 
इतकाच हा बुद्धा या मांसाशनाचा उपदेश अपराधी नाही काय ? पोटबाबूपणाचा नाही काय ? 
प्रािणमात्रां या दयेसाठी यज्ञातील होणारी िहसंा बुद्धधमार्ने बदं केली हणनू डांगोरा िपट यार् या बुद्धा या 
पूजकांनी हेही स य सांगावयास हवे होते की या यज्ञा तगर्त पशुिहसेंची बुद्धांनी िनदंा केली याच 
बुद्धा या सह ाविध िभक्षसुघंातील आयतोबा िभकंु्षची पोटे भर यासाठी यज्ञात मार या जाणार् या प्रा यांहून 
दसपट पश,ु पक्षी, म य बुद्ध िजवंत असताही मारले जात असत आिण हे सह ाविध िभकंु्षचे तांड े या 
पशुंचे ताजे ताजे मांसा न िमटक्या मारीत खा याची प्रािणमात्रावर दया करीत असत. वतः बदु्ध 
भगवानाचाच अतं कोण या रोगाने झाला ? अजीणार्ने! आिण ते अजीणर् कशाने झाले ? तर अ यंत 
वदृ्धापकाळी आप या अनेक िभक्षुंसह एका मो या िश याकड ेबुद्ध भोजनास गेले असता ताजे ताजे मटन 
हणजे डुकरा या मांसाचे पक्वान जे यांना सांगनू सव न कर यात आले होते ते यांनी नको इतके 
खा ले. यामळेु अजीणार्ने अस य यथा होवून यातच बुद्धांना मृ यू आला! या प्राचीन काल या गो टी 
सोड या तरी अगदी आजही प्रािणमात्रावर दया करणार् या आिण या दये या नावे यज्ञसं थेची िनदंा 
करणार् या या बौद्धधमार्चे चीन, जपान, मांचुिरयापासनू तो िहदचीनपयर्ंत पसरलेले कोटी कोटी अनुयायी, 
िवशेषतः महायान पंथी अगदी उघड उघड खाटकांची दकुाने वतः थाटून प्रकटपणे लक्षाविध पशु, पक्षी 
म य वतः मा न घरोघर यांचे ताजे मांसा न खाताहेत. आिण यात आपण बौद्धधमार्िव द्ध काही 
आचरण करीत आहोत याची शंकासदु्धा यांना येत नाही. ते वतःला कट्टर बौद्धपंथीच समजतात. 
आज या या बौद्धां या प्रािणमात्रां या दये या कचा यातून पशु, पक्षी मासे तर काय, पण खेकड ेआिण 
उंदीर सदु्धा सटुलेले नाहीत. खेक यांची लोणची, उंदरां या िप लांची लोणची ही उपाहारगहृागहृातून इतर 
वािद ट पदाथार्प्रमाणेच या बौद्ध देशातून िवक्रीस ठेवलेली असतात आिण आवडीने पंक्तीत खा ली 
जातात. आमचे वारकरी महारबंधु अशा या बौद्धधमार्त जावून प्रािणमात्रावर अशीच ‘दया’ करणार आहेत 
काय ? आज िहदंधुमार्त असलेले आमचे वारकरी महार िन वारकरी ड बसदु्धा मांसाशना या प्रकरणी, 
खर् या खर् या प्रािणमात्रावर दया कर या या प्रकरणी अस या ढ गध तुरी अिहसें या भ्र टाकारापासनू इतके 
अिल त आहेत की ते कोणा याही प्रकारचे आिण दसुर् याने मारले या पशुप यांचे सदु्धा मांस असे खात 
नाहीत! इतकेच न हे तर वारकरी पथंाप्रमाणे कांदा िन लसणू सदु्धा खात नाहीत. मांसाशन िनिषद्ध आहे हे 
गहृीत धरले तर आम या या िहदं ु वारकर् यांचेच आचरण अिहसेंचा डांगोरा िपटणार् या बुद्धिभकंू्षपेक्षा 
शतपटीने अिधक ससुगंत, प्रामािणक िन सो वळ आहे.  



६) बुद्धानंतर या या उपदेशा या प्रभावाने पु हा मोठमोठे यज्ञ असे झाले नाहीत ही आंबेडकर पक्षीयांची 
िवधानेही िन वळ थापेबाजी आहे. बदु्धानंतरच काय पण यज्ञयाग बंद पाड यासाठी अशोकाने आपली सारी 
साम्रा यशिक्त पणास लावून तो िनधन पाव यानंतरही मोठमोठे यज्ञयाग शतशत वष भरतखंडभर 
धुमधडाक्याने चाल ूहोते. अशोका या राजधानीत या या िनधना या मागोमाग ग्रीकांना िजकून आपले 
साम्रा य थापन करणार् या ब्रा मणकुलो प न सम्राट पु यिमत्राने एक सोडून दोन यज्ञ साजरे केले. 
किलगात आिण आंध्रात, राजसयुािदक महायज्ञ होतच होते. शकां या परकीय आक्रमणापासनू भारताला 
मकु्त करणार् या क्षित्रयकुलावंतस गु त सम्राटांनी अशोका या राजधानीत अ वमेधामागनू अ वमेध 
गाजिवलेले आहेत. सम्राट चंद्रगु त, सम्राट समुद्रगु त, चंद्रगु त िवक्रमािद य, हुणांना पायबंद घालणारा 
सम्राट कंदगु त या प्र येक सम्राटाने पाटलीपुत्रात परकीय शत्रुवंर िमळिवलेले आपले िदिग्वजय अनेक 
अ वमेध यज्ञ क न उ घोिषत केलेले आहेत. हुणांतक यशोधमर्न ्प्रभिृत अनेकानेक क्षित्रय वीर अगदी 
सात या शतकापयर्ंत हणजे बुद्धानंतर उ या पुर् या एक सह  वषार्पयर्ंत अ वमेधािदक अनेक महायज्ञ 
करीत आले हे इितहासप्रिसद्ध आहे. यज्ञयागाची प्रथा ही आता लु त झालेली आहे. ती केवळ बुद्धा या 
उपदेशामळेु झालेली नसून ती कालप्रा त अशा अनेक राजकीय िन धािमर्क कारणामळेु झालेली आहे. 
बुद्धा या आधी वैिदकांतच यज्ञसं थेिवषयी दोन मते असत. ‘ लवाः हयेत अ ढाः यज्ञ पा’ हे बुद्धपूवर् 
वैिदकांचेचे वचन आहे. प्राचीन काळापासनू भागवत धमार्ची आिण भक्तीमागार्ची तशीच प्रवृ ती होती. 
मसुलमानां या वार् यानतंरचा अराजकीय प्रळय हेही यज्ञप्रथा लु त हो याचे बलव तर कारण होते. तथािप 
येथे तो िवषय प्र तुत नाही हणनू सोडून देवू. येथे इतकेच सांगणे पुरे आहे की बुद्धानंतर महायज्ञ असा 
झालाच नाही, अशी िवधाने डॉ. आंबेडकरांचा पक्ष जो ठोकीत आहे ती बौद्धधमार्चे नसत े तोम 
माजिवताना इतर प्रकरणी जी यांनी थापेबाजी चालिवली आहे ितचीच एक िनदंनीय वानगी आहे. 
ब्रा मण लोकांनी केवळ दिक्षणा उपट यासाठी आिण लाडू िजल या झोड यासाठी वा तुपुजा, 
स यनारायणािदक तवैक यां या पो या खरड या हणनू तु ही हा पौरािणक िहदंधुमर् सोडून बौद्ध धमर् 
वीकारावा अशी दवंडी जी आंबेडकर यां या प्रचारकांकडून आम या पूवार् पृ य िहदं ूसमाजात सारखी 
िपटीत आहेत, यांना आमचे आ हान आहे की ब्रा मणांनी केवळ वतः या पोटपूजेसाठी अस या पो या 
खरड या हे वादासाठी गहृीत धरले तरी भाब या लोकांची होणारी ही लबुाडणी बौद्ध धमार्त जावून कशी 
टळणार ? कारण बौद्ध धमार्त ब्रा मणां या दिक्षणेची िनदंा करता करताच या ब्रा मण दिक्षणेहून 
आप या लक्षाविध आयतोबा आिण िभकमाग्या िभकु्ष या उदरभरणाचा जो बोजा समाजावर बौद्धांनी 
टाकला यापायी होणारी समाजाची लबुाडणी ही शतपटीने अिधक होती. एकवेळ दक्षणा पुरवली पण ही 
या िभक्षुकां या टोळधाडीची िभक्षणा नको असे शेतकरी, यवसायी, यापारी इ यादी समाजातील क टाळू 
वगार्ला होवून गेले होते. कारण हे सह ाविध लक्षाविध बौद्धिभकु्षिभकु्षणी आपआप या टो या क न 
देशभर िभक्षा मागत िहडंत. िभक्षुनंा दान देणे. यांना मोठमोठे िवहार बांधून देणे, उ तमो तम व त्रे देणे 
हा िनवार्णपदप्रा तीचा एकमेव राजपथ आहे अशा थापेबाजीने बौद्धां या पो या िन प्रवचने काठोकाठ 
भरलेली असत िन आहेत. यांना क टावाचून पोट फुगेतो भरावयास हवे यांने सरळ िभकु्ष हावे असा 



धुमधडाका बौद्धकाळी या रा ट्रात उडालेला न हता का ? जर हणाल की या िभकंु्ष या तां यात स जन 
िन समाजसेवक िभक्षुही न हते की काय तर मग आ ही िवचारतो की य चयावत ् ब्रा मणवगर् हा 
दिक्षणेसाठीच काय तो समाजास लुबाडीत आलेला आहे अशा उल या काळजाचा सरसकट िशवराळपणा 
करणारे तु ही बौद्धिभकंु्षचे होरके तरी तो प्र न कोण या त डाने िवचा  शकता ? वतः या डो यात 
मसुळ असताना दसुर् या या डो यातील कुसळासाठी जे हा तु ही याची टवाळी क  जाता ते हा तु हाला 
कशी ल जा वाटत नाही ?  
 ७) वकृ्षपुजेसबंंधी तु ही िहदंसू हसता. पण तु हा बौद्धांनी बोिधवकृ्षाचे जे प्र थ माजिवलेले आहे याचे 
काय ? बोिधवकृ्षाखाली बुद्ध त विचतंन करीत जे हा बसले ते हा या वकृ्षाखाली अनेक पशुही रवंथ करीत 
बसलेले असतील आिण या या शाखांवर कावळे िन घुबड े राहत असतील पण यांना काही त वज्ञान 
झाले नाही. बुद्धाला तेवढे झाले. अथार्त त वज्ञान बोिध प्रा त क न दे याचा कोणताही िद यगणु या 
झाडात न हता. ते झाड कोण याही इतर वडासारखे एक झाड होते. मग याला भपंक नाव देवून ते झाड 
दहादा सकूुन िनजीर्व होत आले असता याखाली शेकडो दधुा या घागरी या तु ही बौद्ध ओतीत आहात, 
या या फां या देशोदेशी नेवून लावून तो पिवत्र वकृ्ष हणनू जे तु ही पुजीत आलात आिण तो मळू वकृ्ष 
कधीच वठून गेला असता याची कोणची तरी फांदी पु हा तेथेच लावून बुद्धाने तप या केली तोच हा 
बोिधवकृ्ष हणनू यात्रेक ं ना तुमचे तेथील पुजारी िभकु्ष जे शतकोशतके सांगत आले आहेत यापेक्षा 
वकृ्षपुजे या अिधक धमर्भोळेपणाचे उदाहरण जगात तरी दसुरे कोठे सापडले का ?  
८) तीच गो ट पुनजर् मािदक िन ठेची. अशा धमर्भो या िन तकार्तीत िन ठा आम या बौद्ध धमार्त नाहीत 
अशा थापा तु ही यािवषयी अगदी अज्ञानी असले या आम या महारािदक िहदंबुंधुत जावून मारीत 
आहात. पण बौद्ध धमार्तही अशा िन ठांचा िकती बुजबुजाट झालेला आहे हे िसद्ध कर यासाठी हे 
उदाहरणही देणे पुरे आहे.  
ितबेटातील बौद्ध समाजाचे जे आ य धमर्गु पीठ आहे. या या धमर्प्रमखुास दलाई लामा हणतात. तोच 
ितबेटचा रा यप्रमखुही असतो. याची िनवड कशी करतात ते ठाऊक आहे का ? एक दलाई लामा 
मरताच ितबेटात तो कोठे तरी त काळ ज माला येतो अशी या बदु्धसपं्रदायाची िन ठा आहे. हणजे 
पुनजर् म मानणारे बौद्ध सपं्रदायही आहेत. नाहीत असे जे डॉ. आंबेडकरवादी हणतात, ते याचे अज्ञान 
तरी आहे, नाही तर थाप तरी आहे. दलाई लामा मरताच तो त काळ कोठे ज माला आला ते हुडकून 
काढून या थानी आप या गटाचा मलुालाच िनवडले जावे हणनू तंटे बखेड ेही होतात. कारण नवीन 
दलाई लामा हणनू जे मलू िनवडले जाते ते वयात ये या या आधीची दहावीस वष या सवर् 
धमर्रा याचा कारभार पालक हणनू या िभकंु्ष या कारभारी मडंळा या हातीच असतो. धमर्गु  
िनवड याची याहून भाबडी, आंधळी, आिण बहुतेक समयी भ दपूणाने बुजबुजाटलेली पद्धती ती कोणती 
असणार ? हणनूच आ ही हणतो की बौद्ध धमार्चारातही धमर्भोळेपणाचा िन धािमर्क भ दिूगरीचा 
बुजबुजाट झालेला आहे.  

(िहदं ुिद. ८ िन १५ ऑक्टो. १९५६) 



  



२१. सीमो लघंन केले,पण िहदंु वा या सीमाक्षेत्रातच! 
गे या िवजयादशमीला नागपूर येथे डॉ. आंबेडकर यांनी यां या उ यापुर् या एक लक्ष अनुयायांसह बौद्ध 
धमार्ची दीक्षा घेतली. बौद्ध धमार्त जा याची िसद्धता डॉ. आंबेडकर यांनी गेली सात आठ वष तरी िवशेषतः 
महारा ट्रातील महार वा यांतून आिण यां या अनेक प्रचारकांकडून पद्धतशीरपणे चालिवली होती. ही 
व तुि थती यांना मािहत आहे यांना आंबेडकरांचे बौद्ध धमार्ची दीक्षा घे यासाठी एक गटी एक लक्ष 
अनुयायी नागपूरला एकत्र झाले याचे िततकेसे आ चयर् वाटणार नाही. इतकेच काय, पण काही बौद्धधमीर्य 
परदेशातून आिण िवशषेतः आज भारतीय शासना या कारभाराची सतु्रे यां या हाती पडलेली आहेत 
यातील पंतप्रधान नेह  प्रभिृत काहीजणांकडून प्र यक्ष िन अप्र यक्षपणे धनािदक सवर् प्रकरणी सिक्रय 
पािठंबा या बौद्धधमर्प्रचारा या अिभयानास िमळालेला अस यामळेु दोन एक वषार् या आत भारतात दहा 
लक्ष लोकही बौद्ध धमर् वीकारतील असे आपण समजनू चालले पािहजे.  
िचतंनीय पण िचतंाजनक न हे  
काही लाख लोकांनी िहदंधुमार्तील सनातन िकंवा वैिदक सपं्रदाय सोडून बौद्ध सपं्रदायाचा वीकार करावा 
आिण तोही इतक्या गाजावाजाने िन सघंटीतपणे करावा ही गो ट िचतंनीय आहेच आहे. परंतु यामळेु 
िहदंरुा ट्रावर िकंवा समाजावर कोणता एखादा िचतंाजनक प्रलय ओढवणार आहे, अशी काहीशी जी भीित 
िक येकांना आतून वाटते ती मात्र िनराधार आहे. डॉ. आबेंडकरांनी िकतीही मोठमो याने गजूर्न सांिगतले 
की ते सार् या भारतातून िहदंधुमार्चे आमलूात ्उ चाटन क न सवर् धमार्त े ठ असा जो बुद्ध धमर्, याची 
प्र थापना करणार आहेत तरी, या यां या गरज याला क्रोधािव ट व गनांपेक्षा अिधक मह व दे याचे 
काही एक कारण नाही. वतः बुद्ध भगवान हे यांचा धमर् थाप यानतंर चाळीसवष वतः या धमार्चा 
अखंड उपदेश करीत गेले असताही जेथे यांना सनातन धमार्चे उ चाटन करता आले नाही आिण 
अशोकासारख्या सम्राटा या राजशक्तीने या उ चाटनासाठी सवर् व पणास लावले असताही शेवटी जेथे 
यांनाही थकून जावून हात टेकावे लागले तेथे डॉ. आंबेडकरांची कथा काय ? परंतु अशा चळवळीत जो 
रा ट्रीय फुटीरपणा िशर याचा पुढे पढेु सभंव असतो यास मात्र आपण प्रथमपासनूच कटाक्षाने पायबंद 
घालीत गेले पािहजे.  

आंबेडकर िख्र ती िकंवा मसुलमान झाले नाहीत, 
ते काही आम यावर उपकार कर यासाठी न हे. 

आज डॉ. आंबेडकर यां या वृ तपत्रांतून िन भाषणांतून सारखी घोषणा करीत आहेत की, जगातील सवर् 
धमार्त बौद्ध धमर् हाच े ठ. परंत ु याच डॉक्टर महाशयांनी मागे एकदा मिु लम धमार्चे गोडवे गाऊन, 
‘मी े ठ अशा इ लाम धमार्स अगंीकारणार आहे.’ असा आपला ढ िन चय प्रकटिवला न हता काय ? 
एकदा ‘ े ठ अशा िख्र ती धमार्स मी वीकारणार आहे.’ अशीही प्रिसद्धी यांनी केली न हती काय ? 
यानंतर, ‘मी शीख धमार्सच वीकारणार आहे.’ अशीही हुल यांनी उठिवली न हती काय ? यावेळी डॉ. 
आंबेडकर काही शाळेत िशक्षण घेणारे एखादे अपक्व वयाचे मलू न हते. ते हाही ते डॉक्टर या पदवीनेच 



िमरवत होते. ते हा यांना बौद्ध धमर् हा जगातील सवर् धमार्त े ठ आहे हे कळले न हते की काय ? 
आिण न हते कळले असे ते हणतील तर यां या या वेळ या घोषणा या धमार्धमार् या गाढ 
यासगंा या योतक नसनू अपिरपक्व बुद्धी या िकंवा िन वळ िदशाभलुी या घोषणा हो या हे उघड होत 
नाही काय ? मसुलमानी धमार्त वा िख्र ती धमार्त आिण यां या यवहारात हणे अ पृ यता नाही! 
क्षणभर हे गहृीत धरले तरी या धमार्ची नसुती त डओळख असणार् यांनाही हे ठाऊक आहे की, 
अ पृ यतेहून ही भयकंर असणारी दासतेची - गलुामिगरीची, मनु याला ज मतःच पशुप्रमाणे लेखणारी िन 
वागवणारी - प्रथा या या दो ही धमार् या सं थापकांनी आिण प्रचारकांनी अध यर् समजलेली नाही. 
(slaves, obey your masters) असे बायबलच हणते. खरी गो ट अशी आहे की, डॉ. आबेंडकरांना 
वरील अिहदं ुधमार्तील ही सवर् यंगे ठाऊक आहेत. यांना हेही ठाऊक होते की, यां या आधीच शेकडो 
वषार्पासनू शताविध अ पृ य लोकांना वे छेने वा सक्तीने िख्र चन िन मिु लम धमार्त बाटवून नेलेले 
होते. अगदी आम या महार बांधवांची फुटकळ गो ट घेतली तरी अनेक महारांना आंबेडकरां या 
ज मापूवीर्पासनू िख्र चन आिण मसुलमान कर यात येत आहे. पण जे अ पृ य असे बाटले गेले यांची 
अ पृ यता, सामदुाियक प्रमाणात बोलावयाचे हणजे, िख्र ती आिण मिु लम समाजाने जशी या तशीच 
ठेवली. त्रावणकोरम येच पाहा. शंभर शंभर वषार्पूवीर् िख्र ती झाले या अ पृ यांना नुस या वसतीतून िन 
शाळातूनच न हे तर िख्र ती प्राथर्ना मिंदरातून सदु्धा इतर िख्र यांत एकत्र बस ूदेत नाहीत. यांची बाके 
एका कोपर् यात दरू ठेव यात येतात. आिण यांना प्राथर्नाही याच अ पृ य कोपर् यात करावी लागते. 
अगदी महारा ट्रात बाटले या महार, चांभार, मांग, इ यादी अ पृ य िख्र यांना अ पृ यच मानले जाते. 
दसुर् या िख्र यांकडूनच न हे तर त े वतः आपापसातही एकमेकांस अ पृ य मानतात. यांची लग्ने तर 
बाटग्या पण यां या यां या जातीतच होतात. मसुलमानात तर बळाने बाटिवले या अ पृ यांना इतके 
दडपले जाते की मागे एकदा बंगाल िविधमडंळात ‘अ पृ य मसुलमानां या’ नावे गार् हाणे कर यात आले 
होते, की मसुलमानांसाठी ठेवले या राखीव जागा आ हा अ पृ य मसुलमानां या वा यास पृ य 
मसुलमान येऊच देत नाहीत! िशखांत जे अ पृ य गेले यांचा वगर् ‘महजबी शीख’ हणनू वतंत्रच 
ठेव यात येतो. ही व तुि थती आंबेडकरां या डो यांपुढे होती. अशा अनेक अडचणींमळेु आिण इतर काही 
अतंः थ कारणांमळेु डॉ. आंबेडकरांचा आिण िख्र चन, मिु लम िन िशख पुढार् यांचा आंबेडकरां या या या 
धमार्ंतरािवषयीचा सौदा या या वेळी पटला नाही. ही अतंः थ कारणे यांना ठाऊक आहेत त ेहे जाणनू 
आहेत की, िहदं ु समाजाची अिधकात अिधक हािन िन मानभगं कर यासाठी मिु लम िकंवा िख्र चन 
धमार्त जा याची इ छा असनूही डॉ. आंबेडकरांना ते दु कृ य करवले नाही. करताच आले नाही. परंतु ही 
व तुि थती यानात न आ यामळेु काही सिद छ परंतु सवर्साधारण िहदंुं या प्रमाणेच भाब या 
वभावा या िहदं ुपुढार् यांना वाटते की, डॉ. आंबेडकर जे मसुलमान िकंवा िख्र चन झाले नाहीत ते िहदंूंवर 
उपकार कर यासाठी, यां या मनात िहदंिुवषयी काही अतंः थ ओलावा होता हणनूच होय. पण तसा 
कोणताही प्रकार नाही. डॉ. आंबेडकरांना दसुरा ‘काळा पहाड’ हो याची मनासारखी सधंीच िमळाली नाही. 
नाही तर ते सवाई ‘काळा पहाड’ हो यास सोडते ना.  



िहदंूंनी बाटग्यांचे कौतुक करणे हा कोडगेपणा होय. याचे प्र यंतर हणजे गे या दोन तीन वषार्त यांनी 
बौद्ध धमार्चा प्रचार कर या या ढालीखाली यां या वृ तपत्रांतून िन भाषणांतून याला ते ‘िहदंधूमर्’ 
हणतात. या िहदं ुधमार्िव द्ध आिण िहदं ुसमाजािव द्ध जी सारखी िशवीगाळ चालिवला आहे, तीच होय. 
यांचे वृ तपत्र आ ही हेतुतः वाचीत असतो. यात ते िन यांचे प्रचारक िहदंूं या वेद, पुराणे इ यादी 
धमर्ग्रथंावर, ीरामकृ णािदक अवतारावर, िहदंू या धािमर्क आचारांवर आिण ढींवर इतकी बा कळ 
अ या य आिण प्रसगंी अगदी हीन भाषेतही वषार्नुवष टीका करीत आले आहेत की, सिह णतुेची यािध 
जडले या िहदं ुसमाजावाचून कोण याही अिहदं ुसमाजाने तशी टीका ऐकून घेतली नसती. हणनूच बौद्ध 
धमार्चे सवर् धमार्पेक्षा े ठ व पटिवतानाही, हे आंबेडकरी प्रचारक, मसुलमान िकंवा िख्र ती 
धमर्ग्रथंािव दध िकंवा ढीिव द्ध एक चकार श दही तस या भाषेत उ चार याचे धाडस करीत नाहीत. 
कारण डॉ. आंबेडकरांनी या अिहदं ु धमर्ग्रथंांिव द्ध ब्रही काढला असता तर या अिहदं ु समाजाने डॉ. 
आंबेडकरांचा दसुरा क ह यालाल मुनशी क न टाकला असता आिण याही पुढे जावून िहदं ुधमार्तील िन 
ढीतील यगें दाखिवताना यांनी बौद्ध धमार्तील तशाच यंगािवषयी चकार श दसदु्धा कधी काढलेला 
नाही. बदु्धाची दहापाच उदा त वचने - जी बहुतेक बुद्धपूवर् सनातन ऋिषमनुींनी िन साधुसतंांनी 
उपदेिशले या सं कृत वचनांची केवळ पाली भाषांतरेच काय ती आहेत - ती तेवढी हे आंबेडकरी प्रचारक 
सारखी छापीत िन घोळीत असतात आिण ओरडत असतात की हा पाहा बौद्धधमर् कसा सवर् धमार्त े ठ 
आहे तो! यांना के हा तरी सणसणीत बजावले पािहजे की बौद्ध धमार्त, बौद्ध पुराणात आिण नाना 
देशांतील यां या ढ आचारातही भ्रामक मते, भाकड कथा, भाबडपेणा, भगंड आचार आिण अनाचार 
अ यादींचा इतर कोण याही जागितक धमार्प्रमाणेच बुजबुजाट झालेला आहे. पण हे ठाऊक असनूही 
आंबेडकरां या िहदंु वेषाने अधं झाले या डो यात ते खपुत नाहीत. ते आता आवजूर्न सांगतात की, 
लहानपणीच यां या वाचनात एक बुद्धचिरत्राचे पु तक आले होते. ते हापासनूच यांचा बौद्ध धमार्कड े
ओढा होता. पण जर लहानपणापासनूच यांना बौद्ध धमर् आवडत आलेला होता, तर म यंतरी यांना 
बुद्धास ‘काफर िद हीदन’ मानणार् या मिु लम धमार्चा िन िख्र ती धमार्चा अगंीकार कर या इतका पुळका 
कसा झाला ?  
अथार्त बौद्ध धमार्स अंगीकार यावाचून यांना जे हा ग यतंर उरले नाही ते हा यांनी तो अगंीकारला. 
यात िहदंूंनीच अशा गहृ थाचे कोडकौतुक ते काय हणनू करावयाचे ?  
पण बौद्ध होताच डॉ. आबेंडकरांची भगंड प्रितज्ञाही भगं पावली  
डॉ. आंबेडकर गेली २० -२५ वष पु हा पु हा गजर्त आले होते की, िहदंधुमार्त माझा ज म झाला याला 
माझा उपाय न हता. पण मी प्रितज्ञा करतो की, मी िहदंधुमार्त मरणार मात्र नाही. नागपुरास झाले या 
समारंभात बुद्धधमार्ची दीक्षा घेत यानंतर सदु्धा िहदंु वेषाने जळफळणार् या डॉ. आंबेडकरांनी पु हा एकदा 
िहदंधुमार्ची िनदंा कर यास आिण मी िहदं ु हणनू मरणार नाही हणनू केले या वरील भगंड प्रितजे्ञची 
पुन िक्त कर यास सोडले नाही. पण ते आता अशा पेचात सापडले आहे की, जर यापुढे त ेधमार्ंतराची 
पु हा एखादी कोलांटी उडी मारणार नसतील व बौद्ध धमार्तच उरलेले आयु य घालवणार असतील तर 



यांना िहदं ु हणनूच मेले पािहजे. कारण िहदंु वा या क्षेत्राबाहेर जा यासाठी जी उडी यांनी मारली, ती 
सवर्तोपरी फसनू िहदंु वा या सीमाक्षते्रा या आतच पडलेली आहे. िहदंु वा या सीमाक्षते्राची आज बहुमा य 
झालेली, वगीर्य लाला लजपतराय, वामी द्धानंद, रामानंद चटजीर्, भाई परमानंद प्रभिृत िहदंधुरंुधरानी 
वीकारलेली, िहदं ुमहासभेसारख्या अिखल िहदं ुसं थे या घटनेत गेली वीस वष समािव ट झालेली आिण 
ती ऐितहािसक या इतकी स य, िततकीच प्र यक्ष व तुि थतीचे काटेकोरपणे मोजमाप क न 
अित याि त आिण अ याि त या दो ही दोषांपासनू शक्यतो अिल त असलेली अशी जी अन य याख्या 
आहे, ती ही की, ‘ याची याची िपतभृ ूिन पु यभ ूभरतखडंच आहे तो तो िहदं.ु’ डॉ. आंबेडकर जर कोणी 
भरतखंडाबाहेर या परदेशात ज मलेले गहृ थ असते आिण ते बौद्ध झाले असते तर यांना या िहदंु वा या 
याख्येतून एक लहानशी पळवाट काढता आली असती. परंतु आंबेडकर आिण यांचे नागपुरास बौद्ध 
झालेले सवर् महार अनयुायी हे आता िनभळ भारतीय बौद्ध आहेत. अथार्त ् यांची िपतभृमूी यां या 
परंपरागत सह ाविध पूवर्जां या िप या जेथे नांदत आ या अशी िपतभृमूी, आिसधंुिसधंु भारतच आहे हे 
यांना नाकारता येणे शक्यच नाही. याचप्रमाणे यांनी वीकारले या बौद्ध धमार्चा सं थापक, जो 
‘गौतमबुद्ध’ याची ज मभमूी िन कमर्भमूीही भरतखंडच आहे हेही कोणाला नाकारता येणे शक्य नाही. 
हणनूच जगातील ‘हीनयानी’ असो िकंवा ‘महायानी’ असो िकंवा ‘वज्रयानी’ असो, य चयावत बौद्ध 
भरतखंडालाच आपली पु यभमूी मानतात. अथार्तच ्जोवर आंबेडकर हे भारतीय बौद्ध आहेत, तोवर यांची 
िपतभृिूम आिण पु यभिूमही अपिरहायर्पणे ‘आिसधंुिसधंु भारतच’ अस यामळेु िहदंु वा या सीमाक्षेत्रातच 
यांचा समावेश अटळपणे होणारा आहे. ते सीमाक्षेत्र उ लघंन करणे हे आंबेडकर बौद्ध आहेत तोपयर्ंत तरी 
यांना शक्यच नाही. ई वर यांना उदंड आयु य देवो. परंतु आपण सगळेच म यर् आहोत. या योगे 
जे हा के हा आंबेडकरांचा अतंकाल येईल ते हा ते बौद्ध आहेत यामळेुच यांना िहदं ु हणनूच मरावे 
लागेल. मी िहदं ु हणनू मरणार नाही ही यांची प्रितज्ञा शेवटी अशी एक व गनाच काय ती ठरणार! 
यांनी बौद्ध धमर् वीकार यामळेु जो काही कायापालट झाला तो इतकाच की, िहदंूंतील वैिदक पंथाचा 
याग क न ते िहदंु वा या कक्षेतीलच जे अवैिदक पंथ आहेत, यांना पािहजे तर धमर् हणा. या 
धमार्पैकी बौद्ध धमार्चा यांनी वीकार केला आहे इतकेच काय ते. आपली सीमो लंघनाची उडी तोटकी 
पडून ती िहदंु वा या सीमाक्षेत्रातच पडली आहे. ‘प्रांशुल ये फले लोभादु बाहुिरव वामनः’ अशी आपली 
ि थती झाली आहे याची टोचणी डॉ. आंबेडकरांनाही मनात या मनात लागलेली आहे. यातही काही शंका 
नाही. हणनूच बौद्ध धमार् या परंपरागत दीक्षा िवधीत नसलेली वाक्ये आंबेडकरांनी नागपूर या 
दीक्षािवधीत घुसडून ‘मी िहदंधुमार्चा याग करीत आहे, मी िव णलूा मानीत नाही. बुद्ध हा िव णचूा 
अवतार नाही’ असे पु हा पु हा घोळून सांिगतले. पण या मातािपतरां या पोटी ज म झाला यांना 
वैतागा या िकंवा वायु या झटक्यात को या हेकट मलुाने हे माझ े िपतरच न हेत हणनू नाकारले तरी 
याला याचे मातािपतर पालटता येणे जसे शक्य नाही, तसेच डॉ. आंबेडकर िहदंु वेषा या झटक्यात ‘मी 
िहदं ुनाही मी िहदं ुनाही’ असे जरी बरळत रािहले तरी ते जोवर भारतीय बौद्ध आहेत तोवर यांना 
िहदंु वाचे बधंनही तोडू हटले तरी तोडता येणे अशक्य आहे.  



याचप्रमाणे केवळ बौद्ध झा याने अ पृ यतेची बेडी तुटणार नाही. अ पृ यतेची दु ट ढीच न हे, पण 
केवळ ज माव नच मानला जात असलेला जातीभेद न ट कर यासाठी इतर कोण याही या मता या 
िहदंु विहतिचतंकाप्रमाणे आ हीही ज मभर तनमनधनाने क ट करीत आलो आहो. िहदंधुमार्तील सह ाविध 
तथाकिथत पृ या पृ य सतंमहा यांपासनू तो सामा य नागिरकांपयर्ंत अ पृ यतेची ढी उ छेिद यासाठी 
आजवर जे प्रय न झाले - आिण या प्रय नात आंबेडकरांचाही मह वाचा भाग आहे. - यां यायोगे आज 
अ पृ यता यवहारातही अक्षरशः म  घातलेली आहे. आज या भारतीय शासनानेही नैबर्िधक याच 
ज मजात अ पृ यता पाळणे हा दंडनीय अपराध ठरिवला आहे. आज नगरानगरातून तरी ज मजात 
जातीभेदीय ढीचे उ चाटन हवंशी झाले असून रोटी बंदीची बेडीसदु्धा तुटत आलेली आहे. अ यािप 
दरूवर या खे यापा यांतून जरी िवशेषतः अिशिक्षत आिण अडाणी वगार्त अ पृ यता उ चाटली गेलेली 
नाही हे खरे असले, तरी ितचे उ चाटन या मागार्ने नगरानगरांतून होत आलेले आहे याच मागार्ने 
खे यांतूनही िनि चतपणे होणारे आहे. पण केवळ आ ही बौद्ध धमर् वीकारला, आता आ ही अ पृ यच 
रािहलो नाही.’ अशा शाि दक घोषणेने खे यापा यांतून ती अ पृ यता चुटकीसरशी नाहीशी होईल ही गो ट 
असभंा य आहे, हे जे लाखो िवशेषतः आमचे महारबंधु नागपुरास बौद्ध धमार्ची दीक्षा घेते झाले, ते या 
समारंभाचा गाजावाजा सपंताच आपाप या खे यापा यात फुटकळपणे जे हा परततील आिण आप या दहा 
दहा पाच पाच झोप यात राहू लागतील. ते हा यांना या समारंभाचा ता कािलक आवेश उतरताच 
आढळून येईल की केवळ बौद्ध झा याने यांची अ पृ यता लवलेश उणावली नाही. प्र यक्ष हषार्सारख्या 
बौद्धधमीर्य सम्राटा या कालीही बौद्ध लोक सदु्धा चांडालांना अ पृ यच मानीत होते. यांना गावाबाहेर रहावे 
लागे. आिण गावात यावयाचे तर खुळखु या का या वाजवीत मागार् या कडकेडनेे दसुर् यास न िशवता 
चालावे लागे. िसलोनसारख्या बौद्ध देशात आजही बौद्ध लोक या ना या प्रकारची अ पृ यता 
खे यापा यांतून पाळतात. जेथे बौद्धधमीर्यांची ही मनोवृ ती आहे तेथे बहुसखं्य सनातन िहदंुंची व ती 
असले या आम या खे यापा यांतून हे आज नागपूरला बौद्ध झालेले आमचे महार ‘अ पृ य’ बंधु जे हा 
परततील ते हा ते बौद्ध झाले एव यासाठीच काय ते यांना त काल पृ य मानले जाईल हे असभंवनीय 
आहे. तशा खेडगेावात हे चारदोन बौद्ध महार िविहरीवर गेले आिण पृ यांना हणाले की, आ ही आता 
बौद्ध झालो आहोत, आ ही ई वर मानीत नाही, आ ही िहदं ुनाही हणनू आ हांस आता या िविहरीवर 
पाणी भर या या तुम या इतकाच अिधकार आहे!’ तर तेव याचसाठी या खे यातील पृ य लोक यांना 
पाणी भ  देतील का ? उलट, िहदंधुमर्बंधुत वा या ओला यामळेु जे ‘ पृ य’ गावकरी पूवीर् या महारांचा 
कैवार घेणारे होते. ते सदु्धा तो धमर्बंधु वाचा ओलावा न ट झा यामळेु या मठूभर बौद्ध महारांना 
परकीयांसारखे पाहू लागतील. आिथर्क याही केवळ बौद्ध झा याने या बौद्ध झाले या महारां या 
झोप यांचे अक मात वाड ेझालेले आहेत िकंवा यां या अ यार् भाकरीचा चम कारासरशी भाकर्यांचा ढीग 
झालेला आहे, असे त काल थोडचे आढळून येणार आहे ?  
या िन इतर अशाच कारणांसाठी आमची सवर् तथाकिथत अ पृ य धमर्बंधुंना अशी कळकळीची िवनंती 
आहे की, यांनी या धमार्ंतरा या ख यात बळेच होऊन उडी टाकू नये. यासाठीच ‘अ पृ यां’ चे इतर 



मोठमोठे पुढारी या आंबेडकरी धमार्ंतरा या जा यात सापडू इ छीत नाहीत. ी. जगजीवनराम, ी. 
तपासे, ी. काजरोळकर, ी. राजभोज प्रभिृत पूवार् पृ य पुढार् यांनी या आंबेडकरी उपद यापाचा आधीच 
प टपणे िनषेध केलेला आहे. उरली आहे ती अ पृ यताही या पढुार् यांनी अवलिंबले या मागार्नेच अिधक 
वरेने नाहीशी होईल.  
एक सावधनतेची सचूना  
बौद्ध थान िन नागरा य  
डॉ. आंबेडकरांनी यां या काही लाख अनुयायांसह जे सपं्रदाया तर - िकंवा पािहजे तर यास धमार्ंतर 
हणा - केलेले आहे त ेबौद्ध धमार्िवषयी यां या मनात प्रगाढ भक्ती उ प न झाली हणनू काही केवळ 
केलेले नाही. यां या मना या एका अधंारी क यात आणखी एक िहदंरुा ट्रघातक राजकीय मह वाकांक्षा 
दडून बसलेली आहे. ती हीच की, यांना वतः या पीठाचायर् वाखाली जर भारतात अव य िततके बौद्धांचे 
सखं्याबल वाढिवता आले तर झारखंडािदक इतर फुटीर प्रवृ तीं या समळूाशी हातिमळवणी क न शक्य 
होताच एक वतंत्र बौद्ध थान, एक वतंत्र नागरा य थापन करावयाचे आहे. या यां या मह वाकांक्षेची 
शंका ये याचे कारण यांची वतःचीच यां या अनुयायांपुढे िदलेली जी भाषणे यां या वतः या 
सपंादक वाखाली प्रिसद्ध झालेली आहेत. यां यात यांनी यक्तिवलेले िवचार हेच होय. या प्रकरणी 
स या आ ही इतकीच चेतावणी आम या िहदंरुा ट्रास देवू इि छतो की, या आंबेडकरी धमार्ंतराचे कोणीही 
आंधळे कौतुक क  नये. प्रथम बॅ. िजना यांना रा ट्रीय मसुलमान हणनू काँगे्रसने कवटाळले न हते का 
? पािक तानची योजना पिह याने पुढे आली ते हा याच नेह ं नी ितला Fantastic Nonsense हणनू 
हेटाळनी न हती का ? तस या भाबडटपणा या िन आंधळेपणा या चकुा पु हा तरी घडू नयेत हणनू 
अशा धमार्ंतरासारख्या कोण याही फुटीर चळवळीिवषयी प्रथम पासनूच ‘िढलेपणा या सभं्रमे राहोिच नये.’ 
सदेंहा मक सकंट असे समजनू ितचा िवरोधच केला पािहजे. यातही जे हा बुद्धा या अि थ उक न काढून 
परदेशाहून आणनू काही रा यधुरंधर लोकही यांना डोक्यावर घेवून िमरवू लागले आहेत. ते हा या 
वाढ या बुद्धप्र थांची धािमर्क िन रा ट्रीय टीने आ हाला िचिक सा केलीच पािहजे. यांनीच पु हा 
उघडले या या बुद्धकाळ या इितहासात पु हा एकदा वाचले पािहजे. आिण यानी घेतले पािहजे की, 
अगदी यवन, शक, कुशान, हुणािदक परकीय आक्रमणापासनू तो मसुलमानां या वार् यांपयर्ंत, कुलांगार 
जयचंदासारख्या फुटकळ यक्तींनी िकंवा वैयिक्तक वाथार् या लोभापायी न हे तर समहूशः धािमर्क 
कतर् य समजनू भारतीय बौद्धांनी या परकीय ल छ शक्तीशी हातिमळवणी कर याचा, िन ती, ती 
ल छ रा ये भारतात थाप याचा िहदंरुा यद्रोह िन िहदंरुा ट्रद्रोह पु हा पु हा केलेला आहे याच यां या 
पापाने पेटले या भारतीय क्रोधा या प्रचंड यज्ञाग्नीत माग या बुद्धप्र थाचा बळी पडून भारतातून बुद्ध धमर् 
पूवीर् नामशषे झाला होता.  
 



पुढे मागे तसे काही घड याचा सभंव आज जरी िनि चताथीर् िदसत नसला तरी िहदंरुा ट्रा या या 
िहतशत्रुं या या बौद्ध उठावािवषयी अखंड सावधान असावे हेच उ तम. िवष िपवून मग याची परीक्षा 
पाहात बस यापेक्षा ते मळुातच न यालेले बरे! 

(केसरी ऑक्टो.३० सन १९५६)  
  



२२. िहदंू या देवळात अिहदंूंना प्रवेशाचा अिधकार नाही! 
पंढरपूरला काही मिह यांपूवीर् आचायर् िवनोबाजी भावे यां या वैयिक्तक अ याग्रहामळेु पंढरपूर या काही 
बड यांनी ी िवठ्ठल मिंदरात िवनोबां या समवेत असले या मसुलमान िख्र चनािदक काही अिहदं ु
यक्तींनाही प्रवेश िदला. इतकेच न हे तर िहदंपू्रमाणेच गाभार् यापयर्ंतही ते वे छसचंार आिण वतर्न 
करीत असता यांना कोणताही अडथळा केला नाही. वृ तपत्रांतून या घटनेिवषयी वरील त्रोटक मािहतीपेक्षा 
काही अिधक िववतृ मािहती आम या तरी वाचनात आलेली नाही. िहदंूं या देवळात अिहदंूंना अशा 
प्रकारचा अनिधकृत प्रवेश िदला गेला या घटनेिव द्ध िहदं ुसमाजा या वतीने सामदुाियक प्रमाणावर िकंवा 
यक्तीशः हावा तसा िवरोध झा याचेही आढळ यात आले नाही. बहुतेक वृ तपत्रांनी िन िहदंु विन ठ 
सं थांनीही थो याफार प्रमाणात या प्रकरणाची उपेक्षाच केलेली आढळत.े  
नाही हणावयास, िहदंूं या या य अिधकारास यथाशिक्त सरंक्षि यसाठी डो यात तेल घालनू यांना 
करवेल िततका तरी प्रितकार बहुधा करीत आलेले िहदंरुा य पक्षाचे पुढारी, ी.ल.ग.थ ते यांनी पंढरपुरास 
जावून या घटनेस िवरोध केला होता असे वाच यात आले. याचे मागोमागच अशीही बातमी वाचली की, 
पंढरपूर या कोणातरी िहदं ुसदगहृ थाने, अिहदंनूा अशा अनिधकृतपणे िहदंू या पढंरपूर येथील, ‘ ी िवठ्ठल 
मिंदरासारख्या’ प्रख्यात देवालयात प्रवेश देवून ते भ्र टिव यािवषयी यायालयात बडवे, िवनोबा भावे 
इ यादी मडंळीवर खटला भरलेला आहे. या बातमीतही िकतपत त य आहे. आिण या िवषयाचे पुढे 
काय झाले याची सदु्धा चचार् झालेली पुढे आढळली नाही. तथािप जर ही गो ट खरी असेल, तर 
पंढरपू या देवळात अिहदंूंनी जो हा प्रवेश केला ती िविश ट घटना आता यायप्रिव ट अस याकारणाने 
ित यािवषयी काही चचार् आ ही इथे क  शकत नाही. या प्रकरणाचा यायालयीन असा जो िनकाल 
लागावयाचा तो लागेपयर्ंत आ ही यासबंंधी काहीही िवचार क्विचत प्रदिशर्तही केले नसते.  
परंतु पंढरपूर या या यायप्रिव ट झाले या िविश ट घटनेचा प्र न सोडला असताही ‘िहदंू या देवळात 
अिहदंनूा प्रवेश कर याचा अिधकार आहे की नाही’ या य चयावत िहदं ु जगताशी सबंंद्ध असले या 
प्र नाची चचार् सवर्सामा यपणे कर यास कोणचाही प्र यवाय नाही. यातही अशी चचार् प्रकटपणे क न या 
िवषयावर आ ही आमचे मत प्रिसद्ध करावे अशी अ याग्रहाची पत्रे िठकिठकाण या नामवंत िहदं ु
कायर्क यार्ंकडून िन िहदं ू पुढार् याकडून आली. इतकेच न हे तर काही वृ तपत्रातून िन प्रकट सभांतून, 
र नािगरी या अिखल भारतीय प्रिसिद्ध पावले या ी पिततपावन मिंदराचा िन आमचा प टपणे उ लेख 
क न या मिंदरात आ ही वतः अिहदंूंना आिण यातही िवशेषतः मसुलमानांनाही प्रवेशाचा अिधकार 
आहे असे प्रितपादीत अस ूआिण तसा प्रवेश देत अस,ू अशी अधर्वट िकवदंतीही िनःशंकपणे प्रसतृ 
कर यात येत होती.  
अशा प्रकारे याअथीर् या वादात आम या नावाचा आिण मतांचा दु पयोग िकंवा िवपयार्स होत अस याची 
िच हे िदस ूलागली आहेत. याअथीर् या प्र नांिवषयी आमचे मत आ ही प टपणे पु हा एकदा सांगनू 
टाकावे असे आ हास वाटते. यासाठी ते मत त्रोटकपणे खाली देत आहो.  



ी पिततपावन मिंदराची परंपरा  
र नािगरीचे आता सपु्रिसद्ध असलेले ‘ ी पिततपावन मिंदर’ हे कै. दानवीर ी. भागोजीशेठ कीर यांनी 
जे हा इ.सन १९२९ या आगेमागे आम या िवनंतीव न बांधावयाचा सकं प सोडला, ते हा या मिंदराचा 
िविश ट हेतु आिण िनयोिजलेली परंपरा यांचा प ट उ लेख या वेळेसच िलहून काढले या 
ह तिलिखतात केलेला आहे. ते सवर् वृ त आिण ती ह तिलिखते ‘र नािगरी िहदंसुभेचे प्रितवृ त भाग २’ 
याम ये प्रिसिद्धलेली आहेत. याव न हे प ट होईल की ‘पिततपावन मिंदर’ बांध यातील मखु्य उ ेश 
हा सवर् िहदंमुात्रांना जाती िनिवर्शेषपणे जेथे समानतेने वागिवले जाईल आिण िहदं ु हणनू वेदोक्ताने सदु्धा 
पूजा करता येईल असे एक मिंदर असावे हाच होता. यामळेु या मिंदराचे नाव अिखल िहदं ुमिंदर असेच 
प्रचिलत झाले. तेथील या वेळ या प्र यक्ष आचारांिवषयीची काही क पना यावी हणनू एक गो ट 
सांिगतली असताही पुरे आहे. आप या पूवार् पृ य धमर्बंधुंतील काही महार, चांभार, भगंी बांधवांची मलेु 
िनवडून यांना द्राचा एक अनुवाक िन इतर काही सं कृत मतं्र ब्रा मण, क्षित्रय, वै यािदक मलुांसहच 
िशकवून या सवर् मलुांकरवी या वेदोक्त मतं्रां या सामदुाियक घोषात पितत पावना या मतूीर्वर अिखल 
िहदं ु वेदोक्त अिभषके सरिमसळपणे उ सवप्रसगंी केला जाई. अशा या काळी अगदी अपवूर् वाटणार् या 
उपक्रमासरशी दरूदरू या वृ तपत्रांतून अनुकूल िन प्रितकूल अशी मोठी खळबळ उडून जात असे. या 
काळी तरी एव या मो या प्रमाणावर लक्षाविध पये खचूर्न बांधले या आिण यात पूवार् पयृांसह सवर् 
िहदंमुात्रांना अशा समतेने प्रवेशाचा िन पूजा अचर्नाचा अिधकार आचिरता येत असे. इतकेच न हे तर 
जातीिनिवर्शपणे सह  सह  पात्रां या िहदं ू त्रीपु षां या सहभोजनां यापंगती प्रकटपणे उठत असत. असे 
अिखल िहदं ुमिंदर सार् या भारतात हे र नािगरीचे ‘ ी पिततपावन मिंदर’ हेच काय ते अि त वात होते.  
या नावलौिककामुळे अनेक न या िन जु या मतांचे पुढारी लांबलांबून येवून र नािगरीसारख्या आडवळणी 
िठकाणी वसले या नगरासही भेट देत. ते ‘पिततपावन मिंदर’ आिण तेथील िहदंसुभे या वतीने हे 
समाजक्रांतीकारक ज मजात जा यु छेदनाचे चाललेले अनेक उपक्रम वतः पाहून जात. मुबंई या 
टाई ससारख्या पत्रातून सदु्धा पिततपावन मिंदरािवषयी चचार् आिण वृ त अधूनमधून प्रिसद्ध होत 
अस यामळेु या दरूव न येणार् या पुढार् यात के हा के हा िख्र चन िमशनचे पुढारीही असत. कारण 
र नािगरीतील या शिुद्ध सहभोजनािदक जा यु छेदक चळवळीमळेु िहदंूंना बाटिव या या यां या 
चळवळीला चांगलाच खो बस याची भीित, िख्र चन िमशनरी मडंळींनाही वाटू लागली होती. याचप्रमाणे 
मसुलमानातीलही काही नेते येत. अथार्तच अशा वेळी ी पिततपावना या अिखल िहदं ुमिंदरात अिहदंूंना 
प्रवेशाचा अिधकार आहे की नाही हा प्र न प्रामखु्याने पुढे येई. तो आ ही तेथे कसा सोडवीत होतो याचे 
उदाहरण हणनू खालील एक फुटकळ घटना थोडी सिव तरपणे देत आहो.  
मृ युंगत युसफु मेहेरअ ली यांनी ीपिततपावन मिंदरास िदलेली भेट  
याकाळी आ ही िब्रटीश शासनाकडून र नािगरीस थलबद्ध (Interned) झालेले होतो आिण िवषय 
बंदीचीही अट आम यावर लादलेली अस यामळेु राजकारणात आ ही भाग घेऊ शकत न हतो. तथािप वर 
िदले या शुिद्धसघंटन प्रभिृत या समाजक्रांती या चळवळीत आ ही प्र यक्षपणे भाग घेत होतो ती िवषयी 



आमची भेट घे यासाठी, मुबंई या काँगे्रसम ये असलेले एक मिु लम त ण पुढारी मृ युंगत (पैगबंरवासी) 
युसफु मेहेरअ ली हे सन १९३७ म ये थलबद्धतेतून आमची मकु्तता हो याचे आधी, र नािगरीस आलेले 
होते. मसुलमान असताही काँगे्रसम ये असणे हे या िदवसात एका अथीर् थोडबेहुत अलौिककपणाचे कृ य 
समजले जात अस यामळेु मेहेरअ लीचा भाव मुबंई या काँगे्रसीय िहदं ुसमाजाम ये बराच वधारलेला असे. 
आम याशी झाले या भेटीत यांचे वतर्नही आम यािवषयी आदर दशर्िवणारे िन सौज यशील होते. 
राजकारणाची चचार् आ हाला िवषयबंदी या अटीमळेु करता येत नाही हे यांना आधीच माहीत 
अस यामळेु तो िवषय थोडक्यात आटोपला. नतंर िहदं ू -मसुलमानां या ऐक्यािवषयी, यांनी आम याशी 
बरीच चचार् केली. या चचचा सिव तर उ लेख कर याचे येथे काही कारण नाही. येथे इतके सांगणे पुरे 
आहे की या िहदं ू -मिु लम ऐक्या या चचतनूच ीपितत पावन मिंदरा या अिखल िहदं ू देवालयात 
मसुलमानांनाही प्रवेशाचा अिधकार िदलेला आहे की नाही हा प्र न िनघाला. िहदंूंची देवळे मसुलमानांनाही 
उघडी केली गेली तर िहदं ू -मिु लम ऐक्याला फार बळकटी येईल असे मत आम या मबई या 
काँगे्रसमधील रा ट्रीय ि ट बाणले या अनेक िहदं ुदेशभक्तांचे आहे, असे मेहेरअ ली आिण यांचेसमवेत 
मुबंईहून आलेले यांचे काही िहदं ु नेही हणाले, “आ हाला मुबंईला अशी बातमी कळली की, अ पृ यांना 
आपण हे पिततपावनांचे नवीन देऊळ उघड े केलेले आहे. याचप्रमाणे मसुलमानांनाही या देवळात 
िहदंपु्रमाणेच प्रवेश प्राथर्नािद सवर् अिधकार िदलेले आहेत. िहदं ूकाय, मसुलमान काय एकाच देवाची लेकरे 
आहेत या उदा त त वावरच उभारलेले हे पिततपावनाचे मिंदर हे नुसते अिखल िहदं ु देवालयच काय ते 
नसनू ते अिखल भारतीय देवालय आहे अशी आ हा मुबंईकरांची वृ तपत्रांतील बात यांव न समजतू 
झालेली आहे. यामळेु आ हास िहदंमुिु लम ऐक्याचा हा प्रय न इतका मह वाचा वाटला की र नािगरीस 
ये यात आपले दशर्न घे याचा उ कट हेतु इतका कारणीभतू झाला िततकाच पिततपावनाचे देवालयही 
वतः जावून पाहून यावे हा हेतुही कारणीभतू झाला. यांने देवालयही वतः जाऊन पाहून यावे. परंतु 
आ ही आम या र नािगरी या िमत्राकड ेउतरलो आहोत याने पिततपावनािवषयीची ही आमची क पना 
चुकीची आहे असे सांिगतले आिण आ हांस आपणाकड े आणताना आधीच वाटेत लागले या या 
पिततपावन मिंदरापुढेच नेऊन उभे केले. परंतु एकदम आत न जाता पजुार् यास बोलावून घेऊन आम या 
या र नािगरीकर िमत्राने देवळा या प्रवेश वारी याला िवचारले की हे आमचे मुबंईचे काही मसुलमान 
रा ट्रभक्त देऊळ पाह यास आलेले आहेत. ते हा आ हांस आत नेवून गाभार् या पयर्ंत सवर् देऊळ दाखवावे 
आिण देवाचे दशर्नही करवावे. पण अशा अथार्ची आमची िवनंती ऐकताच या पुजार् यांनी आ हास 
सांिगतले की, ‘छे छे! मला मसुलमानांना देवळात प्रवेश देता येणार नाही! हे िहदंचेू देऊळ आहे. 
मसुलमानांची मशीद न हे. याने असा चक्क नकार िद यामळेु आ ही देवळात प्रवेश केला नाही आिण 
सरळ आप याकडचे आलो.”  
आ ही हणालो, ‘आप याला हा त्रास पडला याचे आ हास वाईट वाटते. पण हा घोटाळा तु ही आता 
सांिगतलीत अशी कंडी मुबंईला काँगे्रसीय वतुर्ळात जी उठली आहे तीमळेु झाला. येथील व तुि थती या 
पुजार् याने जी सांिगतली तीच खरी आहे. िहदंू या इतर सवर् देवळांप्रमाणेच पिततपावन मिंदरातही प्रवेश 



कर याचा अिहदंूंना अिधकार नाही. जगातील अ य धमार्ंतही असाच प्रघात असतो. मिु लम काय, 
िख्र चन काय कोण याही धमार् या प्राथर्ना थानांतनू, देवालयातून वा मिंदरातून या या धमार् या द्धावंत 
अनुयायांवाचनू या धमार्वर द्धा नसणार् या इतर धमीर्यांना प्रवेश कर याचा अिधकार नसतोच. तरीही 
या अिखल िहदं ुपिततपावन मिंदराचे सबंंधी एक पुरोगामी वैिश य आहेच आहे. ते हे की कोणताही 
अिहदं ुस गहृ थ िनरीक्षण, दशर्न, पूजनािदक प्रकरणी अिधकाराने नसला तरी अनुजे्ञने या मिंदरात 
प्रवेश क  शकतो. आम या शिुद्ध, सहभोजन सघंटनािदक येथील स या अपूवर् वाटणार् या कायर्क्रमांना 
पाह यासाठी अधून मधनू काही पाशीर्, िख्र चन इतकेच काय पण यातील िमशनरी पुढारीही वरील 
अनुजे्ञ या सवलतीमळेुच या मिंदरात येऊन गेलेले आहेत. यव थापक हणनू यां या समवेत मी िकंवा 
आमचे डॉ. िशदेंही वतः जाऊन मिंदरांत यांचे यथोिचत वागत करीत असतो. अशाच घटनां या काही 
बात या वृ तपत्रांत प्रिसद्ध झा यामळेु या ऐकून आपण हणता तशा अितशयोक्त वदंता दरूवर या 
जनतेत पसरतात. बरे, आता ते राहू या. आपणा मडंळीची इ छा अस यास पिततपावन मिंदरात 
आपणास नेऊन थेट सभामडंपात आपले वागत कर याची माझी िसद्धता आहे. यांनी आनंदाने समंित 
देताच या िदवशी सं याकाळी ी. मेहेरअ ली आिण यां या मुबंईकर मडंळींना घेऊन मी पिततपावन 
मिंदराकड ेगेलो. सं याकाळ या वेळी देवदशर्नास येणारी अनेक थािनक मडंळी देवळात जात येत होतीच. 
मिंदरा या प्रवेश वारातून आत गे यानंतर थो याच अतंरावर एक पाटी ठळकपणे लावलेली होती. ती 
आ ही मेहेरअ लीस दाखिवली. तीवर िलिहले होते की, ‘ यव थापंका या िवशेष अनुजे्ञवाचून अिहदंुंना 
या मिंदरात प्रवेशाचा अिधकार नाही.’  
या पाटीिवषयी आिण एकंदरीत िहदंमुसुलमानां या ऐक्याला अशा सामािजक देवळाची िकंवा मिशदींची 
अप्रितहायर् आव यकता आहे का आिण असली तरी याची शक्यता आहे का इ यादी प्र नांची चचार् करीत 
आ ही मिंदरात पुढे गेलो. कोणी मसुलमान गहृ थ मा या समवेत मिंदरास भेट देणार आहेत हे गावात 
माहीत झाले असताही यावेळी दशर्नासाठी येणार् या जाणार् या या मिंदरातील लोकांनी आमची 
कुतूहलानेसदु्धा फारशी िवचारपूस केलेली आढळली नाही. ही गो ट मेहेरअ ली या सदु्धा यानात आली. 
याचे कारणही आ ही सांिगतले की असे प्रसगं नेहमी येतात. जेथे गोरे अमेिरकन िमशनरीसदु्धा या 
मिंदरात येऊन जाताना येथील जनतेने पािहलेले आहेत तथेे यांना यात नवीन काहीच वाटत नाही. 
अिहदंू या पशार्ने देऊळ बाटते असे नाही का आताशा इकड ेिहदं ूजनतेला वाटत ?’ मेहेरअ ली म येच 
हणाले. छे! छे!’ आ ही िवनोदाने उ तरलो, आम या या पिततपावना या देवळात येणारा पिततच पावन 
होतो अशी इकडील िहदं ुउलटी बढाई मार यास आताशा िशकले आहेत.’  
ी. मेहेरअ लींना आ ही जाता जाता तेथे देवळात येणाया जाणार् या िहदं ुब्रा मणांपासनू भगं्यापयर्ंत सवर् 

जातीचे िहदं ुसमतेने कसे िमसळलेले असतात ते वानगी हणनू जा या ये या यक्तींकड े िनदश क न 
हळू आवाजात सांगत होतो. आता या प्र तुत लेखात वरील चचचा िकंवा मेहेरअ लींना सभामडंपात 
लहानशी पानसपुारी देऊन यांची बोळवण करताना झाले या लहानसहान भाषणांचा उ लेख कर याचे 
काही एक कारण नस याने ते वृ त गाळून टाकतो. वर िदलेले सवर्च वृ त मखु्यतः आठवणीव न िदलेले 



अस यामळेु यात आले या सवंादांत या श दात काही मागेपुढे झाले अस याचा सभंव आहे. तथािप वर 
िद याप्रमाणेच याचा एकंदर आशय हा अगदी यथावत ्आहे याची आ हास शंका वाटत नाही. आिण 
र नािगरी या व मुबंई या या वेळ या वृ तपत्रांतील यािवषयी या कात्रणांचाही पुरावा याला हवा याला 
हुडकून काढता येईल.  
वरील वृ तां ताव न हे उघड होईल की पिततपावना या अिखल िहदं ुमिंदराम ये अिहदं ुनाही प्रवेशाचा 
आ ही अिधकार िदला होता ही अनेकांची झालेली समजतू मुळातच अत य िन िनराधार आहे. 
याचप्रमाणे पिततपावन मिंदर या िवशेष हेतूने िन पिरि थतीत बांधले गेले ती लक्षात घेता 
‘ यव थापकां या अनुजे्ञने’ अिहदंुंना या िहदंमुिंदरात ने याची जी िवशषे सवलत तेथे ठेवलेली असे ती 
िहदं ु िहता या टीने उपयुक्तच होती. परंतु या सवलतीचासदु्धा सबंंध या एका थािनक देवळाशीच 
काय तो होता. या एका नवीन देवळा या नवीन घटनेसच काय ती सवलत बंधनकारक होती. सबंध 
िहदंु थानात जी आ हा िहदंुंची सह ावधी देव थाने शताविध वषार्पासनू आपाप या प्राचीन िन िभ न 
िभ न द्धांना आिण परंपरांना ध न चालत आलेली आहेत यां या या प्राचीन परंपरांना या ी 
पिततपावना या एका थािनक िन नवीन देवळातील परंपरा - आज या पिरि थतीत आम या 
िहदंरुा ट्रा या सघंटनास या िकतीही अव य अस या तरी -कोण याही प्रकारे बंधनकारक होऊ शकत 
नाहीत.  
पंढरपूर या िवठ्ठल मिंदरात आचायर् िवनोबांसमवेत अिहदं ु गेले या िवषयीचा जो हा वादिववाद गेले 
िक येक मिहने चाललेला आहे यात आ हाला उ ेशून वतर्मानपत्रांतून आिण वैयिक्तक पत्रांतून अनेकांनी 
प्रामािणक िजज्ञासेने िवनिवले आहे की यािवषयी आमचे वतःचे आजचे मत काय आहे ते पु हा एकदा 
आ ही सिव तर सांगावे. परंतु या मिंदर प्रवेशा याच न हे तर या एकंदर िहदंुं या आिण अिहदंु या 
सघंषार् या प्र नािवषयी िहदंसुघंटना या टीने आ ही गे या तीस चाळीस वषार्त इतके काही िलिहले आहे 
की आता पु हा याच याच प्र नािवषयीची तीच तीच मते सिव तर - हणजे साधक बाधक चचार् क न 
सांगत बस याचा आ हांस अगदी कंटाळा आलेला आहे. यातही आम या िक येक ग्रथंांतूनही ती मत े
समावेिशली गेली अस यामळेु िजज्ञासूनंी आता या या ग्रथंातूनच ती वाचावीत हे इ टतर आहे. तथािप 
आमचे ‘आजचे’ मत काय आहे असे जे िजज्ञास ू धमर्बांधव ‘आजचे’ या श दावर कटाक्ष रोखून 
िवचारतात यांना मात्र थोड ेउ तर देणे अव य इ ट आहे. कारण यां या प्र नात नािव य आहे. यांना 
आ ही पु हा एकदा िनकू्षन सांगतो की यािवषयी आ ही कालपयर्ंत जे मत सिव तरपणे सांगत आलो 
तेच आमचे मत आजही आ हास अिभपे्रत वाटत आहे. ते हेच की,  
िहदंूं या देवालयातून आिण देव थानांतून अिहदंूंना प्रवेश असता कामा नये!  
िख्र चन,यहुदी, मिु लम इ यादी जे अिहदं ुधमर् आहेत यां यावर यां या कोटी कोटी अनुयांयाची द्धा 
असो; ते यांना िप्रय िन पू य वाटोत, याचा िहदंुंना काही िवषाद वाट याचे तेव यापुरते कारण नाही. 
परंतु यां या यां या पुजा थानात ते ते धमीर्य लोक इतक्या द्धनेे िख्र चन, यहुदी वा मिु लम 
सपं्रदायानुसार प्राथर्ना, पुजा अचार् करतील िततक्याच द्धेने, िहदं ु देवालयातून यां या या अिहदं ु



समाजाला िवनाअट प्रवेशाचा अिधकार िदला असता, ते या िहदं ु देव थानातील पूजा प्राथर्नािदक 
धमर्कृ यांना के हाही स मानू शकणार नाहीत, साहू शकणार नाहीत, इतकेच न हे तर सव दयपंथी िकंवा 
जय जगत ्पंथी िकंवा अशीच इतर ग डस नावे धारण करणार् या पंथापैकी जी मडंळी िहदंुंनाच काय ते 
सारखे सांगत िन सतािवत राहतात की, ‘तु ही तुम या देवळातून य चयावत अिहदं ुनाही मकु्त वार 
प्रवेशाचा िन सचंाराचा अिधकार या. हे िहदंचेु देवालय, ही मिु लमाचंी मशीद, असा िभ नभाव मनात 
आणणे हे अिव येचे लक्षण आहे. तमोपहत दानवीपणाचे योतक आहे. सार् या मानवांचा जो देव तोच 
एकटा खरा देव! अशा मानवतावादी धमार्चा िवकास कर यासाठी सवर् धमार्तील पूजा थाने सवर् मानवांना 
उघडी असावीत. िनदान तसा आरंभ कर यासाठी िहदंुंनी तरी आप या सवर् देव थानांतून िहदं ुवा अिहदं ु
अशा सवर् मानवांना प्रवेश पूजनाचे सचंार आचाराचे, समसमान िन मकु्त वार अिधकार यावेत, मग 
इतर मिु लमािदक अिहदं ु यांची पजूा थाने यांची सवर् मानवांना मकु्त वार करोत वा न करोत!’ - या 
जयजगत मडंळीं या या वेडपट वेदा तास अनुस न जर िहदंुंनी आपली मोठमोठी देव थाने अिहदंनुा 
िवशेषतः सवर् मसुलमानांना सताड उघडी क न िदली तर तसा प्रवेशाचा अिधकार िमळताच जे शेकडो 
मिु लम या िहदं ु देवालयात िशरतील ते मानव हणनू न हेत तर मिु लम हणनूच िशरतील. या 
देवालयातील मतूीर्स हात जोड यासाठी न हे तर ितला हातो याने फोड याची पिहली सिंध के हा िमळते 
ती साध यासाठी! िहदंूं या देवालयातील मिूतर् पाहताच मिु लम समाज, आपले पिहले धमर्कतर् य कोणते 
समजतो ते मिु लमांनी िहदंुंपासनू काही लपवून ठेिवलेले नाही. आठवत नाही का, की जे हा मिु लमांची 
सै ये प्रथमतःच पंजाब ओलांडून सौरा ट्र पयर्ंत िभडली ते हा, हणजे उ यापुर् या एक सह  वषार्पूवीर्च 
सलुतान महंमद गझनवी या इ लाम या धुरंधर सेनापतीने ीसोमनाथाची मतूीर् फोडताच शतकाशतकां या 
बोलघुमटातून प्रित वनत जाईल इतक्या मो याने राक्षसी गजर्ना केली होती की ‘मिूतर्पूजक हणनू न हे 
तर मिूतर् वंसक - बुि शकन ् - असे हणवून घे यात मी ध यता मानतो! ही काफराची बुद्धप्र थी 
(मिूतर्पूजा) उखडून टाक याची प्रितज्ञा क नच मी या इ लामी तख्तावर चढलो आहे! या िदवसापासनू 
तशाच िपसाळले या प्रितज्ञा क न सलुतानामागनू सलुतान रामे वरपयर्ंत युद्धाचा हलक लोळ माजवीत 
गेले. िहदंू या सह ावधी मतूीर्च तोडून फोडून पीठ क न टाकले, देव थाने मातीस िमळवून िदली. असे 
वाटले की ‘िहदं ूदेवळात अिहदंनूा प्रवेशाचा अिधकार या की,’ अशी कळकळीची िवनंती कर याचा प्रसगंच 
पुढे िनघणार् या को या मानवतावादावर आता येणार नाही. कारण िहदं ु देऊळ असे आता या ई लामी 
हातो या या आघातातून उरणेच अशक्य आहे! पण!  
 - पण पुढे उदय पावणार् या सव दय पंथािदक मानवतावा यां या ददुवाने या यदु्धकाला या म यंतरीच 
या दु ट िन दंडम मरा यांनी तो इ लामचा हात अक मात पकडला आिण उखडून टाकला. प्र यक्ष 
औरंगजेबालाच महारा ट्रात गाडून मठुमाती िदली आिण या या हातातून तो बुि शकन ्हातोडा िहसकावून 
घेऊन या याच प्र याघाताखाली ती सलुतानामागून सलुतानाची तख्ते िहदंुंनी चूणर् क न टाकली.  
पिरणामतः गे या सह  वषार्पूवीर् िहदंुंचे आिण अिहदंचेु हणजे िवशेषतः मसुलमानांचे जे धािमर्क 
िसद्धांतिवषयक, धमार्चरणिवषयक वरै होते ते आजही तसेच धुमसत रािहले आहे. िवनोबां या हट्टाग्रहाने 



पंढरपूर या िहदंुंनी अिहदंुंना िवठ्ठल मिंदरात येऊ िदले हे वृ त ऐकताच मसुलमानांना मात्र तसा आग्रह 
कोणी िवनोबा करावयास आला तर याची डाळ येथे िशजायची नाही हे खडसावून सांग यासाठीच की 
काय याच आठव या - दोन आठव यात को हापूर या िक येक मिशदींवर अशा लेखी सचूना फडक या 
की, जे नमाज पढतात यांनाच काय तो मिशदींवर प्रवेश िमळू शकतो! ही मिु लम धमकी मात्र या जय 
जगत ् वादी मडंळींनी अलगद िगळून टाकली. त डसदु्धा वाकड े केले नाही. इतकेच काय पण याच 
मिह यात जे हा िवनोबांना वाटेत असले या एका दग्यार्त जावेसे वाटले ते हा तेथील मिु लम प्रमखुाने 
दटावले की, या दग्यार्त कोणी त्री येऊ शकत नाही. तुम या घोळक्यात आले या या बायांना काढून 
टाका!’ ती दटावणी होती मसुलमानांची! अथार्त ् ितथे समतेचे वा मानवतावादाचे अवाक्षरही न काढता 
िवनोबांनी यां या सहचारी मडंळीतील ि त्रयांना बाजसू काढले आिण दग्यार्त जावून वतःस पावन क न 
घेतले! अगदी आजही पािक तानात सह ाविध िहदं ुदेवालयांचा केवढा भयंकर िव वंस िन िवटंबना झाली! 
अथार्त जोवर मिूतर्भजंन हे इ लामचे एक अपिरहायर् कतर् य होय ही आज या मसुलमानांचीही अढळ 
िन ठा आहे आिण या पर परां या मनात धमर्शत्रु वाची सिक्रय भावना पेटलेली आहे तोवर गे या सह  
वषार् यावर उ लेिखले या मसुलमानां या मिूतर्भजंक अ याचारांची भयंकर आठवण िवस न िहदंुंनी 
आप या देवालयांतून याच मसुलमानांना मकु्त वार प्रवेशाचा, सचंाराचा िन आचाराचा अिधकार यावा 
असे तु ही िहदंूंना कोण या त डाने सांग ूशकता ?  
आता िवनोबा पािक तानातच पदयात्रा का काढीत नाहीत ?  
यां या अिहसंक मानवतावादी धमार्ची िशकवण िवशेषतः िहदंुंनाच काय ती ही सव दयवादी मानवधमीर्य 
मडंळी इतकी वष देत आली आहेत की याचे उपकार मानावे िततके थोड ेआहेत! तथािप िहदंुंनी आपली 
सवर् देवळे अिहदंुंना िवनाअट अजून उघडी केली नाहीत. याची खरी कारणे जी वर िदलेली आहेत ती 
नाहीशी कर यासाठी आतातरी िवनोबाजींनी मसुलमानांवरही यां या अमतृतु य उपदेशाचा वषार्व 
कर यासाठी आिण यांनाही यांनी केले या िवभागणी या वेळ या िहदं ु देवालयां या िव वंसािवषयी िन 
िवटंबनेिवषयी प चाताप वाटावा असा उपक्रम कर यासाठी पािक तानातच एक अगदी स याग्रहाचे ढ त 
घेतलेली पदयात्रा काढावी हे उपदेश समते या टीनेही अ यंत अव य आहे. कारण िवनोबाजींचा 
स याग्रहावर, आि मक बलावर, दय पिरवतर्नावर पूणर् िव वास आहे. मसुलमानांवर तर यांचे 
वबांधवांपेक्षाही अिधक पे्रम आहे. परंतु अजनू पयर्ंत िहदंचुी आि मक उ नती कर यासाठीच काय ती 
गेली तीच चाळीस वष यांनी उदंड म घेतले असताही आता थापन झाले या पािक तानात अ याप 
मसुलमानां या आि मक उ नतीसाठी एकही पदयात्रा िनदान एक वषर्भर तरी िटकेल इतकी दीघर् का 
काढली नाही ? मसुलमानांची यांनी यामळेु थोडी पक्षपाती उपेक्षाच केली आहे. तरी या सवर् जयजगत ्
वादी मडंळींनी जर पािक तानात एक पदयात्रा त काल काढून आिण आयुबखान आिण िसकंदर िमझार् 
यांच दय पिरवतर्न क न, िवभागणी या वेळी उ व त केले या मह वा या िहदं ु देवालयांचा जरी 
पुन द्धार करिवला आिण यात िहदंूंना िनिवर्घ्नपणे पु हा मिूतर्पूजा इ यादी धािमर्क काय करता येवू 
लागली तर अथार्तच याची अनुकूल प्रितिक्रया िहदंु थानातही होईल. पािक तानात अनेक मिशदीत िहदं ु



बांधवां यासाठी राखून ठेवले या एका तरी िवभागात यांना यां यापुरती देवमतूीर्ची पूजा अचार् करता 
येऊ लागली आिण िहदंु थानात िहदं ुमिंदरांतून अिहदंनूा मकु्त वार प्रवेश िमळून देवळातच मसुलमान 
िनमाज िनिवर्घ्नपणे पडू लागले, िख्र चन िख्र तमस पाळू लागले तर! मानवधमार्चा केवढा िवजय होईल. 
आ हीसदु्धा जयजगतची घोषणा करीत िवनोबाजींचे अिभनंदन क  शकू. हणनू िवनोबाजींनी 
पािक तानात एकदा तरी पदयात्रा अव यमेव क न पाहावी. तेवढे धाडस तरी आता केलेच पािहजे.  
पण -  
पण स या तरी िवनोबाजी ते पािक तानात पदयात्रा कर याचे धाडस करतील असे िदसत नाही. तोपयर्ंत 
िहदंुंची देवळे, िहदंूंची पुजा थळे हणनूच काय ती आिण मसुलमानां या मिशदी, मसुलमानांची 
प्राथर्ना थाने आज आहेत तशीच िनरिनराळी राहणार. आ हास वाटते या पिरि थतीत सवर् मनु यमात्रांनी 
कोणताही अंतगर्त अपमाना पद िवभेद न मानता केवळ मानव हणनूच समसमानपणे पूजा प्राथर्ना 
करणार् या मानवताधमार्ची िनराळी िन वतंत्र अशी पूजा थाने थापावी हीच काय ती एक तोड आहे. 
अशा पूजाकद्रास आमची खरोखरच प्रितकूलता नाही.  
जय जगत!  

(नवा काळ िदवाळी अकं १९५८)  
  



२३. िहदं ुनागलोक िख्र चन का होतात ? 
यास कारण हा आ मघातकी -सनातन -दरुाग्रह!! 
आसाम या आसपास या पहाडांतून लक्षाविध नाग जातीचे लोक राहत आहेत. महाभारतात अजुर्नाने बारा 
वष ब्र मचयार्ंचे त घेऊन तीथार्टन करीत असता या नाग राजा या उलपुी नामक राजक येशी वयंवर 
के याची कथा आहे ते नाग लोक हेच होत असे सनातनी िहदंदेूखील मानतात. नाग लोक तर क्षित्रय 
कुलावंतास अजुर्नाने आपली राजक या जी उलपुी, ित याशी वंयवर केले होते, ही आप या नागकुला या 
गौरवाची कथा पाळ यातील गा यापासनू िशकत, ऐकत आिण आळवीत असतात. ही सुदंर कथा 
महाभारतातील आिद पवार्त २१४ या अ यायात विणर्ली आहे. ती सकं्षेपतः अशी :  
या अिभजात अशा पु ष अजुर्नाला पाहून राजक या उलपुी आप या मगु्ध भावनांनी याची हािदर्क पूजा 
क  लागली. ते हा साहिजकच अजुर्नाने प्रारंभीचे प्र न ितला केले -  
‘हे सभुगे! हा देश कोणता ? तू कोण, कुणाची मुलगी ?’  
उलपुीचे िकंिचत मगु्ध अतंःकरण श दायमान झाले - ऐरावत कुलात कौर य नावाचा जो प नग, याची 
मी उलपुी मलुगी. हे पु षिसहाः अिभषेकाथर् तू अवतीणर् झालेला पाहून मी काममिूछर्त झा ये आहे. ते हा 
आज तू मला आ मभोग देऊन शांतराग कर.’  
भावमगु्धा उलपुी या या राजसवृ ती या अितलपंट श दांवर अजुर्न हणाला - हे क याणी! मी कधीही 
कोणतेही अस य बोलत नाही. बारा वषार्ंचे ब्र मचयर् त मी घेतले आहे. धमर्राजाने मला तशी आज्ञा केली 
आहे. मी वतंत्र नाही.  
ते हा उलपुी हणाली -  
‘द्रौपदी या सहवास हेतसूाठी तु ही तो पार परिरक सिंध केला होता. याची वनवासाची अट तू पाळली 
आहेस. या सधंीचा जो हेतु तो तु या या वनवासाचे पूणर् झालेला आहे. आता धमार्चे बुजगावणे दाखवून 
अधमार्ला प्रवृ त होऊ नकोस. का की तू अगंीकार न केलास तर माझा प्राण जाईल. आतार्चे पिरत्राण 
करणे, हे तझु ेकतर् य वा केले पािहजेस. या कतर् याचरणाने तु या या धमार्ला दोष लागत नाही.’  
उलपुी या भावभावनांचे ताि वक अथर्रह य समजनू आिण उमजनू आ यामळेु अजुर्नाने या 
धमर्कारणासाठी नागप्रासादात ती रात्र उलपुीसह यतीत केली. सकाळी उठून ती दोघे पुन च गगंा वारी 
आली. ती सा वी उलपुी याला तथेे सोडून पनुरिप आप या मिंदराकड े िनघनू गेली. ‘पिर य य गता 
सा वी चोलपुी िनजमिंदरम ्।’  
या भारतातील उ लेखाव न आिण या लोकां या परंपरागत दंतकथेव न हे लोक भारतात आज प्राचीन 
कालापासनू िनवसत आलेले आहेत हे प ट होते. आज या लोकांची तेथील इतर िहदं ुलोकांकडून एक 
अ पृ य जात मान यात येत आहे. परंतु या नागजाती या राजक येशी उलपुीशी, क्षित्रय कुलावंतास 
अजुर्नाने वयंवर केले असताही याचेवर बिह कार पड याचा उ लेख महाभारतात नाही. कदािचत 
ीकृ णा या काळचे आमचे पूवर्ज आ हा आज या िहदं ूइतके सनातन धमार्िभमानी नसावेत! आयर् कुलात 



आिण नागकुलात यावेळी जरी असे अनेक सबंंध होत, तरी आज या य ययावत नाग लोकांसच 
सनातन िहदं ुअ पृ य मानतात.  
कोण याही आचारात वयंिसद्ध आिण ित्रकालाबािधत धािमर्कता नसनू या पिरि थतीत या समाजास 
तो आचार जोवर िहतावह होतो, या पिरि थतीत या समाजात तो आचारच सदाचार, धािमर्क आचार 
मानला जाणे इ ट आहे. पण जे हा तो आचार समाजिहतघातक होऊ लागले ते हा तो या यच ठरला 
पािहजे. जर आचार हा वंयिसद्धच सदाचार असता, तर सवर् मनु य जातीस तो सवर्त्र तसाच 
लोकिहतकारक ठरला असता. पण तसे होत नाही ही गो ट इतर अनेक जातीतील सदाचारां या 
पर परिव द्ध क पनांव न आिण ढींव न जशी िसद्ध होते, तशीच ती या नागलोकांतील चालीिरतीव नही 
होते. हे नाग यां या मलुी प्रौढ होई तो िववाह करीत नाहीत. िववाह होई तो सवर् कुमार आिण कुमारी 
एकत्र राहतात. या कौमायार्व थेत यांचे सबंंध घडले तरी ते िवचारात घे यात येत नाहीत. मलुी 
प्रौढपणी जे हा िववाह कर याचे मनात आणतात. ते हा उलपुी प्रमाणेच बहुधा वयंवर करतात. िववाहाची 
बंधने ढ असतात. तथािप घट फोटाचा आिण पनुिवर्वाहाचा अिधकार त्रीपु षांस उभयतांसही असतो. ही 
जाती फार लढव यी. यां यावर िब्रिटशांनादेखील शंभरावर लहानमो या चढाया करा या लाग या. यां या 
आपसातही कठोर लढाया होत. ते हा शत्रूचंी उडिवलेली िशरे दो ही पक्ष आप या गाव या सीमेवरील 
झाडांवर ठेवीत आिण सिंध होताना याची यांची िशरे परत देणे, ही दो ही पक्षांतील एक प्रमुख अट 
असे. धनु यबाण घेऊन ते मगृया करतात.  
नागांचा रंग तांबूस, मदु्रा प्रस न, कपाळ िवशाल आिण अगंकाठी उंच असते. नाग लोक उि लगं (नागड)े 
राहतात. यांची राजधानी जी कोिहमा, या भर राजधानीतही बाजारांतून, घरांतून, दकुानातून नागनािगणी 
ि त्रया आिण पु ष िनःसकंोचपणे अगदी नाग या वावरत असतात. जरी यांना सतू कातणे आिण िवणणे 
येते आिण तसे कापड िवणनू ते िवकतातही, तथािप नग्न राहणे हा तो आपला जातीय धमर् समजतात. 
आप या इकड ेकोणी नागवा नाचू लागला तर जशी ती िनलर् जपणाची पराका ठा समजली जाते. तशीच 
नाचताना नागवे न नाचणे, ही ितकड ेिनलाजरेपणाची सीमाच समजली जाते. - लाज वाट यावाचून कोणी 
काही छपवीत नाही. पाप, यूनता वाट यावाचनू लाज वाटत नाही. नागां या मनात शरीरा या नैसिगर्क 
रचनेत काही पाप आहे अशी जाणीवच नस याने यांस यात छपिव यासारखे काहीच वाटत नाही. आिण 
हणनू िम टनचा तो Honour dishonourable यां यात अजनू िशरला नाही.  
ही गो ट आ ही काही वषार्पूवीर् अशी अगदी िनभर्यपणे प्रिसद्ध कर यास क्विचत कचरलो असतो. कारण 
युरोपम ये सदैव अ यंत थंडी अस याने कप यां या कफनीत देह गदुमरतो, गुडंाळून ठेवावा लागतो 
आिण यरुोपम ये जे करावे लागते तसे करणे हणजे स यता, सधुारणा अशी आज सधुारणेची याख्या 
पडली. यामळेु िहदंु थानसारख्या उ ण प्रदेशातही कप यांत शरीरास युरोपम ये मढवून टाक याची 
स यता सोडून नाग लोक नागवे नाचतात असे सांगताच एखादी िमस मेयो आम या िहदंी लोकां या 
रानटीपणाचे हे प्र यंतर हणनू तहेी आ हा पा यांचे िबग बाहेर फोडती. पण आता नाग लोक अगदी 
नागवे राह यास सदाचार समजतात हे प्रकटपणे सांग यास आ हास रानटी हणिवले जा याची ती भीित 



फारशी उरली नाही. कारण पूवीर् िख्र चन लोकांतच नागवे राह यास धमर्चार समजणारा आिण तसे 
आचरण करणारा एक पंथ होता, ही गो ट जरी सोडली तरी अगदी आजही जमर्नी, फा स प्रभिृत 
युरोिपयन देशांतून अगदी उि लगं राहणे, हेच सदाचारी जीवन मानणार् या सिुशिक्षत लोकां या लहान 
लहान वसाहतीच थापन होत आहेत. आई, बायको, मलेु, पाहुणे रावळे सवर् अगदी नागवेपणे समंीिलत 
होऊन वावरणारी कुटंुबेची कुटंुबे नांदताहेत आिण इंग्लडंम येही असा एक सघं अलीकडचे िनघाला आहे. 
ते हा आता तरी नागवे नाचणे हा या नागलोकांचा फारसा रानटीपणा होणारा नाही. कारण युरोपम ये 
नागवे नाचतात आिण जे युरोिपयन असते ते रानटी नसते हा तर ित्रकालाबािधत िसद्धांतच पडला आहे! 
न हे का ?  
सनातनी िहदंपु्रमाणे हे नागही पजर् याची, िवजेची, भमूीची अशा देवता मानतात. यांचा पुनजर् मावरही 
िव वास आहे. इतकेच न हे तर शभुाशुभ कायार्प्रमाणे मनु यास मे यानंतर काय गित िमळते, याचाही 
शोध यांनी लावला आहे. तो असा की पु यवान पु ष मे यानंतर नक्षत्र होतो आिण पापी मधुमिक्षका 
होतो. मे यानंतर या ि थतीचे, मशाना या प याड या या अनोळखी प्रदेशाचे वणर्न पु कळ पारलौिकक 
भगूोलज्ञांनी आजवर इतक्या पर परिव द्ध भाषेत केले आहे की, लडंनहून आले या चार माणसांपैकी 
एकाने ते नगर आहे, दसुर् याने त ेसरोवर आहे, ितसर् याने ते झाड आहे आिण चौ याने ते काहीच नाही 
असे सांिगतले. आिण पु हा प्र येकाने ते लडंन मी समग्र प्र यक्ष पािहले हणनू शपथ घेतली, तरी याचे 
काहीही आ चयर् वाट याची आव यकताच भास ूनये. पण या सवर् शोधात नाग लोकांचाच शोध जर खरा 
असेल आिण जर मरणानंतर पु यासाठी नक्षत्र हावे लागेल आिण पापासाठी मधमाशी, तर आपण तर 
बुवा पु याहून पापच बरे मानू! कारण नक्षत्र होऊन वतःच सारखे जळत राह यापेक्षा मधमाशी होऊन 
फुलां या सुदंर रंगीबेरंगी ताट यांतून गुजंारव करीत पोटभर मध खात राह याची सोयच अिधक सोई कर 
आहे, असे कोणताही यवहारज्ञ मनु य हणेल! तथािप जोवर कोण याही मध खावून म त झाले या 
मधमाशीने ही मध खा याच चैन आपणास आप या गे या ज मी या पापामळेु संपािदता आली हणनू 
प्र यक्ष येऊन कोणास सांिगतले नाही, तोवर केवळ नागलोकां या सांग यामळेुच कोणी हुरळून जाऊन 
आज या आजच पाप क  लाग ूनये! तसा प्र यक्ष पुरावा िमळताच आ ही तो त काळ कळवू. तोवर दम 
धरावा!  
या नागलोकां या परंगािद वरील वणर्नाची अमेिरकेतील रेड इंिडयन लोकांचे प रंग वणर् इतके िमळते 
जळुते आहेत की या दोघांची मळूची जात एकच असावी असे अनुमान काढ याचा मोह कोणासही 
पडावा. दोघेही मगृयाशील, रंगाने तांबूस, शरीराने बळकट, मदु्रा समसमान. यातही पुराणांतून नागलोक 
पाताळात राहतात आिण ते पा यातनू वर येत, असे वणर्न वरचेवर येते. अमेिरकेशी उ तरे या टोकाकडून 
आिण दिक्षण अमेिरकेतून, आिशया या लोकांचे दळणवळण फार पूवार्पार चाल ू असे हेही आता 
सवर्मा यच झालेले आहे. ते हा या नागलोकांची समदु्रमाग भारतातून पाताळात आिण पाताळातून 
भारतात सारखी ये जा सु  असे. याचे वा त य अमेिरकेपयर्ंत पसरलेले असे आिण यां या अनेक 



टो या इकडहेी प्राचीन कालापासून िनवसत असत. असे अनुमान या िदशनेे पुढील सशंोधनाची 
आव यकता भासिव या इतके तरी िवचाराहर् आहेच आहे.  
हे नाग लोक वतःस िहदं ुवशंधर मानतात. िहदंूंची आख्याने, पुराणे, इितहास ऐक यासाठी ते वतः 
अ यंत उ कंिठत असतात. इतकेच न हे तर, जर कोणी अिहदं ु यां यात जाऊन यांना िहदंधुमार्िव द्ध 
उपदेशू लागला. तर हे अजनूही याचा घोर िवरोध करतात. पण वतःस िहदं ुमानणार् या या शूर, धाडसी 
प्रामािणक, उ योगी लाखो नाग लोकांस आमचे सनातनी िहदं ु काय मानतात ? तर अ पृ य! नाग 
लोकांची एक वतंत्र भाषा आहे. बाजारात ते मोडकी तोडकी िहदंीही बोलतात. आताशी िव या िशक याची 
यांना फार हौस आली आहे. यांची वतःची िलपी नाही. हणनू त े िहदंूंची िलिप आप या मलुांस 
िशकिव यासाठी धडपडत आहेत. पण यांस ती िलपी िशकवून यांची ती ज्ञानिल सा आिण धमर्िल सा 
पुरिव यासाठी, आमचे पिंडत िकंवा शंकराचायर् मडंळी काय करताहेत ? तर यांची मलेु ते नाग लोक 
दारासी घेऊन आले तर ‘ यास’ दरू हो, सावली पडले!’ हणनू धुडकावून देतात! अगदी क्विचतच नाग 
लोकांत कोणी सघंटनािभमानी िहदं ुजाऊन बसला आिण यांस िशकवू लागला तर हे सनातनी िहदं ुउलट 
या िहदंवूर बिह कार घालतात! गे या वषीर् िहदंसूभे या वामी दशर्नानंदजी नामक एका कायर्क यार्स 
नाग लोकां या काही सभासदांनी नाग लोकांवर स या िमशनरी मडंळा या कोसळले या अिर टास न ट 
कर या तव नाग मलुास िहदंधुमीर्य परंपरेचे िशक्षण दे यासाठी एक वसितगहृ थापावे, हणनू आपण 
होऊन िवनतंी केली. पण याकामी या आम या सनातनी, या आम या शकंराचायीर्, म यचायीर् प्रभिृत 
सनातन िहदंूंनी द्र यसाहा य न देता उलट अ पृ यांस देवनागरी िलिप सां कृतािदक पूजापाठ, पौरािणक 
लोक इ यादी िशकिव या या या पाखंड योजनेस कसनू िवरोध केला! नाग लोकांसाठी कोणी शाळा 
घालीत नाही, कोणी कथा सांगत नाही, पुराणे सांगत नाही, कीतर्ने करीत नाहीत - ते िहदं ूआहेत. आपण 
िहदं ूआहोत. असा मम वाचा पशर् या सनातनी िहदंतू कोणा याही दयास पशर्त नाही! आज दहाबारा 
शंकराचायर् आपसात भांड यात गकर्  झालेले आहेत. पण यापैकी बहुतेकास याची िचतंा तर राहोच पण 
मािहतीदेखील नाही. पण तरीही नाग लोकांसाठी आता शेकडो शाळा उघड या जात आहेत. यां यात 
कीतर्ने चालली आहेत. पुराणे चाल ूआहेत - पण ती कोणाची ?  
को या सनातनी शंकराचायार्ंची ? िहदं ूमहंत मठपतींची ? न हे, न हे! - िख्र ती िमशनर् यांची! नाग 
लोकांस अ पृ य समजनू जे आ ही केले नाही ते कर यास प्रारंभ यांनी केला आहे. नाग भाषेतील 
अनेक पु तके यांनी रोमन िलपीतच िलहून ती रोमन िलपी नागांस िदली आहे! हे मात्र सनातन 
धमार् या िव द्ध नस याने यांचा कोणाही सनात यास िवषाद वाट याचे कारण नाही! पाद्री लोक 
नागनािगणीं या धमर्िशक्षणासाठी पािरतोिषके, औषधे प्रभिृत प्रकारे लाखो पये यय करीत आले आहेत. 
आिण यां या या सततो योगाने आिण आकषर्क प्रवचनांनी जे पूवीर् िमशनर् यांना पाहताच शत्र ू
िदस यासारखे कपाळाला आ या घालीत तेच नाग लोक आता झटाझट िमशनर् या या जा यात उ या 
घेत आहेत.स याच दहा हजारांवर नाग िख्र ती झाले आहेत! इतकेच न हे तर एकदा एक गो ट 
वीकारली की ितचा प्राणांतीही अिभमान न सोड या या यां या जातीप्रवृ ती नुसार ते िख्र चन धमार्चे 



उ कट अिभमानी होताहेत आिण आता या बाटले यां या िवलासी जीवनास पाहून या बा यां याच 
प्रय नाने ते उरलेले लोकही अिधकच वरेने िख्र चन धमार्त िशर याचा उ कट सभंव आहे.  
उ या भारतात भांडणतंटे होता होता, कमीत कमी पंधरा वीस तरी शंकराचायर्, आम या धमार् या 
प्रचारकांचे पोप महाराज, नांदताहेत. पण नागजातीसारखी एक शूर, प्रामािणक, पुरातन आिण वतःस 
अ यंत अिभमानाने आजवर िहदं ूमानीत आलेली, लाखो लोकांची जात, आप या िहदं ुरा ट्रास आम याच 
सतैानी दरुाग्रहाने अतं न, िमशनर् यां या भक्ष थानी पडते आहे. हिर वे यांचा पक्ष प्रबळ करीत आहे. 
याची यापैकी िकती शंकराचायार्ंना मािहती तरी आहे ? यां या कोणा या तरी मठात िमशनरी आिण 
मु ला लोक िहदंु थान या िकती भागात िहदंतूील कोण या जातीत काय कारणासाठी धमार्ंतराचा प्रलय 
मांडीत आहेत, याची आकडवेारी िकंवा नुसती न द तरी आहे का ? एका िब यातला आपला पाचवा वाटा 
आपणास िमळावा हणनू, हायकोटार्पयर्ंत लढणार् या एखादा भांडखोर क्षुद्र भाऊबदंकीप्रमाणे ही आचायर् 
मडंळीही पर परां या भाऊबंदकीची क्षुद्र भांडणे भांड यात इकड ेगकर्  आहेत. युरोप, अमेिरकेतून इकड े
येवून वतःचे लाखो पये पा यासारखे ओतून, आसाम या दगुर्म पहाडात, उ हाता हात, रात्रिंदवस, या 
कड या नाग लोकांसही मायामोहाने माणसाळून िख्र चन धमार्त आणणारे कुठे ते िख्र त प्रचारक 
िमशनरी! आिण मसुलमान लोक िकंवा िख्र चन लोक यां यात िहदंधुमर् प्रचाराचे कायर् क न यांस िहदं ु
क न घे याचा प्र न तर राहोच, परंतु ते ितकडचे लाखो नाग िकंवा हे इकडचे स पथंी लोक, आ ही िहदं!ू 
आ ही िहदं!ू आ हांस वीकारा! हणनू पायाशी लोटांगणे घालीत असता, यास लाथाडून तु ही िहदंचू 
नाही! हणनू यास दरू ढकलणारे कुठे हे आमचे िहदं ुधमर्प्रचारक शंकराचायर्, व लभाचायर् िन इतर सतं 
महंत, मठपित!  

 - ( द्धानंद िद. ९ -८ -१९३१) 



ही िखलाफत हणजे आहे तरी काय ? 
के हा के हा एखादी यिक्त िजवंत असताना ती िजतकी उप यापी िकंवा उपद्रवी नसते िततकी ती 
मे यावर ितचे उठलेले भतू असते हे भतूाखेतावर िव वास ठेवणार् या लोकांचे हणणे पु कळ वेळा काही 
काही सं थांसही लाग ूपडते यात शंका नाही. मसुलमानी जगताची काही काळ अिध ठात्री असलेली जी 
सावर्भौम सं था िखलाफत, ित या प्रकरणाचाही असाच अनुभव स या येऊ लागला आहे. ती िखलाफत 
सं था या शतकात यां या हातात सवर् वी सापडलेली होती या तुकर् रा ट्राने शेवटचा सलुतान अगदी 
शवेटचा खलीफा झाले या यां या काजीस महायुद्धानंतर पद युत के यानंतर मु तफा केमल पाशा या 
उभारणीने या िखलाफत सं थेचाही अतं क न ितला मठूमाती िदली. परंतु मसुलमानी जगता या 
आजिमतीस तरी अगदी िशरोभागी असले या बलवान, बुद्धीमान, कतृर् ववान अशा तुकर्  रा ट्राने या 
िखलाफतीस आप या रा ट्रात जरी नामशेष क न टाकली असली तरी ितचे पुन जीवन कर याचा 
प्रय न िहदंु थानातील मसुलमानांनी आरंभला आहे. यातही िवशेष आ चयार्ची गो ट ही की या खलीफा 
पदाचा उपभोग या तुकर् थान या मसुलमानी रा ट्राने आज शतकोशतके घेतला यांना ती सं था नकोशी 
होऊन ‘हानीकारक वाटून एखादी याद टाळावी तशा ितर काराने यांनी ती गाडून टाकली असता 
िहदंु थानातील या िहदंूंचा या सं थेशी लेशमात्र िहतसबंंध नाही, असलाच तर जुना अिहत सबंध मात्र 
आहे, या िहदंतुीलच काही जणास ित या पे्रमाचा पा हा फुटू लागला. िखलाफत चळवळ िहदंु थानात 
दहाबारा वषार्पूवीर् खूप गाजत होती ते हा या चळवळीचा प्रसार कर यासाठी िहदंपु्रचारक िहदं ुकायर्वाह 
आिण िहदं ुपुढारी झटत होते आिण लक्षावधी पये या िहदं ूिखलाफत वा यांनी िहदं ूलोकां या िखशातून 
काढून िखलाफत ऑिफस या िखशात ओतले. इतकेच न हे तर प्र यक्ष मु तफा कमालने खिलफास 
पद युत क न याची सलुतानिगरी आिण खलीफािगरी काढून घेऊन ती िखलाफत सं था आमलुाग्र बंद 
केली. ते हा या खिलफास, खिलफा याच पदवीने िहदंू थानात रहावयास ये याचे पे्रमळ आमतं्रणही 
काही िहदं ुपुढार् यांनी िदले! आिण या कायीर् मसुलमानाशी मसुलमानाइतक्याच ममतेने सहकायर् केले! 
पण खिलफास आिण िखलाफतीस िहदंु थानात िहदंूंनी थापन कर याची खटपट करणे हणजे काय 
याची थोडी चचार् कर याची देखील बुिद्ध कोणास झाली नाही, शुद्ध कोणास राहीली नाही. िहदंु थानातील 
िहदंनुी शंकराचायर् पीठ बंद केले असता ते पुनः थाप यासाठी तुकर् थान या मसुलमानांनी जर लाखो 
पयांची वगर्णी जमवून चळवळ क न युद्ध पुकारले असते आिण यानेही काही भागत नाही असे पाहून 
िहदंनुी पीठाव न काढून टाकले या शंकराचायार्स आप या पजेु या बाणासह आिण देवदेवतां या मिूतर्सह 
तुकर् थानात येऊन मठ बांधून रहावे हणनू आमतं्रण िदले असते तरी देखील इतके आ चयर्कारक झाले 
नसते. कारण शंकराचायर् जाणनू बुजनू एक साधू, तुकर् थानात िहदंचूा असा प्रबळ समाजही नाही की 
याला उभा न ते तुकीर्स तेस तुकर् थानातच पायबंद घाल ू शकते! पण खिलफा हणजे साधू न हे, 

िखलाफत हणजे सलुतानी आहे, राजस ता आहे. आिण ितचे िहदंु थानात आगमन हावे, सं थापन 
हावे असे इ छीणार् या को यावधी िहदंी मसुलमानांचा अतं थ हेतु िहदंु थानातच असा इ लामी कद्र 



थाप याचा की यायोगे िहदं ुसघंटनाचे ग यात आणखी एक भयंकर ध ड अडकिवली जावी हा आहे; 
याची उघडपणे मनमोकळी चचार्देखील कर याचे िहदंरुा ट्रास अव य वाटले नाही. िहदं ुसघंटणाचे त वज्ञ 
आिण दरूदशीर् असे दोनचार पुढारी आिण पत्रे सोडली तर आिण यांनी प्रथमपासनूच या भाब या 
मखुर्पणाचा जो ती  िनषेध केला तो अपवादीला तर िहदं ुजनतेने आिण िहदं ुपुढार् यांनी असा या प्र नाचा 
िवचार केला नाही. आपण करतो काय आिण याचे पिरणाम काय होतील हे यास समजलेच नाही. 
पण मसुलमान पुढार् यास मात्र ते समजले होते. एका बुिद्धपुर सर आखले या धोरणाने ते या प्रकरणाचा 
िप छा पुरवीत आले आहेत. खिलफा पद युत झाला, ते पदही पद युत झाले तरी यांनी िखलाफत 
कायार्लये चालचू ठेवली, िखलाफत आंदोलन िजवंतच ठेवले. आता तर िनजाम या मलुाचा िवगत िन 
पद युत खिलफा क येशी िववाह क न आिण या खिलफास िनजाम भोपाळ प्रभिूत मसुलमानी 
सं थािनकानी आजवर िहदंपू्रजे या पैशातून जे लाखो पये चोरले ते पुढेही या चळवळी प्री यथर् तसेच 
चोरीत रहा याचे ठरवून तुकर् थानात पडले या िखलाफत सं थे या पे्रमास िहदंु थानात आणनू यावर 
हैद्राबादेस एक टूमदार कबर बांध याचा चंग बांधला आहे. मसुलमानी कबरे या पिरपाठाप्रमाणे 
िहदंु थानात िखलाफतीची बांधली जाणारी ही कबर िहदंूं या प्रगतीची िमरवणकू राजमागार्व न वाजत 
गाजत जाऊ दे यास लवकरच अडथळा के यावाचून रहाणार नाही. िनजामापासनू तो शौकलअ ली पयर्ंत 
शेकडो मसुलमान धूरीण आज या कायीर् यग्र झालेले असता िहदंूंना मात्र याचे अजनूही काहीच ग य 
नाही. ‘वेड ेआहेत झाले हे मौलाना’ असे हणनू या पुढे भागणार नाही. आता या पढेु िनदान दहावीस वष 
तरी या िखलाफती या आफतीचा काटा िहदं ूसघंटनाचे ममीर् बोचत रहाणार आहे याची यास अजनूही 
जाणीव नाही. 
िहदंूं या या उदासीनतेचे आ मघातक ढसराईचे एक कारण असे आहे की िखलाफत हणजे आहे तरी 
काय याचे िहदंू थानात अजनू कोणास फारसे ज्ञानच नाही. पजंाबातील उदूर्िशिक्षत िहदं ूसोडले तर बाकी 
उरले या िहदं ुजनतेस मसुलमानां या िहदंु थानाबाहेरील इितहासाचे परंपरेचे धमर्समजतुीचे व प मािहत 
नसते. वा तिवक याची फारशी आव यकता नाही. नसावयास पािहजे होती. पण िहदं ूमसुलमानात गे या 
िखलाफत चळवळी पासून परत इ लामी वारे जोराने खेळू लाग यामळेु या इितहासाचा, अिखल इ लामी 
सं थाचा आिण आकांक्षाचा थोडाफार पिरचय क न घेत यावाचून आता ग यंतरच उरलेले नाही. जर 
आम या िहदं ु पत्रकारास, पुढार् यास आिण जनतेस िखलाफत हणजे काय याचे ऐितहािसक आिण 
पारंपारीक ज्ञान असते तर माग या िखलाफत चळवळीचे वेळी िहदंूंनी िहदंचेुच लाखो पये खचूर्न या 
मसुलमानानी धमर्वेडास आपण होऊन िहदंु थानात पसरिवले, पस  िदले तसे सहसा झाले नसते. िनदान 
या िवषयी जे धोरण धरणे ते बुिद्धपूवर्क आिण युिक्तसगंत असेच ठरिवले गेले असते. हु लडी सरशी 
हुरळळी शेळी िन लागली लांडग्यापाठी असे झाले नसते. या तव यापुढे तरी या अथीर् या िखलाफत 
चळवळीचा िहदंु थानात आणखी काही वष तरी उपसगर् टळत नाही असे िदस ूलागले आहे या अथीर् 
िहदंतुील पत्रकारांनी, पुढार् यांनी आिण िहदं ु जनतेने या सं थे या इितहासाचा, व पाचा िन ितचे 
पुन जीवन क  पहाणार् या मसुलमानी पुढार् यां या आकांक्षाचा बराचसा पिरचय क न घेतलाच पािहजे. 



हणजे ित या योगे िहदंूंचे काय िहतािहत होणारे आहे, अिहतकारक अशा ित या पिरणामास कसे त ड 
देता येणार आहे आिण ित या शक्तीची वा शक्यतेची मयार्दा िन जोम िकती हे मापता येऊन याप्रमाणे 
या प्रकरणी िहदंूंनी सघंटण या काय धोरण ठेवले पािहजे हे ठरिवता येणारे आहे. 
िखलाफतीचे पुन जीवन कर या या िहदंी मसुलमानां या खटपटीचे अतं थ हेतु िहदंु थानातील 
मसुलमानी समाजाचे धािमर्क बळ वाढिवणे आिण या धमार्चा िहदंी लोकात सघंिटत आिण प्रबळ प्रचार 
करणे हाच केवळ नसनू प्र तुत या राजकारणात ही एक मह वाची उलाढाल घडवून आणणे हेही आहे. 
परंतु िखलाफती या िवषयाची राजकीय गुतंागुंत आ हास बाजसू सारणे आम या वरील िवषय बंदी या 
अटीमळेु, भाग आहे. येव यासाठी प्रचिलत राजकारणात िखलापतीशी येणारा सबंध सोडून देऊन ित या 
केवळ ऐितहािसक धािमर्क आिण सां कृितक बाजचूाच काय तो िवचार आ ही या लेखमालेत क  
इि छतो. खिलफा हणजे नुसता शंकराचायर् िकंवा पोप न हे. मसुलमानांचा खिलफा हे श द ऐकताच 
साम यतः िहदं ु वाचकास िहदंूं या शंकराचायर् पीठाची, िख्र चनां या पोपची उपमा सचुून खिलफा हा 
मसुलमानी धमर्पीठाचा तो पोप िकंवा शंकराचायर् होय अशी समजतू होते. परंतु ही समजतूच भ्रामक 
अस याने िखलाफत प्रकरणी मोठमो या िहदं ुपुढार् यांनी आिण िहदं ुजनतेने आजवर चालिवलेले धोरण 
चुकत आले. िख्र चनांचा पोप हा केवळ यांचा धमार्िधरक्षक होय. यास राजशक्ती नसते. इतकेच न हे 
तर तो राजा होऊच शकत नाही. तो सं य तच असावा लागतो. याने लग्न करता कामा नये, याचा 
औरस पुत्र याचा वारस नसणार याने श त्र धरणे अनुिचत असणार. जो धमर्दंडाचा तेवढा अिधकारी 
राजदंडाचा न हे, याची स ता केवळ नैितक केवळ धािमर्क. युरोपातील मोठमोठे बला या राजे यास 
एकाएकी चळचळ कापत पण ते या या शापशक्तीमळेु -दंडशिक्तमळेु न हे. कारण येशु िख्र तच मळुी 
कोणी रा य सं थापक न हता. “मी ऐिहक रा याची गो ट बोलत नाही. तर My kingdom is heaven  
हणनू येश ु िख्र त प टच हणाले. अथार्त यांचा उ तरािधकारी जो पोप तोही या वगार्तील 
धमर्स तेचा तेवढा अिधकारी! ऐिहक राजस तेचा न हे. तीच ि थती िहदंूं या आचायर्पीठाची होय. भगवान 
बुद्धां या मागे यांचे वसन यांनी महाका यपास िदले िन यास बुद्धाचा उ तरािधकारी नेमला. पण 
बुद्धधमीर्यांचा तो बुद्धामागचा उ तरािधकारी हणजे कतुर्मकतुर्म पीठा यक्ष न हता. पोपां या िकंवा 
शंकराचायार्ं या पेक्षादेखील बुद्धधमीर्यावरील याची स ता अगदी नाममात्र असे. कारण वा तिवकपणे 
बुद्धांचा खरा उ तरािधकारी अशी कोणीिह एक यिक्त नसनू तो “सघं” होय अशी यव था वतः बुद्ध 
देवांनीच लावून िदली होती. आिण यामळेु बुद्धसघं हाच बुद्धधमीर्यांचा खरा पोप वा पीठा यक्ष असे. परंतु 
या सघंाचे हातीदेखील केवळ धमर्दंडच होता राजदंड न हे. परंतु िखलाफत या त वाप्रमाणे खिलफा हा 
धमर्दंडाचाच न हे तर राजदंडाचाही अप्रित पधीर्, अप्रितम आिण अन य अिधकारी असला पािहजे, 
इ लामी जगताचा तो केवळ धमार् यक्षच न हे तर सेना यक्ष आिण राजा यक्षही असणार. ते हा 
िहदंु थानात खिलफास बोलावणे हणजे आप या कोणा शंकराचायर्सारख्या एखा या महासं यासास 
बोलावून एखा या िवसतृ िन पद्रवी मठात याची थापना करावयाची अशी काहीशी जी साधीभोळी 
क पना आम या िहदं ुजनते या डो यासमोर उभी रहाते ती मलूतःच चकूीची आहे. खिलफा कोणी केवळ 



माळ जपणारा स य त पोप वा शकंराचायर् नसनू इ लामी सै याचा अग्रभागी ख ग उपसनू लढणारा 
सेनापती आिण उ या जगावर सम्राट पदाचा अिधकार सांगणारा िविजगीषु नेता होय! िनदान असलाच 
पािहजे!! आप या इकड ेखिलफा या या धमर्स ते या आिण राजस ते या अिधपित वाची दहेुरी स ता 
सांगणारे जर कोणचे एखादे धमर्पीठ असेल तर ते शीखां या दहा या गु चेच होय. गु  हरगोिवदंिसहं 
आिण याचा महापराक्रमी वंशज गु गोिवदं िसहं शीखांचा तो दहावा गु . यांनी शीखां या 
धमार् यक्ष वासहच याचे रा या यक्ष वही आप या हातात किद्रत केले होते. गु गोिवदं आप या कटीस 
दोन ख ग बांधीत. एक योगाचा एक भोगाचा. एके धमार्चा एक रा याचा. ते शीख रा ट्राचे शंकराचायर्ही 
होते आिण सर सेनापतीही होते. मसुलमानी खिलफाम ये मसुलमानी जगतावरील ही दहेुरी स ता 
एकीकृत झालेली असे. या प्रकरणी शीखां या दशम गु त आिण मसुलमानी खिलफात भेद असा हाच 
होता की शीखां या आ यगु पासनू ही दहेुरी स ता गु पीठांत एकत्र न हती. कारण गु नानक हे एक 
साधु तेवढे असत. परंतु मसुलमानी धमर्छळापासनू शीख पंथाचे रक्षण कर याची कामिगरी अगंावर 
अस यामळेु यां या गु सही तलवार उपसणे भाग पडले आिण शीख रा ट्रा या राजकीय संघटने याही 
अ यक्ष वाची धुरा आप या खां यावर घ्यावी लागली. परंतु मसुलमानी खिलफात या दो ही स ता मळू 
उगमापासनूच सहजग या एकत्रीत झाले या हो या कारण की याचा मळू धमर्सं थापकच यांचा मळू 
रा यसं थापकच होता, महंमद पैगबंर! 
िशया धमर्शा त्री हणतात की महंमदापासनू धमर् फूतीर्ची िद य परंपरा अ ली या घरा यात आलेली 
आहे. महंमदाला मलुगा नस याने अ लीलाच याने पुत्र मान याने व या मानले या पुत्रासच आपली 
मलुगी फाितमा हीिह िद याने अ ली िन याचे वंशज महंमदा या िद य फूतीर्चे अशं हणनूच 
धमार्चायर् वाचे औरस अिधकारी हटले पािहजेत. लोकांनी खिलफा िनवडावा हे त वच यास मळुी मा य 
नाही. जमात (लोक) हे खिलफास कसे ओळखतील ? खिलफास जी ई वरी शक्ती आहे ती ई वरच देऊ 
शकतो. ती याने महंमदास िदली ती बीजानुपरंपरेने अ लीचे वंशात ि थर झाली. ती ई वरी िन 
ज मिसद्ध शिक्त आहे. ती लोकांचे इ छािन छेवर अवलबंून नाही. दसुरे असे की या शक्ती या 
वा त याने इमाम हा सहजच स गणुी िन ज मतः िन पाप असतो. ितसरी गो ट की यांचा शेवटचा 
इमाम -जे मलू या वंशाचे असता ना त झाले -तो फातम हणजे सत ्िजवंत अस याने ते शेकडो वष 
झाली असताही िन आणखी शेकडो वष गेली तरी पु हा परत येणार हे िनि चतच अस याने 
धमर्शा त्रानसुार दसुरा इमाम वा खलीफा िनवडणेच शक्य नाही हे िशया लोकांतील मखु्य त व झाले, पण 
या िवषयावर, सनुी धमर्शा त्री हणतात की खिलफा महंमदाचे वंशातीलच असावा हे त वच मळुी चुकीचे 
आहे. तथािप इतके मात्र खरे की तो महंमदाचे जातीतील हणजे कोरेश जातीतील मात्र असला पािहजे!! 
कोरेश वगार्बाहेर खिलफा उ प न होणे शक्य नाही. या कोरेश जातीलाच ई वराने पैगबंर धाडून पिवत्र 
केलेली आहे. एतदथर् जो मनु य कोरेश जातीतील आहे, वतंत्र आहे, शुद्धीवर आहे िन मसुलमानी रा य 
हाक याची यास शक्ती आहे असा कोणताही मनु य खलीफा या पदावर िनयुक्त करता येईल. परंतु या 
इमाम पीठावर एकदा कोणा खलीफाची नेमणकू झाली हणजे मग मात्र यां या अगंात िकती दगुुर्ण 



िशरले िकंवा तो िकतीही छळ क  लागला तरी यास इमामपीठाव न पद युत करता येत नाही. इतकेच 
न हे तर तशा पापी दु यर्सनी परंतु तो कोरेश मात्र असला पािहजे या पीठा या धमार्चायर् वाखाली 
केले या िन याने चालिवले या सावर्जिनक प्राथर्ना परमे वरास पोचतात िन यास यथाशा त्र मा यही 
होतात. 
िशया व सनुी यांतील िन बहुतेक धमर्शा त्राची खिलफा कोण असावा या िवषयावरची ही मत े इतकी 
पर पर िव द्ध आहेत की या दोघांचा िमळून एक इमाम वा खलीफा होणे असभंवनीय आहे. ते जर 
बहुशः एक मिशदीत प्राथर्नािह क  शकत नाहीत तर ते एकमताने एक खिलफा वा इमाम िनवडतील िन 
याचे अ यक्ष व मा य करीत राहतील हे अशक्य आहे. 
पुढे जाताजाता येथे हेही सांगणे अव य आहे की मसुलमान धमार्ची मािहती नसले या एखा या भो या 
िहदंसू एखादा मौलवी जे हा जातीभेदाचे यंग दाखवून हणतो की आम यात जातीभेद मळुीच नाही, 
आ ही सवर् मनु य समान मानतो िन गणुकमार्प्रमाणे याची सभंावना करतो ते हा तो िशया अस यास 
यास िवचारावे की हजरत अधेंखान! तर मग अ ली या वशंाबाहेर या मनु यास आपण इमाम का बरे 
मानीत नाही िन सनुी अस यास िवचारावे की भ दिूमया कोरेश जातीचाच खािलफा का बरे असावा ? 
िकंवा प्राथर्ना अरबी भाषतेच का बरे चालिवली जावी ? परमे वरही काय कोरेश जातीचा कोणी अरब आहे 
की काय ? की यास आप या जातीिवना इतराचे हाती अिधकार देणे आवडत नाही ? 
मसुलमानी पंथातील दोन मखु्य पंथांची खिलफा या िवषयावर एकवाक्यता होणे िकती किठण आहे हे वर 
दाखिवलेच आहे. परंतु यां यातील इतर पोटभेदाकड ेपािहले असता हा प्र न याहूनही किठणतर आहे हे 
उघड होईल. कारण हे पंथ बहाई पथंी इतर िक येक उपपंथी मसुलमानास मसुलमानच हण यास िसद्ध 
नाहीत. मग इमामाची गो टच दरू. याचप्रमाणे बाबी पंथ -िन महंमदानंतर अ य पैगबंर िन ई वरांश 
उ प न झाले वा होतील हे तर यास मा य आहे िन याप्रमाणे झाले या अ य पगैबंरास 
महंमदाप्रमाणेच जे मानतात ते एका खिलफाचे छत्राखाली येऊ शकणार नाहीत. कारण की यास अ य 
मसुलमान मसुलमानच समजत नाहीत. महंमदाचे कटे्ट अनुयायी करोडो िशया िन सनुी महंमदानंतर अ य 
पैगबंर आला होता िकंवा येऊ शकतो हे वाक्यप्रयोग ऐकणेिह पाप समजतात. ते हा ते बाबी इ यादी 
लोकांसह प्राथर्ना कशी क  शकणार ? ते उभयता एका खिलफाचे आचायर् पदाखाली नांदणे हणजे िहदंी 
मसुलमानही एकाच शंकराचायार् या धमार्चायर् वाखाली एक होणे होय. या िवरहीत बाबी इ यादी पंथाचे 
आचायर्पद महंमदा या मागनू आले या यां या िविश ट पगैबंरा या वशंातच असावे हा यांचािह िसद्धांत 
आहेच. धमर्शा त्रा या टीने सवर् मसुलमानांचा एकच खिलफा होणे हे याप्रमाणे जवळ जवळ अशक्य 
असनू यातही पंथभेदात रा ट्रभेदाची भर घातली तर हा प्र न कधीही न सटुणाराच होणार आहे. आ ही 
िदले या त्रोटक इितहासाव न हे आम या िहदंवुाचकां या यानात आलेच आलेच असेल की मागे प्र येक 
रा ट्राचीच न हे तर प्र येक जातीची -कुळाची देखील प्रवृ ती िखलाफत आपले हाती ठेव याची होती. 
इिज तम ये इिजि शयन, तुकार्त तुकर् , पेनात पॅिनश ओिमयाड याप्रमाणे या या मसुलमान देशात 



तट थ मसुलमानच खिलफा असावा िकंवा िनदान खिलफा तेथे यां याच हातात आणनू ठेवावा असे 
रा यलोभाने नेहमीच वाटत होते िन वाटत राहणार. 
सवर् जगातील मसुलमानांची पिरषद भरवून आ ही एक खिलफा िनवडणार ही केवळ एक इ छा अस ू
शकली तरी तशी शक्यता मळुीच िदसत नाही हे मसुलमान धमर्शा त्री जाणनू आहेत. पण क्विचत 
िहदंूं या मनावर आप या मसुलमानी ऐक्याचे एक आ यताखोर दडपण टाक याकिरता ती एक थाप 
मार यात येत असावी. याहून यात आ हास काहीच त य िदसत नाही. असभंवनीय होऊन सवर् 
मसुलमानांनी एखादा खिलफा िनवडला तरी दोन िदवसात पु हा 
ध्राता यथापूवर्मक पयत 
या यायाने एकाचे एकवीस खिलफा हो यास मळुीच िवलबं लागणार नाही. आता सवर् मसुलमानांचा 
नसला तरी िनदान सवर् सनुी लोकांचा एक खिलफा वा इमाम होणे हे त वतः जरा सभंवनीय आहे तरी 
आज या पिरि थतीत तहेी जवळ जवळ सभंवनीय नाही. कारण जसे त वास भीक न घालता आजपयर्ंत 
रा यलोभ वंशभ्र टतेची घमड इ यादी िवकारांनी सनुी लोकास कधीही एकत्र होऊ िदले नाही तसेच 
यापुढेही यांचे एकाच खिलफाचे स तेखाली एकत्र होणे अशक्य आहे. खिलफा हा केवळ िन क्रीय 
धमार्चायर् वा शांितर तु पुि टर त ु हणणारा कोणी पोप असता तर गो ट िनराळी होती. पण खिलफा 
धमार्चायर्च न हे तर मसुलमानी जगताचा वामी िन रा ट्रमखु्य होय. िनदान असला पािहजे अशी समज 
अस याने मसुलमानातील कोणतेही िजवंत रा ट्र दसुर् या रा ट्रा या पु षाचे हाती आपले वािम व 
नाममात्रही जाऊ दे यास िसद्ध होणार नाही. िहदंु थानचे मसुलमानांची गो ट िनराळी आहे. यांना नाही 
वतःचे घर वा दार. कोणाचेही दारी तुकड ेमोड यास यांना काही अपमान वाट याचे कारण नाही. उलट 
िहदंु थानातील िहदंूंची जोपयर्ंत अिधक सखं्या आहे तोपयर्ंत ते वाटेल या बाहेर या मसुलमानी रा ट्राशी 
बादरायण सबंंध जोडून, या पुढे मसुलमानी ऐक्याची, यानइ लािमझमची, वा िखलाफत या पे्रमाची लाळ 
घोटून, या या सहा याने आप या पक्षाचे साम यर् वाढिव याचे मनाचे मांड े खात रहाणारच. पण 
तुकर् थानने यांचा जो अ यक्ष तोच इमाम वा खािलफा िनयुक्त कालाविधत रहाणार हे ठर याने िन हा 
ठराव या रा ट्रा या नवजीवनास, साम यार्स, िन प्रगितशीलतेस साजेसा िन सहा यकच अस याने तुकर्  
लोक बाहेर या कोण याही रा ट्रा या अिधपतीस आपला राजकीय अिधकारी तर राहोच धािमर्क अिधपती 
तरी समजतील हे अशक्य आहे. उ या वाटेत िततक्या मौलवीनी वा मु लांनी स या क न फार तर काय 
पण इथ या जमायत उलउलेमा या सं थेने कळकळी या अ ूंत नान क न कुराणा या आयताच 
जपमाळ क न िन केमाल पाशा या पायावर अक्षरशः डोके ठेऊन जरी यास िवनिवले की आ ही 
भरवले या अिखल मसुलमानां या सभेत कोणा एकास खिलफा िनवडले आहे तर आता तु ही याचे 
अिंकतपण मा य क न याचे पुढे गडुघे टेका तर या िवनंतीस केमाल पाशा काय उ तर देतील हे 
सांगावयास पािहजे असे नाही. “प्र यक्ष परमे वर आला तरी याला आ ही हा अिधकार देणार नाही!” 
परवाच तकुीर् पालर्मटम ये हे उ तर जेथे वतःचे तकुर्  अ यक्षास तकुार्ंनी िदले आहे, ितथे िबचार् या 
महंमद अ लीसारख्या अ वतंत्र गलुामिगरीत रखडत असणार् या िहदंु थान या मसुलमानास तो िकती जरी 



आक्रोश करीत राहील की मी “प्रथम मसुलमान िन मग िहदंी आहे” तरी कोण भीक घालणार! तीच 
ि थती इिज पची, अरबांची, इराणची, मोरोक्कोची! इराण िन मोरोक्कोचा सुलतान हे तर कधीच 
तुकर् थानचे खिलफास मानीत नसनू यांचे खिलफा जसेचे तसेच पदािधि ठत आहेत. महंमदाचे 
मृ युपासनू आजपयर्ंत या अरबांनी िखलाफत आपले हाती ठेव यासाठी एकसारखे बंड,े लढाया, क तली, 
खून यांची गदीर् उसळवून िदली आहे ती आज की जे हा यां याच धािमर्क ऐक्यतेचे थली रा ट्रीय 
ऐक्यतेची क पना उद्धत झालेली आहे ते हा को या िवदेशी द ढाचायार्स आपण होऊन आपले 
रा ट्रा यक्ष व िकंवा धमार् यक्ष व अिपर्तील अशी आशा करणे मखूर्पणाचे आहे. ते हा सवर् सनुी 
मसुलमानांचाही एकच खिलफा होणे हेही खिलफा या आजपयर्ंत या याख्येप्रमाणे पु कळच कठीण आहे. 
केवळ अिखल मसुलमानां या पिरषदा भरवून एक खिलफा िनि चत होणे िन याची आज्ञा पाळली जाणे 
हेही िततकेच अशक्य आहे की िजतके लीग ऑफ नेश स या हुकुमाप्रमाणे सवर् जगातील पालर्मटानी 
आपली मान तुकिवणे हे असभंवनीय आहे. 
मागेदेखील बहुधा एक खिलफा असा झालाच नाही. िन जे हा जे हा बर् याच मो या भागावर जरी एकछत्री 
िखलाफत झालेली िदसली तरी ते हा या छत्राचा दंड हा कोणा उलेमां या ठरावां या कागदाची पुरचुंडी 
नसनू तो रणांगणांत प्रबळतर ठरले या पोलादाची ती ण तलवार होती. 
सारांश जोवर िखलाफतीचा अिधकार आपले हाती कद्रीत कर यासाठी वा िनयुक्त केले या खिलफाची 
स ता सवर्त्र मानली जावी. हणनू मसुलमान लोक पूवीर्प्रमाणे आज रणसगं्राम कर यास िसद्ध नाही -
तोपयर्ंत िखलाफती या ग पा िहदंु थानातील भाब या िन अज्ञानी मसुलमानात िन गयाळ िहदंतु िकतीही 
मार या गे या तरी सवर् मसुलमानांचा अन य साधारण िन एकछत्री खिलफा वा इमाम होणे सभंवनीय 
िदसत नाही. जे सभंवनीय िदसत ेते इतकेच की प्र येक मसुलमानी रा ट्र आपआप या जातीतील िन 
रा ट्रातील रा या यक्षासच खलीफाचे अिधकार देतील. 
पण सनुी लोकातं केवळ धािमर्क एकािधप यही थािपत होणे फारसे संभवनीय नाही. जे काही सभंवनीय 
िदसते आहे ते इतकेच की िनरिनरा या मसुलमानी रा ट्रातील सनुी लोक आपापले रा या यक्षच खिलफा 
करतील. िशया िन तिदतर मसुलमानी अनेक पंथाचे िभ न िभ न धमर् गु  िन सनुी लोकांत रा ट्र 
िविभ नतेनसुार दहापाच खिलफा अशी बहुतेक पूवीर् प्रमाणेच न हे तर याहून दगुणुी बाचाबाची 
मसुलमानांत चाल ूरहाणार हे उघड आहे. 
आता या बाचाबाचीत िहदंु थानातील मसुलमानांचा कायर्क्रम कसा ठर याचा सभंव आहे वा यांना 
अिभपे्रत असणार् या कायर्क्रमास िकतपत यश िमळ याचा सभंव आहे हे पाहू. प्रथमतः हे सांगनू टाकले 
पािहजे की याला सनुीचा खिलफा कोण असावा या िवषयावरील मलू वाची ओळख आहे तो मनु य सनुी 
मसुलमान खिलफास िहदंु थानात स या आणतील िकंवा िहदंु थानातील कोणा मसुलमानास खिलफा 
करतील असे हणणे िकती भ्रामक आहे हे ते हाच ओळखून टाकतील. सनुी लोकांचे प्रथम त वच 
खिलफा वतंत्र असला पािहजे, हे अस याने िहदंी सनुी मसुलमान आपण होऊन गलुामिगरी या बे या 
आप या खिलफास िहदंु थानातील नागिरक बनवून याचे पायात ठोकतील तर यां या बुिद्धची प्रसशंा 



करावी तेवढी थोडीच होणार आहे! खिलफा हा वतंत्र असनू यास मसुलमानी राजस ता चालिव याची 
पात्रता पािहजे या त वांतून तदनगुामी हेही त व िन प न होते की स ता चालिव याची पात्रता 
दाखिव यात याला प्रथम राजकीय स ता पािहजे आहे! ती िहदंु थानातील परतंत्र मसुलमानात नस याने 
यां यातील कोणीिह खिलफा होऊ शकणार नाही. केवळ काही सनुी पोटभेदा या हण याप्रमाणे केवळ 
धमार्चायर्पदाची नैितक स ता खिलफा हो यास पुरे असे समजले असताही िहदंी मसुलमानांस ही नैितक 
स ता देखील तुकर् , पठाण, अरब इ यादी कड या जाती चाल ू देणार नाहीत हे उघड आहे. िहदंी 
मसुलमानांनी यां या असहा य ि थतीत पठाण, तुकार् या ग यात िमठी मार यासाठी हात िकतीही लांब 
केले तरी ते आ यतेने िन साम यार्ने ताठ असणार् या तुकार्िदकां या ग यापयर्ंत पोचणे शक्य नाही. आज 
दोन तीन वष िहदं ुमसुलमानां या लाखो पयांचा धूप जाळून अखेर तुकार्ंनी यां या या सहा यांची िन 
कळकळीची काय शोभा केली िन “बोल घेव या” िहदंी मसुलमानांस वेळेवर एका श दानेिह कसे िवचारले 
नाही हे िव तुच आहे. ते हा िहदंी मसुलमानांतील एखा या पु षास ते खिलफा नुस या धमार्चायर्पदापुरता 
देखील कधी तरी मानतील असे समजणे हे मखूर्पणाचे आहे. 
या सवर् गो टींचा िवचार करता िहदंी मसुलमानांिवषयी इतके िनि चत सांगता येते की प्र तुत या परतंत्र 
ि थतीत बाहेरील कोणा नामधारी खिलफास आत आणवून ठेव याने िकंरा आतील कोणा िहदंी 
मसुलमानास नामधारी खिलफा िनवडून िद याने यां या “इ लामी गौरवा या” िन भावी साम यार् या 
आकांक्षा कधीही पूणर् होणार नाहीत ही गो ट िहदंी मसुलमान खूप जाणनू आहेत. जे हा एखादा िहदं ु
यास डो यात आसवे आणनू हणतो “अरेरे! काय शोचनीय गो ट आहे! खिलफास तुकर् थानातून हाकून 
िदलेना! बर तर यास आपण आता िहदंु थानात आप या घरी आणवून ठेवू हणजे तर झाले ना ?” 
ते हा ते त डात या त डात हासनू हणत असतील “वारे वा! एका पायाने लगंडा झाले यास दो ही 
पायांनी लळुा झालेला आपले खां यावर वाहून ने यास िसद्ध होतो!” गादीव न गडबडत भईूवर पडले यास 
िचतेवर चढून पु हा िनजव याचा हा पे्रमपूवर्क आग्रह कर याइतके मसुलमान अजून वेड ेझाले नाहीत! 
सारांश िहदंी मसुलमानांचा सवर् िमळून एक खिलफा वा इमाम होणे हे पांिथक परंपरेने अशक्य आहे. 
केवळ िहदंी सनुी मसुलमान घेतले तर तेिह बाहे न कोणी िन क्रीय िन िनबर्ळ खिलफास आत आणणार 
नाहीत िकंवा या या या परतंत्राव थेत आतीलही कोणास वतःपुरतादेखील खिलफा िनवडणार नाहीत. 
कारण खिलफास स ता हवी िन ती वतंत्र स ता हवी. या दो ही गो टींचा िहदंु थानातील मसुलमानापाशी 
पूणर् अभाव आहे, िन हणनूच ितसर् या एका मागार्ने जा याची िहदंी मसुलमान रात्रिंदवस खटपट करीत 
आहे. तोच मागर् िहदंी सनुी मसुलमानांचे पुढारी आज तीन चार वष गु तपणे िन उघडपणे आक्रिमत 
आहेत िन तोच मागर् िहदं ूलोकांस िजतका शीघ्र िन िजतका प टपणे िदस ूलागेल िततके यास भावी 
सकंटास त ड दे याचे साम यर् सपंादन करता येईल. िखलाफती या आजपयर्ंत या सवर् चळवळीचा फिलत 
पिरणाम हणजे हाच होय की िहदंु थानातील िनदान सनुी मसुलमानांनी िहदंु थानचे बाहेरील कोणा तरी 
यातले यात प्रबळ िन स ताधीश असणार् या मसुलमानी रा ट्रा यक्षास आपला खिलफा मानावे िन याचे 
सहा याने आज नाही उ या पण िहदंु थानातही वतंत्र मसुलमानी रा य थापन कर याचा प्रय न करावा 



असे आज तीन वष यां यातील पढुार् यांचे बेत चाललेले आहेत. आज तीन वषार्पयर्ंत िहदंू या डो यावर 
अधंतेची झापड पड याने यांचे हे बेत प टपणे उदुर् पत्रातून व सरकारी खट यातून उघडकीस येत 
असताही िहदंूंनी ितकड ेलक्ष िदले नाही. सिुशिक्षत काय, अिशिक्षत काय, िखलाफती या चळवळीने जागतृ 
झालेला सवर् मसुलमानी समाज आत याआत मनोरा य करीत बसलेला आहे. यातही तुकार्नी यांचे 
त डास पाने पुस याने िन बाहेरचा असा स तावीश िन यातले यात प्रबळ मसुलमानी रा ट्रा यक्ष 
अफगािण थानािवना दसुरा कोणी िहदंी मसुलमानांना अिधक साि न य असा उरला नस याने 
अफगािण थानचे अमीरासच आपला खिलफा कर याचा बेत आज नाही उ या पिरपक्व होईल असा रंग 
िदसत आहे. हा प्रय न आज तीन वष चाललेला आहे, हे िव ुतच आहे. अफगािण थानातील माग या 
अिमरास ठार मा न जे हा ही नवी रा यक्रांती झाली िन प्र तुतचा अमीर गादीवर आला ते हा ती 
रा यक्रांतीही अफगािण थान या या गु त आकांक्षाचीच उडालेली एक िठणगी होती. ते हा पासनू 
आजपयर्ंत िहदंु थानवर वारी कर यासाठी अफगाणी ठाणबंद घोड ेथयथयाट करीत आहेत. अफगाणी पत्र े
उघड उघड या चढाईची चचार् करतात. जमर्न युद्ध चाल ूअसताना अफगािण थान या अमीरांशी संगनमत 
क न यास िहदंु थानचे िसहंासनावर बसिव यासाठी येथील मसुलमानाचे सहा य दे यात येईल अशी 
अिभवचने िन पत्र े ने या आण याचे कायार्साठी काही मसुलमान पकडले गेले होते िन यांनी ही गो ट 
मा यही केली होती. या वेळेला िहदंु थानात िखलाफत चळवळ खूप गाजत होती याच वेळेस ितकड े
सबेैिरयाचे िकनार् यावर िहदंु थानातनू मोहजरीन होऊन िनघून गेले या अनेक मसुलमानांस सिैनक िशक्षण 
दे यात येत होते. या िवरहीत याच वेळेला काही मसुलमानी धमार्शा त्री सभा भरवून अफगािण थानचे 
अमीरास खिलफा करावे की काय या िवषयाची चचार् क न तदनुकूल लोकमतही स ज क  लागले होते. 
इकड े िहदंु थानात “मसुलमानी धमार्चे गौरवासाठी” जर एखा या इ लामी रा ट्राने िहदंु थानवर वारी 
केली तर आपण ितचा प्रितकार करणार नाही -तसा प्रितकार करणे हे मसुलमानी धमार्िव द्ध आहे! - असे 
िखलाफतीचे पुढारी ठासून सांगत होते. या प्रमाणे उपदेश देत होते. आजची तीच ि थती आहे. न हे 
आता आ ही वर दाखिव याप्रमाणे िखलाफतीचा प्र न अगदी िनकडीस आ या कारणाने अिमरा या 
वजाभोवती गोळा होऊन यासच आपला खिलफा करावा याहून िहदंी मसुलमानांस यां या भयंकर 
मह वाकांक्षा पूणर् कर याचा दसुरा मागर्च उरला नाही. नुकतेच शौकत अलीने अ यक्षपदाव न िखलाफत 
पिरषदेत सांिगतले की अफगािण थानाची िन िहदंु थान सरकारची लढाई जुपं यास मसुलमानास स याग्रह 
करणे भाग पडले. ते इंग्रजास सहा य देणार नाहीत. तसे सहा य करणे हे ते आप या धमार्िव द्ध 
समजतील. याहून प टपणे सांिगत यािवना जर यांचे हेत ु िहदंी जनतेस कळणार नाहीत तर यां या 
बुिद्धभ्रशंांची कीव करावी तेवढी थोडीच आहे. हणनू आता तरी िहदंनूी हे िनि चत िन प टपणे ओळखून 
ठेवावे की सिुशक्षीत काय अिशक्षीत काय िहदंी मसुलमानांत िहदंु थानवर कोणतीही इ लामी वारी 
झा यास तीिवषयी भयकंर सहानुभतूी वाट यािवना रहाणार नाही. झोपडी झोपडीपयर्ंत ‘मसुलमानी अमीर 
िहदंु थानांत उतरला’ या एकाच वाक्याने या अज्ञानी िन धमर्वे या समाजातील सु त “इ लामी 
गौरवा या” आकांक्षा भडकून उठतील िन इ लामी गौरवा या टीने पािहले असता िहदंु थानात पु हा 



इ लामी पातशाही थापन हो याहून अिधक गौरवाची गो ट या जगात कोणतीही नाही ही गो ट केवळ 
यांचे पुढार् यातील काहीचे मनातच न हे तर खे यापा यापयर्ंत िबबंलेली आहे. मलबारात मोप यांनी 
“ वरा या”साठी बंड के याबरोबर “तुकीर्” िनशाण उभारले हे यानात धरा. अिलमसेुिलयर नावा या 
यां या पुढार् यानी “ वरा या”ची िन “एकी”ची जी याख्या केली ती एखा या ब्रीदवाक्या -प्रमाणे सवर् 
िहदंूंनी िच तात बाळगनू ठेवावी, तो आप या अनुयायांस बंड भरभराटीत असता एका सभेत हणाला की 
- 
“ वरा य हणजे मसुलमानी रा य” होय! आिण अिलमसेुलीयर हा मोप यांतील कुणी यःकि चत 
उडाणट पू नसनू एक प्रख्यात कुलीन, धािमर्क िन वचर् वी गहृ थ होता. वरा य हणजे मसुलमानी 
रा य असे यांनी कुराणातील आयते वाचून सांिगत यावर तो हणाला आिण “िहदं ूमसुलमानांची एकी 
हणजे सवर् िहदंनूी मसुलमान हावे” ही होय! हे याचेच श द आहेत. या श दावर शेकडो टा या पड या 
आहेत. या श दाचे उतारे अनेक उदूर् पत्रानी देऊन यावर सहानुभिूतपूवर्क होकार भरलेले आहेत. ते हा 
मलबार या अिशिक्षत मोप यापासनू तो इ लाम या गौरवासाठी िहदंु थानावर वारी करणार् या इ लामी 
रा ट्राचा प्रितकार करणे पाप आहे - हराम - असे समजणार् या सिुशिक्षतां या अ यक्षापयर्ंत सवर् मसुलमान 
अफगािण थानातून िहदंु थानावर वारी झाली असता काय करतील ते िहदंूंनीं नीट िवचार क न पहावे. 
झोप यातून “अ ला हो अकबर” हणनू आरोळी उठून अमीराचे सिक्रय अिभ ट िचतंन होईल िन जर िहदं ू
यावेळी असघंिटत सापडतील तर घरोघर मलबार घडणार नाहीच असे सांगता येत नाही. मागे 
िखलाफत या फंडाचे िहशोबात काही घोटाळा झाला हे आपण वाचले आहे. ते हा अतंी असे सांग यात 
आले िन नेमले या कमेटीने ते सांगणे बरोबर आहे असे आपले मत िदले - की लाखो पये 
अफगािण थानात िखलाफती या िन इ लाम या कायार्साठी खिचर्ले आहेत - पण ते कायर् हणजे काय हे 
सांग यात इ लामी चळवळीची हानी अस यामळेु गु तच ठेवणे इ ट आहे! अफगािण थानात हे गु त 
कायर् कोणते की यासाठी लाखो पये खचर् हावेत ? आिण िहदंूंनीं या िखलाफती या फंडास जे सहा य 
केले याचे प्रायि चत िमळाले हे योग्य नाही असे तरी का हणावे ? ते हा तुकार्नी िखलाफत ही सं था 
उलथून पाडली हणनू ती िहदंु थानातही उलथून पडली असे िहदंूंनीं समज ूनये. इतर देशात रा ट्रीय भाव 
जसजसा जागतृ होत जाईल िन िशक्षण आिण शाळा यां या बौद्धीक प्रकाशात जसजशी ही धािमर्क अधंता 
हटत जाईल तस तसे िखलाफतीचे मह व मशीदी या दाराबाहेर उरणार नाही हे जरी खरे आहे तरी िहदंी 
मसुलमानांत तरी अशी ि थती येणे या शतकात असंभवनीय आहे. कारण िहदंु थानात शक्य तर 
मसुलमानी स ता थािपत करावयाची ही यांची राजकीय आकांक्षा आहे. िहदंूंनी हे नेहमी यानात 
बाळगावे की इंग्लीश लोक एखा या महायुद्धात गुतंले िन िहदंु थानात इंग्रजीसेना फार थोडी उरली की 
अफगािण थानाकडून िहदंू थानावर वारी हो याचा सभंव न हे जवळ जवळ िन चय असनू यावेळेस 
आतून िहदंी मसुलमान यास सिक्रय सहानुभतूी दाखिव यास के हांही सोडणार नाहीत कारण मसुलमानी 
स ता िहदंु थानात थािपत कर याची मह वाकांक्षा पुरी कर याचा तोच एक मागर् आहे. अशा ि थतीत 
यां या या राजकीय आकांक्षेस िखलाफती या धािमर्क भावने या पािठं याची अ यंत आव यकता 



अस याने जगातील इतर मसुलमानांनी िखलाफतीचे उ चाटन केले तरी िहदंी मसुलमान या क पनेस 
धमर्िन ठेने हणा, राजनीित हणनू हणा िकंवा िहदंवुर आप या ऐक्या या देखा याचे दडपण 
टाक यासाठी हणनू हणा पण िखलाफतीची चळवळ िन भावना सोडणार नाहीत. त ेअमीरासच खिलफा 
करतील. य यिप सनुी खिलफा कोरेश वंशीय पािहजे तथािप पूवीर्पासनूच सनुी समाजात ही अट अवा तव 
मानणारा एक पंथ आहे िन आज सिुशिक्षत राजनैितक मसुलमानही ितकड ेदलुर्क्ष करतील. या िवरहीत 
शा त्राधाराने िनयुक्त केले या खिलफास श त्राधार िमळतोच असे जरी नाही तरी श त्रधाराने पुढे 
आले या खिलफास मात्र शा त्राधार सहज िमळू शकतो! हणनू एखा या कोरेश वंशीय मलुीशी अमीराचे 
लग्न लावून वा एखादी नवी वंशावळ समजनू यास खिलफा हो यास योग्य समज यात येईल. आज -
कालचे अमीरासारख्या मह वाकांक्षी पु षास िहदंी सनुी मसुलमानांचे पाठबळ िहदंु थानातून असता. िन 
मागनू रिशया उ तेजन देत असता इंिग्लशास एखा या जगयुद्धात फसलेले गाठून इंग्रजी सेना यात 
सपंु टात आली आहे अशा िहदंु थानावर वारी करणे काही अशक्य नाही! न हे, न हे हा मसुलमानांचा 
प ट कायर्क्रम आहे. यां या चळवळी या एकाच िदशेने पे्ररीत झाले या आहेत. इतकेच न हे तर या 
कायार्स िहदंूंची सहानुभतूी सपंादन कर याचे प्रय नही अफगािण थानात िन िहदंु थानात एक सारखे िन 
उघड उघड चाललेले आहेत. अफगािण थानास समदु्रिकनारा नस यामळेु कराचीपयर्ंत सवर् (िहदंु थान) 
िहदंपु्रदेश अफगािण थानात मोड यात यावा असे प्रय न िहदंी मसुलमानांचे समंतीने अफगािण थानात 
आज दहा वष होत होते. पण आता तर ते सवर् बाजसू राहून िहदंु थानावर अमीराची रा यस ता थािपत 
झाली व या या राजवशंात िहदंु थानचा मकुुट रािहला तर तोही िहदंु थानातील िहदंसू पालर्मटचे हक्क 
दे यास समंत आहे अशा सचूना उदूर् पत्रांतनू िन मसुलमानी पुढार् यांकडून िहदंसू अनेक वेळा होऊ 
लाग या आहेत. पण मसुलमानास तो जसा यवहायर् िन िजवंत प्र न वाटतो तसा तो िहदंू या बहुतेक 
पुढार् यां या िन करोडो अनुयायां या िशथील िन अधं बुिद्धस वाटत नाही. मसुलमानांना हा प्र न िजवंत 
यवहायर् िन तातडीचा वाटत अस याने यां या आशा आकांक्षा उ तेिजत झाले या आहेत िन आज नाही 
उ या हा प्रसगं ते ओढून आणिवतील अशी यास धमक आहे. हणनू िखलाफत मेली नसनू क्विचत, 
न हे बहुतांशी िहदंु थानाचे जवळ आली आहे. तकुर् थानातून आज नाही उ या ती अफगािण थानात येऊ 
शकेल. जर िहदं ु असेच िशिथल, असशंयी, भोळसट िन असघंटीत राहतील तर एखादे िदवशी ती 
िखलाफत िहदंु थानात येउन िहदंु थानात अफगािण थानचा अमीर हा खिलफा िन सलुतान हणनू पु हा 
रा य क  लागेल. आ ही िलहीत आहो ही गो ट प्र येक िशक्षीत िन धािमर्क मसुलमान जाणीत आहे. तो 
ही आकांक्षा नाका  शकणार नाही की तो यासाठी सािक्रय अिभ टिचतंन करील, करीत आहे. प्र येक 
समजंस मुसलमान हे जाणनू आहे. केवळ दःुखाची गो ट ही की ही इतकी मह वाची गो ट समजंस 
हणिवणार् या करोडो िहदंूंत मात्र प्र येक िहदं ुजाणत नाही! ही गो ट, हा बेत, ही मसुलमानांची केवळ 
आकांक्षा िहदंु वाचे टीने िकती भयंकर आहे हे यास अजनू समजत नाही! इतकेच न हे तर या 
आकांक्षेची धार तो न कळत लाखो पये देऊन, लाखो लेख िलहून िखलाफतीचे सहाणेवर वतः घाशीत 
आहे, ती ण करीत आहे! 



तर मग काय हे नवीन सकंट पाहून िहदंनूी आप या रा ट्रा या भावी साम यार् या आशा सवर् िवफल 
समजावया या ? छे! छे! मळुीच नाही. असली दहा सकंटे एकसमयाव छेदे क न जरी आली तरी 
िहदंरुा ट्रा या भावी साम यार् या िन उ कषार् या िन गौरवा या आकांक्षा सफल झा यावाचून राहणार 
नाहीत. मात्र आपण राजकारणातील सांप्रतचा भोळसटपणा िन “आि मक बळ” “स यमेव जयते” “िव वास” 
इ यादी फोल श द भरीव पोलादापासनू आपले सरंक्षण क  शकतील हा भाबडपेणा सोडला पािहजे! मग 
काय मसुलमानास िश या -शापांची लाखोली वहावयाची ? मळुीच नाही! यास जे कतर् य वाटते ते होऊ 
या. मात्र आपले सघंटन साम यार् या भरीव पायावर िन पोलादा या ती ण श त्रावर उभारले जाईल तर 
िहदं ु - वातं य िहरावून घेणार् या आकांक्षाच उलट आपले प यावर पडतील. सुदंोपसुदंा या झटापटी जशा 
देवां या प यावर पड या. पण या झटापटींचा लाभ घे याची आपणास चाणाक्षता, िनतीपटुता िन 
साम यर् पािहजे. ते िहदंसुघंटनािवना येणार नाही. िखलाफतीची चळवळ क्विचत या पाने व नावाने 
िहदंु थानात अ तंगतिह होईल. पण ती अ य पाने अिमराचे वजाभोवती कद्रीभूत होऊन िहदंु थानचे 
वािम वावर झडप घाल यासाठी टपत रहाणार हे एकदा िहदंूंस प टपणे कळून चुकले हणजे मग 
सकंटाची नांगी अधीर् िढली झाली असे हणावयास हरकत नाही. पण आधीच आपण या चळवळी या 
गतत पडलेले आहोत यातून वर ये यासाठी मसुलमानांचा सहा यक हात धर याचा पे्रमाने प्रय न करणे 
हे अिधक लाभकारक नाही काय ? यास हेच उ तर की बंधूंनो तो हात सहा यक हात नाही! हेच तर मूळ 
िसद्ध करावयाचे िवधेय आहे. तो मलबारातील मोप याचा हात आहे. तो हसन -अ -झामीचा हात आहे. 
हैद्राबादेस िहदंूंस सळो की पळो करणार् या परंतु वर् हाडास मात्र वरा य देतो असे हणणार् या, 
िनजामशाहीचा तो हात आहे - एखादा दा डा, पापी असला तरी मसुलमान हणनू तो मला गांधीपेक्षाही 
िप्रय िन पिवत्र असणार असे हणणार् यां रा ट्रीय सभे या अ यक्षाचा तो हात आहे - प्रथम मसुलमान िन 
मग िहदंी अशी धािमर्क िन ठा बाळगणार् या करोडो मसुलमानांचा तो हात आहे. हणनू या प्र तुत या 
गततून वर िनघ यास तो हात धर यास जाताना सावधपणे िन सभंाळून जा! िकंबहुना या हाताने एक 
कोटी पये एकत्र क न िहदंु थानात िहदंु व उ  नये यासाठी धडपड करताहेत यात यांचा इतका दोष 
नाही! हा तर बोलनू चालनू जीवनकलह आहे. आज िहदंु वा या मागार्त जर सवार्त मोठी कोणची अडचण 
उभी असेल तर ती हे अिमराचे सकंट न हे ही िखलाफतीची आफत (सकंट) न हे. िसगंापूरचे ठाणे ही 
न हे, प्र तुतची असाहयतािह न हे. तर एकी, सरलता, आि मक बल, अप्रितकार इ यादी साधु वा या भ द ू
ग पांची अफू खात रािह याने आ हावर आलेली िन क्रीयतेची मदुार्ड धुंदी हेच मोठे सकंट होय ? ही धुंदी 
सोडली पािहजे. आपण एकी हणनू दसुर् याचे ग यात िमठी मारली हणजे एकी होतेच असे नाही हे 
कळले पािहजे. पािहजे असेल तुला, तर एक कर. नसेल तर जा. तु या याने जे वाकड ेहोईल ते क न घे 
असा सणसणीत िन पहृपणा िन धमक अगंात बाणली पािहजे. सकंट आहे हे कळले पािहजे. सकंट 
िनवार याची शिक्त उरली नाही हणनू िहदं ुरा ट्र िवलयास कधीही जाणार नाही. पण सकंट आले आहे 
ते हे इकडून आले आहे हे िव वासाळूपणा या झोपेत न कळ याने मात्र हे रा ट्र कधीकाळी गो यात आले 
तर येऊ शकेल! हणनू प्रथम गो ट ही की ही मसुलमानी आकांक्षा हे आप या िहदं ुरा ट्रा या जीवीतावर 



येणारे एक नवे सकंट जु या इतकेच भयंकर आहे हे कळले पािहजे. जर इतके कळले िन यास त ड 
दे यासाठी आताचे आता िहदंचेू सघंटन आरंभ होअल तर या सकंटाचा अधार्नाश झाला असे समज यास 
हरकत नाही. या सकंटास त ड दे यानेच न हे पण जमेल तर नवीन सकंटाचे त डावर पूवीर्चे जनेु सकंट 
उभे क न यांचा लठ्ठालिठ्ठत आपले कायर् अलगत साधता येईल. पण ते ते हा की जे हा प्रबळ 
िहदंसुघंटन एका मनु यासारखे एका मता पावून आखा यात उत न चाणक्यांनी िशकिवले या पेचाचा 
पु हा प्रयोग क  शकेल. यांनी आपण सघंटीत होणार नाही हणनू प्रितज्ञा के या याचा हात धरता 
तरी का ? एका गततून िनघ यासाठी भल याचाच हात धराल तर याहूनिह भयंकर गतत पाडले जाल हे 
िवस  नका! 
िहदंूंनो! याचे थळी संघटनाचा हात धरणे ेय कर नाही काय ? अरे साम यार्चा हात धरा! आप या 
वतःचा हात धरा! या भगवंताचा हात धरा!! 
प्र तुत या गतत आपण पडलो आहोत ती िन सशंय खोल आहे. याचा हात सशंया पद आहे तो हात 
धरणे िन सशंय धोक्याचे आहे, पण हणनू काय झाले ? चाणक्याचे पेच चंद्रगु ताचे पराक्रम, समथार्ंचे 
साम यर् हे तुमचे सहा यक आहेत! िहदंूंनो तु ही प्रय न कराल तर काहीिह भय नाही. हे रा ट्र िहदंचेू 
आहे. हे रा ट्र मारणे -आपण प्रय न केला हणनू -जगतात दशमखुी रावणासही शक्य झाले नाही. 
हे रा ट्रजनिन! िकतीही झाले तथािप 

।। सारथी िजचा अिभमानी कृ णजी, 
आिण राम सेनानी ।। 

।। अशी वीस कोिट तव सेना ।। 
।। ती तयािवना थांबेना ।। 

।। पिर क िन िवद्धदलदमना ।। 
।। रोिवलची वकरी, जनिन, रोिवलची वकरी ।। 
।। वातं या या िहमालयाविर झडा जरतािर ।। 

तरीही िहदंी मसुलमानां या िखलाफती कायार्लयातून िहदंु थानभर परत िनजाम या पुत्राचे तुकर् थान या 
खिलफा या कुलातील वधूशी लग्न झा यामळेु यालाच खिलफा बनिव याचे घाट चाललेले आहेत. मागे 
काबूल या अमीराने िहदंु थानवर वारी करावी, िद लीचे बादशहा बनावे, आिण यालाच मसुलमानांचा 
खिलफा हणनू उ घोषावे असेिह आटोकाट प्रय न िहदंु थानातील मसुलमानांनी केले होतेच. इतकेच 
न हे, तर काही आ मिवसराळू िहदं ूपुढार् यांनीही ‘िखलाफत हणजेच वरा य’ अशा आ मघातक घोषणा 
करीत मसुलमानां या या देशद्रोही कटात भाग घेतला होता हे वामी द्धानंदासारख्या प्रमाणभतू 
ने यानेच उघडकीस आणले होते. या कटाची जी वाताहात झाली तीच या िनजामाला खिलफा 
बनिव या या कटाची होणार! परंत ु अस या कटामागे िहदंु थानात मु लीमाची राजकीय िन धािमर्क 
सलुतान -शाही पुनरिप प्र थाप याची जी गु त मह वाकांक्षा िहदंी मसुलमानां या रोमारोमात िभनलेली 
आहे तीच या “िखलाफत आंदोलनाचे” मळुाशी आहे हे भयकंर स य यापुढे तरी िहदं ूसमाजाने ओळखून 



या िखलाफती कायार्लया या पे यात एक दमडीिह सहा य हणनू टाकू नये. लवलेश सहानुभतूी दाखवू 
नये. िखलाफती सं थेचा अथर् मळुात मु लीमांचे राजकीय िन धािमर्क अिधरा य! या लेखात िदले या 
ित या त्रोटक इितहासाव न इतके जरी िहदं ु वाचकां या यानात आले तरी पुरे. मसुलमान यां या 
वचर् वासाठी झटोत. यात यांचा काय दोष! दोष असेल तर तो मिु लमांचा इितहास, धमर्शा त्र 
जातीप्रवृ ती यांचा मळुातच अ यास न करता यां या हाताचे बाहुले बनणार् या िहदंूंचा! मागे जो 
ितर कारणीय मखूर्पणा झाला तो झाला, पण यापुढे तरी या सं थेला िहदंु थानात पाय रोवू दे यास 
िहदंनूी सतत िवरोधच केला पािहजे. मिु लमांची ती जरी असली िखलाफत तरी िहदंवुर कोसळणारी ती 
आहे िन वळ आफत. केवळ आप ती. 
या वीतभर कुराणा या दोन पुठ्ठय्ांचे आत या अरबी पैगबंरने आप या वालाग्रही िवचारांची दा  
ठासलेला जो काल वम भ न ठेवला यात इतकी प्रचंड शक्ती साठलेली होती की या लहानशा 
हातबांबचा फोट होताच या भयंकर धडाक्यासरशी पॅिरस पासनू पेकींगपयर्ंत आिण हंगेरी पासनू 
िहदंु थानपयर्ंत असणारे य यावत ् राजवाड े आिण मठमदंीर धडाधड कोसळून यां या िठकर् या उडून 
गे या! आिण या िवनाशा या भयकंर काळोखात अरबांचा अधर्चंद्र प्रकाशू लागला! या काळोखात प्रकाश 
दे यापुरता तरी याचा उपयोग ही झाला असलाच पािहजे. परंतु याचबरोबर हेही खरेच होते की 
कुराणा या या दोन पठु्ठय्ांचे आतच अरब सं कृती या आरंभाप्रमाणे अतंही समािव ट अस याने जे हा 
जग या दोन पुठ्ठय्ात न माव याइतके िव तीणर्, उंच ं द आिण खोल िवकास पावू लागले ते हा यास 
समाव यास ती असमथर् होत चालली. कुराणांतगर्त अरब सं कृितचीच ही गत झाली असे न हे तर 
अपिरवतर्नीय अशा कोण याही धमर्ग्रथंा या दोन पुठ्ठय्ातच सारे जग आिण सवर् काळ डांबून ठेऊ 
पहाणार् या कोण याही सं कृितची आज ना उ या अशीच गत होणारी असते. या धमर्ग्रथंा या पिह या 
पानात अिवभृर्त होणारी नवशक्ती या या शेवट या पाना पयर्ंत कायर् करीत आली की या पढेु िन य 
बाहेर जाणे ितला िनिषद्ध अस याने ितला ितथे आळा पडलाच पािहजे. 
 
 
 
 




