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जात्युच्छे दक िनबंध

मनोगत
Ôझाले बहु, होतील बहु परं तु या सम हाÕ या ूिस

वचनाचे ूत्य

ूा प

हणजे

वनायक

दामोदर सावरकर. आप या परम ूय मातृभूमीवर ल अ वचल ौ े पोट त्यांनी वैराण वाळवंटातून अखंड
ूवास केला. त्यांचे द य दा ण ोत अढळपणे सु

पाठ शी उभा ठे व याचा त्यांचा ूय

असताना भारतीय समाज संघ टत क न आप या

होता. धारदार लेखणी आ ण अमोघ वाणी ह त्यांची साधने होती.

ःवातं यासाठ समाज पेटू न उठावा असे त्यांना वाटत होते. समाजाला सत्य ःथतीची जाणीव क न

दे ऊन एका िन
प रवतन

त दशेने वाटचाल हावी असा त्यांचा ूय

होता. ःवातं याबरोबर समाजाचे सवागीण

हावे असे त्यांना मनोमन वाटत होते. त्यांचे िनबंध, बातमीपऽे आ ण भाषणे या तीन

साधनांच्या वाचनातून या गो ीचा ूत्यय येतो.

भारतातील उदारमतवाद नेते ॄ टश अिधका याच्या आ ण संःकृ तीच्या छायेत वावरत होते. आज

ना उ ा

ॄ टश लोक भारताला ःवातं य दे तील यावर त्या नेमःत नेत्यांचा

ढ

व ास होता.

ॄ टशांच्या सहवासामुळे भारतीय समाजाचे सवागीण उत्थापन होईल, अशी त्यांची समजूत होती.

सावकरकरांनी ॄ टशांचे ःवाथ , दट
ु पी आ ण द ु

अंतरं ग ूकाशात आणले. त्याचबरोबर भारतातील

भोळसट नेत्यांवर कठोर ट का केली. सत्य आ ण अ हं सेच्या मागाने भारताला ःवातं य िमळे ल अशी म.

गांधींची भूिमका होती. सावरकरांनी म. गांधींच्या वचारातील वसंगती समाजासमोर ठे वली. म. गांधींचा

माग यवहार- वसंगत अस याचे कठोर श दात दाखवून दले. सावरकरांनी रा ीय हताला सवौे
द यामुळे त्यांच्या

ह

ीने जे जे रा हत वघातक होते त्या त्या गो ीवर घणाघाती ट का केली.

सावरकरांच्या रा वाद

दसर
ु

वचारांत रा ीय ःवातं य ह एक बाजू होती तर समाजाचा सवागीण उत्कष

बाजू होती. सावरकरांची आधुिनक

अ यावतता हा त्यांच्या

ःथान

व ान

व ान आ ण तंऽ ानावर अप रिमत ौ ा होती.

वचारांचा मूलमंऽ होता. भारतीय मुःलीम

व ानिन

झाले, तर

त्यांच्यातील धमवेड कमी होईल. त्यातून त्यांचे िन हं दंच
ू े भले होईल असे त्यांना मनोमन वाटत होते.
त्यांचा अनुभव माऽ वेगळा होता. हं दंन
ू ी आधुिनक व ान आ ण तंऽ ान अवगत करावे िन आपला

उत्कष साधावा यासाठ त्यांनी व ानिन ेचा आवजून पुरःकार आ ण ूचार केला. तकाच्या कसोट वर

न बसणा या हं द ू जीवन प तीतील द ु

ःव पाच्या

ढ , परं परा िन ूथांवर कठोर ट का केली. त्यांच्या

िनबंधांतून याचा ूत्यय येतो. हं द ू समाजातील अत य आ ण द ु

प ती

हणजे जाित

यवःथा होय.

ज मिध त जाित यवःथा आ ण ःपृँयाःपृशता यांच्यावर त्यांनी कठोर आघात केला. त्यांच्या

जात्युच्छे दक िनबंधांतून त्याचा ूत्यय येतो. सावरकर हे

ह दत्वाचा
आमह पुरःकार करणारे थोर
ु

बांितकारक वचारवंत तर होतेच पण समाजप रवतकह होते. त्यांनी केवळ सामा जक वचाराचा िस ांत
मांडला नाह तर त्याचे ूत्य ात उपयोजन केले. सावरकरांचा हा सव वचार या खंड यांत समा व

केला आहे . या सहा या खंडात व ानिन
समा व

िनबंध, अंधौ ा िनमूलन कथा आ ण जात्युच्छे दक िनबंध

केले आहे त. त्यातून वाचकाला सावरकरांच्या ि ेपणाची ूचीती येते. ूकाशकानी केले या

अनमोल कायाब ल त्यांचे अंत:करणपूवक अिभनंदन !!!

वषूितपदा २००१
शं. ना नवलगुंदकर
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जात्युच्छे दक िनबंध

१

जात्युच्छे दक िनबंध लेखांक १ ला

१.१ ूःतुतच्या जातीभेदाच इ ािन त्व
Ôमला वाटते क , दे शाच्या राजक य, सामा जकूभृती प र ःथतीच आ ण ती सुधार यासाठ
ठरले या िस ा तूाय उपायांच

ान मुलांना लहानपणापासूनच क न दे ण अत्यंत आवँयक

झाले आहे . राजक य िस ा तांच िन सामा जक ूेम यांच

व ा यास लहानपणापासूनच

बाळकडू दे ण (जस अवँय) त तच जातीभेद, जाती े ष िन जातीमत्सर यांचे योगाने आमचा
दे श कसा वभागला जात आहे , कसा भाजून िनघत आहे , कसा करपून जात आहे याचह
रा ीय शाळे तील मुलांना िमळाल पा हजे; जातीभेद सोड याची आवँयकता

ान

कती आहे ह

आमच्या व ा याना समजल पा हजे.Õ
- लोकमा य टळक (बेळगावच या यान, १९०७)
आप या हं द ू रा ाच्या सामा जक, सांःकृ ितक, आिथक आ ण राजक य जीवनाशी ूथम

चातुव य आ ण नंतर त्याचच
झालेली आहे

क , आप या

वकृ त ःव प असलेली जातीभेद संःथा ह इतक िनग डत

हं द ू वा आय रा ाच्या वैिशं याची

ःमृतीकारांनी Ôचातुव य यवःथानं य ःमन ्दे शे न व ते । तं
तत: परम ् ।।Õ अशीच

दलेली आहे . अथात ्आप या

या या काह

काह

लेच्छदे शं जानीयात ् आयावत

हं द ू रा ाच्या उत्कषाच ौेय जसे या

आप या जीवनाच्या तंतूतत
ं ूंशी गुंफून रा हले या जातीभेदास अस याचा उत्कट संभव आहे ;
तसाच आप या रा ाच्या अपकषाचह तीच संःथा एक बलव र कारण अस याचाह िततकाच
उत्कट संभव आहे . त्यातह मूळच चातुव य जे Ôगुणकम वभागश: सृ म ्Õ ते लोपत जाऊन

आजच्या ज मिन

जातीभेदाचा फैलाव होऊ लागला, त्याच वेळ

हं दःथानाचा
अध:पातह
ू

होत आला; आ ण

या वेळ

आ ण तसाच आप या

बेट बंद आ ण रोट बंद जातीभेदाने

अत्यंत उम ःव प धारणे केले तोच काळ आप या अध:पाताचाह परमाविध करणारा ठरला.

१.२ जातीभेद िन अध:पात यांच समकालीनत्व
या

समकालीनतेमुळे

तर

त्या

जातीभेदाचा

आण

त्या

अध:पाताचा

संबंध

केवळ

काकतालीय योगाचा आहे क ं कायकारण भावाचा आहे याची शंका अत्यंत उत्कटतेने न येण
केवळ अश य आहे . यामुळे आप या रा ाच्या अपकषाचीं कारणे

शोधताना इतर मह वाच्या

गो ींूमाणेच या जातीभेदाच्या ूःतुतच्या ःव पाच्या इ ािन तेची छाननी करणे ह भारतीय
रा धुर णांचे आजच एक अत्यंत त्वय (Urgent) आ ण अप रहाय कत य झालेल आहे . एखाद
उ ान खळांपुलांनी डवरलेल, िनकोप वृ ांच्या वःतीण ूौढ ने िन िनरोगी लतावेलींच्या सलील
शोभेने उ हािसत असलेल पाहन
िनद ष असावीं असे
ू तेथील ूकाश, पाणी आ ण खत ह ं बहधा
ु

अनुमान जस सहज िनघते; तसेच ते वृ

खुरटलेले फळ कडलेलीं, फुल िशिथललेलीं दसताच

त्या हासास आधारभूत असले या ूकाश, पाणी, खतूभृती घटकांपैक कोणते तर एक वा
अनेक वा सवच दोषी झालेली असलीं पा हजेत हह अनुमान तसेच सहज िनंपा दत होते.
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आ ण त्या ूत्येकाची छाननी क न दोष कशात आ ण कती ूमाणात सापडतो याच िनदान

करणे आ ण तदनुसार ते ते दोष िनमूल करणे हच त्या बागवानाच आ
परं तु या

ीने पाहता हं द ू रा ाच्या अपकषास ह आमची जातीभेद संःथा कती ूमाणात

आ ण कशी कारणीभूत झाली आहे
आ हांस

य

कत य ठरते.

कंवा झालीच नाह , याच

ववेचन आवँयक असूनह

श: ते सांगोपांग करणे आज श य नाह . कारण जातीभेदाच्या आजच्या
जाताच आमच्या राजक य प र ःथतीचा वचार बमूा च होणार

ःव पाचे प रणाम वशद क

आ ण ूचिलत राजकारण सं यासाच्या शृख
ं लेने जखडलेली आमची लेखणी त्यास तर िशवूह
शकत नाह . यासाठ तो भाग तसाच सोडन
या जातीभेदाने आमच्या रा ाच्या सु ःथतीवर
ू
आ ण ूगतीवर सामा यत: काय प रणाम झालेले आहे त याच केवळ

आ हांस या ूाःता वक भागास आटोपते

द दशन क नच

यावे लागले.

१.३ कोणाच मत ूमाण मानाव?
आ ण ह द दशन करताना या वषयासंबंधी लो. टळकांवाचून दसर
कोणाच मत अिधक
ु

अिधकारयु

असणार

आहे ?

गे या

शंभर

वषात

हं दःथानात
ु

हता हता वषयी उत्कट ममत्वाने, सूआम ववेकाने आ ण ःवाथिनरे प
सम वत
आमच्या

वचार केलेला जर कोणी पु ष असेल तर ते लोकमा य

हं द ू रा ाच्या

साहसाने सव बाजूंनी
टळकच होत. याःतव

हं द ू रा ाच्या अपकषाच्या कारणपरं परे वषयीची त्यांचीं मते अगद

नसलीं, तर

इतर कोणत्याह

मतापे ा अिधक आदरणीय,

असणारच. त्यातह जातीभेदासार या धािमक संःथा
लोक

आप या

या ू ास समजतात त्या

समज या जाणा या कोट

कोट

लोकमा यांच्या मताच मह व

वचारणीय आ ण

हणून, सनातन संःथा

िस ा तभूत
व सनीय

हणून, साधारण

वषयांवर राजकारणात आ ण धमकारणात सनातनी

लोकांचा

व ास आ ण नेतत्ृ व

यान संपा दल, त्या

वशेषच असल पा हजे. वाःत वक पाहता आजकाल कोण

सनातन हे ठर वण दघ
ु टच आहे . जो

या वेळ एखा ा सुधारणेस वरोध करतो आ ण एखा ा

ढ स उचलून धरतो तो त्या वेळेपुरता िनदान त्या ूकरणीं तर सनातनी

हण वला जातो,

इतकच काय ते सनातनीपणाच स याच ल ण आहे . याःतव ःवत: लोकमा यांवरह जर
ब हंकार पडलेले होते, अनेक धममातडांनी त्यांनाह जर ूच्छ न सुधारक
होते; तर ह

हणून हण वल

हं द ू संःकृ तीच्या र णाथ त्यांनी उ या आयुंयभर जी नेटाची झुंज घेतली आ ण

अगद िन पाय होईतो ूचिलत समाज घटनेला कोणाचाह अनावँय ध का लागू नये आ ण

अंतगत यादवी वाढू नये

हणून सुधारणा

काळजी घेतली; त्यामुळे को यवधी

हदं च
ू ा सनातन धम संर क

व ास बसलेला होता; या सव कारणांसाठ
अमग य सनातनी राजक य पुढार

वरोधाचा तीो आरोप सहन क नह जी सतत

हणून लोकमा यांवरच

जातीभेदाच्या ःव पा वषयी लोकमा यांसारखा

दे खील काय

हणतो ह पा हल असता तो जातीभेद

आप या हं द ू समाजाच्या अपकषाला कसा कारणीभूत होत आहे ह त्यांच्या या लेखावर उ धृत
केले या श दावतरणाने

दसून येते. Ôजाती े ष आ ण जातीमत्सर यांनी आमचा दे श कसा

करपून जात आहे , कसा भाजून िनघत आहे (आ ण

हणूनच तो जातीभेद मोड याची कती

आवँयकता आहे )Õ या वषयी त्यांचे वर ल जळजळ त उ गार ए कले असता आजचा जातीभेद
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आप या राजक य जीवनासह

कती घातक आहे ते िनराळ िस

उरत नाह .

कर त बस याची आवँयकता

१.४ आजच वकृ त ःव प
हा लोकमा यांसार यांचा आ वा याचा आधार

ःव पात तर

जातीभेद दे श हतास अत्यंत

सवसामा य सबळ पुरावा असा आहे
हब यं◌ात

णभर बाजूस ठे वला तर ह , आज आहे या

वघातक होत आहे , ह िस

क , चार वषाच्या बेट बंद

कर यास एक

रोट बंद च्या सहॐश:

ा आप या हं द ू जातींच्या जीवनाचा गंगौघ खडं वखंड क न कुजवून टाकणारा हा

आजचा जातीभेद तर घातक आहे च आहे , यात काह तर सुधारणा झालीच पा हजे; या वषयी
तर सनात यांत या सनात यांचाह मतभेद दसून येत नाह . अगद पं डत राजे रशा ीदे खील
जातीभेदांच्या आजच्या अत्यंत वकृ त ःव पाच सवःवी समथन कर याच साहस क

शकणार

नाह त. मग दस
ु याची काय गो ी? कारण त्यांच्या सनातन महासभेनेह इ लंडम ये आपला

ूितिनधी बोलावला असता आपण जाऊ

हणून ठराव केलाच क नाह ? दरभं याचे महाराजह

बोट वर चढताच परदे शगमन िन ष तेस समुिात ढकलून दे ते झालेच क नाह ? त्या ूकरणात
जातीिनबधाच्या बे या त्यांनी त ड याच क नाह त?

१.५ परदे शगमनाचा िनषेध
जातीभेदाच ूःतुतच

वकृ त ःव प आपणांस हानीकारक होत असून त्यात काह तर

सुधारणा केलीच पा हजे या वषयी ूःतुतच्या बहते
ु क

वचार पुढा यांच जस ऐकमत्य आहे ,

त तच आप या मागच्या वैभवास जे आपण मुकलो, त्यासह

तदत्प
न
ु

ा जातीभेदाच्या आ ण

वटाळ-वेडाच्या ॅांत समजुतीच पुंकळ अंशी कारण झा या आहे त हह

कोणी

वचारवंत मनुंयास सहसा नाकारता येणे श य नाह . बाक सव भाराभर गो ी सोड या तर
ा एका परदे शगमन िनषेधाचाच ूताप आपणांस केवढा भोवला पाहा! परदे शगमन िन ष

तर माझी ÔजातÕ जाईल

हणून... आ ण जात जाईल

कां!

हणजे काय? तर जातीबाहे रच्या

मनुंयाशी अ नोदक संबंध घडे ल, जातीभेदाच्या ूवृ ीमुळे बोकाळलेला, अ नाचा

वटाळ,

िचंधीचा

यापार

आण

वटाळ, अशा

व

वटाळ-वेडाने परदे शगमन िन ष

होताच परदे शचा

खंडोखंड या वटाळ-वेडाच्या
याप ठार बुडाला. इतकच न हे तर पृ वीवर ल दरदरच्या
ू ू

रोगाने ूादभावापू
व
ु

हं द ू

यापा यांनी आ ण सैिनकांनी संपा दलेलीं आ ण वस वलेली नगरची

नगर, बंदरे चीं बंदरे , रा येची रा य मातृभूमीपासून अकःमात ् वलग झा याने आ ण ःवदे शातून
भारतीय ःवजनांचा जो सतत पाठपुरावा त्यांस होत होता, तो नाह सा झा याने ितकडच्या
ितकडे गडप झालीं, अ रश: ÔनामशेषÕ झालीं. कारण आता त्यांची ःमृती केवळ खंडोखंड
अजून वकृ त पाने का होईना पण ूचिलत असले या नावाव नच काय ती अविश
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१.६ परधा जण वटाळवेड
इं डो-चायना ( हं द-ू चीन), झांझीबार ( हं द-ू बाजार), बाली,

नावा नच काय तो
वःतारलेला

वाटे माला (गौतमालय) अशा

हं द ू वैभवाचा आ ण संःकृ तीचा आ ण ूभुत्वाचा त्या त्या खंड

याप आज अनुिमत करता येईल! हं दत्व
आ ण द वजय या श दांचा इतका
ु

आत्यंितक वरोधी भाव आला क , जे हा अटकेपार होऊन इःतंबूलवर चढाई कर याची, अंधुक
आकां ा मराठ मनात उत्प न झाली,

ते हा ितची संप नता हं दत्व
राखून करता येण श य
ु

आहे ह क पनासु ा म हररावासार या हं दपादशाह
च्या
ू

खं ा वीरालाह न िशवता तो वीर

गजून उठला - Ô हं दचे
ू मुसलमान होऊ पण पुढ ल वष काबुलवर चाल क न जाऊच जाऊ.Õ
हं दचे
ू मुसलमान हो यावाचून मुसलमानांच्या दे शावर स ा ःथाप याचा अ य मागच उरला

न हता काय? हं दहू राहू आ ण काबूल तर काय पण इःतंबूलवरह मराठ झडा आ ण मराठ
घोडा नाचवू ह गो

तपनतमोवत ्अत्यंत वसंवाद जी वाटली ती

जात जाईल,Õ च्या भीतीमुळेच होय. हं द ू

आ य क,

ा वटाळवेडाच्या, या Ôमाझी

लच्छदे शी गे याने त्याची जात जाईल, पण केवढ

हणजे हं ददेू शी आ याने माऽ हं दंच
ू ी ती ÔजातÕ जात नसे, तो

लच्छ ःवदे शी

वटाळ होत नसे. वाःत वक पाहता त्यात या त्यात वटाळवेडच हव होते तर ते असे काह
सुचल असते तर याहन
ू पुंकळ बर होते.

त्याला त्याला त्या

लच्छाचा

या हं द ू गावी वा ूांती तो

वटाळ होऊन त्या त्या

लच्छ यापार िशरला,

हं द ू गावाची जात गेली अशी

ढ

पडती तर ती आप ी खर च, पण पुंकळ अंशी ती इ ाप ी तर होती. पण एखादा कासम
कंवा

लाइ ह हं द ूातांत आला, आ ण त्याने त्याचा उभा

यापार कंवा उभ रा य घशात

घातल तर त्याचा वटाळ आ हां हं दंन
ू ा होत नसे. त्याने आमची जात जात नसे. तर ती
के हा जाईल तर एखादा हं दज
ु न

लच्छ दे शात जाऊन ितकडच धन वा स ा संपादन
ू त्यायोगे

आपली मातृभम
ू ी सधनतर आ ण सबलतर कर यासाठ तो परत ःवदे शी आला

हणजे!

१.७ जात रा हली पण धम गेला
लच्छ

यापा यास त्याच्या वःतू ःवदे शी आण यासाठ , एखा ा जावयाला िमळणार

नाह त अशा, कत्येक सवलती हं दंन
ू ी द या. पण ःवदे शीचे हं द ू

यापार परदे शात हं दवी

वःतू वकावयास आ ण हं द ू वा ण य ूसारावयास जाऊ लागले तर, शऽूसह घालू नयेत अशा
वशेष अडचणी, त्यांच्या मागात घात या. अस या या आत्मघातक अंधळे पणाची शेवट इतक

पराका ा झाली क , मलबारच्या राजास आपले काह
वा ण य

यवसायात ूवीण

पो

काढली क , दरवष

यु

व ासाचे लोक अरबांच्या सामु िक

हाव असे जे हा मनात आल, ते हा त्या जातीच्या हं दंन
ू ी अशी

हं दच्या
ूत्येक कुटंु बामागे एकेकाने मुसलमानी धम ःवीकारावा,
ू

आ ण नौवा ण य िशकाव! कारण तो हं द ू आहे तोवर त्यास समुिवा ण य िशकण िन ष च

असणार. समुि ओलांडताच त्याची जात जाणार!
दला! सपण हव
बायकोलाच

हणून जात राहावी याःतव धमच सोडन
ू

हणून हातपाय कापून चुलीत घातले! बायकोला दािगने हवे

वकून टाकली! जात राख यासाठ

हणून

बेजात केलेले तेच हे ÔमोपलेÕ आज त्याच

जातीवा या हं दंच
ू ा िनवश कर यास त्यांवर लां यासारखे तुटू न पडत आहे त! फार काय सांगाव,
विचत ् एखा ा अ भुत दे वीूसादाने द लीच िसंहासन चूण करणा या सदािशवराव भाऊच्या
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त्या घरास सकाळ

लंडनचे िसंहासन चूण कर याची श

द लीच्या ूमाणे इ लंडला जाऊन लंडनच्या िसंहासनावर

आली असती आ ण त्याने

व ासरावास चढवून रा यिभषेक

करवून घेतला असता तर इं लंडम ये हं दप
ु द-पादशाह ःथापन होती; पण ते दोघे हं द ू माऽ
वदे शगमनाने त्यांची जात जाऊन, अ हं द ू होते!!!

१.८ पराबमाचा संकोच
अगद इसवीसनाच्या अकरा या बारा या शतकापयत जातीभेदाच्या
आखडत आ या असताह

याने आमच्या ना या

वदे शगमनिन ष तेच्या परमावधीला तो रोग पोचला न हता, तोवर

मिाच्या पां य वीरांच्या सेना

वदे शातह

हं द ू रा य चालवीत होत्या. शेवटच्या

द वजयी

पां य राजाने त्याच वेळ ॄ दे शाकडे पेगूवर ःवार केली. नुसते Ôूतःथे ःथलवत्मनाÕ न हे
तर अगद मोठ ूबळ नौसाधन (आरमार) घेऊन Ôजलवत्मनाÕ ूःथान केले आ ण ॄ दे शाकडे
पेगूचा

वजय क न येता येता अंदमाना दक त्या समुिामधील सार ं बेट

समा व

क न तो परत आला. पण पुढे जे हा तो महासागरसंचार

हं द ू साॆा यात

हं द ू पराबम घरच्या

व हर तला बेडू क होऊन बसला ते हा पराबम (पर + आबम), बाहे रच्या परशऽूंच्या दे शावरच

चढाई करणे, हा श दच

हं दंच्
ू या कोशातून लु

असणार. पराबमाची, ख या

ूभाव स

झाला. श यतेचा मूळ उगम आकां ेतच

द वजयाची, नवीं रा य संपा द याची आपली संःकृ ती आ ण

पा वसुंधरे वर द वजयी कर याची, आकां ाच जे हा Ôजातीच्याÕ हं दस
ू पाप झाली

ते हा त्यास द वजय कर याची श यताह
साहसी सवय प यानु प या न

झा याने

दवस दवस न

होत गेली. आकाशात उड याची

यांचे पंख पंगू झाले आहे त असे ह हं द ू पराबमाच

क बडे आप याच Ôजातीच्याÕ अंगणास जग मानून त्यातच डौलाडौलाने आरवत बसल आ ण ते
के हा? तर आततायी पराबमासह पु य मानणा या मुसलमानी िगधाडांनी आ ण युरो पयन
गुंडांनी सव जगाच आकाश नुसते झाकून टाकल ते हा! अशा ःथतीत त्यांच्या झेपेसरशी ते
अंगणातल क बड ठकाणच्या ठकाणी फडफडन
ू गतूाण झाले यात काय आ य?

१.९ मराठ साॆाजाच्या

य

केवळ अगद शेवटच्या हं द ू साॆा याचा, आप या महारा ीय हं दपदपादशाह
चा, पतनकाल
ू

या. आपली पूव चीं साॆा य आ ण ःवातं य जा यास केवळ जातीभेदच कारण झाला ह
वधान जस अितशयो
अितशयो
जी

च होईल तसेच मराठ रा य केवळ जातीभेदानेच बुडाल ह वधानह

च होईल. परं तु ह वधानह िततकच वपयःत

यूनो

च होणार आहे क , आपली

हं दपदपादशाह
मूठभर इं मजी पलटणीच्या पायाखाली तुड वली गेली, ती इतक िनबल
ू

हो यास जातीभेदाचा

य मुळ च कारणीभूत झालेला नाह ! समुिगमनिनषेध ह या भयंकर

याच एक उपांगदे खील वचारात घेतल असता मराठ साॆा यकाळ सु ा आपल सामा जक

न हे तर राजक य बलदे खील या भयंकर
यानात येणार आहे .
होता, त्या वेळ

याधीने

कती िनज व क न सोडल ह तत्काल

या वेळ इं मजांनी दे शातील उभा आयातिन यात

त्यांच्या दे शात आप या

यापाराची एकह

यापार हःतगत केला

हं द ू पेढ

न हती. शेवटच्या

रावबाजीच्या अंत:पुरात दासी कती, त्यात बोलक कोण, व ासघातक हो यासार या कोण,
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येथपयत आप या दे शाची खडान ्खडा मा हती त्यांच्या पु याजवळ ल ÔबेटाÕमध या लेखनालयात

टपलेली असता इ लंड दे श आहे कोठे , इं मजांच रा य आहे कती, त्यांचे शऽू कोण, त्यांच बल

कती अशी घाउक मा हतीदे खील आ हांस ूत्य

पाहन
ू सांगेल असा एकह

हं द ू त्यांच्या

दे शात गेलेला न हता! ृचांची मा हती इं मज सांगेल ती आ ण इं मजांची ृच सांगेल ती. त्या
ःवाथूे रत वपयःत मा हतीवर सार िभःत!

१.१० मुक यापायी मुकुट दवडले!
एक हं द ू राघोबादादांचा वक ल कोठे एकदाचा वलायतेस जाऊन आला तो त्याच्या त्या

भयंकर जात गे याच्या पापाच ूाय

त्याला ÔयोिनूवेशÕ करवून आ ण पवतावर ल

पाहाडांच्या कडे लाटशेलगतच्या योनीसार या आकृ तीतून बाहे र येताच तो पुनीत झालास मानून
परत घे यात आल. पाप एकपट मूख आ ण त्याच ूाय

शतपट ने मूखतर! जसे हजारो

इं मज हं दःथानात
आले, तसे लाखो हं द ू यापार , सैिनक, कारःथानी युरोपभर जात-येत राहते
ु

तर काय त्यांच्या कला, त्यांचा

यापार, त्यांची िशःत, त्यांचे शोध आ हांस आत्मसात ्करता

आले नसते? काळे , बव, हं गणे असले प ट चे हं द ू राजदत
ू जर लंडन, पॅ रस, िलःबनला राहते

तर काय आमच्या यादवीचा जसा त्यांनी लाभ घेतला तसा त्यांच्या यादवीचा आ हांस घेता
आला नसता? पण आडवी आली ह ÔजातÕ ह ÔसोवळÕ - हा मुकटाÕ!

दवडले पण त्यायोगे त्याची जात गेली नाह

ा मुक यापायी मुकुट

पण जर का तो वर उ ले खले या पां य

राजासारखा लंडनवर चालून जाता तर माऽ त्याची जात िन:संशय गेली असती.

१.११ समाजाचा दे ह पोखरणार जातवेड
भारताच ःथलबल असे िनबल झाले. भारताच जलबल त्या रणतर -तीं नौसाधन, जीं
अगद

दहा या शतकापयत सागरासागरावर

हं द ू वज डोलवीत संचार कर त होतीं, तीं तर

ठारच बुडालीं; त्या महासागरावर पा यात न हे , अ हं द ू प ीयांच्या ख गाचे पा यात न हे , तर
या

हं द ू

जातवेडाच्या

सं येच्या

पळ तील

पा यात!

आजह

हे

सात

कोट

अःपृँय,

मुसलमानांच्या सं याबलाइतकच ह सं याबल, एखा ा तुटले या हाताूमाणे िनज व होऊन
पडल आहे या जातवेडाने! को यवधी हं द ू बाटले जात आहे त या जातवेडाने! हे ॄा णेतर, हे

ू
सत्यशोधक फुटन
िनघाले या जातवेडाने! ॄा णाच्या जात्यहं काराचा के हा अगद

ठक

समाचार घेताना जो ॄा णेतर सत्यशोधकपंथ समतेच्या एखा ा आचा यासह लाजवील अशा
उदा

त वांचा पुरःकार करतो, त्यातील काह लोक तेच समतेच अिध ान महार-मांग मागू

लागताच अगद मंबाजीबुवासारखे पसाळू न त्यांच्यावर लाठ घेऊन धावतात, या जातवेडामुळे!
ॄा ण मरा यांचे ॄा ण बनू पाहतात! ह जातवेड एका ॄा णाच्याच अंगी मुरलेल नसून
अॄा ण चांडालापयत उ या

हं दसमाजाच्याच
हाड मासी
ू

जात्यहं काराच्या, या जातीमत्सराच्या, जातीकलहाच्या,
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१.१२ उपे ा केली तर?
हं द ू रा ाच्या आजच्या आत्यंितक अपकषाच ह आजच जातीभेदाच वकृ त ःव प जर

एकमाऽ

कारण नसल

द दशनाव नह ःप

तर

एक

अनुपे णीय

दसून येईल आ ण

कारणांचा नायनाट कर याचा ूय

बा

कारण

आहे च

ह वर ल अत्यंत

ऽोटक

हणून अशा ःथतीत आप या अपकषाच्या त्या

करणे ह आपणां सवाचे एक अगद अवँय कत य

होऊन बसल आहे . जे हं दरा
ू ाच ःवातं य आपणांस िमळवावयाच आह ते जातीभेदाने जजर
झाले या या आप या रा पु षास जर

एक वेळ

िमळ वता आल तर

या रोगाच जोवर

िनमूलन झाल नाह तोवर एका बाजूस ते िमळ वताच पु हा गमाव याचाह पाया भरत जाणार
आहे .
परं तु जातीभेदाच्या आजच्या वकृ त आ ण घातक ःव पाचे िनमूलन कर याचा हा य

कर त असता या संःथेत जे काह गुणावह असेल तह न

न होईल अशा वषयी माऽ आपण

अथातच श यतो सावधान असले पा हजे. आज पाच हजार वष जी संःथा आप या रा ाच्या
जीवनाच्या तंतूतंतूंशी िनग डत झाली आहे , ितच्यात आजह काह एक गुणावह नाह आ ण
पूव ह काह एक गुणावह न हते असे वैतागासरशी ध न चालण अगद चुक च होईल. याःतव
या लेखमालेत आ ह

जातीभेदाच्या मुळाशी कोणतीं त व होतीं, त्यातला गुणावह भाग

कोणता, त्याची ूकृ ती कोणती आ ण
हतावह ते ते न सोडता अिन

वकृ ती कोणती आ ण कोणच्या योजनेने त्यातील

ते ते श य तो टाळता येईल

ाच यथावकाश ववेचन यो जल

आहे .
-

(केसर , द. २९११-१९३०)

***
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२ लेखांक २ रा
२.१ सनातन धम हणजे जातीभेद न हे
सवसाधारण लोकांचा, जातीभेदाची
कर यास, जो भयंकर वरोध

यंगे

ववेचून तो सुधार यास

कंवा समूळ न

ीस पडतो त्याचे मुळाशी बहधा
जातीभेद हाच सनातन धमु

िनदान सनातन धमाचा अत्यंत मह वाचा घटक- होय ह ॅांती आ ण त्यामुळेच जातीभेद न
झाला, क

सनातन

हं द ू धम न

झालाच पा हजे ह

अवाःतव भीती कळत वा नकळत

िनवसत असते. याःतव जातीभेदाचे इ ािन त्वाची सांगोपांग चचा कर याचे आधी जर ह
आमच्या हं द ू समाजात सवसाधारणपणे पसरलेली ॅांती आ ण भीती दरू करता आली तर ती

चचा पूवमहाने द ू षत हो याचा संभव पुंकळ कमी होईल; आ ण

ववेकबु

त्या चचतून

िनघणा या अप रहाय िस ा तास त ड दे यास अिधक िनभयपणे स ज होईल.

२.२ धम श दाचे अथ
एतदथ थोड यात ूथमच ह सांगून टाकण अवँय आहे क , सनातन ह वशेषण आपण
जे हा जातीभेद, वधवा ववाह, मांसाहारिनषेध कंवा अशाच इतर आचारांस

य

यो जतो ते हा त्या वेळेस त्या श दाच्या होणा या अथापासून Ôसनातन धमÕ

कर यासाठ
ा श दात

होणारा सनातन श दाचा अथ िनराळा असतो. इं लशमध या Law श दाच्या अथाचा वकास
आ ण प याय होत होत त्याला जसे िनरिनराळे अथ येत गेले तसेच धम श दाचेह पयायाने
िभ न िभ न भाव झाले. Nature Law हणजे नैसिगक धम वा गुण वा िनयम. जस पा याचा
धम िवत्व, गु त्वाकषणाचा धम
नैसिगक िनयमांच्या,
पाळणार
आ दश

हणजे िनयम (law of gravity) हा एक अथ. दसरा
ु ,

ा िनसगाच्याच मुळाशी असणारा जो िनयमांचा िनयम आ ण तो

कंवा त्यालाह क ात ठे वणार जी श
चा शोध, वचार,

ान

यात केले जाते,

कंवा

या श

त्या आ दिनयमाचा आ ण

याने संपा दल जाते, तोह धमच; पण तेथे

त्याचा अथ त व ान असा होता. त्या आद श
मनुंयाच

ा

च्या आ ण आद िनयमाच्या ूकाशात

येय ठरवून त्याच्या ूा ीःतव मनुंयाने आपली ऐ हक आ ण पारलौ कक याऽा

कशी करावी याच ववरण करणारा तोह धमच. पण तेथे त्याचा अथ पंथ, माग, (A religion,
a Sect, a School) असा काह सा होतो. त्या सामा य आ ण ूमुख िनयमांचा आ ण
िस ा तांचा िनवाह करताना जीवनातील नाना ूसंगांचे आ ण संबंधाचे वषयी जे अनेक
उपिनयम केले जातात तोह धमच. पण तेथे त्याचा अथ कमकांड, वधी, आचार (Religious
rites, Religious laws) असा होते. बायबलम ये जे हा

हणून The law, the book of the law

श द येतो तेथे law चा अथ हाच असतो. पुढे या ई रकृ त
ईशूे षतांनी घालून दले या

हणून समज या जाणा या कंवा

हणून मान या जाणा या धमिनयमांवाचून अंशत: तर ःवतंऽ

असणा या आ ण सापे त: अिधक प रवतनशील ठरणा या मनुंयकृ त िनयमांचा उ लेख करावा
लागतो ते हा त्यांनाह धम-law हटले जाते. पण त्याचा तेथे िनबध (कायदा) Political laws
असा अथ होतो. धम श दाच्या या िभ न िभ न अथातील फरक
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धम

हणजेच जातीधम आ ण जातीधम

उत्प न होतो.

हणजे सनातन धम असा समजुतीचा घोटाळा

२.३ धम आ ण आचार
परं तु जे हा आचारधम श दास सनातन ह वशेषण लावतो, ते हा त्याचा अथ ई र, जीव

आ ण जगत ्यांच्या ःव पा वषयी आ ण संबंधा वषयी

िस ा त, त व ान असा असतो. कारण आ दश

ववरण करणार शा

आ ण त्यांच

च ःव प, जगताच आ दकारण आ ण

आद िनयम हे माऽ खरोखरच सनातन, शा त आ ण ऽकालाबािधत आहे त. भगव गीतेत कंवा
उपिनषदांत या वषयीचे जे िस ा त ूकट केले आहे त ते काय ते सनातन असू शकतील.
कारण जगताच आ दकारण आ ण त्याची इच्छा वा श
बाहे रची गो
जात जर न

ह बदलण ह

मनुंयश

च्या

आहे . ते जे आहे त ते आहे त, आ ण ते तसेच िनरवधी राहणार. मनुंय जातची
झाली तर ते न

होणार नाह त. मनुंय तर काय, पण ह उभी पृ वीची पृ वी

जर एखा ा आडदांड धूमकेतूने आप या जळत्या दाढांत एखा ा सुपार सारखी कडकड दळू न
िगळू न टाकली तर ह त्या महान ्धमाचे अ ःत वास रे सभरह ध का लागणारा नसून उलट ती
घटना त्याच्या त्या सनातन अ ःत वाची आणखी एक सा च होईल. याःतव धमाच्या

ा

अथासच काय ते सनातन हे वशेषण यथाथाने आ ण साक याने लागू शकते. अथातच

याच

जी वत अत्यंत अशा त आहे त्या मनुंयजातीच्या जी वतावरच अवलंबून असणा या,

यांची

प आ ण रं ग त्या अत्यंत अशा त अशा मनुंयजातीच्या अ पकालीन इितहासातह अनेकवार
बदललेली धादांत

दसत आहे त,

या जवळजवळ मनुंयिनिमत, कृ ऽम आ ण मनुंयाच्या

इच्छे सरशी भंग पावणा या आहे त, त्या जातीभेद
अशा संःथांना आपण जे हा धम

हणून

कंवा अःपृँयता

कंवा वणाौम

हणतो ते हा त्या धमास त्या अथ

यवःथा
सनातन,

शा त, अन र ह वशेषण लावण के हाह संपूणतया अ वथक होणार नसते. कारण तेथे धम
श दाचा अथ आचार असा असतो. ऽकालाबािधत आद त वाचे आद िनयम असा तेथे अथ
नसतो. आचार मनुंयूीत्यथ आ ण मनुंयकृ तच अस याने ते न र आ ण अशा त असलेच
पा हजेत, आ ण

हणूनच नुसता जातीभेद तर काय पण उभे जुन कमकांडच कमकांड जर

बदलल गेल तर सनातन धम बुडण श य नाह . सनातन धम बुड वण मूठभर सुधारकांच्या
तर काय; पण मनुंयाजातीच्याह हातच नाह . ूत्य

दे वाच्या हातच आहे क ं नाह याचीह

वानवाच आहे !
आ ण हा व ाचा जो सनातन धम त्यालाच आ ह

हं द ू लोक सनातन धम

हणतो.

आ ह त्याचेच अनुयायी आहोत क जो ूलयानंतर असतो, िन जो ूभवापूव ह असतो. जो
ऽैगु य वषय वेदांच्या पलीकडच्या िन ैगु य ूदे शासह Ô व तो वृत्वा अत्यित
आ हां

हं दंच
ू ा सनातन धम होय! बाक

सगळे आचार, मनुंय-सापे

शांगुलम ्Õ तो

धम, मनुंयाच्या

धारणाथ योजले या यु त्या होत. ते धारण जोपयत त्यांच्या योगे होईल तोपयत ते धम-ते
आचार आ ह पाळू , नाह तर बदलू, नाह तर बुडवू, नाह तर नवे ःथापू. त्यांच्या बदल याने वा
बुडव याने तो आ हां हं दंच
ू ा सनातन धम बदलेल वा बुडेल ह भीती आ हांस ऽकालीह ःपश

क

शकत नाह .
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धमाचीं जी मूलत व आहे त ती ःवभावत:च सनातन आहे त. जे आचार आहे त तो
आचारधम ःवभावत:च प रवतनशील आहे - असलाच पा हजे, कारणन ह सव हत: क

दाचार: संूवतते ।

तेनैवा य: ूभवित सोऽपरो बा यते पुन: ।
आज जातीभेदाच्या आचारास आ ह

बदलू पाहतो. असा आचार बदल याचा

हं द ू

समाजावर हा काह प हलाच ूसंग आलेला नाह . तसे असते तर सनातन धमास ध का
लागतो क ं काय ह शंका काह तर
गेले आ ण
नुसत्या

वचाराह ठरती. पण असे शेकडो ूसंग आजवर येऊन

विचत ् हणूनच हं दसमाज
जवंतच्या जवंत आहे . इतर सव गो ी सोड या तर
ू

एक या

Ôकिलव यÕ ूकरणाचा

उ लेखदे खील

ह िस

कर यास

पुरेसा

आहे .

सं यासासारखे, िनयोगासारखे आप या पूवयुगातील आचारधमाचे अत्यंत मह वाचे अंगभूत
असलेले आचार एका
कर याचे

काय

ोकाच्या फट यासरशी या युगात व य ठर वले, कारण समाजाच धारण

त्यांच्याकडन
ू

बदलले या

प र ःथतीत

ःमृतीकारांस वाटल. पण त्यायोगे सनातन धम बुडाला

यापुढे

होण

हणून सनातन

श य

नाह ,

असे

हण वणा यांना दे खील

वाटत नाह . उलट हे किलव यच सनातन धमाच्या मु याचारातील एक सनातन आचार
हणून समजतात. वाःत वक पाहता चातुव य हा सनातन धम आहे
त्या चातुव याचा जवळजवळ उच्छे द क न टाकणा या

हणून

हणणारे लोकच

ा जातीभेदाचे क टर शऽू असावयास

पा हजेत. पण आ य असे क , हे लोक चातुव यास आ ण जातीभेदास दोघांसह सनातन धम
समजतात. आ ण जातीभेदाच्या आजच्या अत्यंत
सनातन धम बुडेल

हणून, उचलून ध

वकृ त ःव पासह

ते पालटल असता

पाहतात या घोटा याच कारण धम आ ण आचार

यांतील आरं भी दाख वलेला फरक ल ात न येण ह होय. चातुव य काय आ ण जातीभेद काय
दोनह

आचार आहे त. सनातन धम न हत. चातुव याच्या आचारात आकाशपाताळचा भेद

होऊन जातीभेदाचा आचार चालू झाला; त्यामुळे जसा सनातन धम बुडाला नाह
जातीभेदाच ह आजच वकृ त

प न

तसाच

के यानेह खरा सनातन धम, ते ई रजीव-जगत ्यांच्या

ःव पाचे आ ण आद त वाचे आ ण िनयमाचे सत्य िस ा त बुडू शकणार नाह .

२.४ जातीभेद हा चातुव याचा उच्छे द आहे !
ह

वर

सांिगतलेल

लेखमालेच्या मु य
ववरणा व

वधान

जातीभेदाच्या

वषयाच्या उपबमातच

इ ािन तेची

मीमांसा

कर याच्या

ूःतुत

कंिचत ् वशद क न सांिगतले असता पुढ ल

वाचकांच्या मनात असू शकणा या आणखी एका द ू षत पूवमहाचा आ ण

पूवभयाचा िनरास होणारा अस यामुळे चातुव यात आ ण जातीभेदात जे महदं तर आहे त्याची
आणखी थोड फोड केली पा हजे. चातुव य
सृ

हणजे चार वण. त चातुव य गुणकम वभागश:

केलेले, ज मजात न हे . कारण सृ म ्पदाचा संबंध चातुव य श दाशी आहे . Ôचातुव य मया

सृ म ्Õ

हणजे मी चातुव य ह संःथा उत्प न केली. त्यात गुणधमाूमाणे लोकांस ज म दे तो

आ ण तोह वंशपरं परा दे त राहतो या अथाचा मागमूसह त्या
केसर

िन ेप (Trust) उत्प न केला. असे

हणताना त्यातील

(Board of trustees) त्यांनी ज मजात उत्प न केले
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ोकात नाह . लोकमा यांनी
व ःत मंडळाचे मंडळह

कंवा वंशपरं परा नेमून

दल असा
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लवलेशह अथ िनघत नाह . उलट ूत्येकजण Ôज मना जायते शूि:Õ- ज मत: केवळ शूिच
असतो, पुढे संःकारा दकांनी
परं तु तोह वाद
मग

जत्वा दक अिधकार पावतो असे ःमृतीकार ःप पणे सांगतातच.

णभर बाजूला ठे वून मा य केले क चार वण

हं द ू समाजात चातुव य तेवढे आ ह

पाळू , ूःथापू असे

हणून कोणी राहतच नाह !
हणणारे माझे सनातन

धमािभमानी बंधू सात कोट अःपृँय हं दंन
ू ा एकदम शूिांचे तर अिधकार दे ऊन टाक यास
आहे त का? - Ôॄा ण:

िस

ऽयी वैँय:ऽयो वणा:

जातय: । चतुथरे कजातीःतु शूिो

ना ःत तु पंचम: ।।Õ अशीं पुरातन वचन आहे तच. मग हा पंचम वग साफ मोडण ह
चातुव याचा अिभमान बाळगणा यांच कत य नाह
जातीभेदाने

काय? िनदान एवढ जर

होईल तर

हं द ू रा ाची चाल वलेली हानी फारच मो या ूमाणात भ न िनघेल. परं तु

अःपृँयता ठे वलीच पा हजे. सात कोट

हं दंस
ू ,

लेच्छांना आ ह वाग वतो त्याह पे ा नीचंतर

प तीने, वाग वलच पा हजे! जो हात कु याच्या ःपशाने वटाळत नाह तो हात आंबेडकरांच्या
सार या शुिचभूत व ानाच्या ःपशाने वटाळतो असे

हणून जे हा पंचमवग िनमाण क न

चातुव यास हरताळ फासतात तेच चातुव याच सरं क

हणून िमरवतात आ ण जे आ ह त्या

पंचम वणास न जुमानता अःपृँयता न

चातुव यात समा व

हं दंू
ू माणे

क न घेतो आ ण ते चातुव य त्या ूमाणात तर पुन: ूःथा पत क

पाहतो त्या आ हांसच चातुव याचे
पाखंड

क न आमच्या सात कोट धमबंधूंना

े े, चातुव य बुडवून सनातन धम बुड व यास िनघालेले

हणून संबोिधतात! हा केवढा मित वॅम आहे ! तीह गो

णभर बाजूस ठे वू. चार वण

हे ज मजात होते, ह जसे वर वादासाठ गृह त धरले, तसेच हह गृह त ध

क , हा पंचम

वण- हे को यवधी अःपृँयह - चातुव याच्या संःथेस ध न आहे त. पण िनदान ते जे मु य
चार वण ॄा ण,

ऽय, वैँय, शूि हे तर चारच होते ना? ज मजात का होईनात पण हं द ू

समाजाचे हे चारच वभाग काय ते होते ना?

त्यांच्या परःपरांम ये ववाहाद होत ह गो
ःमात यवःथेनेच िस

होत असता तीह गो

पतृसाव य, मातृसाव य इत्याद आचारांच्या
डो याआड क न नुसते इतक तर खर ना क

चार वभागातील ूत्येकात तर बेट बंद आ ण रोट बंद न हती? सव ॄा ण एकऽ बसू शकत,
आपसांत ववाह कर त. पण या जातीभेदाची आजची ःथती काय आहे ? एका ॄा णात शेकडो
जाती,

ऽयात शेकडो जाती, वैँयांत शेकडो जाती. शूिांत तर हजारो जाती, पंथ ितत या
यवसाय ितत या जाती. पाप ितत या जाती. अ न ितत या

जाती. ूांत ितत या जाती.

जाती आहे त! िनदान

या आहे त त्यांच समथन

या त वांनी केले जाते त्या त वांनुसार

ितत या असावयास पा हजेत. त्या सव बेट बंद

के या या जातीभेदाने! या चातुव यात

बेट बंद होती असे गृह त धरल तर रोट बंद न हतीच न हती. राम िभ लणीचीं बोर खात,
कृ ंण दासीपुऽाच्या घर क यांचा भात खात, ॄा ण ऋषी िौपद च्या ःथालीतील भाजी खात,
आ ण सूऽकार Ôशूिा: पाककतार: ःयु:Õ

हणून आ ा दे त. पण भागाचे वभाग, वभागाचीं

शकल, शकलांचे राईराईएवढे तुकडे रोट बंद, लोट बंद, बेट बंद, संबंधशू य, सहानुभूितशू य
तुकडे तुकडे क न टाकले या जातीभेदाने! आ ण अशा या जातीभेदाच पालन कर यात आ ह
चातुव याचच प रपालन कर त आहोत असे आ ह समजतो! खरोखरच चातुव याचा आ ण
त्यासच जर सनातन धम

हणावयाचा असेल तर सनातन धमाचा - जर कोणी क टर शऽू
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असेल तर तो जातीभेदाच िनमूलन क

िनघालेला सुधारक नसून जातीभेदासह

हणून उचलून धरणारा Ôसनातन धमािभमानीचÕ होय.

-

(केसर ,

सनातन
दनांक

२-१२-१९३०)

***
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३ लेखांक ३ रा
३.१ चार वणाच्या चार हजार जाती!
ह

वर व णलेली

ःथती जर कोणास अस

अितशया

वाटत असेल तर त्याने

जातीभेदाच्या आजच्या अगद नाकारताच न येणा या वःतु ःथतीच नुसते खालील को क तर
एकदा वचारपूवक पाहाव.

उडालीं आहे त त्यांपैक

या त वानु प आ ण कारणानु प आप या हं द ू समाजाचीं शकल

द दशनापुरताच काह ंचा उ लेख खाली कर त आहो. त्याव न पूव च्या

केवळ चार कंवा फार तर पाच वगाचे आ ण जातींचे आज हजारो वण आ ण जाती कशा
झाले या आहे त, जर तो पूव चा जातीभेद सनातन धम असेल तर हा आजचा जातीभेद त्या
सनातन धमाचा

कती बीभत्स

हणजे कसा Ôवदतो

वपयास झाला आहे आ ण त्यासह

सनातन धम मानण

याघात:Õ होणारा आहे ह श य िततक वशद के यासारखे होईल. हं द ू

रा ाचे मु य चार तुकडे

या क पनेने पाडले ितचा वग प ह याने उ ले ख यासाठ

त्या

जातीभेदास (१) वण विश

जातीभेद

हणू - ॄा ण,

ऽय, वैँय, शूि, फार तर पाचवा पंचम वा

अितशूि. पण या चार वणाच्या अ ःतत्वा वषयी आ ण
एकवा यता नाह . Ôकलावा
मूळ च अ ःतत्वात नाह त

तयो:

ःथती:Õ

भेदात पुन:

(२) ूांत विश

हणून एक बाजूस

ऽय वैँय वण स या

हणून काह मानतात. तर छऽपती िशवाजीपासून तो सोमवंशीय

महारसंघापयत इतर अनेक जाती आ ण
वण विश

यवःथे वषयीह आज तर मुळ च

य

आपल

ऽयत्व ःथापन करतात. या मु य

याने उपभेद झाले तो दसरा
ु

जातीभेद - एका ॄा णात पंजाबी ॄा ण, मैिथली ॄा ण, महारा ीय

ॄा ण, एका महारा ीयात पुन: क हाडे , पळशे, दे व खे, दे शःथ, कोकणःथ, गौड, िा वड,
गोवधन. इकडच्या सारःवतांची ितकडच्या सारःवतांशी रोट बंद , बेट बंद , तीच

ःथती

ऽयांची, तीच वैँयांची, तीच शूिांची, कोकणःथ वैँय िनराळे , दे शःथ िनराळे . कोकणःथ
कासार िनराळे , दे शःथ िनराळे , कोकणःथ कुणबी िनराळे , दे शःथ िनराळे . फार काय महार,
चांभार, ड ब यांच्यातह पंजाब वा बंगाल वा मिास वा कोकण वा दे श अशी िभ नता आ ण ती
रोट बंद , बेट बंद

उन लं य तटांनी िचरे बंद क न टाकलेली! हरे ळ

चांभार आ ण दाभोळ

चांभार यांच्यातह रोट बंद -बंद ची अनु लं य िचरे बंद , त्यांत पु हा (३) पंथ विश

जातीभेद - वण एकच ॄा ण; ूांत एकच, उदाहरणाथ, बंगाल पण एक

वैंणव, दसरा
ॄा हो, ितसरा शैव तर चौथा शा ! वण एकच वैँय; ूांत एकच, गुजरात वा
ु

महारा

वा कनाटक वा मिास या पंजाब, पण एक जैन वैँय तर दसरा
वैंणव वैँय तर
ु

ितसरा िलंगायत. रोट बंद , बेट बंद िचरे बंद! बौ , जैन, वैंणव, शीख, िलंगायत, महानुभाव,
मातंगी, राधाःवामी, ॄा ो जो जो पंथ िनघे त्याची त्याची प हली मह वाकां ा ह क , त्यांचा
पंथ

या समाजाचा एक सलग अवयव होता त्यापासून रोट बेट बंद च्या दोहाती तरवार ंनी साफ

कापून िनराळा फेकला जावा. आ ण नवीन पंथांनी जर कोठे ह िस
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तर जु या ÔसनातनींÕनी ब हंकाराची ितसर तरवार आपण होऊन हाणून तो अवयव मु य
दे हापासून तोडन
ू टाकावा. पण अशा र तीने तो व च्छ न अवयव आ ण हा व च्छ न दे ह
दोघेह ं घायाळ होऊन दोघांचीह जीवनश
वण, ूांत, पंथ विश
(४)

ीणतर झा याची जाणीव एकासह येईना. या

भेदांसहच या ितघांहू न हानीकारक असा एक जो चौथा -

यवसाय विश

जातीभेद - त्याची धाड कोसळली. या

यवसाय विश

जातीभेदाने

तर केवळ कहर उडवून दला. वणाूमाणे हं द ू रा ाचा कमीत कमी नऊ-दहा कोट ंचा शूि गट

तर एक असावयास पा हजे होता. पण ददवास
ते न साहन
ु
ू त्याच गटाचे

कमिन

यवसाय विश ,

जातीभेदाने तुकडे तुकडे पाडन
ू टाकले. या एका शूि वणाच्या ूांताूमाणे िनरिनरा या

जाती झा याच होत्या. पंथाूमाणे त्यातह पुन: वभाग झाले. तांबट, कासार, कुणबी, माळ ,
हावी, धोबी, वणकर, लोहार, सुतार, रं गार , िशंपी कोण कोण

हणून सांगाव! आ ण त्या

जाती केवळ दकानापु
रत्या न हत तर ज मोज म, वंशपरं परा, रोट बंद, बेट बंद, िचरे बंद! बर,
ु

मु य मु य

यवसायपुरत्याह न हे त तर एका मु य

यवसायाची अशी ःवतंऽ जात तशीच

आ ण त्याच त वाने आ ण बमाने त्या यवसायाच्या उपांगाच्याह ितत याच रोट बंद, बेट बंद
िनरा या जाती! केवळ उदाहरणाथ, कटक ूांतातील कुंभाराची जात पाहा. त्यात काह बसून
चाक

फर वतात आ ण लहान मडक

करतात तर काह

उ याने चाक

फर वतात आ ण

मोठालीं मातीचीं भांड ं करतात. झाले, या फरकासरशी त्यांच्या दोन िभ न िभ न जाती झा या

आ ण जाती

हणजे ज मजात, बेट बंद, संबंध साफ तुटलेला. काह गवळ कच्च्या दधापासू
न
ु

लोणी काढू लागताच त्यांची ःवतंऽ जात होऊन, तापले या दधाच्या
लो यास काढणा या
ु

सनातन गव याशी त्यांच्या बेट यवहार बंद! एक को याची जात आहे . ितच्यात जे कोळ
उजवीकडन
डावीकडे त्याच जाळ
ू

वणतात त्यांची जात जे डावीकडन
उजवीकडे
ू

वणतात

त्यांच्या जातीहन
ू िभ न झाली. बेट बंद िभ न झाली!!!

हा सव ॄ घोटाळाह जर कोणास सनातन धमाचा केवळ आधार आ ण वकास आहे असे
खरोखरच वाटत असेल तर त्यांनी सुसंगतपणासाठ तर ते सनातनत्व आज िनमाण होत
असले या न या जातींनाह लागू क न सनातनी धमाची बाजू अिधक उ

वल करावी! नुसत्या

लेखणीने िल हणा या ॄा णाची एक जात क न टं कलेखकाने (Typewriter) िल हणा या
ॄा णांची दसर
ु

जात करावी आ ण जात

हणजे अथातच बेट बंद, रोट बंद, िचरे बंद!

Ôआगगाड Õय ॄा णांची एक जात आ ण Ôमोटार Õय ॄा णांची दसर
ु .
पाती वःत याने ँमौू क न, नवीन

हा यांतह जु या ःथर-

वलायती वःत याने आ ण केशकतक यंऽाने ँमौू

करणारांची दसर
जात करावी!
ु
जाता जाता ह लगेच सांगून टाकतो क वर ल छे दकात (पॅ रमाफात) आ ह
जातीस शूि

हणून उ ले खल ते केवळ जु या धममातड य परं परे ची भाषा अनुवादन
ू होय.

त्यांच्यातील काह ःवत:स
तर

या अनेक

ऽय मानीत आहे त आ ण ते सव िनभळ ॄा ण

हणवू लागले

आमची त्यास हरकत नाह . कारण गुणावाचून नुसत्या बापाचे विश याने कोणासह

ॄा ण वा शूि
ॄा ण

हणून आ ह मानीत नाह . आ ण ते ते गुण असतील तर भं याच्या मुलासह

हण यास आ ह

िस

आहोत. कमा वषयी तर सव कम समाजधारणाथ अवँय

अस याने आ हांस स माननीयच वाटतात. आप या या हं द ू रा ाच्या वरा
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आडवे असे शतधा तुकडे पाडनह
समाधान न पाव याने या भेदासुराने पुन: त्यावर ितरकस
ू
वार कर यास जो ूारं भ केला आहे तो पाचवा (५) आहार विश

जातीभेद - होय. वण, ूांत, पंथ,

यवसाय एक, पण शाकाहार त्यांची

एक जात; मांसाहार करतात त्यांची दसर
ु ! मग त्या मांसाहार य कुटंु बात कोणी शाकाहार केला
तर त्यांची एकदा जी ज मजात जात िभ न झाली ती वंशपरं परा िभ नच राहणार . मांसाहार

ॄा ण, शाकाहार ॄा ण, मांसाहार आय, शाकाहार आय. पुन: मांसाहारातह मासे खाणा या
ॄा णांची एक जात तर क बड खाणा यांची दसर
ु , बोकड खाणा यांची ितसर ! त्याच बमाने

आ ण त वाने कांदे खाणा या सुनेची एक, बटाटे खाणा या सासूची दसर
ु

आ ण लसूण

खाणा या मुलाची ितसर झाली नाह एवढच सुदैव! आप या इकडच्या ॄा णाचे िश यावर
आपण काकड ची फोड जशी अगद िनंपाप सरळपणे ठे वतो तशी बंगाली ॄा णाचे िश यावर
एक लांब मासळ ची फोड िनंपाप सरळपणे ठे वली जाते; पण ःवयं Ô वंणुना धृित वमह:Õ
अशा मत्ःयास खाण ह महत्पाप समजणारा कनोजी ॄा ण त्यापासून उ े जत होत्साता त्या
मत्ःयाहार ॄा णाच्या जातीशी रोट बंद संबंध तोडन
ू केवळ बक याच मांस तेवढ वै दक धम

हणून ःवीकारतो. पण या सव भेदोत्पादक त वावरह अगद कड करणारा जातीभेदाचा ूकार

अजून उरलाच आहे . तो
(६) संकर विश

हणजे -

लहर ने एखा ा

जातीभेद - िनसगाच्या व

ीला आप या पोट साप

उपजलेला पाहताच जस त्या आप या अपत्याचच आप या शऽूहू नह भय वाटते तसे
ःमृतींनी या संकर विश

जातीभेदास ज म

या

दला त्या ःमृतीदे खील या ःवत:च्या भेसरू

ूसवास पाहन
थरथर कापू लाग या! मूळ चार वणर;् त्यांचे अनुलोम-ूितलोम प तीचे
ू

प ह या ूतीचे संकर त्यांनी कसेबसे मोजून त्यांस नावह शोधून काढलीं. ॄा ण
यांच्या संकराने चंडाल झाला. पुन: चंडालपु ष आ ण ॄा ण
पुन: अितचंडाल पु ष आ ण ॄा ण

ी-शूिपु ष

ी यांपासून अितचंडाल झाला.

ी यांचा संकर - त्यांचा त्यांचा पुन: संकर, त्यांचा पुन:

संकर; अित- अित- अित चंडाल! पण पुन: संकर आहे च! ह अनंत भेद, नुसते ॄा ण
ूितलोमाचे! िततकेच ÔअनंतÕ

ऽय ूितलोमाचे, िततकेच वैँय ूितलोमाचे, िततकेच शूि

ूितलोमाचे, त्यांत जर का या एका ÔअनंताचÕ पुन: दस
ु या, ितस या चौ या, ÔअनंताशीÕ

झालेले ूितलोमी संकर धरले, त्यात जर का अनुलोमी संकराचे िततकेच ÔअनंतÕ िमळ वले तर

नुसती चार वणाच्या या संकराच्या सं येचह मापन ःवत: अंकग णताच्याच आवा याबाहे रच
होईल ! त्यांत त्या वणाच्या नंतर उत्प न झाले या

यवसाया दक वर ल जातींचे परःपर

संकर िमळ वले तर मनुंय सं येहू नह ह मनुंयाच्या जातींची का पिनक सं या अनंत पट ंनी

भ

लागेल! हा

वचार करता करता हात टे कून ःवत: ःमृतीच

हणतात क संकरोत्प न

जातींची Ôसं या ना ःत! सं या ना ःत! सं या ना ःत!Õ सुदैव एवढच क अशी ह
अनवःथा केवळ ःमृतीकारांच्या क पनेतच तरं गत रा हली आ ण

यवःथेची

यवहारात िततक

उत

शकली नाह .
तर ूःतुतच्या जातीभेदाच्या मुळाशी असले या भेदत वांपैक अगद ूिस , ूमुख आ ण
ूचिलत अशी द दशनापुरती ह ं वण, ूांत, पंथ,
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सांिगतली. त्याहन
ू जातीभेदाचे पाप विश
वंश विश

जातीभेद-जस महापाप करणा या ब हंकृ तांची जात-

जातीभेद-जसे य , र , पशाच्च, इत्याद अवांतर ूकार सोडू नच दले आहे त:

जातीभेदाच्या ूःतुतच्या ःव पाची ह

यच्चयावत

हं द ू बंधूंना अशी सामह

जातीभेद मूत मान ्उच्छे द आहे .

अशी भेसूर

आमच्या

वनंती करतो क , पूव च्या चातुव याचा हा ूःतुतचा

हणून आ ह जे

त्यांनी एकदा तर ल पूवक िनर

परे खा आहे . आ ह

हणतो ते कां, ह समज यास या

परे खेच

ण करावे. आप या रा दे हाचे हे रोट बंद,बेट बंद, तटबंद असे

सहॐश: तुकडे पाडणारा हा जातीभेद; ह चातुव याची मारक वकृ ती-हा सामा जक
अशाचा असाच भरभराटू दे ण ह आप या रा ीय श
खरोखरच वाटते का? नसेल तर बा

श

यरोग-

स पोषकच आहे असे आपणशंस अजूनह

ंनी आ ण संकटांनी आप या पायांत आधीच

परवशतेच्या अवजड बे या ठोक या आहे त त्यांचे जोड सच

या

ा ज मजात बेट बंद-रोट बंद-

तटबंद च्या जातीभेदाच्या आपणच होऊन ठोकले या बे याह आपली ूगती अिधक च अव
कर त नाह त का? आपणांस अिधकच पंगू कर त नाह त का? मग
त डण, ते काम तर सवःवी केवळ कत य नाह का? त्या बा
असताच आ ण त ड यासाठ च जर

ा बे या तर तत्काळ
संकटाच्या बे या त ड त

ा ःवत:च ठोकले या बे या, ह ःवत:च ग यात बांधून

घेतलेली भयंकर ध ड, आपण तोडन
ू फोडन
ू टाकून दली, तर आपल हं द ू रा , ह आपली हं द ू

जाती, या वा अंतगत यादवीच्या आ ण

याच्या कचा यातून त्या ूमाणात तर मु

जगातील इतर संघ टत जातीच्या आ ण रा ाच्या धकाधक च्या रणघाईत
आ ण चढाव कर यास अिधक श

होऊन

टकाव धर यास

होणार नाह का?
- (केसर , द. ९-१२-१९३०)

***
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४ लेखांक ४ था
४.१

ा आप ीवर उपाय काय?
जातीभेदाच्या

ा ज मजात बे या त ड याने जर ह

हं द ू जाती अंशत: तर , पराबमशाली

बनले या अ हं द ू िन आबमणशील वप ांशी त ड दे यास अिधक समथ होणार असेल तर हा

ज मजात जातीभदे तोड याचा मु य उपाय कोणता? आमच्या मते तो उपाय एका सुऽात

सांगावयाचा

हणजे, केवळ कृ ऽम संकेताने मानले या या Ôज मजात जातीभेदाच्या उच्छे द

आ ण गुणजात जातीभेदाचा उ ार, हाच होय. कारण हा ज मजात जातीभेद मुळ ज मजात
नाह च. तो एका भावनेचा, वेडगळपणाचा खेळ आहे . तेवढ ं भावना बदलली क , हा पवतूाय
दसणारा डोलारा आपण होऊन खाली कोसळ यावाचून राहणार नाह .

४ .२

हा काह मूठभर ॄा णांचा कट न हे
परं तु ह भावना बदलताना आपण ूथम ह

पाच द ु

यानात धरल पा हजे क , ती को या चार-

वा कु टल माणसांनी वा को या एका वगाने आपली तुंबड भर यासाठ जाणून-बुजून

योजलेली एक लबाड यु

आहे असे मुळ च नाह . को या एका द ु

लुबाड यासाठ हा जातीभेदाचा गु
त्यांच्या दोन-चार

ोकजालांत प

दवशी, सव जगास

कट केला आ ण सव जगाच्या प यानु- प यांच्या माना
या जखडन
टाक या, असे घडण ह
ू

िततकच असे समजण ह मूखपणाच होय. केवळ ॄा णांचीच ह

जतके अश य

लृ ी असती तर ौीराम

आ ण ौीकृ ंण हे तर ॄा ण न हते ना? मग त्यांनी तेच चातुव य का उचलुन धरल? जर
हणाल क ,

ऽया दक वग

बचारे भोळसर

ौीकृ ंण का भोळा होता? का समुिगु

हणून सहज ॄा णी का यात फसले तर -

भोळा होता? का िशवाजी भोळा होता? मी कोणास

सांिगतल क , Ôटाक उड या व हर त िन दे जीव क झालासच तू मु !Õ तर ते सांगणारा मी
जतका लुच्चा िततकाच त्याूमाणे डब
ु दशी उड घेऊन मरणाराह मूख! मग ॄा णाचे पदर

लुच्चेिगर चा दोष जर बांधावयाचा तर आप या सूय-चंि वंशातील सहॐावधी राजष च्या

परं परे स मूखात काढ यास आपणांस िस
आण

ूत्य

क णकिशंय

हावयास नको काय? तो कावेबाजांचीह कावेबाज

दय
ु धनाचीह

कणीक

ितंबवणारा

ौीकृ ंण

उत्पादकत्व ःवत:कडे च अस याच सांगतो. आ ण ःवत: मनू कोण?

तर

चातुव याच

ऽय! अस या कुशाम

राजष च्या ख गाची आ ण बु ची धार भटांच्या कुशाच्या अमापुढे बोथट झाली असे
भटांस अपशकून कर यासाठ आपण आप याच वणाच्या पु षौे

हणताना

पूवजांच्या थोरवीची नाक

कापीत आहोत ह अशा आ ेपकांच्या ल ात कस येत नाह याच राहन
ू राहन
ू आ य वाटते.

४.३ कंवा हा ॄा णजातीभेदाची क पना

ऽयांचा संयु
हणा, कावा

कटह न हे

हणा, ॄा णांनीच केला असेह

णभर मािनले तर

ॄा ण या अफाट हं द ू समाजात के हाह मूठभर अस याने त्या मूठभरांच्या श दास िनबधाचे
(काय ाच) कतुम ्अकतुम ्साम य दे णार राज श
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- ती कोणाची होती?

ऽयांचीच! बर, ॄा णांचा श द आ ण

संयोगामुळेच जातीभेदाची ूथा द घायुषत्व पावली

ऽयांची श

हणून ितचा सव दोष ॄ

, याच्या

ऽांवरच आहे

हणून वैँयास वा शूिासह कानावर हात ठे वून आपले िनद षत्व ःथापता येण श य

असे

नाह . कारण

या

या काळ तो ॄा णाचा श द आ ण

ऽयांची श

िनमा यवत ् झाली -

जशी या आजच्या काळ - त्या काळ ह वैँय, शूि तर काय पण अितशूिह आपआप या
जातीस जे कवटाळू न बसत आले आहे त ते कां? ते ॄा णांच्या श दाक रता न हे त,
श

ऽयांच्या

क रता न हे त, तर अथातच ःवत:च्याच इच्छे क रता होत! जातीभेदाच्या ूथेने ूत्येक

जातीस आप या खालच्या जातीवर वचःव गाज व याची संधी अनायासच िमळत अस याने ती
ूथा सवासच त्या त्या थो याबहत
ु ूमाणात हवीशी वाटली
हणून कोणी

कतीह

धडपड केली तर

हणून आपली जाती सवौे

जातीभेदाचच िनमूलन कर यास कोणीह

न हते; तर उलट आप या जात्यहं काराच ःतोम माज व यातच त्या संःथेचा

याने त्याने

याने त्याने या वा त्या ूमाणात उचलूनच

उपयोग केला आ ण त्या उपयु तेक रता ितला
धरल ह खर वःतु ःथती आहे . ूत्य

इच्छ त

बु कालातह जातीभेद चुक चा आहे असे न

जातीौे त्वाचा, अमवणाचा, मान हा ॄा णांचा नसून

हणता

ऽयांचा आहे एवढाच वाद

कत्येत

िलखाणात घातलेला आढळतो. ते हा आजवर जातीभेदाच्या ूःतुतच्या अत्यं◌ंत

वकृ त

ःव पाने आप या हं द ू रा ाची अत्यंत भयंकर हानी होत असेल तर ज मजात जातीभेदाच्या
त्या हानीचा दोष हा कोणाह एका वणाचे वा

य

चे माथी मार यापे ा त्या दोषाचे वाटे कर

आपण आॄा णचंडाल सव जाती, सव वण, सव य

आहोत असेच मानण यो य आ ण इ

होणार आहे . जातीभेदाने जे क याण पूव िन आज होत असेल वा झाले असेल त्याच ौेयह
आपणां सवाच आहे . आ ण आपण सवानी िमळू नच ती संःथा जर आज टकवून धरली असेल,
ितच्यापासून लाभापे ा आप या हं द ू जातीची हानी जर शतपट ंने अिधक होत असेल, तर तो

दोष सुधा न वा साफ उखडन
टाकावयाचा असेल तर तो य
ू

करणे ह कत यह आपणां

सवाचच आहे . ते उ रदाियत्व (जबाबदार ) आपणां सवावर पडत आहे . एकमेकांच्या डो यावर
चढ याचे ल ठाल ठ त आपणां सवासच

ा सहॐबाहभे
ु दासुराने अधोगतीच्या गतत ढकलल.

आता तीतून वर ये यासाठ मागील उखा यापाखा या काढ त न बसता एकमेकांस हातभार
दे ऊन

ू चारह बाजूंनी त्यावर घावामागे
ा भेदासुराच्या िनदालनाथ आपण सवानीच एकवटन

घाव घातला पा हजे आ ण त्या वेळ हे ह

यानात ध रले पा हजे क , चातुव याचा

कंवा

जाती-भेदाचाह ूादभाव
आ ण ूाब य ह मूलत: समाजधारणेच्या स बु नेच ूे रत झालेल
ु

असून त्या पूवपु याईचे जोरावरच त्या संःथेत आजपयत इतका िचवट
आहे .

जवंतपणा रा हला

जोवर ितच्यापासून होणा या हानीपे ा समाजाचा एकंदर त लाभच अिधक होत होता तोवर
आ ण त्या त्या प र ःथतीत तो ौेयःकर असेलह .

हं दःथानात
च न हे तर आ याबाहे र ु

सुदरवत
अशा इकडच्या Ô यारे होÕ च्या िमसर दे शापासून तो ितकडच्या इं कांच्या मे सकोपयत
ू

एकाकाळ

ह चातुव य वा हा जातीभेद जगभर

ढ होता, पू य होता. काह

लोक हतकारकह होता. पण पूव के हा तर तो एकंदर त लाभकारक होता

ूमाणात

हणून आज तो

एकंदर त अत्यंत हानीकारक ठरत असतानाह तो चाल वण यो य न हे . Ôतातःय कूूोऽयम ्Õ
हणूनच केवळ ते

ार जलच पीत राहण जस कापु षत्वाच ल ण होणार आहे , तसेच आज
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एकंदर त त्या संःथेपासून लाभापर स शतपट ने हानीच अिधक होत आहे

हणून ती संःथा

सवथा आ ण सवदा तशीच हानीकारक होती ह गृह त धरण हह अंध अ ा◌ानाच
कंवा जातीभेदापासून कोणत्या काळ

होणार आहे . चातुव यापासून
आप या

हं द ू जातीचा

भूतकािलक चचा ह

कती लाभ झाला

कंवा

कती हानी झाली

ोतक

कोणत्या प र ःथतीत
ा वषयीची या संःथेची

ा लेखमालेच्या क ेबाहे रची अस यामुळे ितच स वःतर ववरण करणे

येथे अूःतुत होणार आहे , तर ह जातीभेदाच्या आजच्या वकृ त ःव पाच ववरण क न त्या
वकृ तीपासून, त्या

यापासून आप या जातीच्या ूकृ तीस कशी मु

लेखमालेचा मूळ हे तू आहे त्याच

करता येईल हा जो

ा

ववरण करताना जातीभेदांच्या मुळाशी असले या अनेक

समाज हतसाधक त वांना श य तो ध का न लावता त्यांतील जे

हतावह ते ते श यतो

प रपािलत आ ण जे जे हानीकारक ते तेच यथासा य त्याग याची आपण सावधिगर बाळगण
अत्यंत आवँय आहे .
वकृ ती

हटली क , ती ूकृ ताचाच अंशत: वा पूणत: असणारा कुप रपाक होय. त्या

वकृ तीचा नायनाट कर यासाठ श

बया क

िनघणा या श वै ाने त्या वच्छे दनाचे समयी

(ऑपरे शनचे वेळ ) मूळ ूकृ तीस कमीत कमी ध का कसा पोचेल या वषयी पराका ेची िचंता
बाळगलीच पा हजे. जातीभेदाच्या आजच्या अत्यंत हानीकारक ःव पाच जे वणन वण विश
इत्याद

ूकारांनी

केले

त्यातील

मुळाशी

सवसाधारण

आण

विश

अशी

लोक हतकारक मूलत व आहे त कंवा होतीं त्यांपासून होणा या बहते
ु क लाभांना
आपण अंतरणार नाह

जी

काह

या योजनेत

कंवा त्या त वाच्या अितरे काने कंवा वप यासाने कंवा त दतर घातक

त वाभासाने जी हानी होत आहे वा झाली ती बहतां
ु शी

या योजनेने आपणांस टाळता येणार

आहे अशीच योजना, असाच नवा आचार आपण उ भ वला पा हजे.
आमच्या मते वर िन द

के याूमाणे ती योजना

हणजे ज मजात जातीभेदाचा उच्छे द

आ ण गुणजात जातीभेदाचा उ ार ह आहे . ह आमची या वादाच्या आरं भीची ूित ा आहे .
त्या

ूित ेस

िस ा त व

दे यापूव

आता

या

लेखमालेच्या

उ राधात

वर

व णले या

जातीभेदाच्या मु य ूकारात असलेलीं लाभक त व आमच्या योजनेत कशीं ूितपाळलीं जातात
आ ण ते ते हानीकारक वपयास कसे टाळले जातात हे सं ेपत: तर दाख व याचा आ ह
ूय त करणार आहो.

४.४ ज मजात जातीभेदाचा उच्छे द आ ण गुणजात जातीभेदाचा उ ार
तो ूय

करताना चातुव याचा कंवा जातीभेदाच्या सव मु य ूकारांच्या मुळाशी जे एक

सवसामा य असे मु य त व आहे त्या अनुवांिशक गुण वकासाच्या त वाची छाननी ूथम
क , आ ण नंतर त्या त्या ूकारच्या बुडाशी जीं त दतर िभ न िभ न विश
त्यांचह

अनुबमानच िनर

जातीभेदाच्या

संःथेपासून

ण क
झालेले

त व आहे त

आ ण असे दाखवून दे ऊ क , चातुव याच्या
वा

हो यासारखे

असणारे

बहते
ु क

लाभ

कंवा

ज मजात

जातीभेदापे ा गुणजात जातीभेदानेच अिधक ूमाणात आप या पदरात पडू शकतात आ ण
त्या संःथेपासून आज होणारे बहते
ू क तोटे अिधक ूमाणात टाळता येतात.
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जात्युच्छे दक िनबंध

५ लेखांक ५ वा
५.१ अनुवांिशक गुण वकासांच त व
मूळच्या चातुव याच्या

कंवा त्याच

वकृ त आ ण

वपयःत झालेल आजच ःव प जो

जातीभेद त्याच्या मुळाशी जन हतकारक अशीं जीं काह त व होतीं
यांच्या उपकारक ूवृ ींच्या विश यावरच आजवर ह

अनुवंिशक गुण वकासाच त व

कंवा

कंवा असावीत आ ण

संःथा जगत आली, त्या सवात

यास थोड यात आपण अनुवांश (हे र डट ) हा श द

आटोपसरपणासाठ योजू शकू, ते खरोखरच मह वाच आहे . पूव चातुव याच
जातीभेदात जे हा होत गेल ते हा गुणजाताच ते
जाणूनबुजून

पांतर अगद

पांतर ज मजात

त्या त वासाठ च आ ण

ा ज मजाततेत झाले क काय आ ण असेल तर ते एकंदर त भूतकाळ

उपकारक आ ण

कती

यवहाय झाले या वषयीची चचा आपण एक वेळ बाजूला ठे वू. कारण या

जातीसंःथेच्या भूतकाळातील इितहासाचे मंथन वा

ववरण हा या लेखमालेचा मु य उ े श

नसून स या ितच जे ःव प आढळत आहे , जो ज मजात जातीभेद आपण पाळ त आहो, त्या
ूथेत ह अनुवंशाच त व कती ूमाणात आ ण कशा ूकारे पाळल जाते आ ण ते

या ूकारे

पाळल जाते त्या ूकारे ते जन हतास उपकारक होते क ं नाह आ ण जर ते तसे होत नसेल

तर या आजच्या ज मजात जातीभेदाहन
ू अ य अशा कोणत्या ूकारे आपण पाळल असता ते

आपणांस अिधक उपकारक होईल ह मु यत: पाहावयाच आहे .

अनुवांिशक गुण वकासाच्या त वाचा कंवा अनुवंशाचा अथ पा रभा षक अवडं बरास टाळू न
आ ण ूःतुतच्या वषयापुरता थोड यात असा सांगता येईल क , एखा ा मनुंयात जर एखादा
गुण िन ूवृ ीचा िन कमाचा

यासंग त्याने सतत चाल वला असता त्याच्या संतानांतह इतर

घटक समान असता तो गुण िन ती कम मता अिधक उत्कटपणे ूकटण अप रहाय आहे .
आता त्या संतानानेह जर तोच गुण पुन: पुढे वाढवीत नेला आ ण तशाच गुणाच्या

ीशी

संबंध केला आ ण ह परं परा त्या कुळात प यान ् प या अशीच अ व च्छ न चालली तर तो

गुण, तो ःवभाव िन ती विश

काय मता त्या कुलात, इतर घटक समान असता, अत्यंत

उत्कटपणे येऊ शकेल. हा िनयम सव ूा णमाऽांसह

लागू आहे . ह ीच्या

पलाची स ड

अनुवंशाने डकराच्या
पलापे ा ज मत:च आ ण अनुवांिशकत:च अिधक लांब होत जाते.
ु

ं या माना
ूदे शातह उं च उं च झाडांवरचीं तुरळक पान खाणा या आ ण त्यावरच जगणा या पशूच्
अनुवंशाने ज मत: फार लांब आ ण उं च होत जातात. गो या आईबापाचीं मुल बहधा
गोर
ु

आ ण का यांची बहधा
काळ होतात. तशींच उं चांचीं बहधा
उं च, ःव पवानांचीं बहधा
ु
ु
ु
ध पु ांचीं ध पु . एकाच वा ळात राहणा या मुं यांच्या रा ातह
काम करावीं लागतात त्यांची शर र मुं यातील

पवान,

या मुं यांस सदो दत श

ऽयांस शोभतील अशींच ध पु

चीं

असतात

आ ण त्यांचा डं ख वषार असतो. तो अनुवंशाने ज मत:च तसा होत जातो. ूजननाच काम
सोप वले या मुं यांची ूजनन िय ज मत:च अिधक काय म होतात; पशूूजननात आपणांस
हवा त्या गुणांचा घोडा वा बैल वा कुऽा उत्प न कर यासाठ आपण त्या त्या गुणांची नरमाद
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िनवडतो आ ण त्यांच्यापासुन त्या त्या गुणांची संतती आप या अपे ेूमाणे बहधा
उत्प न
ु
होते.

ूा णमाऽास लागू असणा या या नैसिगक िनयमाच बु पूवक अवलंबन क न, आप या
समाजास

या अनेक गुणांची आवँयकता आहे त्यांपैक

जे जे गुण

या

या

य

ंत

उत्कटपणे आढळू न येतील त्यांच्या त्यांच्यातच त्याच शर रसंबंध केले असता या परं परे ने
त्यांच्या संतानात, कुलात आ ण जातीत ते ते गुण अिधक उत्कटपणे ःथर आ ण वकिसतह
होत जातील अशा धोरणाने बु , श
अ ःत व असले या

य

इत्याद काह ठळक ठळक गुण िनवडन
ू त्यांच उत्कट

त, कुलात आ ण जातीत त्यांचेच वकसन केले जाव, बीजानुबीजाने

ते तेच वाढवीत जाव, त्यांना पोषक असच अ न,
आचार त्यांस प यान ् प या लावून

ूःथा पली गेली अशी ॄा ण-

वचार,

यवसाया दका वषयीचे

यावे, या सद ु े शाने आ ण शा शु

विश

तकाने ह जातीसंःथा

ऽया दक िभ न वणाची आ ण त्यानंतरच्या सहॐावधी
हणता

ज मजात जातींची जी उपप ी लाव यात येते ती सवःवी िनरथक आहे असे मुळ च
यावयाच नाह ं.

५.२ ूःतुतच्या जाितभेदाच एक सथमन
जातीभेदाच जे ूःतुतच ःव प आहे त्यात तर या अनुवंशाच ूाब य िन ववादपणे दसून

येत आहे . ूःतुतच्या जातीभेदाच अत्यंत अ यिभचार

ल ण जर कोणच असेल तर ते

ज मजातपणा हच. त्याचे जे अनेक ूकार आ ह गे या लेखांकात दले आहे त त्या ूत्येकाच
समथन काह म यादे पयत या अनुवंशाचे त वाने होऊ शकते. प हला वण विश
त्यातील वण श दाचा अगद

पसुंदर असे अशा लोकांनी अगद

शुॅ आ ण
सरसकट

उ ान अथ जर घेतला तर

ववाह

क न

आपल

मानवजातीच्या शर र वकसनाच्या

गोरे पण

आण

जातीभेदाचा.

यांचा वण अगद Ôहं साÕसारखा

Ôकृ ंण आ ण राकटÕ लोकांच्या जातींशी
स दय

गमावण

त्यांच्या

कंवा

एकंदर

ीनेह अ ा यच होते. आजह , अमे रका, आ ृका इत्याद

खंडांत गौर आ ण सुःव प युरो पयन जाती या कृ ंण आ ण कु प जातींबरोबर सरसकट
ववाह क न आपल शार रक आ ण मानिसक ौे त्व

ःवाभा वकच नसून आंिशकत: तर मनुंय वकसनाच्या

बघडवून घेत नाह त ह केवळ

ीनेह

हतावहच आहे .

५.३ एका अथ संःकार हानीकारक आहे
अशा प र ःथतीत संकर हानीकारक असून अनुवंशच हतावह असणार. वणाच गुणानु प
वग करण हा

ढ अथ घेतला तर बु ूधान बीजाचा िनबु

संकर झाला असता, इतर घटक

समान असतील तर, बीजातील बु चा अपकष होईलच होईल.
बु वंतांशीच शर रसंबंध होण मनुंयजातीच्या बु
भाषेत बु ूधान ॄा णवगाची, तीच श
शूिवणात

या

यवसायिन

ूधान

हणून श यतो बु वंतांच

वकासास हतावह होणार आहे . जी गो

ढ

ऽय वगाची; इतकच काय पण एका

जातीभेदामुळे अनेक तुकडे पडले त्या

यवसायांना ज मजात

कर यातह अनुवंशाच हतकारक त व काह अंशी तर पाळ याचाच हे तू होता आ ण तसे ते
अगद पाळल जात नाह त असेह नाह . ूत्येक
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यवसायात कोणच्या तर मानिसक आ ण
३५
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शार रक

ानतंतूंनी पेशीवर

विश

प रणाम घडत असतो. सुताच उदाहरण पाहा.

यांना

लहानपणापासून सुताच्या जाती ओळख याच काम करावे लागते त्याच्या बोटांनी चाचपून
कळ याइतक

तेथील ःपशतंतूंची जाणीव वाढलेली असते. तेच आपणास नुसत्या ःपशाने

िततके सूआम फरक कळत नाह त. आता तर एका पढ त ते ःपशतंतू इतके वकिसत होतात
तर त्यांचे संततीत ते ःपश ान उत न ते प यान ् प या तोच धंदा कर त चाल यास त्या

कुलात ते ःपश ान उत्कटत्व पाव याचा - इतर घटक समान असता - पुंकळ संभव आहे .
तांबटाचे हात कणखर, सोनाराचे कुशल, लेखकाचे हलके होत जातात. तोच

यवसाय तेच

कुल वंशानुवंश कर त गे यास त्या गुणांचा अनुवांिशक वकास ज मत:च होत होत त्या कलेस
ते कुल अिधकािधक सहज ूावी याने उत्कषाूत नेऊ शकेल. आहारिन

जातीभेदाच समथनह

याच त वाने काह म यादे पयत करता येईल. एकच आहार ज मभर के यास त्याचे विश
गुण मनात आ ण शर रात विश

फरक करणारच. तेच संतानात संबिमत होणार. प यान ्

प या तोच आहार तशाच िन ेने चालला तर इतर घटक समान असता त्या कुलात ते विश

गुण ूबलत्व पावतील. शाकाहार कुळांची कंवा जातींची मानिसक आ ण शार रक रचनाह
प यान ् प या मांसाहार करणा या जातीहन
विभ न हो याचा उत्कट संभव आहे . शाकाहार
ू

आ ण मांसाहार ूा यांत असा फरक काह अंशी आढळू नह येतो.

५.४ हं द ू जातीने केलेला महान ् ूयोग
अनुवांिशक गुण वकसनाच्या नैसिगक िनयमाच्या अनुरोधाने ज मजात जातीभेदाच्या

संःथे वषयीच जे ज समथन करता येते वा कर यात येते ते या लहानशा लेखामालेपुरते तर
आ ह

वर सं ेपत: पण यथावत ् द दिशले आहे . खरोखर च या ज मजात जाती-संःथेने

अनुवंशाच्या नैसिगक िनयमाचा लाभ मनुंय जातीस कती ूमाणात घेता येण श य आहे
या वषयीचा हा जो महान ्ूयोग

या आ यकारक िचकाट ने इत या मो या ूमाणावर, इत या

ःफुटतेने युगानुयुग क न पा हला, त्या वषयी त्या ूमाणात मनुंय जातीने ितच शेवट तो
ूयोग तात्पुरता तर फसला असे जर मानल, तर दे खील असा ूयोग अशा ःव पात अशा
कारणासाठ ं असा फसतो िस
हं द ू जातीने

करणे हह काह लहानसहान काम झाले असे नाह . आप या

ा जातीसंःथेच्या महान ्जातीच्या ूयोगात जे अपयश संपादन केले त्यानेह

मनुंय जातीच्या अनुभवात एक महनीयभर टाकून ितला उपकृ त कर याचे यश संपादन केले
आहे ; इतक

त्या ूयोगाचे मुळाशी असलेली शा ीय

ी आ ण स बु

आ ण त्याचे

ूवतनात दाख वलेल धाडस आ ण सातत्य आ यकारक होते.
आण

हणूनच तो ूयोग कां फसला आ ण कती अंशाने फसला ते िन

तपणे िनर

ून

ितची फसगत यापुढे टाळ यासाठ समाजरचनेची पुनघटना कर यातह आपण आता तसेच
धाडस, तशीच शा ीय

ी आ ण तशीच लोक हतत्परता दाख वली पा हजे. अनुवंशाच्या मूळ

त वाचीच पुन: एकदा छाननी क न त्याच्यातील उपकारक श
कोणची आ ण त्याचूमाण त्यांच दौब य कोणच तेह िनर
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५.५ अनुवंश ह गुण वकसनाचे अन य कारण नाह
ह िनर

ण क

जाताना प हली गो

जी आपणांस आता िशकली पा हजे ती ह क

अनुवंश ह गुण वकासाच एकच कारण नसते. सृ ीची वा समाजाची रचना आ ण ूगती ह
अनुवंशाच्या एकाच तंतूने पट वलेली नाह ; तर या अनुवांिशक गुण वकासाचे नैसिगक

िनयमांसहच इतरह अनेक िनयमांचे उभे आडवे तंतू त्या रचनेत गोवलेले आहे त. अनुवंशाने
गुण वकास होतो, पण तो इतर सव घटक समान
त व ःप

असले तर. याःतव वर आ ह आनुवंशाचे

करताना ूत्येक ःथली Ôइतर सव घटक समान असताÕ ह पालुपद घालीत आलो.

पतरांचे गुण संततीत यथावत ्उतर यास केवळ अनवंशावरच, केवळ

पतरांचे बीजातील

अंत हत गुणांवरच अवलंबून राहता येत नाह . याःतव एकाच आईबापाचीं मुल, अगद जुळ ं
मुलदे खील, सवदा आ ण सवाशी सारखी असत नाह त. बीज तेच असल तर

गभाचे

धारणेवेळची मन: ःथती, शर र ःथती, प र ःथती, गभवृ च्या काळातील अ नाचे ूकार,
ूदे शाच वायुमान, ूकाशाच ूमाण अशा कत्येक घटकांवरच गभजात मुलाची मानिसक आ ण
शार रक घडण अवलंबून असते. एकाच पु षाच्या बीजापासून दो ह गभ; एकाच
पण प ह या गभाचे वेळेहू न दस
ु या गभाचे वेळ

ीच उदर;

नुसती मन: ःथती बदलली तर, दस
ु या

गभाची मन: ःथतीच न हे , तर शर रचनाह बदलते. सूआम फरक दाखवीत बस यापे ा एखा ा

अपघातात्मक घटनेचाच उ लेख अशा ूसंगी अिधक प रणामकारक होत अस यामुळे मानिसक
शा संशोधक मंडळाने ूिस

केले या अनेक उदाहरणांपैक ह एक गो

सांगण दे खील पुरेशी

होईल क , एका बाईस झाले या एका मुलाचे गालावर ज मच: पाचह बोटांचे वळ उमटलेले
होते. ितच्या दस
ु या कोणच्या मुलावर तसे काह एक िच ह न हते. तो असे कळल क ती

बाई गभवती असता ितला एकाने अकःमात ्एक गालफडात मारली होती. ितच्या गालावर तीं
पाचह बोट उठलीं होतीं आ ण त्या ध

याने ितच मन कत्येक दवस हाद न गेल होते.

अथात ्त्या मन: ःथतीचा प रणाम त्या गभावर इत या उत्कटपणे झाला क त्या गालावर ल
ू िनघाल.
वळाच ूित बंब एखा ा आरशासारख त्या गभाच्या गालावर िनत्याच उमटन

५.६ बीज हा एक घटक आहे
बर, अ नपाणी, ूकाश, प र ःथती, मन: ःथती, शार र ःथती हे सव घटक समान रा हले
आ ण मूल उपजेतो बीजातील मूळ बु ूाधा या दक गुण जसेच्या तसेच घेऊन ज मास आल
तर काय? त्याच्या उपजत गुणांचा वकास नुसत्या उपज याने होणार नाह . त्याच जीवन
जस नुसत्या जवंत ज म याने जगत नाह तसाच त्याच्या बीजानुगत गुणांचा वकास वा
संकोच हा केवळ बीजावर अवलंबून नसून ज म यानंतरच्या बा

प र ःथतीवरह अवलंबून

असतो. मोठा दशमंथी ॄा णाचा मुलगा. पण काह उपजत Ôहर ॐÕ
लागत नाह . समजा त्याला ज मभर काह िश णच दल नाह

ददैु वी मुलांवर ल ूयोगात तो सापडन
ू ज मभर मनुंयूा याचा

हणून वेदपठण क

कंवा अकबराने केले या काह
वनी

हणून त्याचे कानावर

पडला नाह , तर तो मुलगा अगद अ रश: िनर र भ टाचायच राहणार. ज मभर मुकाच
मुका. तेच एखा ा शूि ÔढÕचा मुलगा उपजत शंख, पण त्याला काह तर िशकवीत रा हल तर
तो त्या दशमंथी ॄा णाच्या मुलापे ा िनदान अिधक बोलका तर
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एखा ा िशवाजीचा लेक, अःसल

ऽय, पण ज मापासून जर त्यास खायला,

यायला केवळ

मरतुक या अ हं सावादाच गवत घातल, श ास एखा ा शापाूमाणे त्यास उ या ज मात
ःपशह

क

दला नाह , आ ण उपासमार च्या सा वक खुराकावाचून त्यास दसरा
खुराकच
ु

चारला नाह , तर ख याच्या चढाईत

याची तलवार खंबीर ठरली तो हं बीर िश नाक महार,

ू महाराचे बीजाचा असताह , त्या
ढोरे ओढन

ऽय कुलावतंसास झ बीच्या प ह या प व यासच

टांग मा न लोळ व या वना कधी राहणार नाह . गुणा वकासाच्या का यात बीज हा एक घटक
आहे . अन य घटक न हे .
- (केसर , द. २४-१-१९३१)

***
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६ लेखांक ६वा
६.१ अनुवांिशक शा ाचा पुरावा
गभशा

सांगतात क , जर अखादे

ीचे पोट ूथम संबंधापासून एक संतान उत्प न

झाले तर ते हा के हा ितच्या गभाशया द अवयवांवर िन मनावर संःकर इतका उत्कट होतो
क , ितच्या गभाचा तो साचा

ःथरटं क

(ःट रओटाइप) बळकट

पावून पुढे काह

के या

सहसा बदलत नाह आ ण जर ितचा पुढे दस
ु याशी ववाह झाला तर त्या दस
ु याच्या संततीच

परं ग दे खील त्या प ह या संबंधाच्या पु षाूमाणेच होतात. काह लोक आजच्या ज मजात

जातीभेदाचे समथनाथ चटकन बोलून जातात क , अहो ते पाहा ते पा चात्य शा
ए हो युशिनःट दे खील अनुवंशाचे,
लोक ह

ा Ôहे र डट Õच्या त वाचे कसे भो े बनत आहे त ते! ते

वसरतात क , तेच गुण वकासवाद

(ए हो युशिनःट) त्या अनुवंशाच्या त वाच

ववरण करताना बीजाला प र ःथतीच्या हातची केवळ ओली माती
बीजानुगत

गुण

हे

काह

के या

दे खील, ते

बदलतेना

आण

त्यांचे

हणून समजतात - जर

अनुवांिशक

संबमण

केवळ

बीजशु वरच अवलंबुन असते तर Ôउपजातीच्या उत्प ी (ओ रजन ऑफ ःपेसीज) हा श दच
उच्चारावयाची सोय न हती. वाघ वाघच राहता. पण प र ःथती त्याची ब ली क न सोडते!
घोडा घोडाच राहता, पण प र ःथती त्याच गाढव क न सोडते!

६.२ प र ःथतीचा ूभाव
बीजाचा अगद ूबळ असा जो गुण, रं ग, वण तोदे खील ःवयमेव िस

राहू शकत नाह .

आय ॄा ण, वणाने बीजानुगत हं सासारखा गोरा, पण प र ःथती त्यास आयलड (आयभू)
म ये केतक सारखा, इराणात गुलाबासारखा, आयावतात िलंबासारखा आ ण

मिासच्या अ यर-

आयंगारांत काळा कुळकुळ त क न सोडते. केवळ सूयूकाशाच्या आ ण उंणतेच्या िभ नतेने,
जर रं गासारखे, उं ची, आकार आद दे हगठनासारखे, बीजात अत्यंत
ःथूल गुण प र ःथतीने इतके बदलतात तर दया, शील,

ढतेने अंत हत असणारे

व ा, पराबम इत्याद मानिसक

गुणांच माणसामाणसांतील िभ नत्व - जे सहसा बीजात उत्कटपणे

ढ भूत झालेल नसते ते -

प र ःथतीने कती बदलते ते सांगणच नको. सारांश, गुण वकास कर याचअनुवंश ह संपूण वा
एकमेव साधन नसून तो गुण वकसनाचे का यातील अनेक घटकांपैक एक घटक आहे . इतकच
न हे तर त्या गुण वकासाचा दसरा
एक घटक जो संःकार (िश ण), वायुमान, भौगािलक
ु
िभ नता ूभृती ूकारांची प र ःथती, तीपैक नैसिगक भागास बदल याच साम य त्या बीजात
इतक अ प असते क , त्याला जवंत राह यासाठ दे खील त्या प र ःथतीशी िमळते - नमते
घे यापुरते ःवत:च बदल यावाचून गत्यंतर नसते.
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६.३ अनुवांिशक गुण वकासाच्या मयादा
परं तु अनुवांिशक गुण वकासाच्या नैसिगक िनयमांच्या

ा दोनह मयादांकडे दल
ु

क न

आजच्या ज मजात जातीभेदात अनुवंश हा एकमेव, ःवयंपूण आ ण ूबळतम घटक समजला
जात आहे . आ ण ह च भयंकर चूक त्या संःथेचा इतका वचका कर यास मु यत: कारणीभूत

आहे . गुण वकास

हावा

हणून अनुवंश अवलं बला; पण आता तो गुण वकिसत तर राहोच

पण मृतूाय झाला तर त्याची

ती न बाळगता, अनुवंश तेवढा असला

हणजे गुणाच काय

विचऽ भोके पडली. पण आता काप गेले याच भान न राहता

काम, असे आ हानच करणार

आ ह भोकांनाच काप समजू लागल . भोकेच कानांची भूषण होऊन बसलीं. अनुवंश असला,
ज म त्या जातीत झाला

हणजे तो तो गुण त्या मनुंयात असलाच पा हजे ह धारणा!

कंबहना
तो गुण आहे क ं नाह हा ू च नाह . ज म त्या जातीत आहे क ं नाह हा मु य
ु

ू !

याच्याम ये ॄा णाचा लवलेश गुण नाह , जो आततायी, चो या, लबा या, जाळपोळ

कर त अनेकवार तु ं गाची वार

कर त आहे ,

याच्या साती

ात

प यांत ॄा ण गुण

अस याच ऐ कवात नाह , त्याच्या अ ात अशा को या सतरा या पढ च्या पूवजात ते ॄा ण
होते.

हणून त्याच नाव जे एकदा ॄा ण पडल ते पडल. त्या कुळात तो ज मला

एव यासाठ च त्याला ॄा णाचा अिधकार. गंध पा ह याने त्याला. Ôदे वा! दं डवतÕ त्याला. दे वास
िशव याचा अिधकार त्याला. वेदांचा अिधकार त्याला. द
ूत्य
असे

णा त्याला आ ण ते ॄा

याचे गुण

याच्या अंगी दसत आहे त त्याचा स रावा पूवज के हातर प रचयात्मक कम कर त
हणून त्याच नाव जे एकदा शूि

हणून पडल त्यासरशी, आ ण त्या कुळात तो ज मला

हणूनच तो शूि, ह न, तो अितशूि, अःपृँय; मग तो अर वंद घोष असला तर आ ह त्यास

वेदघोष क

दे णार नाह . महात्मा गांधी असला तर

ववेकानंद असला तर
तर त्या उपरो

गंधाचा अमािधकार त्याचा नाह .

ऽंबके राच्या जोितिलगास त्याने ःपशता कामा नये. चोखामेळा असला

त्याची सावली पडताच तो ॄा ण वटाळावा इतका तो नीचचा नीच!

नंदाच्या साॆा याचे छातीवर नाचत
तुड वला तो नंदह एक वेळ

लच्छ मीकांनी आयावत आप या घो याचे टाचेखाली

ऽय. पण त्या वादमःत सूयचंिवंशीय

जेवढ बिल

साॆा य कोणी ःथापल नाह

जग जेत्या

लच्छ सेनेचाह

ऽयकुलं!Õ त्यास वेदो

जो

ऽय न हे ! Ð Ôनंदा तं

रा यिभषक होणार नाह . त्याने पराबमांची मात कशी केली हा ू
मु य! आ ण असा बखेडा केवळ ॄा णच

घालीत, असे न हे . हं दच्या
दे वांच्या मूत पाल या घालून त्यास
ू
के या त्या मुसलमानी पातशहाचे
पालथी

घालून

हं दपदपादशाह
चा मुकुट
ू

जातीचा

ऽय न हे

यांनी मिशद च्या पाय या

यांनी पाय चाटले त्या जातीच्या

आप या

िसंहासनाच्या

हं द ू जातीच्या मूधािभ ष

पाय या

मःतक

ऽय बुवांनीह ! त्या
याने

के या

आण

िमर वला त्या छऽपतीस तो

हणून शेवटपयत हण व यास कमी केले नाह . िशवाजीपुढे या जातीच्या

ऽयांची मान ताठ! Ôतू जातीचा
तुझी वंशावळ काढ!Õ

ऽयांच्या सात प यांत

तेवढ साॆा य ःथापून त्या िशकंदराच्या

वजेता झाला तो चंिगु

गौण - त्याच्या पणजीची जात कोणती हा ू

पातशाह स

या

ऽय न हे स, तु या वजयावळ आ ह

वचार त नाह ;

हणून यांची मागणी! पण त्या द ली राच्या चरणांवर यांची मानच
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काय पण यांच्या मुलींचा मानह अपण कर यात अःसल

ऽयांची जात गेली नाह ! जणू

काय हे मुसलमानी द ली र अगद कौस येच्या उदर ूत्य

रामचंिासह ज मास आले होते!

६.४ बीज आ ण

ेऽशु

आनुवंशाच असे

आपल अ

व

खूळ माज यास त्याच्या वर उ ले खले या मयादांकडे झालेल

य दल
ु च मु यत: कारणीभूत झालेल आहे . अनुवंशाच्या िनयमाचा मानव हताथ

उपयोग कोठपय क न घेता येतो याचा वचार करताना वर दले या दोन गो ींूमाणेच ितसर
जी एक गो

मह वाची

यानात धरली पा हजे, ती ह क , अनुवंशाने गुण वकसन होते याचा

अथ असा असतो क , स गुणाूमाणे दगु
ु णाचह
हतावह तेवढे च गुण

केवढ

ढ

ढ करण

कंवा

वकसन होते. मनुंयाला

कंवा वृ ं गत कर याच कायअनुवंशाचा िनयम कर त राहता तर

सोय होती! पण िनसगाच्या बहते
ु क िनयमांूमाणे, मनुंयाला जसे हे सव िनयम

मा याच ब याक रता दे वाने िनमाण केले असे भाबडे पणाने बहधा
वाटते तसे त्या अनुवंशाच्या
ु
िनयमास काह

सापलाह

वाटतेस

दसत नाह . तो िनयम मनुंयाला मारणारे भयंकर

वषार

ज मजात दे त राहतो. आरो याूमाणे आईबापात आढळणारे महारोगह

उतरतात. या गो ीकडे दल
ु

दांत

संतानात

के याने कत्येक मनुंयांस कत्येक ूसंगी मोठमोठाले अपघातह

सहन करावे लागतात, लागले आहे त. अनुवंशाने स गुणच वृ ं गत होतात असे गृह त धर याने
मनुंयाने के हा के हा त्या अनुवंशावर ल आप या िन ेचा इतका भयंकर अितरे क केला क

बीजशु

आण

अत्यंत ौे

ेऽशु

अगद शंभर ट के सांभाळली जावी याःतव बह णभावांची ल न ह ंच

ववाहप ित होय असे मानून तोच िश

कुलाचार तो पाळ त रा हला!

६.५ रामाची सीता कोण?
ऽयात

ाऽतेज उत्कट याःतव

अनुवंशाने अिधक उत्कट होई, याच

ऽयाने

ऽय जातीतच ववाह केला असता ते तेज

वचारसरणीस एक पाऊल पुढे नेल तर हह

मानाव

ऽय जातीतह काह कुल जी अिधक शूर असतात, वशेषत: राजकुल जे

लागणारच क , त्या

जवळजवळ दै वक राजतेजाच अिध ान, त्याचा जर त्याच कुळाशी ल नसंबंध जुळत रा हला
तर इतर

हणकस

ऽयांपे ा ते कुल नेहमीच अिधक शूर, आ ण ते राजकुल तर दै वी

संप ीच्या राजगुणांनी ज मत:च संप न होणार! पण राजाच्या बरोबर चा

कोण
ऽय दसरा
ु

असणार? त्या अ तीय राजाचे गुण त्याच्या पुऽांत आ ण त्याच्या पुऽीतच काय ते पूणाशाने
ूगटणार. अथातच त्या राजाच्या पुऽाला त्याच्या इतक च दै वी राजगुणांनी यु

अशी वधू त्या

राजाच्या पुऽीवाचून दसर
कोठे आढळणार! पुरातन नील दे श, मे सको, ॄ दे श आ ण इतरह
ु

अनेक दे श यांतील राजवंशात याच वचारसरणीने बह ण भावंडांचीं ल न ूचिलत असत. कारण
राजा आ ण रा ी

ा मनुंय जातीत अ तीय, त्यांचे ते दै वी गुण त्याच अ तीय बीजाने

आ ण त्याच अ तीय

ेऽात उत्प न झाले या त्यांच्या कुमारात आ ण कुमार त काय ते

अवतरणार. अथात ् जर बीज आ ण

ेऽशु

अगद िनभळ ठे वावयाची आ ण त्यायोगे ते दै वी

गुणांच अनुवांिशक वकसन करावयाच तर त्या राजकुमाराच ल न त्याच्या स
लाव यावाचून गत्यंतर न हते. लाट नावाच्या एका ूे षतांचे बीज
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त्याच्या दोघी मुलींनी त्या आप या पत्याशीच संबध
ं के याची कथा बायबलात ू यात आहे !
बु ाच कुलह स

या बह णभावंडांच्या संबंधापासूनच आपली उत्प ी झाली असे मानी, आ ण

विचत ् बु ाच्या या उत्प ीच अूत्य

समथन कर यासाठ क काय बु ाच्या रामायणात

राम आ ण सीता ह ं स खी बह णभावंड असून त्यांचा ूीितसंबंध पुढे ववाहसंबंधात प रणीत
झाला असे वणन दल आहे ! आ ण अनुवंशाने मनुंयास हतावह असे गुण तेवढे च जर उतरत
राहते तर वर ल

वचारसरणी त्या ूकारापुरती तर जवळजवळ

परं परे च्या भाषेत बोलावयाच

बनत डच ठरती. आजच्या

हणजे समाजात ॄा ण जात जशी बु ूधान तसेच त्या

जातीतह एखादे नाना फडन वशी

कंवा चाण य कुल अत्यंत बु मान ठरणारच. मग

ज मजात गुणांच्या क पनेपायी त्या अत्यंत बु मान ् कुलांचे ल न, बीज आ ण

अत्यंत शु
अत्यंत इ

राहावी

हणून,

ाच कुलात आ ण शेवट

ठरणारच. परं तु शेवट

या

ा

ेऽ यांची

आप याच औरस संतानांत करणे

वचारसरणीतील अनुवंशाच्या िनयमावर ल अितरे क

िन ेचा त्या अनुवंशाच्या िनयमानेच कसा बोजवारा उड वला, ह पुढे पाहू.
- (केसर , द. १३-२-१९३१)

***
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७ लेखांक ७ वा
७.१ सगोऽ ववाह िन ष कां?
एकाच आईबापांच्या मुलांमल
ु ींत जशीं ल न होत गेलीं, तशी त्या आई बापांच्या अंगातील
गुणांच्या संबमणाूमाणेच आ ण के हा तर त्या गुणांहू नह

उत्कटपणे त्या

पतरांतील

अवगुणह संतानांत संबिमत होत गेले. ूथम एक या बापाचाच उजवा डोळा थोडा अधू होता.
तो अधूपणा त्याच्या मुलांमुलींत उतरला. आता त्यांच ब हणभावंडांच ल न होताच त्या उभय

वधूवरं च्या उज या डो यातील अधूपणा त्यांच्या संतानांत, त्या नातवांत, द ु पट ूाब याने
ू
संबिमत झाला. आ ण पणतू तर उजवा डोळा मुळ िनत्याचा िमटनच
ज मास आला! एकाच

कुलात ल न झा याने त्या कुलातील अवगुण असे वाढ स लागतात, इतकच न हे तर कु ,
र

पती, उपदं श, अपःमार आद भयानक रोग एका पढ स होताच ते कुलच कुल उत्स न

हो याच्या मागास कस लागते

ाचा अनुभव आ यानेच सहोदर आ ण सगोऽ ववाह या कंवा

त्या ूमाणात पृ वीवर ल बहते
ु क सुसंघ टत समाजात िन ष

कुलाची तीच
लौ कको

वःतृत ूमाणात जातीची.

यवहारातह

ठ

ॄा ण जात बु मान ्

तशीच कंबहना
ितच्याहनह
अिधक लोक ूय लौ कको
ु
ू

हणजे िभऽा िन खादाड! जातीचा बिनया

लागले. आता जी गो

यापारकुशल

हणून

हणून जशी

ह ह आहे क , ॄा ण

जतका लौ कक त्याहन
ू

अिधक लौ कक हाच क ं, Ôअरे तो बिनयाचा बेटा!Õ, जातीचा कवड चुंबक!Õ

ा दो ह ह लोको

जर सार याच ॅा त आहे त, तर अनुवंशाने स गुणांूमाणेच दगु
ु णह संतानांत उतरतात ह
जाणीव जी त्यांत य

होते ती काह खोट नाह .

७.२ संकराची उपयु ता
जातीयअनुवंशाचा क टर
अनुवंशाच्या िनयमाच पर

वरोधी ÔसंकरÕ तोच के हा के हा

हतावह ठरतो. कारण

ण करताना असे आढळू न येतेक क , के हा के हा पतरांचे गुण

संतानांत वकिसत होत होत शेवट ते हास पावू लागतात. जणू काय
गुणांच्या दे हालाह वृ ची एक ठरा वक मयादा उ लंिघताच

य

च्या दे हाूमाणेच

याची बाधा हो याचा िनयम लागू

आहे . अशा वेळ त्या दबळ
झाले या बीज ेऽात इतर ूबळ बीज ेऽांचा संकर करणेच हतावह
ु
ठरते. संकर

हणजे बु पूवक िभ नकुलीन बीज ेऽांची िनवड आ ण संिमौण असा अथ

घेतला तर अशा संकरानेच

कतीतर

इ

सृ ी मनुंय िनमाण कर त आला आहे - क

शकणार आहे . रायवळ आं यापासून रायवळ आंबेच होतात. हपूसच्या आं याच्या बीजाला
बीजशु चे सा वक कुलाचार जर घालून दले तर त्याच बीज मुळ िनंफळच राहते. पण
हपूसच कलम जर रायवळ आं यावर बांधल, जर त्या दोन जातींचा हा संकर केला, तर त्याचा
रायवळ

आं याहन
ू

एक

अत्यु म

आंबा

उत्प न

होतो.

टोमॅटोपासून

टोमॅटोच

होतो.

बटा यापासून बटाटा. पण अलीकडे च त्या दोन जातींचा यथाूमाण संकर क न एका
शा

ाने एक अत्यंत उपयु

शाकभाजी िनमाण केली आहे . ितला खाली बटाटे आ ण वर

टोमॅटो लागतात. ितच नाव बटाटा-टोमॅटो!
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७.३ संकर न हे च
मग

या जातीभेदासाठ आपण येथे वचार कर त आहो त्या आमच्या हं दंच्
ू या वषयी तर

बोलावयास नको. कारण या आप या

हं दसमाजातील
माणसामाणसांत बटाटा आ ण टोमॅटो
ू

यांच्याूमाणे कंवा ह ी आ ण गाय यांच्याूमाणे, फार काय जपानी आ ण नीमो यांच्याइतका
दे खील खरा नैसिगक जातीभेद मुळ

िशंपी, सोनार या जाती ज मजात

उरलेलाच नाह . ॄा ण, वैँय, शूि, बंगाली, पंजाबी,

हणून केवळ मान या गे या आहे त. त्यांत ज मजात

ःवतंऽ वा नैसिगक अशी जातीय विभ नता लवलेशह नाह . त्या ब हं शी ज मजात जाती
न हत्याच. त्या केवळ

यवहाराजात, केवळ संकेतजात आहे त आ ण

जी एकच जात आहे तीत संकर होतो असे

हणूनच नैसिगक अथ

हणण हा Ôवदतो याघातÕच होणार!

७.४ संकराचीं काह उदाहरण
पण त्या ॅांत भाषेतच बोल याने ती ॅांती िनःतरण अिधक सोप होणार अस याने तेच
ÔजातीÕ आ ण ÔसंकरÕ हे श द येथे योजून असे
संततीपे ा िभ न जातींच्या

हणू क , एकाच जातीच्या पतरं च्या औरस

पतरांच्या संकराची ूजा बहधा
सबळ आ ण के हा के हा तर
ु

अिधक ूबळ िनघा याचीं उदाहरण आप यास आप या
येतील.
धृतरा

हं द ू इितहासात सहॐावधी

वदरु दासीपुऽ. संकरजात ूजा; पण औरस अशा समज या गेले या त्याच्या त्या

वा पंडू

ा

ानी, कती सा वक िनघाला! त्याच्या शूि

ऽय भावंडांहू न तो कती

मातेच्या शूित्वाची कुशी त्याच्या समकालीन ॄा णींच्या आ ण

ूकारे कमी सा वक वा कमी शु
संकरज पुऽच

ाऽगुणांनी सहॐपट ौे

दासीपुऽ. अःसल बीजाच्या

तो

थेट

आमच्या

ऽय नंदाहन
ू तो

ठरला. सनातनी भ वंय पुराणातच व ण याूमाणे

याधाच्या वीयाने ए या ॄा ण

य ाचायापासून

ऽाणींच्या कुशीहन
ू कोणत्याह

वा कमी स गुणसंप न न हती. उलट कु राजवंशीय रावांहू न

ती दै वी संप ीने अिधकच संप न ठरली. चंिगु
एका

दसून

ीचे पोट

मराठ

ज मले या

साॆा याची

पा टलक

वबमा दत्याच्या मु य
द लीच्या

राजपटावर

गाज वणा या महादजीपयत संकरोत्प न संतानह के हा के हा जातीच्या संतानापे ा अिधक
तेजःवी आ ण मानवी गुणांचा अिधक वकास

िस

होत आलेल आहे .

यात झालेला आहे असे िनपजते हच सत्य

७.५ आणखी एक कारण : गु संकर!
अमुक जातीच्या

ववा हताच्या पोट

ज मल

हणजे त्या मुलाची ती जात असलीच

पा हजे कंवा त्यात त्यांच्या लौ कक पतरांचे स गुण अवतरलेच पा हजेत हा जो आजच्या या
ज मजात जातीभेदाचा अढळ व ास आहे , तो आणखीह एका बलव र कारणासाठ मूलत:च
संशयाःपद ठरतो. ते कारण ह क या केवळ मानवी जातींचा जातीय अनुवंश प यान ् प या

शु

राखण ह अगद दघट
आहे .
ु

या जाती आज तर जवळजवळ िनसगिभ नत्व पावले या

आहे त त्या क ट, कृ मी, प ी, मानव अशांम ये जातीय अनुवंश वजातीय संकरापासून शु
ठे व यासाठ ःवत: िनसगच पाहारा दे त असतो. परं तु िनसगजात जातींच्या ूकरणी संकरास
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क टर वरोध करणारा हा ूामा णक पाहारे कर जो िनसग तो ःवत:च
असले या मनुंयामनुंयातील जातींच्या अंत:पुरात संकराचा ूवेश

हावा

ा केवळ पोथीजात
हणून उलट एखा ा

सु दासारखा सारखी कारःथाने कर त असतो! िनसगाचा दं डक तर हा आहे क मत्ःय ूसवे न खगा, ूसव खग ना जसा कुणा पशूला
क ं, एक जाती पशूची ज म न दे अ य जातीच्या िशशुला ।१।।
मनूजीं न भेद तो!

ी असवणह गभधारणा प र ते ।

वणाच्या कवणाह पु षी संल न होऊनी ध रते ।२।।
आण

हणूनच िनसग आमच्या

मानीतच नाह . कारण जातीची मूळ

ा जातीभेदातील पोथीजात जातींना जात

हणूनच

युत्प च सांगते क , ज मान येत तीच काय ती जात;

लोणी काढणारे
पोथीने येते ती न हे . आमच्या त्या वैँय, शूि, िशंपी, सोनार, कच्च्या दधाच
ु

गवळ , तापले या दधाच
लोणी काढणारे गवळ इत्याद केवळ आडनाव ठे वले या मानीव
ु

जातींच ते बेट बंद अंत:पूर सुर
चीनच्या िभंतीएवढ
आकषणाच्या

जर

पुंपक

त ठे व यासाठ आ ह त्या भोवती आमच्या पो यापुःतकांची

ूचंड तटबंद
वमानातून

उभारली, तर तीस न जुमानता संकर हा लिगक

मनात

येताच

त्या

तटबंद च्या

अंत:पुरात

अलगद

वाटतात

हणून ते

उतर यावाचून राहत नाह .

७.६ अंधिन ा
समाज यवःथेसाठ केलेले हे आमचे मानवी िनयम आ हांस उपयु

िनसगाच्या िनयमांस साफ उलथून पाड याइतके सदासवदा ूबळ असलेच पा हजेत अशी
िन

ती बाळगणार िन ा ह आत्मवंचना आहे . ह अंधिन ा समाज यवःथेपुरती जर एकवेळ

अप रहाय असली तर ूत्य

वःतु ःथतीच्या अखंडनीय अशा वरोधी पुरा यामुळे कोणत्याह

वै ािनक (Scientific) चचत तर ती ॅामक
युरोप, आिशया अशा स य जगतांतील

हणूनच बाजूला सरली गेली पा हजे. अमे रका,

यायालयात ूत्यह जे सहॐाविध वैवा हक अिभयोग

होतात आ ण िनणय दले जातात ते डो याआड करणे केवळ अश य आहे .
संसारात सवऽ जो पदोपद ूत्य

अनुभव येतो, त्याव न तर असेच

हणाव लागते क ,

कोणत्याह वंशा वषयी वा कुला वषयी कंवा घरा या वषयी, मग ते यहद
ु असो, मु ःलम असो,
भ न असो, वा हं द ू असो, शा ीय िन

तीने ूित ेवर असे सांगण ह केवळ साहसच होणार

आहे क त्या कुलात गे या सात वा स र

प यांत ूकटपणे

कंवा गु पणे कुलसंकर वा

जातीसंकर असा काह झालाच नाह . अशा ःथतीत अम या एका घरावर कधी हजार वषापूव
ॄा ण वा महार वा िशंपी वा सुतार

हणून बमांक पडला

ाःतव त्या घरात जो जो ज मतो

तो ॄा ण वा महार वा िशंपी वा सुतार असलाच पा हजे; न हे , त्यात ते ते भटिगर चे,
महारक चे, सुईबाजीचे, वा बाकसबाजीचे गुण उतरले पा हजेत, न हे , त्याहनह
पुढे जाऊन ते
ु

तेथे दसत नसले तर
क न घेण ह

दसतात

हणून मानलेच पा हजेत अशी बळाबळाने ःवत:ची समजूत

कती गैरसमजुतीची गो

आहे ? आ ण या आजच्या जातीभेदाचा ज मजातपणा

अशा या आंिशकत: तर िनराधार असणा या समजुतीवरच मु यत: आधारलेला नाह काय?
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हणून पोथीजात बेट बंद वर उभारले या या मानीव जाती िनसगजात बेट बंद ने िनमाण

केले या नैसिगक जातीइत याच परःपरांशी सवथैव
शा ीय चचा करतेवेळ गु

वल न राहू शकतात क ं काय याची

संकराच्या अ ःत वाकडे ह कानाडोळा क न मुळ च चालावयाच

नाह .

७.७ पोथीजात बेट बंद
को या उथळ वाचकाचा चटकन गैरसमज होऊ नये
ठे वल पा हजे क , या चचत संकर हा श द

हणून येथे जाता जाता ह सांगून

ववाह श दाचा ूितयोगी

हणूनच काय तो

योजलेला आहे असे नाह . येथे ववाहसंःथा चांगली क ं वाईट हा ू च नाह . ू

एवढाच

आहे क , कुल आ ण जात यांतील पोथीजात बेट बंद ने संकर सवःवी टाळता येतो क काय?
जो संकर

ववा हत दांपत्यांच्या ोतभंगानेच होतो तो तर संकर आहे च; पण

ववाहाच ोत

अत्यंत अभंगपणे त्या दांपत्याने पाळलेल असताह केवळ वधूवरांची जाती मूळचीच िभ न
होती एव यासाठ

तो

ववाहह

या ूःतुतच्या जातीभेदाचे भाषेत संकरच. आ ण तो

जातीसंकरह आजच्या या मानीव ज मजात जातींच्या शु तेस बाधच आणतो.
त्याचूमाणे को या ता वक कंवा ता कक वाचकांचाह गैरसमज होऊ नये
सांगून टाकण इ

हणून हह

आहे क , येथे नैसिगक हा श दह मनुंयकृ त या श दाचा ूितयोगी

त्या मया दत अथ च वापरला आहे . नाह तर िनसगाच्या ता वक िन

हणून

यापक अथ हे कृ ऽम

आ ण हे ःवाभा वक असा भेदच उरत नाह . ज कृ ऽम, जे मनुंयकृ त, फार काय तर जे जे
घडू शकते ते ते वाःत वक नैसिगकच आहे ! त वत: अनैसिगक असे काह असूच शकत नाह !
- (केसर , द. १०-३-१९३१)

***
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८ लेखांक ८ वा
८.१ जातीसंकराच्या अ ःत वाचा सा ीदार हणजे ःवयमेव ःमृतीच!
मानीव आ ण केवळ पोथीजात जाती परःपर संकरापासून अगद

िनभळ राखण वर

दाख व याूमाणे दघट
आहे ह सामा यत: मा य क नह आमचे पुंकळ
ु

असेच

हणत राहतात क

तो िनयम साधारणपणे

कतीह

खरा असला तर

चातुव याच्या ूकरणी तर तो आ ह खोटा पाडला आहे . ॄा ण
जाती परःपर संकरापासून अगद अिल

हं द ू लोक पुन:
आमच्या

ऽया दक आमच्या िभ न

अशाच आहे त; कारण त्या तशा ठे व यासाठ आ ह

तसाच असाधारण ूबंध आज शतकानुशतक ठे वीत आल
समजूत अस याच ते दाख वतात क

आहोत. त्यांची अशी अ रश:

या को या शुभ पुरातन मुहूत

वराट पु षाच्या

वजृंिभत मुखातून ॄा ण जातची जात अकःमात ्टपकन खाली पडन
उभी रा हली आ ण
ू

छा याचेवेळ झुडपाझुडपातून लपून बसलेले सैिनक जसे ूकट होतात तसे त्या
बाहंू च्या

रोमारोमांतून

श ा

आद संभवापासून आजपावेतो

स जत

ऽय

पटापट

उ या

झाले,

टाकते

पण

त्या

ा चार वणाच र , बीज अगद िनभळ आ ण संकरर हत असेच

राहात अस याने ॄा णाच्या मुलात ॄा णाचे गुण उपजतच असले पा हजेत,
मुलात

वराटाच्या

ऽयाच्या

ऽयाचे िन शूिाच्यात शूिाचे!
यांची अशी खरोखरच समजून असेल त्यांचा तो अपसमज कती का पिनक आहे हे

सवसामा य अशा ौृती, ःमृती, पुराण मंथांच पान पान िस

क

भा डच भा ड सोडन
दल तर नुसत्या दोन चार पुरातन
ू

शकेल. वैय

ढ ंचा आ ण ौौतःमात ूथांचा

केवळ िनदशह आमच्या या चार जाती संकरापासून के हाह अिल

पुरेसा आहे . कारण त्या सुूित त आ ण शा ो
उदाहरण आपण होऊनच िन द

क उदाहरणांच

न हत्या ह िस

कर यास

ूथांच्या एकेका नावात सहॐश: वैय

होतात.

आमच्या चार वणात संकर हा अगद शा ो पणे होत आलेला आहे . आ ण आमच्या
शेकडो जाती तर मुळ संकरोत्प नच आहे त.

८.२ पतृसाव य
अगद उ ालक ऋषींचा संगमःवातं याचा काळ, क जे हा
न हता, तो जर सोडन
दला तर पुराणकथेूमाणे
ू
त्यानंतरच्या काळ दे खील ॄा ण हे सव जातीच्या

या

ववाहसंःथेचा ज मच झाला

ेतकेतूने ववाहूथा ूःथा पत केली

यांशी अगद शा ाच्या अनु ेनेच ल न

कर त; इतकच न हे तर ित ह

वणाच्या

यांच्या पोट

झालेली त्यांची संतती ॄा णच

मानली जाई. Ô ऽषु वणषु जातो

ह ॄा णो ॄा णात ्भवेत ्Õ आ ण हे िभ नवणजात ॄा ण

संतान ॄा णांच्या क यांशी अिभ नपणे ववाह कर . शेकडो वष ह

पतृसाव य ूथा शा शु

र तीने आप यात चालत आ यामुळे आ हा ॄा णांत या ित ह वणाचे र
संचिलत होत आलेल आहे .
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ऽयात आ ण वैँयांतह

हच

प यान ् प या

पतृसाव य ूथा अस यामुळे
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जात्युच्छे दक िनबंध
त्यांच्यातह सव वणाच र
चुलती

तसेच खेळत आहे . ॄा णाची आई शूि, मावशी वाणी आ ण

ऽय असे. बेट बंद च जथे अशी संक ण होती, ितथे रोट बंद ची तर गो च बोलावयास

नको.

८.३ मातृसाव य
पुढे जे हा मातृसाव य ूथा चालू झाली आ ण आईची जात तीच मुलाची जात ठ

ते हादे खील Ôशूिैव भाया शूिःय सा च ःवा च

लागली

वश:ःमृते । ते चं ःवा चैव रा

ःवा

चामज मन:।।Õ हा िमौ ववाहाचा ूबंध चालू होताच. पतृसाव यमुळे ॄा णात ित ह वणाच
र

संबिमत झाले तर मातृसाव यात ॄा णांचे र बीज ित ह वणात आ ण ित ह ंचे पु हा

परःपरांत संबिमत झाल. मातृसाव यामुळे एकाच ॄा णाचा एक पुऽ ॄा ण, तर दसरा
ु

ऽय,

तर ितसरा वैँय आ ण चवथा शुि असू शके!

अशा र तीने आमच्या समाजाचे चार वण नुसत्या ल णेने न हे त तर अगद र बीजाचे
भाऊ भाऊ असत. आ ण त्यातच गुणकमूभावाने एका वणाचे लोक अ य वणात वेळोवेळ
घेतले जात अस याने, जसे व िमऽ ॄा ण होऊन कंवा सूतपूऽ कण मूधािभ ष
ऽय होऊन त्या त्या वणात ल न क न जात अस याने चार

अंगराज

वणात परःपरांच्या

र बीजांचा जीवनैघ सारखा संचिलत झालेला असे.

८.४ अनुलोम, ूितलोम
त्याचूमाणे अनुलोम आ ण ूितलोम ूथा के हा अ ःत वात आ या हा वाद जर बाजूस

सारला तर त्या ूथांमुळे चातुव यातील संकरापासून अनेक उपताजी उत्प न झा या,
सूतमगधा दकांपासून तो शूिपु षसंबंधाने ॄा ण

हणूनच

ीस झाले या आ ण चांडाळ

हणून

मानले या आमच्या पूवाःपृँय बांधवापयत ॄा णा दक वणाचे र बीज संक ण झालेल आहे .
आ हा सव जातींच्या नसानसातून परःपरांचे र

ूवाहत आहे ह

गो

काह

कोणासच

नाकारता येण श य नाह .
ौृतीःमृतीपुराणो

अशी अगद िनभळ सनातनी मुिाच

पतृसाव य, मातृसाव य, अनुलोम आ ण ूितलोम

या ूथांवर मारलेली आहे त्या

ाच ूथांव नदे खील ह िन ववाद िस

होऊ

शकते क चार वणात काय कंवा संकरोत्प न चारशे जातींत काय अगद िन:संक ण अनुवंश
असा कुठे च रा हलेला नसून अगद
परःपरसंकर

शा ो

ववाहांचे आ ण संगमाचे

प यान ् प या होत आला आहे . आ ण

ारे च र बीजांचा

हणूनच अनुवांिशक गुण वकासाच्या

िनयमा वयेच आमच्यांत परःपरांचे गुणवगुणह संक ण झालेले आहे त.

८.५ एक पांडवांचे कूळच पाहा
उदाहरण हव असेल तर पांडवाचेच कूळ

या. ते कूळ

हणजे धमसंर क आय ंस ूत्य

सॆाट भरताच-कोणी एखाद ह न, अमंगळ कूळ न हे ! आ ण तो काळ
सृ ंÕ

हणजे Ôचातुव य मया

हणून घोषणा क न चातुव याची हमी घेतले या पूणावतार ौीकृ ंणाचा-कोणचा एखादा
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Ô ा मुसलमानांनी सारा घोटाळा केला होÕ- कंवा Ô ा बु ाच्या पाखंडाने ह अनवःथा माजली
होÕ - हणून रडत दस
काळ न हे ! अशा
ु याच्या माथी सव दोष मारणारा धम हासाचा दबळा
ु
त्या काळ च वशु

चातुव याचे वाळवंट बंधारे फोडन
ू आमचा जीवनौघ वाहत होता! ूतीपाने

शंतनूस सांिगतले, Ôराजा, ह

ी कोण, कुठली, काय जात, असे काह

एक न

वचारता

ितच्याशी ल न करÕ त्याव न अ ात जातीच्या गंगेशी शंतनूने ल न केले. त्याचा मुलगा
ऽय झाला. पुढे शंतनूने, ितची जातगोत मा हत असूनह उघडपणे एका

भींम, अिभषेकाह

को याच्या मुलीशी, सत्यवतीशी

ववाह क न ितला प टािभ ष

राणी केली तर शंतनूची

जात गेली नाह . इतकच न हे , तर त्या को याच्या मुलीचे मुलगे िचऽांगद आ ण विचऽवीय
दोघेह

ॄा णांचे

भारतीय

शा ो

सॆाट

विचऽवीयाने, अं बका िन अंबािलका या

झाले.

पुढे

त्या

को याच्या

मुलीचे

मुलगे

ऽय राजक यांशी ल न लावलीं. परं तु तो िनपु ऽक

मरण पाव याने त्या रा यांपासून िनयोग प तीने संतती उत्प न कर यासाठ त्यांची ती सासू,
को यांची मुलगी, दे वी सत्यवती, ौीमान ् यासास ूाथना करती झाली.
परं तु

यास कोण? ॄा णौे

पराशर:।।Õ एका अःपृँय

पराशरपुऽ; आ ण ते ॄा णौे

पराशर कोण? Ô पाकाच्च

पाकाचा पुऽ. त्या अःपृँयाचा हा पुऽ पराशर ॄा णौे

ठरला.

पराशरास कोळ ण कुमार पासून जो पुऽ झाला तोच महा ानी, महापती,

त्या ॄा णौे

महाभारतकार यास होय!
बर झाले! को या ॄा ण,
झाला. बर झाले! को या ॄा ण,
केला नाह ! नाह तर

ऽयापे ा
ऽय, वैँय

विचत ्आ हांस

पाकापासूनच ॄा णौे

पराशर मुनी उत्प न

ातीतील को या कुमा रकेशीच पराशराने संबंध

यासासार या लोको र पु षास आंचवाव लागते. पण

पराशराहन
ू सवाई पुऽ जींत िनपजावा अशी ती धीवरक या त्या महाऋषीस मो हती झाली
हणून बीज ेऽांची अशी अलौ कक िनवड झाली क त्या संबंधापासून

यासो च्छ ं जगत्सव

याच्या अलौ कक ूितभेमुळे आज आ हांस करता येते तो

अशी साथ गव

यासासारखा

भारतकुलावतंस पुऽ िनमाण झाला! कृ ंण ै पायनासारखा, ौीकृ ंणाने दे खील ॄा ण
वंदावा आ ण भारतीय सॆाटाच्या मुकुटाने
संकर ूसवतो तो संकरच खरा शा ो

हणून

याची चरणधूली मःतक धरावी, असा पुऽ जो

ववाह होय!

याने संतती ह नतर होते तोच संकर -

मग तो सवण ववाह का असेना! Ôसंकरो नरकायैवÕ असे त्या संकरास काय ते
संतती उच्चतर ूसवतो तो संबंध असवण असला तर खरा

हणता येईल!

ववाह! असा संकर ÔनरकायÕ

नसून ÔःवगायÕ क पला जातो.
त्या मह ष यासांनी वर ल
यांना ज म

ऽय रा यांशी िनयोगाधारे संल न होऊन पांडू आ ण धृतरा

दला आ ण त्यांच्या शुि दासीपासून

वदरास
उत्प न केल. हे
ु

भावांूमाणेच त्या राजकुलात वतत होते. पुढे पंडू च्या अनु ेने त्याच्या दोघी

आ ण माि ने को या अ ात पाच पु षांशी संल न होऊन पाच पांडवांना ज म
कुंतीदे वीलाह

पूव

ितघेह

यांनी कुंतीने
दला. त्या

कौमायातच सूतपुऽ कण झाला होता. त्या सूतपूऽ कणास दय
ु धनाने

ऽयांचा मु य गुण, कुल हा नसून, शौय हा आहे अशी घोषणा कर त गुणकमानुसार
ठरवून अंग रा यािभषेक केला. भीमाने तर रा स जातीच्या
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हं डबेशीदे खील ल न लावल.
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ौीकृ ंणानेह जांबुव तीशी आ ण कु जेशी ल न ला वलीं होतींच. अजुनाने नागक येशी गांधव
ववाह केला. पण त्यांचेपैक कोणीह जातीच्युत झाला नाह .
पांडव कुलाच्या मिथत इितहासाव न त्या काळची सहॐश:

पुर झाले! या एका आयौे

अमिथत उदाहरण सहजच अनुिमत होत अस याने आजकाल आपल

हं दरा
ु

जस बेट बंद ,

रोट बंद , लोट बंद च्या िचरे बंद ने िचणून टाकलेल आहे तसेच त्या काळ ते मुळ च न हते, ह
कोणासह नाकारता येणार नाह . बु कालात तर जातीसंःथा बोलून चालूनच तुच्छ झालेली
होती. अशोकाची आई ॄा णी! वैँयसॆाट ौी हषाची मुलगी
नागाद

राजकुलह

ऽयास दलेली. य , त क

ऽयच समजलीं जाऊ लाग यापासून तर आय

ऽयांचे त्यांच्याशीह

बेट यवहार होत गेले.
शा ो

जातीवणात अगद

र बीज संबंध

ीपु षांच्या लिगक आकषणाने ते गु पणे
जातीजातीत बेट बंद

इतक

जथे असे होत होते ितथे जातीजातींतील

ाहन
कतीतर पट ने होत असले पा हजेत. आज
ू

कडकपणे पाळ याची इतक

पराका ा होत असतानाह

आकषणाने जर वणसंकर इत या मो या ूमाणात धडधड त चालू आहे तर
बेट बंद शा त:च आ ण

लिगक

या वेळ ती

यवहारात:च इतक सैल होती त्या वेळ जातींजातींतील र संबंध

कती अिधक ूमाणावर चालू असेल ह िनराळ सांगावयास नको.
आतापयत केले या अनुवंशाच्या छाननीचा सारांश असा आहे क , अनुवंश शु

राखला

असता गुण वकास कंवा गुण ढ करण होते, हा नैसिगक िनयम जर अंशत: खरा असला तर
त्याच्या आधारावरच आजच्या बेट बंद चे आ ण जातीभेदाचे समथन करताना आपण खालील
मयादा

यानात धर या पा हजेत.

(१) गुण वकासाचा अनुवंश हा एकच घटक नसून तो अनेक घटकांतील एक घटक आहे .
(२) अनुवंश शु

ठे वला तर ह

ूकाश, अ न, पाणी, वायुमान,

त्यांचेवर ल संःकार, िश ण, संधी, साधन इत्याद

पतरांची मन: ःथती,

ूकाराची प र ःथती जशी बदलते तसे

संतानाचे बीजभूत गुण िभ न िभ न ूमाणात वकास वा संकोच पावतात कंवा पालटतात.
(३) अनुवंश शु
आण

राखला तर ह स गुणूमाणेच दगु
ु णह वधन वा

ढ करण पावतात,

हणूनअनुवंश हा के हा के हा अत्यंत हानीकारक ठ न संकरच दोष वा दगु
ु ण

ू टाक याचे कामी समथ िन हतकारक ठरतो.
संतानांतून काढन
(४) अनुवंश शु

आपण होऊनच

राखला तर ह

पतरांचे स गुण काह वेळ वकास पावत जाऊन पुढे

ीण होत जातात कंवा वकृ त होतात. अशा वेळ ह संकर ूा यांना हतकारक

ठरतो.
(५) िनसगजात जातीतअनुवंश शु

राखण सुकर आहे ; केवळ मानीव, केवळ पोथीजात

जातीत अनुवंश एकसारखा िनभळ राखण जवळजवळ अश य आहे .
(६) आ ण ॄा णा दक
आप या

या जातीत आज परःपर बेट बंद

हं द ू जातीजातींतह शा ानुरोधानेच पूव

प यान ् प या अ यो य र बीजाचा ओघ

अखंड वाहात अस याने आ ण लिगक आकषणाने होणारा गु
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अत्यंत कडक आहे त्या

संकर सदो दतच या कंवा त्या

५३

जात्युच्छे दक िनबंध
ूमाणाने ूवा हत राहात आला अस याने आ ण पुढेह
ववाहापुरती

बेट बंद

ॄा णगुणसंप न वा
ठरतो

आहे .

कतीह

चालू

ठे वली

तर

ॄा णाचा

मुलगा

उपजतच

ऽयगुणसंप न असलाच पा हजे असा समज मूलत:च त्या य

ऽयाचा

कारण

कसून

राहणारच अस याने आता केवळ

आमच्या

सव

जातींचा

अनुवंश

प यान ् प या

संक ण

होत

आ यानेअनुवंशाच्या िनयमांूमाणेच आ ण त्या िनयमापुरते तर कोणच्याह जातीस कोणातर
विश

गुणांचे एकःव (Monopoly) िमळणे असंभव आहे .

८.६ ूत्य

अनुभव

या ता वक तकाने अनुिमत झाले या िस ा तास

यावहा रक अनुभवाचाह

पा ठं बा

एकसारखा िमळत आलेला आहे . आईबापाूमाणेच मुल िनघत नाह त हा अनुभवह साव ऽक
आहे . ौीकृ ंणाचा एकह पुऽ ौीकृ ंण िनघाला नाह . डोळस

यासांचा मुलगा अंधळा धृतरा

आ ण सच्छ ल यासांचे नातू दय
ु धन, द:ु शासन. शु ोदनाचा पुऽ बु
आप या क यकांचे बळाने नुसते मुखावलोकन क

इ च्छणा या

आ ण बु ाचा पुऽ राहल
ु !

लच्छास, र ःनान घालणारे

िचत डचे ूतापी महाराणे आ ण त्यांचे पोट , आप या क यका कोणी बळाने हरण कर ल
हणून आप या पोटच्या कुमार ंनाच

वषाचे घोट पाजून ठार मारणारे नंतरचे भीमिसंगी

महाराणे! िशवाजीचा पुऽ संभाजी आ ण संभाजीचा शाहू! प ह या बाजीरावाचा पुऽ राघोबा

आ ण नातू दसरा
बाजीराव! कंबहना
उ या पृ वीचे इितहासात कोणी शककता
ु
ु

हटला क

रा य वनाशक पुऽ िनपजावयाचाच, असा
त्याच्या चार, पाच प यांचे आतच कोणीतर दबळा
ु

ूकार जवळजवळ एखा ा िस ा तसारखा आढळू न येतो. कारण के हा के हा एखा ा बीजातील

अ त हत श
यु ात र

एखा ा पु षात परम उत्कष पावून खचून गेली क ते बीज एखा ा भारतीय
झाले या भात्याूमाणे िनत्याचच

ीण होऊन जाते आ ण पुढ ल पढ त त्यातील

प हल तेज संबिमत होत नाह .

८.७

हणून ूत्य

गुणच पाहण बर!

आईबापांूमाणे संतती होत नाह हा अनेक वेळा

यवहारात येणारा अनुभव, अनुवांिशक

गुण वकासाचा िनयम खरा असताह कां येतो ह त्या िनयमांच्या वर केले या छाननीव न
आता जातीभेदाला अवँय िततक तर

वशद झालेल अस यामुळे आप या ूःतुतच्या

जातीभेदाची उभारणी जवळजवळ सवःवी याअनुवंशाच्या त वावरच कर यात आपली काय चूक

होते आहे आ ण ती सुधार यास आपण त्यात काय फेरफार केला पा हजे ह आपोआपच सूचीत
होणार आहे . आपण बेट बंद च आ ण

हणूनच त ज य ूःतुतच्या शतश: जातींच समथन कां

करतो तरअनुवंशाने ते ते गुण त्या त्या जातीत वकास वा
ु
ते गुण गढळ
हो याची आप ी येते
विश

गुणांचा वकास हवा

हणून.

ढ करण पावतात आ ण संकराने

हणजे आपणांस चातुव यात बु , श

ूभृती

हणून. तर मग वधूवरांत ते गुण ूत्य पणे आहे त क ं नाह त ह

आपण वशेषत: पा हल पा हजे. तीं वधूवर अमुक जातींतली आहे त वा अमुक कुलांतली आहे त
एवढच पाहन
ू चालणार नाह . कारण वर

दले या सहा, सात कारणांमुळे आ णअनुवंश हा

गुण वकसनाचा एकमेव घटक नस यामुळे अमुक जात
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कंवा अमुक आईबाप असले क

५४

जात्युच्छे दक िनबंध
संतानात अमुक गुण असलेच पा हजेत, असे िन

पणे केवळ अनुवंशाच्या आधाराने मुळ च

त कता येत नाह . त्यातह केवळ पोथीजात, केवळ मानीव, केवळ का पिनक विभ नतेवर
उभारले या आमच्या

आहे . एव यासाठ

ा ूःतुतच्या जातीं वषयी तर असे मानण ह अगद आंधळ समजूत

तर असे मानण ह

अगद

आंधळ

समजूत आहे . एव यासाठ

केवळअनुवंशावरच अवलंबून राहणार बेट बंद तोडन
ू टाकून ूत्य

बेट बंद जर आपण अनुस
िन

स या

गुणावर अवलंबून असणार

लागलो तर आपला मु य उ े श जो स गुण वकास तो अिधक

तीने आपण साधू शकू. वधूवर अम या जातीचीं असलीं क त्यात त्या जातीचा मानीव

गुण असतोच असे नाह . कारण गुण हे केवळअनुवंशाने उतरत नाह त, वाढत नाह त; आ ण
आपणांस मु य काम तर गुणांशी आहे ,अनुवंशाशी नाह . ते हा
अपे
असो

या वधूवरांस तो इ

वा

त गुण ूकट झालेला असेल - मग तो केवळअनुवंशाने उतरलेला असो वा प र ःथतीने
-

त्या

वधूवरांच

ल न

लाव यानेच

आप या

जातीभेदाच्या

मुळाशी

असलेला

गुण वकासाचा हे तू सा य हो याचा संभव अिधक. मग त्या वधूवरांची मानीव जात कोणची का
असेना. ल न ठर वताना मंगळ वा शनी त्या वधूवरांस कोणच्या ःथानी आहे
भानगड कडे आपण जतक ल

ा नसत्या

दे तो िततक जर वधूवरात आपण त्यांच्या संतानात अपे ा

करतो तो गुण ूकटलेला आहे क नाह ह पाह यात ल

दे ऊ, तर अनुवांिशक गुण वकास

कर यात आपण आजच्यापे ा पुंकळ अंशीं समथ होऊ. बीजाला अनु प फळ लागेलच ह
जत या िन

तपणे सांगता येते त्याहन
शतपट िन
ू

बीजाच होते असे सांगता येते. तसेच एक वेळ य

तपणे फळ लाग यावर ते अनु प

त गुण ूकट झाला क त्याचाअनुवंश वा

जाती अमुक असलीच पा हजे ह ठरा वण िततक धो याच नाह क
पढ जात जातीची आहे एव याव न त्या

य

जतक ती

य

अमुक

त त्या जातीचा तो मानीव कंवा पोथीजात

गुण असलाच पा हजे ह सांगण धो याच आहे . जर तो गुण ूकट झाला तर त्याची अनुवंश,
प र ःथती इत्याद कारणे

ठ क जुळलीं असलींच पा हजेत हे ूत्य

िस

होते, आ ण जर

गुण ूकट झालेला नसेल तर त्या नुसत्याअनुवंशाला काय चाटायच आहे ? गुण ूकट नसेल,

तर त्या ूमाणातअनुवंशे ठ क असली तर प र ःथती ठ क नसेल. त्याशी कत य! संतानात
गुण वकास हवा, तर तो गुण ूत्य पण त्यात दसत असेल त्या वधूवरांचे संबंध करावे, मग
तो गुण त्या वधूवरांत अनुवंशबळे एकवटलेला असो वा प र ःथतीमुळे असो. आजच्या
आमच्या

हं दसमाजात
ू

यांच्याम ये केवळ पोथीत तसे िल हल आहे

कोणत्याह सहज ल णाने

विभ नत्व

ा यित र

दस
ु या

दसून येत नाह अशा ॄा ण, शूि, िशंपी, सोनार,

वाणी, िलंगायत, गवळ , माळ आद सहॐश: उपजतच िभ न असणा या जाती मानण ह मूळ
चुक ! त्यात त्या ूत्येक जाती वषयी महादे वाच्या जटे पासून अमुक जात िनघाली, ॄ दे वाच्या
बबीपासून तमुक िनघाली अशा का पिनक भाकड उपप या अ रश: ख या मानून त्या
उप यांूमाणे त्या त्या जातीच्या अंगी एकेक विश

गुण उपजतच असतात, असे ठाम ठरवून

टाकण ह घोडचुक !! आ ण तो गुण त्या जातीच्या संतानात ूकट झाला नसला तर तो
असेलच असे समजून, त्या गुणानु प मानपान, सोयीगैरसोयी, उच्चता-नीचता त्या जातीतील
त्या संतानात उपजत भोगावयास लावण ह पाहाड चुक !!! आ ण

हणे हच ते आमच्या

ऋषींनी शोधून काढले या अनुवांिशक गुण वकासाच सनातन रहःय!!!
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जात्युच्छे दक िनबंध
जर एखा ा मुलीच नाक नकट असल तर ितच्या पडपणजीच नाक अगद चाफेकळ सारख

सुंदर होते

हणून आ ह

हचह सुंदर

हणत नाह ; तर त्या अनुवांिशक गुण वकसनाच्या त्या

सनातन रहःयाची लवलेश पवा न करता ितच्या ूत्य
नकट च

दसणा या नक या नाकामुळे ितला

हणतो आ ण ितच्या ल नाला सतराशे व न उप ःथत करतो. जर एखा ा मुलाचा

डोळा उपजतच गेलेला असला, तर त्याच्या एखा ा पणजाचे दो ह डोळे अगद कमलासारखे
ूफु ल होते

हणूनच त्या मुलास कमललोचन न मानता आपण काणाच मनातो; मग तोच

याय चातुव याच्या पोथीत न दले या (र जःटर) गुणांस का लागू नये? जर ॄा णवंशात
एखादा ÔढÕ िनघाला तर त्याला ÔढÕच

हटले पा हजे आ ण शूिात Ô Õ िनघाला तर त्याला

हटले पा हजे, मग त्याचा बाप वा आजा वा पणजा ÔढÕ असो वा Ô Õ असो.अनुवंश

Ô Õच

बरोबर उतरला असेल तर तो गुण ूकट होईलच. आ ण गुण ूकट झाला नसेल तरअनुवंश वा
प र ःथतीच्या

वा इतर कोणच्या तर

गुण वकासाच्या घटकात घोटाळा झालेला असलाच

पा हजे.
कोणी

हणतात

य

चे गुण नेहमी मुलात उतरतातच असे नाह . ते ितस या चौ या

पढ तह ूादभू
ु त होतात. होय, होतात! पण के हा, के हा! आ ण मुळ होतह नाह त के हा,

के हा! ते जे हा ूकट होतील ते हा त्यांना मानूच मानू - पण को या गवयाचा सुरेल आवाज
त्याच्या पणतूत सनईसारखा गोड होणार आहे अशी अगद
तेव यासाठ त्याच्या मुलाला आ ण नातवाला गवई
त्याच्या आवाजाच्या भ यांसह

हमी जर

दे ता आली तर

हणून संगीताची मु य कामे सांगून िन

सुरेल सनईसारख वाखणीत पुन ! पुन ! (once more)

हणावयाच का काय? एक शूर पु ष िनपजला त्याला आ ह आमचा सेनापती केला. त्याचा
पुऽ

याड िनघाला, घो याला पाहताच हा अडखळतो! पण त्याच शौय त्याच्या नातवात पु हा

ूकट होईल या आशेने त्या

याड मुलासह दाभा यांच्या कुळातील नामधार सेनापतीसारख

पढ जात सेनापित व दे ऊन घो यावर बांधून एखा ा पानपतावर पाठवावयाच क

काय?

ितस या चौ या पढ त पतृगुण उतरतात पण तुकारामांना आज १०/२० प या होऊन गे या
पण त्या वंशात एकह तुकाराम झाला नाह . कंवा अनुवंशाच्या गुणाची क व क न पांडु रं गाने
त्याच्या मुलानातवांसाठ पु हा आजवर एकदाह

वमान धाडल नाह . गे या सात

रामदास नाह , न बोनापाटच्या घरात बोनापाट.
रामदासाच्या घरात दसरा
ु

प यांत

८.८ जगातील इतर रा ांतील अनुभव पाहा!
मानीव जातीच गौडबंगाल झुगा न गुण वकसनाच्या ूत्य

आज जगात वावरत आहे त त्यांच्यातील बहते
ु कांत
उं च,

व ानाच आधारे जे समाज

ातीची ूत्येक पढ एकंदर त पूव पे ा

वशाल, सुंदर, सुबु , शूर आ ण परोपकारिनरत अशी िनपजत आहे . उदाहरणाथ ती

अमे रका पाहा! ूत्येक

पढ स त्यांचे पु ष Ôद घ रःको वृषःकंधो शालूांशुमहाभुज:Õ अशा

पौ षीय ल णांनी अिधकािधक संप न होत चालले आहे त. त्यं◌ाच्या
सुजन मतेत, सुभगतेत आ ण अपत्यसंगोपनातह

अिधकािधक

या सुंदरतेत,

मतर होत आहे त. आ ण

करट , पूव हन
आमच्या इकडे ूत्येक पढ ह पूव हन
ू खुरट , पूव हन
ू
ू करं ट िनपजत आहे .
आमच्या मते यास अनेक कारणे
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जात्युच्छे दक िनबंध
जातीभेदामुळेच काय तो अनुवांिशक गुण वकास खरोखर होत असता तर वःतु ःथती

याच्या अगद उलट असावयास पा हजे होती. कारण ते अमे रकन या दधखु
या पोथीजात
ु

जातीभेदाच्या वा यासह उभे राहत नाह त आ ण आमच्या अंगात तर त्याच वार भर यासारख

झाले आहे . कोणी

हणेल ह असेच हायच!

८.९ अहो ह किलयुग!
ह किलयुग, माणस खुजटणार, गाई आटणार, शेती िनकसणार, पाऊस पळणार! आमच्या
ऽकालदश ऋषींनी ह आधीच सांगून ठे वल आहे . तर त्यास आ ह असे वचारतो क ,
किलयुगाची ह

याद सव मनुंयजातीवर आ ण सव पृ वीवरच कोसळणार

आहे ना? मग अमे रकेत त्याच्या अगद उलट

ा

हणून सांिगतल

ःथती का होत आहे ? त्यांच्या माणसांची

छाती, उं ची, ूितभा ूित पढ वाढत आहे . त्यांची एक गाय आमच्या दहा, दहा गाअ◌ी◌ंइतक
दध
ू दे त आहे . शेती, नारळाएवढे बटाटे , बयांवाचून िा

आ ण माणूस इ च्छल ते हा आ ण

इच्छ ल तेथे इं ि बनून पाऊस पाड याची कला आटो यात आणीत आहे .
हां, जर ऽकाल

ऋषींनी ते किलयुगाच करं ट भ वंय केवळ भारतापुरतेच वत वल

असेल तर माऽ ते ऽकाल

होते खरे च. कारण

आहे

सुजनन

त्यांत

ूत्य ावलंबी

शा ाच्या

झाली
या अनेक कारणांनी आमची ह ददशा
ु
िनयमांना

लाथाडन
ू

अंध या

अनुमानावर

उभारले या जातीभेदाची लस प यान ् प या अंगात टोचून घेण ह एक मह वाच कारण आहे .
त्याचा प रणाम आमच्यात शेवट

मुं यांसारखी खुरट ,

कडक , सडक , माणस उत्प न

कर यातच होणार हे त्या ऋषींसह कळले असावे. असे असेल तर माऽ जी कारणे त्यांच्या
डो यासमोर होती त्यांचीं फळ त्यांनी बरोबर वत वली!
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९ लेखांक ९ वा
९.१ उपसंहार
या लेखमालेचा ूःतुतचा लेखांक हा शेवटचा आहे . वतमानपऽीय क ेत जतक आणवेल
िततक या वषयाची सांगोपांग चचा मागील लेखांकांत झा यानंतर आता या लेखांकात ितचा
उपसंहार क न आ ण या लेखमालेत या आरं भी सांिगतले या मूळ हे तूूमाणे ज मजात

जातीभेदाच्या उच्चाटनाची एक योजना थोड यात आखून ह

लेखमाला आ ह

आज पुर

करणार आहोत.
आजच्या जातीभेदाच अत्यंत ूमुख ल ण ज मजातपणा आ ण ज मजातपणाच समथन
क

हणजे अनुवांिशक गुण वकासाचा नैसिगक िनयम.

शकणार अत्यंत ूमुख त व िन हे तू

याःतव आ ह

गे या दोन तीन लेखांकांत त्याअनुवंशाच (Heredity) यथाःथल सांगोपांग

व ेषण केले आ ण त्याच्या खालील मयादा द दिश या (१)

अनुवंश

हा

गुण वकासाचा

सामज हतकारक वाटतात ते
वकिसत वा

एक

घटक

असतो

हणून

जे

गुण

आप याला

यात ूकट होतील अशा वधूवरांचे ववाह केले असता ते गुण

ढ हो याचा, इतर प र ःथती समान असता, संभव अिधक हे खरे आहे .

(२) पण गुण वकासाचा अनुवंश हा अन य घटक नसतो. तर गभकालातील मातेची

प र ःथती ह त्या संतानात तो बीजातील गुण वकिसत हो यास कंवा न

हो यास फार

मो या ूमाणात कारणीभूत होते.
(३)अनुवंशाने

स गुण वकास

होतो

तसाच

दगु
ु ण वकासह

होतो.

याःतव

जातीय

बीजशु तेच्या जोड स त्या दगु
ु णांच उच्चाटन कर यास समथ अशा संकराची जोडह के हा

के हा हतावहच ठरते.

(४) एक गुण कतीह उत्कट असला तर ह ूत्येक

य

त वा जातीत त्याला उपकारक

अशा इतर गुणांच पाठबळ नसल तर तो गुण लुळा बनतो. नुसते डोक कतीह उ म असल,
पण हातपाय समथ नसेल तर ते डोक पंगूच! याःतव उत्कट बु ला श
श

ला बु ची जोड हवीच!

हणून बु ूधान, श

ची आ ण उत्कट

ूधान, इत्याद कुलांत वा जातीत त दतर

अनुकूल-गुणूधान कुलांचा कंवा जातींचा संकरह के हा के हा हतावहच ठरतो.

हणून सव

जातींचा यथाूमाण यथावँयक संिमौ बेट यवहार चालू राहण ह त्यांच्या विश

उत्कषास

आ ण काय मतेस हतावहच होईल.
(५) आमच्या आजच्या जाती

ा नैसिगकत:च िभ न नस यामुळे त्या केवळ मानीव,

केवळ पोथीजात अस यामुळे; त्यांचाअनुवंश, त्यांची जातीय बीजशु , िनभळ राखण दघट
ु

असणारच.
(६)

यावहा रक अनुभवह हच िस

करतो. ॄा णातह परशुराम-िोणाचाय-दवासापासू
न
ु

तो थेट मराठ साॆा यातील पटवधनापयत कंवा चाफेकर, राजगु पयत
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को प

आ ण शूर अनेक पु ष िनमाण झाले. उलट

ऽय-वैँयां दकांतह जनक

-बु ापासून

तो तुकारामापयत अनेक स वशील, शांितूधान तपःवी िनमाण झाले. या

यावहा रक

अनुभवाव नह

ा मानीव जातीत अमका गुण अम या जातीत असतोच आ ण

आमच्या

इतरांत नसतोच असे गृह त ध न त्या जातींना त्या गुणावर आ ण मनावर ज म जात ःवत्व
सांग याचा अिधकार दे णार जातीभेदाची ूथा अत य िन अ या य आहे .
(७) आप या इितहासाकडे पा हले तर आज

या जाती र बीजाने विभ न आहे त

आपण समजतो, त्या मूलत:च संिमौ होत्या ह ःप
हजार उपजाती न हत्या.

हणून

दसते. पूव िनदान चार वणाच्या चार

हणजे त्यांचे ूत्येक अंतगत ववाह होत होते. आ ण त्या चारांत

परःपर बेट यवहारह िन ष

न हता. पतृसाव य, मातृसाव य, अनुलोम आ ण ूितलोम

चार ःमृती-ूितपा दत ूथांची ह ं चार नावच ह िन ववाद िस
र बीज परःपर संिमौ आहे .

करतात क , चार

ा

वणात

हणूनच अमुक गुण ज मत: असतोच अस आप या अनुभवास

येत नाह .
अनुवंशाच्या नैसिगक िनयमांच्या या सव मयादा आ ण

यंग ल ात घेतली असता

ज मजातपणा राखला कंवा राखलास मानीत गेल क त्या जातीत तो तो गुण वकास झालाच

पा हजे ह समज यात आपली केवढ चूक होत आहे ह
न ओळखता गुणाव न जात ओळखण अिधक यु

यानात येईल. याःतव जातीव न गुण

आहे , अमका

ऽयाचा मुलगा

हणून तो

शूर आहे च असे न समजता आ ण शूरपणाचीं पदके त्याचा ज मजात अिधकार

हणून

त्याच्या बारशासच त्याच्या छातीवर न लटकवता, अमका शूर आहे असे ूत्य

दसून

आ यावर, मग त्यास

ऽय समजून शूरपणाच पदक दे णच यु , मग तो शूरपणा त्यात

बीजशु ने आलेला असो वा संकराने आलेला असो.
त्याचूमाणे एखा ा गुणाच वकसन वा
ूकटपणे य

ढ करण कर यासाठ ह

या

य

त तो गुण

असेल त्यांचा शर रसंबंध जुळ व याचा अिधक उपयोग हो यासारखा आहे . गोरा

िनवड केली असता मुलगा
मुलगा हवा असेल तर वधूवरांचा रं ग गोरा आहे क ं नाह ं ह पाहनच
ू

गोरा हो याचा बराच संभव आहे . पण ॄा ण जातीचीं

हणून धडधड त काळ कु ट दसणार

वधूवरह गोर ं समजून त्यांच ल न लावण हा काह गोरे संतान उत्प न कर याचा बनधोक
माग न हे . तीच ःथती इतर गुणांची. एक वेळ ूत्य
पण केवळ मानीव अनुवंशाव न गुण िन

गुणाव न अनुवंश अनुमािनता येईल,

तपणे अनुमािनता येणार नाह .

९.२ ज मजात जातीचा उच्छे द आ ण गुणजात जातीचा उ ार
या आ ण येथे अनु ले खत अशा इतर कारणांचा वचार क न जातीभेदाच ूःतुत वकृ त
ःव प टाळणार एक ःथूल योजना आ ह खाली दे त आहो. आमची अशी िन ा आहे क , या
योजनेइतक जर काय झाले तर ूःतुतच्या जातीभेदाच्या वषार
समाज मु

कड पासून आपणांस आपला

करता येईल ज मजात जातीचा उच्छे द आ ण गुणजात जातीचा उ ार ह सूऽ

कायप रणत करणे दघट
नाह . जातीभेदाचा मु य आधार केवळ भावना आहे .
ु
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आज तर त्याच्या मागे दसर
कोणचीह श
ु

उभी नाह . आप या मान यात त्याच खर

जीवन आहे . आ ण त्याच खर मरण आप या न मान यात आहे . याःतव ती जात्यहं कार
भावना आपण ूत्येकाने सोडली क
वकृ त जातीभेदाची अिन

याद नको असेल त्याने िनदान खालील योजनेूमाणे तर ःवत:च

आचरण ठे वल क पुर आहे .
उच्छे दता येईल.

यास आजच्या या

त्याच मरण ओढवलच. याःतव

हणजे तो ज मजात जातीभेद वाटतो त्याहन
कती तर सहज
ू

जातीभेद
या जातीभेदाची आपण चचा कर त आहोत तो हं दसमाजातील
ू

अस याने खालील चचचा संबंध हं दंश
ू ीच काय तो पोचतो ह उघड आहे .

९.३ ूत्येक मुलाची ज मजात जात एकच - हं द!ू
(१) ूत्येकाने अमुक हं द ू जात ज मत: उच्च आ ण अमक ज मत: नीच ह भावना

मनास के हाह िशवू दे त कामा नये. उच्चनीचता ह
ठरे ल. जर त्या

य

त ूकट झाले या ूत्य

गुणांव न

चाअनुवंश उच्च असेल तर उच्च गुण तीत ूगट होतीलच. जर गुण

य

ूकट नसतील तर त्याअनुवंशात वा प र ःथतीत काह तर दोष असलाच पा हजे.
(२) ूत्येक हं द ू मुलाची ज मजात जात अशी एकच- हं द!ू त्यावाचून दसर
कोणतीह
ु

पोटजात मानू नये. Ôज मतो जायते हं द:ू Õ (वाःत वक पाहता मनुंयाची खर ज मजात जात

मनुंय ह च तेवढ ! पण जोवर मुसलमान- भ ना दक वधम य लोक त्या उच्च

येयास सोडन
ू

आपणांस मुसलमान वा भ न मानतात आ ण हं दंस
ू िगळू पाहतात तोवर तर ःवसंर णाथ

इतका जात्यहं कार सापे तया आपणह

धरलाच पा हजे. ूत्येक वेळ

आण

वशेषत:

िशरगणतीत हं द ू ह च एक जात िलहावी, इतर सव धंदे यवसाय समजावे.)
(३) ूत्येक हं दमाऽास
वेदासु ा सव हं द ू धममंथ वाच याचा आ ण िशक याचा आ ण
ू

इच्छा अस यास आपले संःकारह

असावा. पुरो हत व ह कोणत्याह

वेदो

कर याचा आ ण कर व याचा समान अिधकार

जातीचा ज मजात ठे वा नसून जो

यो यता संपादन कर ल कंवा ती पर

हं द ू पुरो हत वाची

ा उतरे ल तो पुरो हत होऊ शकेल. जातीने न हे , तर

Ôतःमाच्छ लगुणै ज:Õ
(४)

हं दंच
ू ी

विश

मह वाची तीथ ेऽ, दे वालय आ ण प वऽ ऐितहािसक ःथल (जसा

पंचवट चा राम, सेतुबंध रामे र इत्याद ) जातीवण-िन वशेषपणे पूवाःपृँयांसु ा सव हं दमाऽास
ू
समान िनयमांनी उघड असावींत.

(५) ूत्य ावलंबी अशा सुजननशा ाच्या (Eugenics)

ीने यो य असेल तर कोणाह

हं द ू वधू-वरांचा ववाह, तो केवळ ज मजात िभ न मानले या जातीजातीत झाला

िन ष

आ ण ब हंकाय समजला जाऊ नये. (हा िनयम िनषेधात्मकच काय तो आहे .

ॄा ण

य

ने महाराशी कंवा महार

गुण, शील, ूीती इत्याद

य

कोणत्याह

ीने परःपर-अनुकूल असले या त्या हं द ू वधूवरांनी ववाह केला

ं या जे

माणसाबरोबर,

हणजे

ने ॄा णाशी ववाह केलाच पा हजे असे न हे . तर

तर केवळ त्यांच्या जाती िभ न आहे त एव याच करणासाठ तो ववाह िन ष
(६) वै कशा

हणूनच,

शु

आ ण आरो यूद ते, वै ाशा

मानू नये.)

ं या

यो य अशा

हणजे एका ताटात न हे तर एका पंगतीस, खा यास हरकत
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नसावी, शेजार

जेव याने जातची जात

प यान ् प या बदलते ह

मांसाहा यांची मांसाहा यांशी पंगत हो यास हरकत नाह .
दवशी सवच एका पंगतीत बसू शकतील. जे

या

समजूत वेडगळ आहे .

दवशी शाकाहार असेल त्या

चेल आ ण पचेल ते अ न सहभोजनात

खा यास हरकत नाह . पूव महाभारतकालापयत तर चारह वणात सहभोजन होतच. Ôशूिा:
पाकतार:

ःयु:

(आपःतंब)

कंवा

Ôदासना पतगोपाला:

कुलिमऽाधसी रण:।।

एते

शूिेष

भो या ना:।।Õ अशीं शेकडो वचन आहे तच.
शाकांतह अत्यंत तामसी गुण असणा या शाका आहे तच. ःवत: मांसाहार करणा यांना, जर
सव पंगत केवळ शाकाहाराचीच असेल तर त्या वेळ इतरऽ मास न खाणा याबरोबरह त्या
पंगतीत बस यास काह एक हरकत नाह .
(७) ूत्येक हं द ू मुलास ूाथिमक िश ण यावहा रक आ ण धािमक समानतेने द यावर

पुढे त्यात जो गुण वा ूवृ ी ूकट होईल त्याूमाणे तो आपला यवसाय कर ल. आज सवात
यवसायःवातं य आहे च. ॄा ण पुणेर जोडे

वकतात. चांभार उ म िश क होतात. आता

यवसाय दसरा
असताह मूळच्या
ु

सुधारावयाच ते इतकच क , ूत्य

मानीव रोट बेट बंद जात त्याच्या मागे हात धुऊन लागते ितची

यवसायाची जी एक

याद माऽ टाळावयाची.

हणजे जात िशंपी - धंदा सोनार; जात ॄा ण - धंदा दकानदार
, हा जो आज ॄ घोटाळा
ु

झाला आहे तो मोडे ल. सवाची जात हं द,ू धंदा जो कोणता असेल तो.

९.४ बॅ रःटर िन मोटारहा या
आता या सव चचचा मिथताथ थोड यात चटकन
उदाहरण दे ऊन ह लेखमाला संपवू.

यानात यावा

या गो ी लहानपणापासून चांग या

सांग यात येतात त्यांचा हाःयाःपदपणा चटकन

यानात येत नाह .

जुनी जात न घेता त्या जु या त वास काह अवाचीन बनजात
असता ती हाःयाःपदता चटकन
हाक याच्या

दसू लागेल.

हणून एक दोन

हणून

हणून आपणांस
ा उदाहरणात

यवसायांना लावून दाख वल

हणून नवीन अशा बॅ रःटर च वा मोटर

यवसायाच उदाहरण घेऊं. समजा, एक मनुंय बॅ रःटर झाला

कंवा दसरा
ु

मोटारहा या झाला. आता नुसत्या रोट बेट बंद ने त्यांच्या वंशात तो गुण वकसतो या जु या
क पनेूमाणे त्यांची लगेच

यवसायिन

अशी एक ःवतंऽ जात केली पा हजे. त्या

बॅ रःटराच्या मुलाला ज मत:च बॅ रःटर मानल पा हजे, जस ॄा णाच्या मुलास ॄा ण! मग
त्या बॅ रःटराच्या मुलानातवांत कोणीह बॅ रःटर चा अ यास न केला तर त्यांना Ôबॅ रःटरचे
झगे, जागा, मान दले पा हजेत. त्या Ôबॅ रःटर Õ ॄा णांची, वा ÔमोटारवालेÕ ॄा णांची ल न
इतर Ôबॅ रःटर Õ वा Ôमोटारे Õ ॄा णांशीच लावलीं पा हजेत. न हे त्यांनी जेवणखाणदे खील
वा कारकुनी
त्यांच्या Ôमोटारे Õ जातीशीच केले पा हजे. मग पुढे त्यांच्या वंशांत कोणी दकानदार
ु

केली तर त्यांची रोट बंद बेट बंद जात Ôबॅ रःटरे Õ वा मोटारे Õ ॄा ण ह च!!

डॉ टरच्या मुलानातवांची ज मजात डॉ टर. मरणास न मनुंयाची नाड पाह यात प हला
ज मजात अिधकार त्या जातीच्या डॉ टरचा; मग त्यास डॉ टर
नसेना! आज जे नवीन

व ेचा ओनामा का मा हत

यवसाय ूचारात येत आहे त त्यांच्या जर रोट बंद बेट बंद ज मजाती
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पाड या तर अगद Ôवचनात्ूवृ ीवना नवृ :Õ
त्यास हाःयाःपद पाखंड

हणून

हणून गजणारे वणाौमसंघवाले पं डतदे खील

हणतील! मग आज

या लोकांच्या जु या िशंपी, सोनार,

तांबट, सुतार, लोहार, इत्याद ज मजात जाती आहे त, आ ण जे यवसाय माऽ हवे ते करतात

त्यांची ती अनवःथाह तसेच एक हाःयाःपद पाखंड न हे काय? पण आ ह
न या

यवःथेत जर कोणी बॅ रःटर ची पर

हणतो त्या

ा उतरला तर तो बॅ रःटर ठरे ल, त्या वगाच्या

संघांत - बार मम ये - तो सभासद होईल. अनुवांिशक गुण वकासाने जर त्याच्या मुलांत तो
गुण उतरे ल आ ण तोह बॅ रःटर झाला तरच त्या संघात तोह जाईल. पण जर तो एखादा
झाडवाला
, तर त्याचा पणजा बॅ रःटर वा लढव या
ू
जाणार नाह . कंवा

यवसाय अमका

ऽय,

ऽय मानला

यवसायवा यांशी त्याचा रोट बेट यवहार

हणून इतर

केवळ मानीव जातीिभ नतेमुळे बंद पड याचेह

हणून बॅ रःटर वा

कारण उरणार नाह .

ा ूत्य

गुणिन

वग करणांमुळे आजच्या ज मजात वग करणाने केलेला सबगोलांकार मोडतो असे होत नाह .
पण आ य ह क

यांनीं आज त्या पोथीजात जातीचा सबगोलंकार केला आहे तेच तो

सबगोलंकार मोडणारास सबगोलंकार करणारे

हणून

हण यास धजतात!!

यावरह कोणास अशी भीती वाटलीच, क हा पोथीजात जातीभेद सोडला तर समाजाची
भयंकर अवनती तर होणार नाह ना! त्यांनी मनात इतकाच ववेक करावा, क ह पोथीजात
ढ नाह . जपान, रिशया, इराण,

जातीभेदाची याद पृ वीवर ल इतर कोणत्याह धुरंधर रा ात

तुकःथान, इं लंड, अमे रका, जमनी या सवाच या जातीभेदावाचून काह
त्यांचे धंदे ते ज मजात नाह त
जातीभेद नाह

हणून कंवा त्यांच

अडल आहे का?

ान, बळ, संघटना त्यांच्यात ज मजात

हणून रोडावले आहे त का? उलट ते आज

ा सव गुणांत आमच्यापे ा हजारो

पट ंनी ौे , उ नत, संप न, ूबळ आहे त आ ण समाजो नतीचा सनातन मंऽ

हणून

ा

जातीवेडास कवटाळू न बसले या आ हांसच चार मुं या चीत क न आमच्या छातीवर चढलेले
आहे ! ते हा या एका सकृ शनी (Prima facie) गमकाने दे खील समाजाच्या इॅतीचा जातीभेद
हा एवढाच बीजमंऽ न हे ह ःप

होऊ शकते. अवनतीच्या मंऽांपैक माऽ तो एक बीजमंऽ

असावा अशी साधार शंका येऊ शकते. कारण आजच्या

ात रा ांत आ ह च तेवढे सग यांच्या

खाली आ ण सग यांच्या पदतली कुबलले जात आहोत.
शेवट , लोक हताथ अप रहाय
करताना

हणून वाढलेली ह

ु
लेखमाला िल ह याच ह कटकत
य

या केसर कारांनी आमची बाजू मांड यास िन:प पातीपणाने ःथल

आभार मानून आ ण या लेखांची श य तर एक िनराळ पु ःतका लवकरच ूिस

दल त्यांचे
कर याचा

मानस आहे , इतक वाचकांस कळवून ह लेखमाला पुर करतो.
- (केसर , द. ५-५-१९३१)

***
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१० पोथीजात जातीभेदोच्छे दक सामा जक बांतीघोषणा!
१०.१ तोडन
ू टाका

ा सात ःवदे शी बे या!!
तःता न गोऽ वत ्क व जाितभेदोऽ ःत दे हनाम ्।
कायभेदिनिम ेन संकेत: कृ ऽम: कृ त:।।१।।

न या-जु या मताच्या अनेक लोकांकडन
वारं वार असे
ू

वचार यात येते क

अहो,

ा

तुमच्या ज मजात जातीभेदोच्छे दक आंदोलनाचे घटक तर कोणचे, काय करायच तर काय
काय

ा जाती मोडायला, जाती मोडण

हणजे तर न क काय मोडण िन काय ठे वण, सूऽ

काय, कायबम काय?
अशा अगद

यो य, सहज िन अप रहाय शंकांचे वा आ ेपाचे समाधानाथ

ा लेखात

आ ह आज आप या हं दरा
ु ास िछ न विछ न क न टाक यास कारणीभूत झाले या आ ण

होणा या या आजच्या पोथीजात जातीउच्छे द याःतव आपण हं दंन
ू ी जे आंदोलन केले पा हजे,

जी एक सामा जक बांती घडवून आणली पा हजे, ितचीं मु य सुऽे िन कायबम यांची केवळ
परे खा Ôिनभ डÕच्या वाचक वृंदासाठ दे त आहो.
(अ) आज आप या हं दंत
ू जो ज मजात

हणून

हण वला जातो, तो जातीभेद िन वळ

पोथीजात आहे . मिासी ॄा णापे ा महारा ीय चांभार गोरे असतात. महारांत चोखामे यासारखे
संत िन डॉ. आंबेडकरांसारखे व ान ्िनपजतात तर उ र हं दःथानाती
ल शेकडो ॄा ण पढ जात
ु

शेतक चा धंदा करता करता िनर रचे◌े िनर र राहतात. ॄा ण िशं याचीं, सोनाराचीं,

कात याचे बूट वक याचीं दकान
चाल वतात तर िशंपी-सोनार-वा यात आय.सी.एस., एम.ए.
ु

पदवीधर होतात. जाट लोकांस रजपूत अजूनह इतके ह नजाती मानतात, क जाटाने

ऽयाचा

घो यावर बसणेचा ह क िछनाव यास जातीब हंकाय पाप समजून हाणमार होते; पण त्याच
जाटांची शेकडा प नासवर भरती होऊन जो शीख समाज बनला तो आज
ऽय

हणून गाजत आहे ; पठाणासार यांची रग रजपुतांनी कधीह

ऽयांतील ितखट

जर वली नाह

अशी

जरवून काँमीर-काबूलपयत रा य तो चालवून रा हला आहे . जाटच न हे त, तर पंजाबातील
अनेक खालच्या शूिवण य जातींतूनह हजारो लोक शीख समाजात िशरले आ ण िसंग -ÕिसंहÕ
झाले! िनदान त वत: तर जातपात नाह . तर ह आमच्या ÔछापाÕच्या

ऽयांहू न त्यांच बळ,

तेज िन पराबम कमी नाह . कायःथ ÔशूिÕ, पण बंगा यातील ववेकानंद, अर वंद, सारे पाल,

घोष, बोस, कायःथ; बु त, व ेत, बंगाली ॄा णांच्या रे सभर पुढेच! पानपतचा सेनानी भाऊ
ॄा ण; Ôयाितशूि वंशÕ तुकाराम परम संत. या सव ूितपद च्या अखं डत पुरा याव न हे िस
होत आहे , क पूव पाच हजार वषाचे आधी काय होते िन न हते, ते असो वा नसो, आज

या

जाती विभ न

हणून मान या जातात त्यांत वण वा गुण वा कम

ांच्या कसोट त संघश:

असा कोणचाह

ठाम Ôज मजातÕ भेद आढळत नाह . त्या जाती Ôज मजातÕ नसून आज

िन वळ ÔपोथीजातÕ काय त्या झाले या आहे त. कोणतीह ज मजात खर खर अशी
उच्चता अंगी नसताह , पोथीने Ôउच्चजातÕ
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हणून हा ॄा ण, हा

ऽय! ह वःतु ःथती यथाथपणे य

श द बन वला. आजचा जातीभेद हा ज मजात

व याःतव आ ह ÔपोथीजातÕ हा

हण वला जात असला तर तो ज मजात

नसून; आहे िन वळ पोथीजात! िन वळ मानीव, खोटा!
(आ) याःतव कोणतीह
ज मली एव यासाठ

जात वा

य

केवळ अम या पोथीजात गटात गणली वा

उच्च वा नीच मानली जाऊ नये.

याची त्याची यो यता त्याच्या

त्याच्या ूकट गुणाव नच काय ती ठर वली जावी. आ ण त्या ःवभावाचा गुण वकास हो याची
िन कर याची संधी सवास समतेने दली जावी. गुण वकासाचा अनुवंश (Heredity) हा एकच
घटक नसून प र ःथती (Environments) हाह
पडपणजा बु मान ्िन शुर होता

एक मह वाचा घटक आहे , अम याचा

हणूनच केवळ त्याचा पडपणतू, ूत्य पणे मूख वा

याड

असताह , तो बु मान वा शूर असलाच पा हजे असे गृ हत ध न, त्यास पंतूधान वा
धुळ स िमळालच पा हजे. मोटार त बसायच तर त्या

सरसेनापती नेमीत राहणार रा

मोटारहा यास मोटार च ूमाणपऽ िमळाल आहे का हच वचारल पा हजे. त्याच्या पणजाला
मोटार हाकता येत होती

हणूनच केवळ,अनुवंशाने तो मोटारहा या असलाच पा हजे असे

गृह त ध न िन त्या मनुंयास मोटार हाक याची कला ःवत: ूत्य पणे येत नसताह त्याला
मोटार वर हाक यास बसवून तीत ूवासास िनघणे हा जसा आत्मघातक मूखपणा आहे , तसाच
अम या पोथीजात जातीत ज मला
ते ज मजात

हणूनच अमुक उच्च नीच मानण आ ण त्याला त्याला ते

विश ािधकार दे ण हाह

रा घातक मूखपणा आहे . ूकट गुणाव नअनुवंश

अनुमानला जावा. केवळ मानीव अनुवंशाव नच गुण गृह त धरला जाऊ नये.
(इ) मनुंयकृ त, प रवतनीय, िन ूसंगी परःपर वरोधी मंथांत काय सांिगतल आहे

त्याव नच काय ती कोणतीह सुधारणा यो य क ं अयो य ह ठरवीत न बसता Ôती विश
सुधारणा त्या
काय ते

विश

प र ःथतीत रा धारणास

हतकर आहे क ं नाह Õ हे ूत्य

वचारात घेतल जाव, आ ण प र ःथती बदलेल तसे िनबधह

ूमाणच

(कायदे ह ) बेधडक

बदलीत जाव.
(उ)

ा जु या धममंथांतील काह

कंवा सारे िनबध वा वचार आजच्या प र ःथतीत जर

त्या य वाटले तर दे खील मागच्या त्या त्या प र ःथती रा धारणाच उपयु
त्यांपैक

काय कर यास

कत्येक आचार िन वचार कारणीभूत झाले अस यामुळे, ती रा ीय मंथसंप ी आ ह

ऐितहािसक कृ त तेने िन सािभमान ममत्वाने आदरणीय िन संर णीयच मानली पा हजे.
इतकेच न हे तर जगातील त्या काळच्या रा ांशी तुलना केली असता आमच्या रा ाने संप ीच,
साम याच िन संःकृ तीच अत्युच्च िशखर जे गाठल त्या आमच्या रा ीय पराबमाच िन यशाच
हे

ौृतीःमृतीपुराणेितहास ूभृती ूचंड संःकृ त वा मय एखा ा

ःमारकच अस याने त्यास त्या

हमालयासारख मूत मंत

ीने आ ह पू य िन प वऽह मािनले पा हजे.

(ए) एतदथ आप या ौृतीःमृती ूभृती मागील सव शा ांचा अगाध अनुभव िन व वध
ूयोग यांच तात्पय जमेस ध न परं तु त्यांच्या बे या पायात ठोकून न घेता या पोथीजात
जातीभेदास

त ड यासाठ

आजच्या

प र ःथतीच्या

व ानाच्या

कसोट स

उतरतील

त्या

समाजसुधारणा आपण तत्काळ घडवून आण या पा हजेत. अम या सुधारणेस Ôशा ाधारÕ आहे
का? हा ू

द ु यम. आप या
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हं द ू रा ाच्या संघटनास िन अ युदयास अमक

सुधारणा
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आजच्या प र ःथतीत अवँय आहे ना? - हा ू
मागील भूतकालचा रा ीय अनुभव

मु य; मग त्यास शा ाधार असो वा नसो.

यानी घेता िन श यतो भ वंयकालच्या

ितजाची छाननी

करता, आजच्या प र ःथतीत व ानाच्या कसोट स उतरतील त्या त्या समाजसुधारणा आपण

तत्काळ घडवून आण या पा हजेत.

या अथ

ा पोथीजात जातीभेदाने आप या हं दरा
ु ाची

हानीच हानी होत आहे ,

या अथ या पोथीजात जातीभेदाने मं दरांतून, मागातून, घरांतून-

दारांतून,

मामसंःथातून,

नोक यांतून,

वधीसिमतींतून

(कौ सलांतून,

ची शकल शकल उडवून, आपसांत कलहच कलह माजवून अ हं द ू
हं दजातीं
ू

अस लींतून),

आबमणास त ड दे याची संघ टत श
आण

नगरसंःथांतून,

या अथ

हं दरा
क न सोडल आहे ;
ु ात उत्प न होणच दघट
ु

ा कुजले या पोथीजात जातीभेदापासून जे कोणते तथाकिथत लाभ आजह

होत आहे तसे वाटते ते एरवी होणा या अमया दत रा ीय ूगतीच्या मानाने अगद तुच्छ आहे त,
त्या अथ हा पोथीजात जातीभेद आमूलाम उच्छे दण हच आजच्या आप या ख या हं दरा
ु ाच्या

उ ाराच एक अप रहाय साधन होउन बसलेल आहे . सारा युरोप, सार अमे रका या पोथीजात
जातीभेदाच्या

याद पासून मु

असताह

कंवा मु

आहे

हणूनच एकसारखी समथ, ःवतंऽ,

सबल अशी भरभराट पावत आहे . आ ण आ ह त्यास कवटाळू न बसलो असताह , कंबहना
ु

कवटाळू न आहोत

हणूनच एकसारख

वघ टत, परतंऽ, दबल
होत चाललो आहोत! याव न
ु

रा ीय बलसंवधनास िन अ युदयास त्या

याद ची अप रहाय आवँयकता नसून उलट

आडकाठ च येते हे ◌े◌ं उघड आहे . याःतव मागचे शा ाधार असोत वा नसोत, आजची
आवँयकता

हणूनच हा पोथीजात जातीभेद अ जबात उच्च टलाच पा हजे.

१०.२ सात ःवदे शी शृंखला
तो उच्चा ट याःतव आपणांस सात बे या त ड या पा हजेत. आप या रा ाच्या पायात
या बा

वदे शी आप ींच्या बे या आहे त त्या त ड याच साम य,

आपणच हौशीने, धम
आहे . त्यांतह
हटले क

ा आप या पायात

हणून ठोकून घेतले या Ôःवदे शीÕ बे या त ड याने अिधकच संचरणारे

ा सात ःवदे शी बे या त डण ह सवःवी आप या ःवत:च्याच हाती आहे . ÔतूटÕ
त्या तुटणा या आहे त.

ा पायात आहे त तोवर आपणांस चालता, चढता,

ठोकर मागून ठोकर खा यास वप ला लावता येते. पण आपण त्या तोडन
ू टाकू िनघालो तर
त्या बळे च आप या पायास डांबून टाक याच साम य माऽ वप ात नाह . अःपृँयता आ ह

ठे वीत आहोत तोवर आमच्या हं दरा
ु ात ःपृँय िन अःपृँय हे भेद वकोपास नेऊन जातवार
ूितिनधीत्व दे ऊन परःपर कलह पेटवून रा श

चीं छकल

वप ीय उड वणारच. पण जर

आ ह , जे बोट कु यास वटाळ न मानता लावतो तेच आप या ःवत:च्या बीजाच्या, धमाच्या,
रा ाच्या सहोदरांस, त्या अःपृँयांना लावून
टाकली िन ःपशबंद ची बेड

ा अत्यंत सो या यु

ू
ने ती अःपृँयताच काढन

त डन
टाकली, तर ते तीन चार कोट
ू

धमबंधू आपणापासून

कोणचा वप ीय वलगवू शकले? ःपृँय अःपृँय हा एक वघटक वभाग तर चुटक सारखा
बोट लागताच नामशेष होऊ लागले. तीच गो
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इतर वघटक याद ंची होय!
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१०.३ जातीभेद मोड यासाठ दसर
ु काह करावयास नको
ा सात बे या त ड या पा हजेत. पण त्या बे या आप या आपणच आप या पायात
ठोकून घेत आलो. को या, वदे शीय श

ने त्या ठोकले या नाह त. तसे असते तर त्या त डण

कठ ण गेल असते. पण त्या आपणच केवळ हौशीने पायांत वागवीत आहोत,
त्यांस Ôःवदे शीÕ बे या

हणावयाच. ती हौस आपण सोडली क त्या तुट याच.

हणून तर
याने त्याने

आपाप यापुरता तर Ôमी खालील सात बे या मा या रा ाच्या पायातून तोडन
ू टाक नÕ इतका

िनधार केला आ ण त्या िनधाराूमाणे आपाप या यवहारात या सात बे या जुमान या नाह त

क झाले! पोथीजात जातीभेद एक मनाचा रोग आहे . मनाने तो मानला नाह क झटकन बरा
होतो.

या

सात

ःवदे शी

भूतबाधेपासून, ह हं दरा
ु

मु

बे या

त डताच

ा

पोथीजात

जातीभेदाच्या

याद पासून,

होऊ शकते त्या सात बे या अशा -

(१) वेदो बंद - ह प हली बेड तोडली पा हजे. सव

हं दमाऽां
स वेदा दक यच्चयावत ्
ू

धममंथांवर समान ह क असला पा हजे. वेदांच अ ययन वा वेदो

संःकार

यास इच्छा

लच्छ लोक जर वेद वाचतात तर ःवत:च्या

होईल त्यास करता आले पा हजेत.

धमबंधूंसु ा वेदो ाचा अिधकार नाह असे

ऽया दक

हणणार भटबाजी यापुढे चालता कामा नये. तशीच

ऽया दक ÔःपृँयांचीÕ ÔअःपृँयांÕवर चाललेली दं डेबाजी बंद झाली पा हजे. उलट वेदाद मंथ
मनुंयमाऽाला उघडे क न आधुर् वीुव वै दक अ ययन चालू कर यात Ôवै दकÕ धमाचा धािमक
ीनेदेखील, खरा वजय आहे !
(२)

यवसायबंद - ह दसर
बेड तोडली पा हजे!
ु

या

य

स जो

यवसाय कर याची

धमक िन इच्छा असेल त्यास तो करता आला पा हजे. अम या पोथीजात जातीत ज मला
हणून त्याने अमका धंदा केलाच पा हजे, नाह तर ते जातीब हंकाय पाप होय अशी स
चालता कामा नये. चढाओढ ची भीती नसली क ज मानेच पटकावले जाणारे राखीव धंदे िन

काय ते ते वग यो य द तेने पार पाड नासे होतात. जसे भट, पुजार , भंगी, राजे ूभृती.
यापुढे पुरो हतह , पौरो हत्यास यो य ती व ा िन पर
असला तर चालला पा हजे. जो भट-कामाची पर

ा पारं गतेल तर, वाटे ल त्या जातीचा

ा उतरे ल तो भट, जो भंगी-कामाची उतरे ल

तो भंगी. समाजोपयोगी सारे धंदे िनद ष आहे त. आज यवसायबंद तुटलेलीच आहे . केवळ भट
िन भंगी हे माऽ मु यत्व जातीब

धंदे आहे त. तीह बंद तुटली पा हजे. यवसाय हे जातीच्या

मानीव यो यतेवर न ठे वता त्या त्या

य

च्या ूकट गुणांवर सोप वले

हणजे यो य मनुंय

यो य कामी लागून रा काय अिधक द तेने पार पाड याचा अिधक संभव असतो◌े. डॉ.
आंबेडकर महार

हणून जर त्यांना महाराच ढोर ओढ याचच काम करणे भाग पाडल असते

तर आपल रा

एका उत्कृ

उलटप ी

िनबध-पं डताला िन रा यकारणधुरंधाराला आंचवल असते.

या भटाची वा मरा या दक ःपृँयाची यो यता ढोर ओढ याचीच त्याला पुरो हत वा

सैिनक नेमण

हणजे त्या का याची धुळधाण उड वण होते. रा ीय श

मता वाढ व याच उत्कृ

साधन

हणजे

चा िमत यय िन

याच्या त्याच्या ूकट गुणानु प

याचे त्याचेकडे

ते काम सोप वण हच होय. आजच्या चांभाराचा मुलगा गुणोत्कषाने उ ा मु य ूधान होऊ
शकेल; जसा ःटॅ िलन रिशयाचा झाला. उलट आजच्या मु य ूधानाचा मुलगा उ ा चाम यांचा
मोठा कारखाना चालवू शकेल - चांभार होईल.
समम सावरकर वा मय - खंड ६
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(३) ःपशबंद
पा हजे.

- ह

ितसर

बेड

तोडन
ज मजात अःपृँयतेच समूळ उच्चाटन झाले
ू

वटाळ केवळ त्याच ःपशाचा मानला जावा क
िन ूयोगिस

सोवळ ते क जे वै काच्या ूत्य

यायोगे आरो यास हानी पोचते.

पुरा याने आरो यसाठ अवँय आहे . नुसते

अम या पोथीत अमुक िशवू नये, अम याचा वटाळ मानावा असे सांिगतल आहे

हणूनच

काय ते वै ािनक पुरावा ओरडणा या धािमक कोलाहलास जुमानू नये; अःपृँय जातीची
अःपृँयता ह तर िन वळ मानीव, पोथीजात माणुसक चा कलंक. ती तर तत्काळ न
पा हजे.

ा एका सुधारणेसरशी कोट कोट

जातील. आप या गोटात इतके एकिन

हं दबां
ू धव आप या रा ात एकजीव होऊन सामावले

ू
सैिनक वाढन

लागतील.
(४) िसंधुबंद

- ह

चौथी बेड

हं दरा
ु

हं दरा
ु ात चढाईत िन लढाईत झुंजू

ू
टाकावी.
त डन
परदे शगमनाची अटक साफ काढन
ू

परदे शगमन जातीब हंकाय पाप ठर व याची अवदसा
त्याच काली आमच

झाली

या दवशी वा काली आ हांस आठवली

मे सकोपासून िमसरपयत पसरले या आप या जागितक

हं दसाॆा
यास आंचवल. परदे शीय
ू

यापार ठार बुडाला, ना वक बळ बुडाल, परदे शीय शऽूंच्या

मुळावरच, ते िसंधू ओलांडू न इकडे ःवा या कर याइतके बलव र हो याच्या आधीच, ितकडे

जाऊन कु हाड घालण अश य झाले; परदे शीय व ांच संजीवनीहरण दघट
झाले. आजह जे
ु

ल ावधी हं द ू लोक दे शोदे शी वसाहत क न आहे त, त्यांच्याशी संबंध अभंग न ठे वला तर हं द ू
संःकृ ती िन हं द ू धम यांचीं बळकट बंधन तुटू न तेह आपणांस अंतरतील िन अ हं दंच्
ू या पोटात
गडप हाऊन वप ाच बळ वाढ वतील. हजारो धम पदे शक, हं दसं
ू घटक, हं द ू

यापार , यो े ,

व ाथ यांचे तांडेच्या तांडे परदे शात आले-गेले-बसले पा हजेत.

(५) शु बंद - ह पाचवी बेड तोडन
ू पूव परधमात गेले या कंवा ज मत:च परधम

असले या अ हं दंन
घेता आल पा हजे. इतकच न हे तर त्यांस हं दरा
ु ात ममतेने
ू ा हं दधमात
ु

िन समानतेने सं यवहाय क न आत्मसात ्क न सोडल पा हजे. मुसलमान- भ नांत

हं द ू

ू जाताच जसा पा यासारखा िमसळू न जातो तसे आपण शु कृ तांना समाजात
ीपु ष बाटन

आत्मसात ्क न सोडू तर एका दहा-वीस वषाचे आत एक कोट अ हं द ू लोक तर शु
हं दधमात
येऊ शकतील. ह गो
ु

होऊन

वसई, राजपुताना, आसाम, का हदे श, बंगाल ूभृती ठकाणी

शु काय करणा या थोर थोर कायकत्यार◌ं
् ◌ंनी वारं वार सांिगतलेली आहे , मं दरबंद , रोट बंद ,

बेट बंद च्या अडसरामुळेच त्या परधमात अडकले या

हं दंच्ू या मनात असताह

ू एवढ मोठ सं याबळ आप या िश बरात येऊ शकत नाह .
गोटातून फुटन

अ हं दंच्
ू या

ह
(६) रोट बंद - यासाठ च रोट बंद ची सहावी बेड ह तत्काळ तोडली पा हजे. कंबहना
ु

एक बेड

तोडली, खा याने जातच जाते, धमच बुडतो, ह

मळमळ भावना सोडन
दली,
ू

कारण

अत्यंत खुळचट रा घातक िन

हणजे बाक च्या वर ल सव बे या एकदमच तुट या जातात.

ा रोट बंद च्या पायीच को यवधी हं द ू लोकांना, दंकाळात
िमशन यांच्या हातचे खा ल
ु

हणून, घरावर गोमांसाचा तुकडा फेकला
लोकांच्या त डात अ न क बल
वंशपरं परा

हं दत्वास
ते कोट
ू

हणून जो तो हं द ू बाटले! बाटले!

कोट

हणून ब हंकारता झाला -

लोक मुकले!! शु बंद , िसंधुबंद , ह ं या रोट बंद चींच

रा सी अपत्य होत! अशी ह रोट बंद ची
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पा हजे. खाण पण हा वै कशा ाचा ू . वै क

ीने जे आरो य दे ते ते ते, वै क

ीने

भो या न अशा कोणत्याह मनुंयाबरोबर खा यास िन प यास हरकत नाह , त्याने जात जात
नाह . धम बुडत नाह . जात ह र बीजात असते, भाताच्या पाते यात न हे ! धमाच ःथान
दय, पोट न हे ! ! जे

चेल िन पचेल ते जगात कोणचह कुठे ह िन कोणाबरोबरह खुशाल

खा. मुसलमानाबरोबर हं द ू जेव याने हं दंच
ू ाच मुसलमान कां

हावा? मुसलमानाचा हं द ू का

होउ नये? सा या जगाने हं दंच
ू े अ न खाऊन टाकल. ते ÔबाटलेÕ नाह त, हं द ू होत नाह त!!
हणून आता यापुढे तर त्याच

याये

हं दंन
ू ो, आपल अ न वाचवा! आता पराबमे

जंकून

जगाच अ नह खा िन हं दंच
ू े हं दहू राहा!! तर आता जगाल!!!

(७) बेट बंद - हं दरा
ु ाचीं शकल शकले पाड यास कारण झालेली ह सातवी ःवदे शी बेड

आहे . ह बेट बंद ह तोडन
ू टाकली पा हजे.

हणजे ूत्येक ॄा ण-मरा याच्या वधूने वा वराने

महार मांग वराशी वा वधूशीच ल न केले पा हजे
वराशी वा वधूशीच ल न केल पा हजे असा

कंवा महार मांग वधूने वा वरान भंगी

ाचा वपयःत अथ न हे . तर गुण, शील, ूीती

ांह अनु प असेल तर िन सृजन ं या अनु नततर संततीस बाध येत नसेल तर, वाटे ल त्या
हं दजातीच्या
वरवधूशी ववाहब
ू

हो यास ज मजात जातीची अशी कोणतीह आडकाठ नसावी.

असा ववाह ब हंकाय न मानता हं दसमाजात
ते दांपत्य पूणपणे सं यवहाय समजल जाव.
ू
पण अ हं दंश
ू ी

ववाह करणे तर माऽ, ूःतुत प र ःथतीत, त्या अ हं द ू य

स

हं द ू क न

घेत यानंतरच काय तो ववाह हावा. ह मयादा माऽ हं दरा
ु ाचे हताथ आज अप रहाय आहे .

जोवर मुसलमान मुसलमानच राहू इ च्छतात, भःती भःती, पारशी पारशी,
हं दने
ू ह

हं दच
ू राहण भाग आहे , उिचत आहे , इ

आहे .

यू

यू, तोवर

या दवशी ते वधम य गट आपलीं

आकुंिचत कुंपण तोडन
ू एकाच मानवधमात वा मानवरा ात समरस हो यास समानतेने िस

होतील,

त्या दवशी हं दरा
ु ह त्याच मानवधमाच्या

वजाखाली मनुंयमाऽांशी समरस होईल,

कंबहना
असा ÔमानवÕ धम ह च हं दध
ु माची परमसीमा िन प रपूणता मानलेली आहे .
ु
वर ल सात Ôःवदे शीÕ बे या घेत या आ ण

हणजे आपणच

या आप या पायात हौशीने ठोकून

या त डण ह आजह आप याच हाती आहे , त्या तेव या त ड या क

ू काढला गेलाच
पोथीजात जातीभेदाचा वषार दात तेवढा तर उपटन

गुण अंगी नसता, केवळ जातवार ज मावर च काय ते,
कोणच्याह

वा यास आली नाह

विश

ा

हणून समजा. ूकट

अिधकार वा

विश

हानी

हणजे झाले. मग ह ं जातींचीं नाव उपनावाूमाणेच वा

गोऽांूमाणे आपाप या घरकु यातून आणखी काह काल चालत रा हली तर राहोत!
ा पोथीजात जातीभेदाच्या ूाणघातक वळ यांना तोडन
ू फोडन
ू एकदा का आप या

हं दरा
ु ात संघ टत साम याचे हातपाय मोकळे झाले

हणजे

या बा

आप ीने,

या वदे शी

बे यांनी, आज आपणांस चीत केले आहे . डांबून टाकल आहे , त्या संकटाशीह उलट खाऊन
पु हा एकदा ट कर दे यात आपल रा
राहणार नाह ह न क !

आज आहे त्याहन
ू शतपट ने अिधक श

झा यावाचून
-

(िनभ ड)
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११ अःपृँयतेचा पुतळा जाळला!
र ािगर तील ज मजात अःपृँयतेचा मृत्यू दन!
पु याचे कमवीर अ णाराव िशंदे यांचे भाषण
पूव

ूिस

झा याूमाणे

दनांक २५-२-३३ च्या िशवराऽीचा

दवस हा र ािगर च्या

संघटनािभमानी हं दसमाजाने
मो या धुमधडा याने साजरा केला. द. २१ ला सं याकाळच्या
ू

बोट ने पु याचे कमवीर व ठल रामजी िशंदे, मुंबईचे ूिस
पु पाला,

ौी.

राजभोज

ूभृती

द डशे

दोनशे

पाहणे
ु

मंडळ

हं द ू पुढार डॉ. सावरकर, ौी.
बंदरावर

उतरताच

ौीमंत

क रशेटजींनी त्यांस हार घातले, आ ण लगेच त्यांच्या ःवागताची मोठ िमरवणूक िनघून त्यांस
पिततपावनात
ौी.

राजभोजासु ा

आण यात

पाहु यांनी

आल.

थेट

गाभा यात

जाऊन

ितथे

चांभार

दे वदशन

के यावर

ःवातं यवीर बॅ. सावरकरांनी व ठल रामजी िशंदे ूभृती पुढा यांचे र ािगर

सभा

पुढार

झाली.

हं दसभे
ू चे वतीने

ःवागत करणारे भाषण के यानंतर डॉ. सावरकर हे पुढा यांची र ािगर करांस ओळख क न
दे ताना
त्या

हणाले, Ô हं दसं
ू घटन ह ूत्येक हं दच
ू धािमकच न हे , तर रा ीय कत यह आहे आ ण

ीने

हं दंच्ू या र णाथ ौी. पु पाला यांनी मुंबईत केलेली कामिगर

साजेशीच होती.Õ कमवीर अ णाराव िशंदे
केलेली उत्कट कामिगर

ूत्य

सव

हं दवीरां
स
ू

हणाले क , Ôअःपृँयता िनवारणाथ र ािगर ने

पाह यास आपण आलो असून अःपृँयतेच्या पुढे जाऊन

ज मजात जातीभेदाचाच उच्छे द कर यासाठ आपण इत या िनध या छातीने झटत असलेले
पाहन
ू मला आ य वाटते. ह

वल ण मन:बांती र ािगर सार या पुराण ूयतेच्या िनशेत गुंग

असले या नगरात झाली तर कशी यातील क ली मला या आंदोलनाच्या धुरंधर वीरापासून,

बॅ. सावरकरांपासून
महािशवराऽीचे
मन: ःथती ूत्य

यावयाची आहे !Õ
दवशी सकाळ ौी.

व ठलराव िशंदे, राजभोज ूभृती मंडळ समाजाची

बारकाईने पाहा यासाठ महारवा यात, चांभारवा यात आ ण इतरऽ जाऊन

चचा क न आली. दपार
दोन वाजता अःपृँयता मृत्यू दनािनिम
ु

पिततपावनात सभा झाली.

एक भुशाने भरलेला काळाकु ट भला थोरला पुतळा म ये ठे व यात आला होता. हाच तो
अःपृँयता

ढ-रा िसणीचा पुतळा (effigy),

याला त ण हं दसभा
जाळू न भःम कर यास
ू

तरवारली होती! सारे पुढार येताच ःवातं यवीर सावरकरांनी त णांना संबोधून भाषण केले क
Ôहा

पुतळा

जाळ याचे

आधी

आचरणातूनह खरोखर च न

तु ह

अःपृँयतेस

तुमच्या

अंत:करणातूनच

केलेली मी गेलीं दोन वष पाहात आहे .

पुतळा जाळ यास संमती दे त आहे . अःपृँयता

न हे

तर

हणूनच मी तु हांला हा

हणजे, हं द ू लोकांत ःपृँयाहन
ु एक अिधक

ज मजात Ôन िशव याचाÕ ूबंध जो काह जातीच्या बोकांड लादला गेला आहे , ती
अथ सन १९३० म ये महार, चांभार, भंगी, ूभृती, Ôन िशवले जाणा याÕ

ढ,

या

हं दबं
ू धूना तु ह

र ािगर च्या सावजिनक न हे तर शेकडा ९० घरांतूनह सरिमसळपणे इतर ःपृँयांूमाणे ूवेश
दे ऊन ज मजात अःपृँयतेस म

घातली होतीत, त्याच वष

र ािगर च्या ज मजात

अःपृँयतेच्या उच्छे दक चळवळ चे

पांतर ज मजात जाितभेदाच्याच उच्छे दक आंदोलनात

झाले. अःपृँयांत िन ःपृँयांत जो वटाळ आडवा होतो तो तोडन
ू अःपृँयांचे ÔपूवाःपृँयÕ १९३०
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त तु ह केलेत. आता

या ज मजात जातीभेदाच्या

वषार वृ ाची अःपृँयता केवळ एक

शाखा होती त्या जातीभेदाच्या मुळावरच सामा जक बांतीची कु हाड तु ह तुमच्यापुरती तर
घालीत आहा; िनदान र ािगर च्या त ण हं दंत
ू तर शेकडा ९० वर त ण सहभोजनांत ूत्य

भाग घेणार आहे त. महार, भंगी बंधूंबरोबर नुसती िशवािशवच काय पण ूत्यह खाण पणह

करणारे , त वत:च न हे , तर आचरणात रोट बंद तोडन
ू दाख वणारे आहे त, ह गो

मी पारखून

घेतली आहे . जीमुळे मालवीयजी केळकरांचे पाणी पीत नाह त ती ःपृँयांतील ज मजात
अःपृँयताह - हा पोथीजात जातीभेदच जे तु ह र ािगर चे त ण हं दमं
ू डळ ूत्यह मोड त
आहांत, त्या तु हांस अःपृँयतेचा हा पुतळा जाळू न त्या द ु

ढ चा र ािगर पुरता तर

मृत्यू दन पाळ याचा पूण अिधकार आहे . तु ह आधी क न मग सव दे शास सांगत आहात
क , Ôर ािगर ने हा एक रा ीय ू

तर आप यापुरता सोड वला आहे . र ािगर नगर अशी -

या अःपृँयतेच्या पापापासून मु

झाली आहे !Õ ह उ घोषणा, या पुत यास लागणार आग

सा या दे शभर कळवो! त्या आगीत हा पुतळा न हे तर तुमच्या अंत:करणांतील सात हजार
वषाचा तो द ु

संःकारदे खील जळू न खाक होवो!Õ अशा आशयाच बॅ. सावरकर यांच उ पक

भाषण होता, एक भंगी, एक ॄा ण, अशा दोघा मुलांकडन
ू त्या पुत याच्या दो ह पायांना

आग लाव यात आली. कती अथपू◌ूण वधी होता तो! अःपृँयता ह Ôउच्चांनीचÕ न हे तर
Ôनीचांनीह Õ चाल वली; ितच अ ःत व दोघांचाह दोष - ितचा उच्छे द दोघांनीह सहकाय क न
केलात तरच होईल!Õ
ज मजात अःपृँयता रा िसणीचा पुतळा पेटत असता बड, ताशे, ढोल वाजत होते.

भोवती वेढा घातले या ॄा णापासून भं यापयत हजारो हं द ू नाग रकांतून Ô हं द ू धम क जयÕ
चे िननाद झडत होते! तो दे खावा कधी न वसरता येणारा होता!

नंतर मोठ थोरली िमरवणूक िनघाली. पालखीत दे वाच्या पादका
भंगी पुढा याने आ ण
ु

ॄा ण मंडळ ंनी एकऽ उचलून ठे व या. िमरवणूक त कु डिलनीकृ पाणां कत भगवा

हं द ू वज

घेऊन चाल याचा मान एका कणखर भंगी बंधूस दे यात आला होता! अमभागी महारांचा हं द ू

बड िन एक भल मोठ िचऽ गाड वर बांधलेल िमरवत होते. त्याच नाव Ôअःपृँयता हननÕ.
त्यात एका बाजूस एक
दसत होती! ती
शेजार च ती

ी एका ूचंड नािगणीने पायापासून कंठापयत वेढू न व हल केलेली

हणजे Ôसात वषापूव ची र ािगर Õ अःपृँयता नािगणीने मासलेली! आ ण

ी त्याच नािगणीचे वेढे तोडन
ू फोडन
ू भा याने ितची फणा ठचीत आहे अशी

होती- ह Ôआजची र ािगर Õ!!
िमरवणूक

क

यावर येताच ॄा णांपासून भं यापयत सरिमसळ पाच हजार समुदाय

दाटले या त्या भागे राच्या पटांगणात अ खल

हं दंच
ू ी सभा भरली. ूथमत: भंगी मुलींनी

ःपृँय हं द ू समाजास दे वालय उघड ं कर या वषयीच्या ूाथनेच एक पद

Ôमला दे वाच दशन घेऊ

ा।।Õ ह त्या मुली क णपूण गोड याने

हटले. त्याच ते धृपद

हणत असता

याच

अंत:करण िवल नाह असा मनुंय

वरळा! नंतर एका महार कुमाराने गीता याय संःकृ त

वाणीत

हणून दाख वला. त्यानंतर

या पु षाने ल ावधी

अ खल

हं द ू मं दर बांधून र ािगर च्या

पये खचून िन पिततपावनाच

हं द ू संघटणास अ रश: ÔआकाराÕस आणले आ ण

आपले भागे र मं दरह पूवाःपृँय हं द ू बंधूंना उघड क न Ôजे कां रं जले गं◌ाजलÕ त्यांसी
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आपले

हटले, त्या साधुशील ौीमंत भागोजीशेट क रांना, र ािगर च्या ूौढ िन ूमुखतम

नाग रकांपासून तो

व ा यापयत द ड हजारांवर लोकांनी स ा केलेल अिभनंदनपऽ अ य

कमवीर ौी. अ णाराव िशंदे यांचे हःते समप यात आले. ौीमंत क रशेटजींनी Ôआपण जे केले

ते दे वाच काय
क न

हणूनच केले. मा या हातून हं दजातीची
सेवा जी काय घडते ती आपण गोड
ू

ा झाले या सुधारणा िचकाट ने सांभाळा या. तात्याराव र ािगर तून गेले तर ,

यावी.

मागे पाऊल पडू दे ऊ नये.Õ असे सांिगतल समारोपाच्या भाषणात अ य

ौी. अ णाराव िशंदे

हणाले, Ôर ािगर तील सामा जक मतप रवतनाची बार क र तीने जी पाहणी केली तीव न मी
िन:शंकपणे असे सांगते क येथे घडत आलेली सामा जक बांती खरोखर अपूव आहे . सामा जक
सुधारणचे काय मी ज मभर कर त आलो. त
मधूनमधून िन त्साह
अगद

कती कठ ण,

कती

कचकट, मीदे खील

हाव असे चगट. असे ह काय अव या सात वषात र ािगर सार या,
यात तु ह

रे वेटेिलफोनच त ड न पा हले या सोव याच्या बाले क

हजारो लोक

ज मजात अःपृँयतेच उच्चाटन कर यास सजला आहात आ ण भंगी ूभृती धमबंधूंबरोबर
बेखटक, सहासन, सहपूजन, सहभोजन सारे सामा जक

यवहार ूकटपणे कर त असताना मी

पाहात आहे . याचा मला इतका आनंद झाला होता, क हे दवस पाह यास मी जगलो ह ठ क

झाले असे मला वाटते. मी कुणाचा भाट होऊ इच्छ त नाह . पण
अ ातवासाच्या अव या सात वषात ह
सावरकरांचा

या ःवातं यवीराने आप या

अपूव सामा जक बांती घडवून आणली त्या बॅ.

कती गौरव क , असे मला झाले आहे . कालपासून तु ह

हजारो नाग रक

वशेषत: ह त ण पढ त्यांचेवर जो िन:सीम व ास ठे वीत आहा तो मी पाहात आहे . पण
त्या तु हा सा या त णांम ये खरा त ण जर कोण मला
छातीचा वीर सावरकर होय! मला असे

दसत असेल तर तो िनघ या

हट यावाचून राहवत नाह

क , बर झाले हा

अ ातवास आला ! नाह तर ह सामा जक सेवा कर यास ह ःवार उरली असती क ं नाह
ह च शंका आहे . सावरकरबंधूं वषयी आ हांस ूथमपासूनच फार आदर वाटे .
भेट यासाठ च मु यत्वेक न इथे आलो. आ ण त्यांनी चाल वलेली ह

हणून त्यांना

सामा जक बांतीची

यशःवी चळवळ पाहन
ू इतका ूस न झालो आहे क , दे वाने माझ उरलेले आयुंय त्यांसच
ाव! कारण माझे अपुरे रा हलेले हे तू पुरवील तर हा वीरच पुरवील असे मला वाटत आहे .

सरकारने

त्यांस

ा

सामा जक

का यापुरते

तर

मोकळ

सोडाव

अशी

खटपट

सव

ःपृँयाःपृँयांच्या िन सुधारकांच्या वतीने करावी असे ौी. राजभोजांचे िन माझ ठरलच आहे .Õ
शेवट ःवातं यवीरांनी एका उत्ःफूत भाषणात सांिगतल क Ôमुळ च काह होत न हते त्या
मानाने जे झाल ते ठ कच झाले. पण जे

हावयाच आहे त्या मानाने ह काह च नाह . ह ं

नुसतीं साधन आहे त! महार अगद ॄा ण केले पण ॄा णच जगाचा महार झालेला आहे ! हं द ू
हाच श द जगांत ÔकुलीÕ

ा अथ वापरला जातो आहे - त्याच काय? ौीरामचंिाच्या कंवा

ौीकृ ंणाच्या काळात जगात जो मान, जो गौरव, जी सांःकृ ितक श
होती ती सांःकृ ितक श

आ ण उच्चतम ःथान जगात पु हा ूा

आप या भारतभूमीची
क न घेत यावाचून

हं दस
क न थकता कामा नये! जे लेशमाऽ काय झाले, तेह
ू ंघटनाच्या आंदोलनाने हँश
ु

र ािगर च्या सुबु
धमबंधूंनी

आ ण सत्ूवृ

हं दसमाजाच
आहे . मा या सनातनी आ ण सुधारक दोघांह
ू

हं दरा
ु ाच्या गौरवाथ आपाप या

ुि वणाहं काराचा बळ

दे यास या वा त्या

ूमाणात तत्परता दाख वली, िनदान कोठचाह हलकट ह टाचा वरोध केला नाह
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काय झाले. याःतव ौेयाच्या ूा ीचा अ याहन
ू अिधक वाटा मी मा या न या िन जु या

प ांच्या धमबंधूंस-अ खल हं द ू समाजास दे त आहे . नाह तर मी एकटा काय क न शकतो!Õ
बॅ. सावरकरांचे भाषण संपताच Ôतु ह आ ह सकल हं द!ू बंधू बंधूÕ हे एकता गीत सव सभेने
एकःवराने

हट यावर पूवाःपृँयांसु ा सारा समाज मं दरात दे वदशनाथ िशरला.

जकडन
ू

ितकडन
Ô हं द ू धम क जयÕ सावरकर बंधू क जयÕ चे जयघोष झडू लागले. समाजाच्या
ू
उत्साहास नुसती भरती आली.

११.१ टोलेजग
ं सहभोजन!
दसरे
ु

दवशी

दनांक २३ ला पिततपावनात टोलेजंग सहभोजन झाले. सकाळ

११

वाज यापासून तो दपार
४ वाजेतो पंगतीमागून पंगती चाल या होत्या. महार, भंगी, मराठे ,
ु

ॄा ण, चांभार, भंडार

झाडन
सा या जातींचे आ ण वक ल,
ू

व ाथ , अिधकार ,

यापार ,

शेतकर वगैरे सव वगाचे लहानथोर एक हजारावर नाग रक सहभोजनात सरिमसळ जेवून गेले.
ूत्येक पंगतीचे आरं भी आपण रोट बंद ची बेड

का त ड त आहो, ह ःप पणे सांगून बॅ.

सावरकर ूकट संक प सोड त क Ôज मजातजात्युच्छे दनाथम ्अ खल हं दसहभोजनम
्क रंये.Õ
ू
सं याकाळ मुंबईचे
श

यायामाचाय ौी. रे डकर िन ह र चंद लरकर यांच्या मंडळ ची अचाट

चीं काम दाख व यात आलीं. राऽौ ौी. गोधडबुवांचे िशंय चंिभानबुवा यांच क तन झाल.

त्या वेळ मनःवी दाट झालीं होती. महोत्सवाचा सव
यांनीच केला.

यय एक या ौीमान ्भागोजीशेट क र

- (सत्यशोधक, र ािगर , द. ५-३-१९३३)

***
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१२ मा या सनातनी नािशककर हं द ू बंधूंना माझ अनावृत पऽ
मा या सव

हं द ू बंधूंनो, आ ण

वशेषत: मा या नािशककर धमबंधूंनो, माझी तु हांस

अत्यंत नॆ पण अत्यंत आमहाची वनंती आहे क , अगद पूवाःपृँय हं द ू बंधूंना पंचवट च्या

ौीराममं दराच दे ऊळ इतर ःपृँय हं दबं
ू धूंूमाणेच उघड करावे.

या वषयीची सांगोपांग चचा मी आता इथे कर त बसत नाह . ती चचा यथेच्छ झाली
आहे . यु

वादाच्या

कंवा शा ाधाराच्या बळावर मी ह पऽ िलह त नाह

हं द ू हताच्या आ ण ूेमाच्या बळावर मी ह पऽ िलह त आहे .

तर केवळ

दस
ु या एखा ा दे वळा वषयीच्या वादात मी ह पऽ खिचत ् िल हल नसत. अ खल

दे वालय नवीं िनमाण क न तसे ू

हं द ू

काह अंशी सुटतील. पण पंचवट चा राम, सीतागुंफा

कंवा सेतुबंध ूभृती ःथान यांचे एक प वऽ ऐितहािसक मह व आहे . ते इतर कोणत्याह
दे वळाला येण अश य आहे . याःतवच या प वऽ ऐितहािसक ःथानावर सव हं दंच
ू ा सारखाच
विश

वारसा आहे . रायगड ह िशवरायांची राजधानी. ितथे ती अवलोकन क

महारा ीयांस जर आपण

इ च्छणा या

हणू लागलो क Ôतुला नवा क ला बांधून दे तो. तू ितथेच रायगड

अशी क पना कर आ ण समाधान मान.Õ तर ते हाःयाःपद होईल. कारण ते ःथानमाहात् य
अूितम आहे . तसेच जथे राम वनवासी रा हले, जथे सीता वनवासी िनवसे, जथे कौरवेऽ, ह अूितमच -

पांडव लढले, गीता उपदे िशली तीं तीं ऐितहािसक दे वःथान, तीथ,
वैिशं य त्यांच्या कोणत्याह

यांच

ूितिलपीस (Copy स) येण श य नाह , तशींच

सदो दत

राहणार. ते हा आप या तीथमहात् या दक मंथांनी त्यांस जे अन य पु यूदत्व

दल आहे

त्यामुळेच ह ं ःथान अ खल हं दंन
ू ा आपण मु

ारे केली पा हजेत. त्यास दसर
त डच नाह .
ु

याःतव काय होईल ते होवो, आपण होऊन आ ह ं तीं ःथान आ ण या ूसंगापुरते ते
ौीराममं दर आप या पूवाःपृँय हं द ू बंधूंना मोकळ करावेच.
मी मूळचा नािशकचा

हणून मला नािशकवीषयी जे अ लड ममत्व आज म वाटत आल

आहे , आ ण मज वषयी नािशकनेह आजवर अनेकदा जे आपुलक च वशेष ूेम आ ण आदर
य

वला आहे , त्या ूेमाचा आ ण ममत्वाचा विशला लावून आ ण मी आबा य

जातीःतव आ ण हं दःथानाःतव
जी अ पःव प सेवा कर त आलो, क
ू

हं द ू

सोशीत आलो, आ ण

आज तीस वष ती सेवा करताना आपणां हं दंच
हता हत कशात आहे याच जे अनुभवज य
ू

ान मला झाले आहे , त्या सेवेची, त्या क ांची आ ण त्या अनुभवाची हमी दे ऊन मी

आपणांस ह

वनंती कर त आहे , ह आ ासन दे त आहे

अूितबंधपणे उघडे करताच आप या हं द ू जातीची श

क , पंचवट च ौीराममं दर

, ूभाव आ ण जीवन अनेक पट ंनी

अिधकच ूबल होईल - लेशमाऽह दबळ
तर होणार नाह च नाह !!
ु
पूवाःपृँयांची मं दरूवेशाची मागणी अत्यंत ध य,

या य आ ण ते

या सत्यामहाच्या

िनकरावर आले आहे त, तो सत्यामह आप या प यान ् प याच्या दरु ामहाचाच केवळ अप रहाय

पडसाद आहे ! साठ- स र

प या त्यांनी वाट पा हली. आणखी वाट ती त्यांनी

कती

पाहावयाची? आता आपणच ती वाट त्यांना मोकळ क न दे णे एवढच बाक उरल आहे .
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याःतव पूवाःपँय हं दबं
ू धू मं दराशी येताच तु ह त्यांचे उत्कंठ ूेमाने ःवागत करा आ ण

पिततपावन रामचंिासमोर एकऽ जाऊन आपण सव ःपृँयाःपृँय पितत दो ह कर जोडन
ू

झा या गे याची

भर
मायाचना करा क पाहा तर खरे , जातीय ूेमाची केवढ लाट हं दःथान
ु

उसळते ती! अ खल

हं दंच्ू या कंठातनू िनघाले या Ô हं दधमक
ू

जयÕच्या अपूव गजनेने ते

राममं दर कधी दमदमल
न हते तसे दमदमते
ते आ ण त्या गजनेसरसे अ हं द ू शऽूंचे मानभावी
ु ु
ु ु

जाळ तुटू न त्यांच्या द ु
ूत्य
राजवाडा मु

आशांचीं त ड कशीं काळ ं ठ कर पडतात तीं!!

रा स कुळातील बभीषणा दकांना त्यांच्यात भ

उदय होताच अयो येचा आपला

ार करणारा ौीराम त्यांच्याच जातीच्या, धमाच्या आ ण रा ाच्या या परं परागत

भ ांस या पूवाःपृँय हं द ू बंधूंस, आप या दे वालयाचीं

ारह मु

कर याची स बु

आ ह

ःपृँय हं दंन
ू ा दे वो ह मनोभाव क णा भाकणारा.

आपला,
र ािगर

ाितबंधू िन धमबंधू

द. १३-३-१९३१

व. दा. सावरकर

***
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जात्युच्छे दक िनबंध

१३ मिास ूांतातील काह अःपृँय जाती
जातीभेदाच आजच ितरःकाराह ःव प कती भयंकर आहे आ ण त्यायोगे आप या हं द ू

रा ाची कशीं छकल छकल उडलीं आहे त ह वश द याच्या काय नुसत्या ता वक वा सामा य

ववेचनाने मनावर जो प रणाम होतो त्यापे ा शतपट ने अिधक प रणाम त्याच्या ःफुट
ववरणाने होतो. काँमीरपासून रामे रपयत कती िभ निभ न जाती, त्यांच्या उपजाती, पु हा

त्या उपजातींच्या पोटजाती, त्या जाती-उपजाती-पोटजातीतील ूत्येक जात, इतरांपासून
बेट बंद,

रोट बंद,

लोट बंद

Ôबहशाखा
नंता Õ अशा
ु

झालेली!

वषार

ÔजातीभेदÕ

वःताराची काह

हणताच

बहते
ु कांस

एक क पना येत नाह

त्यांच्या

ा

आ ण त्यामुळे

जातीभेदाने आप या हं द ू रा ाची कती अप रिमत वघटना केली आहे , कती तुकडे तुकडे पाडले

आहे त आ ण त्याचे प रणाम कती भयावह होत आहे त, याची पुसट अशीसु ा क पना येत
हणताच बहते
ु कांच्या

नाह . ÔजातीभेदÕ
ते

ीपुढे नुसते चातुव य एवढाच अथ उभा राहतो आ ण

हणतात, Ôत्यात हो काय! बु शाली वग, श

शाली, वग, धिनक िन ौिमक, बःस, चारच

वग! आ ण तो कती सोियःकर ौम वभाग! ूत्येक रा
पण ूथमत: ूत्येक रा ात

ा चार

ा चार वभागांत वभ

नसते का?Õ

वभागांना, रोट बंद-बेट बंद च्या दल
ु य तटांना म ये

उभा न ज मजातपणे पृथक् केलेल नसते. कामापुरते ते वेगळे , पण सं याकाळ पु हा घर

येताच एकऽ राहणारे , एकऽ जेवणारे , एका कुटंु बात िमसळू न एकजाती होणारे कुटंू बीय असतात.

ौम वभाग

सवऽ

असेल;

पण

ौम वभागाने

ितकडे

जाती वभाग

बेट रोट लोट बंद छकल उडालेलीं नाह त!
पण ÔजातीभेदÕ

पडन
ू

रा ाचीं

चार

हणताच - Ôचातुव यÕ चारच काय तीं छकल - हा अथ जो बहते
ु कांच्या

मनात येतो तोच कती चुक चा आहे ह गो

जातीभेद या सामा य नावाच फुटकळ ववरण,

नुसते प रगणन करताच ःप

हणजे चार वण आ ण जातीभेद

होते! चातुव य

हणजे कमीत

कमी चार हजार जाती! Ôॄा णजातÕ या सामा य नावाने, नुसत्या ॄा ण या जातीच्या
ता वक चचने ती एकच जात असा बोध वरवर होत राहतो; पण ितच फुटकळ वणन क
लागताच, नुसती कोणकोण ॄा ण तीं नाव सांगू लागताच, ॄा णांच्याच पाचश पोटजाती
बेट बंद, रोट बंद कशा आहे त याचा एक िनराळाच संःकार मनावर झटपट होतो. तीच गो
ऽय

ा एका श दाची, वैँय

ा श दाची, शूि

ा श दाची.

हणजे जातीभेद

ा सामा य

श दाने वा त्याच्या ता वक चच◌ेने जो एकपणाचा वा फार फार तर चारपणाचा पुसट बोध
होतो तो त्या जातीभेदाच फुटकळ ववरण क

लागताच नाह सा होऊन, चार जातींच्या चारशे

मोठमो या जाती, त्यांच्या उपजाती-पोटजाती चार हजार होऊन पडतात!
तीच गो

ÔअःपृँयÕ

ा श दाची. अःपृँय वग असा सामा य उ लेख केला

हणजे

मनाची कशी फसगत होते पाहा! तो जसा काह एक गट आहे . ःपृँय नावाच्या दस
ु या एका

गटाने काय तो त्यांचा अःपृँयतेचा भयंकर छळ चाल वला आहे , इतकाच अथ भासमान होतो.
पण अःपृँय कोण कोण, त्या एका श दाच्या पोटात कती जाती, उपजाती-पोटजाती भरले या

आहे त आ ण एक अःपृँयह दस
ु या अःपृँयास कसा अःपृँयच लेखतो, या पापाचा अिधकार

ÔःपृँयÕ तेवढा नसून अःपृँयह कसा असतो, ह त्या अःपृँय जातीच्या ववरणाने, फुटकळ
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वणनाने जस
येत नाह .

यानी येते तसे त्या श दाच्या नुसत्या सामा य उच्चाराने वा ता वक चचने

जातीभेद वा अःपृँयता ूभृती सामा य श दाच्या उच्चारासरशी जो अथ वा अनथ
मनुंयाच्या मनाला साधारणत: ूतीत होतो, त्याहन
ू त्याच्या फुटकळ वणनाने वा प रगणनाने
कती उत्कटपणे मनावर ठसतो, ते एका दस
ु या उदाहरणाने दाखवू. Ôजातीभेदाने हं द ू रा ाचीं

छकल केलींÕ ह सामा य िन ता वक

वधान वाचताच कोणाच्याह

मनावर

हं द ू रा ाच्या

जातीभेदाने उडाले या त्या छकलांचा आ ण त्यायोगे झाले या भयंकर हानीचा जो पुसट ठसा
पडतो तो पाहा आ ण तीं छकल कती, त्यांच नुसते महारा ापुरते ओझरते ववरण, नुसतीं
जातींचीं नाव उच्चारताच जो यथात य ठसा उमटतो िन त्या हानीची बनबोलता कती भयंकर
क पना येते ती पाहा. महारा ातील जाती - दे शाःथ, िचत ्पावन, क हाडे , गोवधन, सामवेद ,

पळसे, सारःवत, शेणवी, कुडाळकर, भंडार , मराठे , दै व , कासार, िलंगायत, संगमे र , वाणी,
नामदे विशंपी, भावसार िशंपी, कोकणःथ वैँय, दे शःथ वैँय, पातारे ूभू, साळ , माळ , को ी,

तांबट, सोनार, धनगर, जनगर आ ण ूत्येक पु हा पोटजाती! एका ÔमराठाÕ जात श दाच

ववरण केले तर शंभर पोटजाती! अःपृँय जात या एकेर श दाच ववरण करताच, एकेर पेव
फोडताच अ याच अ या िनरा या बाहे र पडा या तशाच जातीच जाती बाहे र पडतात. महार,
चांभार, मांग, वडार. त्यांच्यात पु हा पोटजाती कोकणःथ महार, दे शःथ महार, कोकणे चांभार,
इतर चांभार! व हाडातदे खील पु हा पोटजाती असून त्या एकमेकात Ôउच्च जातीÕ आ ण Ôनीच
जातीÕ

हणून पृथक् पथ
ृ क् ! त्या अःपृँयातील एक जात दसर
ु स अःपृँय मानणार ! या सा या

एकमेकांपासून बेट बंद ने िन रोट बंद ने ज माच्या प यान ् प या कधीह एकजात
जाती बहधा
ु

हो याचा संभव नसले या!

जातीभेदाने आप या हं द ू रा ाच्या पाडले या

ा अनेक तुक यांपैक कोणतेह दोन तुकडे

एकात सांधण अधम - पण त्या पडले या जातींच्या शतश: तुक यांपैक ूत्येक पढ त पु हा
पोटतुकडे पाड यास पूण ःवातं य - तो धम! ूभृजातींत एकाच्या हातून गंधाच कंचोळ पडल
ते जाितब हंकाय पाप ठरले. त्या पडले या कंचो याचा प
ूभुÕ

उचला ते िनराळे पडले - Ôकंचोळे

हणून नवीन जात झाली! अशा जातींच्या नुसत्या नावािनशी, फुटकळ वणनास ऐकताच

या जातीभेदरा साच्या हड स ःव पाचा जो बोध होतो, तो त्याच्याच नुसत्या ÔजातीभेदÕ अशा
एकेर सामा य उ लेखाने कधीह होत नाह !
ह झाली नुसत्या महारा ाची गो . पण हं द ू रा ाची

उड वली
ा जातीभेदाने कशी ददशा
ु

आहे याची क पना करायची तर हं दःथानातील
जातींचाह नामोच्चार केला पा हजे. साधारणत:
ु

महारा ीय वाचकांस त्याची क पना नसते. जाितभेदाच्या
ता वक चचचा मंथ िलहनह
जो ध का महारा
ू

व

पाचशे पृ

सामा य िन

वाचकांस बसणार नाह तो त्यास सा या

हं दःथानातील
हं दंम
ु
ू ये नुसत्या मोठमो या अशा कती जाती आहे त त्यांची नुसती नामावळ

ऐकून बसेल! नुसते ॄा ण पाहा - का ँमर

ॄा ण, पंजाबी, कनोजी, मारवाड , गुजराथी,

बंगाली, तेलगू, तामीळ, ओ रसा, आसाम, मलबार , कानड असे अनेक ूांितक भेद! त्यांत
पु हा शैव- वैंणव कुलीन-अकुलीन, शाकाहार , मांसाहार ॄा ण; त्यात पु हा अंड न खाणारे
िन खाणारे ॄा ण, बोकड खाणारे पण क बड न खाणारे , मासे खाणारे पण बोकड न खाणारे
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ॄा ण! यांच्या िभ न जाती - रोट बंद , बेट बंद !

ऽयांची तर गो च नको! तीच वैँयांची

गत. जातीभेद

हणतात चातुव य- चार तुकडे तेवढे समजणारांची केवढ भयंकर चूक होते ती

पाहा! चातुव य

हणजे ॄा ण एक गट, एकच तुकडा, पण त्या ॄा ण श दाची फोड क

जाताच पाचशे मोठमो या मु य जाती! ूांत ितत या जाती, पंथ ितत या जाती, भाषा
ितत या जाती, धंदे ितत या जाती - रोट बंद -बेट बंद याच नाव आजचा जातीभेद! कसल
घेऊन बसला आहात चातुव य! ते कधीच मेल! जे आहे ते चतुंकोट य!
ा जातीभेदरा साने आप या हं द ू रा ाच्या वराट शर राचे हे शेकडो तुकडे कसे उड वले

आहे त ते नुसत्या ता वक चचपे ा ते तुकडे कसे एकेक मोजून फुटकळपणे दाख व यानेच
खर

क पना ये यास सुलभ जाते,

हणून मधूनमधून महारा ास अप रिचत अशा अ य

ूांतांतील जातींची नाव िन थोड मा हती दे ण जतक मनोवेधक िततकच

दय वदारकह होईल,

जातीभेदाचा यावा तसा ितटकारा येऊ लागेल, याःतव तशी मा हती दे याचा य

होण अवँय

आहे . त्या दशेने आज थोड मा हती दे त आहो. त्यातह मी मिासच्या अःपृँय जातींचीच
ूथमत: िनवड यात हे तू हा क , जातीभेदाची जशी िशसार यावी तशीच त्यात या त्यातह जी
अत्यंत अ या य िन आत्मघातक अःपृँयता ितचेह घातक

प िन ितच्या योगे होणार

हं द ू

रा ाची जी भयंकर हानी ितची तर ओकार च यावी! ःपृँयांनाच न हे तर, अःपृँयांनाह पटाव
क , अःपृँयतेच्या पापाचे तेह वाटे कराची आहे त, त्यांना इतर ःपृँय जसे कु यासारखे हडहड
करतात तसेच तेह ःवत: ःपृँय बनून त्यांच्या खालच्या जातींना िशवत नाह त, कु यासारखे
हडहड कर यास सोड त नाह त! दस
ु याच्या नावाने खडे फोडताना त्या अःपृँयांनी ःवत:च्या

नावेह खडे फोडावे. दोषी सारे -सारे िमळू न तो दोष दरवावा
हच उिचत. जी जी िशवी अःपृँय
ू

ःपृँयांना दे तात ती ती त्या अःपृँयांना ःवत:लाह

दली जाते ह त्यांनीह

वस

नये!

१३.१ मिासमधील काह अःपृँय जाती!
चे म (पुिलया) : ह अःपृँय जाती मलबारात राहते. उ र मलबारात राहतात त्यांना
पुिलया

हणतात आ ण द

ण मलबारात वसतात त्यांस चे मा.

हणजे एका चे मा जातीच्या

ःथानपरत्व दोन मु य जाती झा या. पण एव यानेच संपत नाह . त्या दोन उपजातींपैक
चे मा जातीत २९ चे मा, प ला चे मा, एलारे न, रोलन, बुडान ूभृती पड या आहे त आ ण
पुिलयात १२ पोटजाती आहे त!
ते सारे चे मा लोक ॄा णती अःपृँयता इतक

ांपैक चे माइरया हे ःवत:स पुिलया जातीहन
ू उच्च समजतात

ऽयांकडन
ू अःपृँय मानले जातात; शूिह त्यांना िशवत नाह त.

कडक आहे क , परं परे ूमाणे िनयम

हटला क

चे मा अःपृँयाने

ॄा णांपासून ९० फूट अंतरावर आ ण नायर ूभृती अॄा णांपासून ६४ फूट अंतरावर उभ
रा हल पा हजे. त्या अंतराच्या आत वाटे नेदेखील त्याने ॄा णशूिा दकांजवळ येता कामा नये,
नाह त तर

वटाळ होतो! आप या इकडे सावली तेवढ पडू दे ऊ नये इतक

अःपृँयता

हणजे या मिासी अःपृँयतेच्या मानाने एक वरदानच

चे मा अःपृँयाजवळ

ढली झालेली

हणावयाच. जर कोणी

ा अंतराच्या आत बोलला तर त्या ॄा ण-शूिास ःनान क न ूाय

त

याव लागते. काह ःथली त्यांना बाजारातदे खील ूवेश नाह , मग तलावाची िन गावाची गो
दरू!
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ॄा ण शूि ूभृती ःपृँयांकडन
ू

दिलत

ा चे मांचा चाललेला हा अपमान िन पीडा ऐकून

ांचा

हणून जतक दया करावी िततक थोड च आहे ! मग ःवत: इतके नीच िन दिलत

झालेले हे चे मा अःपृँयसु ा

या पुला, प रया, नबाद आ ण उ लदन जातीच्या लोकांना

अःपृँय मानतात, त्यांची दया कती करावी!
त्यांना िशवणह

ऽय ूभृती ÔःपृँयÕ जस चे मांना पीडतात िन

पाप समजतात तसेच वर ल प रया, पुलाद

ूभृती जातींना तेच चे मा

पीडतात िन त्यांना िशवणह पाप मानतात! वरचे जी पीडा िन नीचता त्यांच्यावर लादतात
त्याच पीडे चा िन नीचतेचा बोजा हे चे मा खालच्यावर लादन
ू होणा या
ू ःवत:च्या वरच्याकडन

अपमानाची भरपाई खालच्यांचा अपमान क न भ न काढतात! त्यामुळे ॄा ण
तेवढे ूपीडक

ऽयांनाच

हण यास त्यांस त ड नसते; कारण त्याच शासनाच्या आधारे ते अःपृँय

ःवत:स उच्च समजून त्यांच्या खालच्या जातीचे ॄा ण

ऽय बनतात; त्यांस िशवणह पाप

मानतात! अःपृँयतेच्या बूरतेसाठ जी जी िशवी अःपृँय ःपृँयास दे तो, ती ती अशी परत
त्यांच्याह

डो यावर येऊन आदळते; कारण ूत्येक अःपृँय जात दस
ु या कोणत्यातर

खालच्या जातीस अःपृँय मानीत असते. अगद सग यांच्या खालची जात कोणची ते सापडन
ू
काढ याच काम तर शेषाची टाळच शोधून काढणारे एखाद पाताळयंऽ काय ते क
हे चे मा लोम उच्चवण यांच्या शेतीच सार काम करतात.

जाणे!

या ःवामीच्या पदर हे असे

राहतात त्यांचे ते वंशपरं परा कृ षक होऊन पडतात. दस
ु याच्या शेतावर वाटे ल ते हा नोकर

करणे त्यांना दघट
ु . ते शेतीत बांधलेले असतात. त्या चे माच ल न हावयाच तर त्याला दहा
पये आप या ःवामीस दे ऊन अनु ा िमळवावी लागते. हे चे मा आप या

शकतात. सन १८४१ पयत तर मुलगा साडे तीन
वकली जाई.

पयांना िन मुलगी तीन

ीस

पयांपयत

वकूह

ांच्यांत

हे चे मा लोक अगद ूाचीन काळ मलबारम ये लहानमोठ ं रा य कर त असावे असा
इितहास ांचा अिभूाय आहे , चेरनाि ह अशीच एका राजाची राजधानी होती. पुढे ते पराभूत
होऊन जेत्याशीं त्यांच हाडवैर जुंपल िन त्याचा प रणाम त्यांची अःपृँयता ह

असावी.

त्यांच्या पुला, चे मा ूभृती काह पोटजाती गोमांस खातात. त्यांना अःपृँय चे माच्या इतर
जातीह अःपृँय मानतात. चे
शेतीचेच याव न पूव हे च

श दाचा अथ शेत असाच आहे . त्यांचे आजचे मु य धंदेह

ा भूमीचे धनी असावे. पुढे भूिमच ःवामीत्व दस
ु याकडे जाऊन हे

केवळ भूदास (Serfs) होऊन बसले असावे असा एक तक आहे .

चे मा िन पुिलया हं दधम
य, दे वीदे वपूजक, परकु ट , कमरकु ट , चयन ूभृती त्यांच्या
ू

विश

दे वतापूवज यांचीह पूजा ते करतात. कक आ ण मकर संबा तीस ते ओनम ्(ॐ?) िन

वंणुभगवानांचे चरणी ूसाद वाहतात. त्यांच्या ववाह वधीत वृ ांवर तांदळां
ु चा मारा करतात.

आ ण Ôमंगलम ्Õ नावाचा संःकार झाला क ल न लागते. चे माची

तेह

अःपृँय

समजतात

त्या

प रया

ूभृती

जातींशी

संबंध

ी त्यांच्याहनह
नी
ू
ठे वताना

यांना

आढळली,

क

जातीतब हंकृ त होते - आ ण अथातच इसाई िन इःलाम यांच्या पंजांत अचानक सापडते! सन
१९२१ च्या िशरगणीूमाणे

ांची सं या - चे मा अड च ल

हे चे म लोम आपलीं ूेते गाडतात.
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होिलया - हे मलबारच्या वर द

ण कानडात मु यत्वे राहतात. होला श दाचा अथ भूमी,

त्यापासून त्यांचे होिलया ह जातीवाचक नाव पडल. चे मा या श दाचा अथ जसा भूिमधर
तसाच या होलीयांचाह . इतकच न हे तर, चे मांचीं ूाचीन रा य मलबारम ये होतीं, तशींच
होिलयांची द

ण कानडांत होतीं. अथात ्त्यांची भूिम वजयी लोकांच्या हाती गेली, ते हा हे

केवळ भूिमदास होऊन बसले. हे ह
भूःवामींच्या कृ षीच काम करतात.

आपली ूेते गाडतात. हे ह

विचत ्पोटधंदे

अःपृँय. हे ह

उच्चवण य

हणून कपडे वणतात, मासेमार करतात.

यांच मु य दै वत िशव िन मामदे वता. एक आ यकारक चाल यांच्यात आहे . ती अशी क ं
होिलयांचा ःपश वा ूवेश ॄा णवःतीत झाला तर जसे ॄा ण अप वऽ होऊन ूाय

घेतो,

तसेच जर ॄा ण चुकून होिलयावःतीत िशरला तर होिलया लोकह आपली वःती बाटली असे
समजून ती शु

कर याचा एक संःकार करतात! यांच्या एकंदर र ितभाती, अंगलट, इितहास

याव न हे कानडांतील होिलया, मलबारांतील चे मांच्याच जातीचे असून ूाचीन काळ त्यांचे
पूवज

एकच

असावेत

असे

िशरगणतीूमाणे पावणेसात ल

अनुमानण

भाग

पडते.

त्यांची

सं या

सन

१९२१

च्या

होती.

प ला - ह अःपृँयांतील ितसर मोठ जात. तंजोर, ऽचनाप ली, सालेम िन कोइमतून
ज

ांतून वसलेली आहे . प ला श दाचा अथ खोल भूमी.

तांदळा
ु दक शेती करणे.

ांचा धंदाह

खोलगट भूमीत

ाव न कानडातील होिलया िन मलबारातील चे माूमाणे हे ह पूव

ा भूमीचे धनी िन नंतर त्यांचे वजेते भूःवामी झा यावर त्यांचे भूदास झालेले असावे असे

त कले जाते. ःपृँयांच्या गावात हे राहू शकत नाह त. गावाबाहे र यांची वाड झोप यांची असते.

तीस प लाचेर

हणतात. त्यांची जातीसंःथा िचवट िन आ य वाट यासारखी संघ टत आहे .

ूत्येक गावी तीनचार जण Ôमु खयाÕ असतात ते पंच. त्यांच्यात एक अ य
एक Ôअडम
ु प लचीÕ चपराशासारखा पंचायतीच्या वेळ

ÔूतोदÕ (Whip). यांच्या जातीचेच

तो Ôना ुमु पन.Õ

सवास जम वणारा, आजच्या भाषत

हावी, धोबी ःवतंऽ असतात. जातीिनयम मोड ल त्यास

जातीच्युत करतात िन त्याच काम हे

हावी, धोबी कोणी कर त नाह त. हे लोक िशव िन

मामदे वता भजतात. सन १९२१ त यांची िशरगणती नऊ ल ांजवळ होती.
पा रया, माल आ ण मा दगा -

ा मिासमकड ल अःपृँयांच्या उरले या दोन मो या

जाती. पा रयात काह नगारा वाज वतात. पण बहतां
ु श लोक चे मा, होिलमा िन प ला या
वर ल जातींूमाणेच शेतक क न शेताच्या ध याची बांधलेली नोकर

प यान ् प या करतात.

माल िन मा दगा हे तेलगु ूांतांत िन पा रया हे तामील ूांतात बसतात.

ांच्या अपासात

रोट बंद , बेट बंद ूभृती जातबं ा आहे तच ह सांगण नकोच. हे काली, िशव, वंणू, आ ण
मामदे वता पुजतात. गे या िशरगणतीत पा रयांची सं या चोवीस ल , माल चौदा ल ,
मा दगा सात ल
द

अशी होती!

ण कानडातील होिलया, मलबारातील चे मा, तंजोरकड ल प ला, तामील ूांतांतील

पा रया िन तेलगू भागांतील माल-म दगा

ा पाच जाती

हणजे ÔपंचमÕ जात!

ा पाच

मोठमो या अःपृँय जातींची एकंदर सं या साठ ल ांवर जाते! युरोपातील तीनचार पोतुगीज,

डे माक,

ःवत्झलड रा ांइतक ह सं याबळ! अध

इटली! इतक ह आप या

हं द ू रा ाच

सं याबळ आज आप यापाशी असून नसून सारख झाले आहे ! या अःपृँयतेच्या महारोगाच्या
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खाईत आ ह च आपण होऊन त्यांना पचत ठे वीत आहोत, मृतूाय क न ठे वीत आहोत! ते
अःपृँय आहे त इतकच न हे , तामील ूांतातील चोवीस ल

पा रयांपैक बहते
ु क जाित मिासीय

सनात यांम ये अःपृँयच न हे , तर अ ँय!! समज या जातात. त्यांच्या ःपँयानेच न हे ,
सावलीनेच न हे तर नुसत्या द ु न दस याने वटाळ होतो! ःनान करावे लागते. त्यांचा श द

कानावर पडताच जेवण

वटाळते! मागाने जर

विचत ्दरवर
पा रया उच्चवण यासमोर येत
ू

असला तर तो पा रया च कन आपल त ड पदराने झाकून घेईल; कारण तो अ ँय! केवळ
अःपृँयच न हे ! तो दसताच उच्चवण य वटाळतील, त्या पा रयास बहधा
गांवातून हाणमारह
ु
होई!

ा पाची अःपृँय िन अ ँय जाती मूळ एकजात

होत्या ह बहते
ु क इितहास

समाजशा ांच मत! त्या एका कृ षक जातीच्या पाच जाती, ूांत िन भाषापरत्वे झा या. त्या
पाचाच्या प नास िन प नासांच्या पाचशे! अःपृँयांतह
बोकडाचा बळ

कापावा तसा - समाज, रा

अनुलोम, ूितलोमाच्या सु यांनी

कापून कापून तुकडे तुकडे उड वले! ःपृँय
ा सा या पाचशे जाती ज मजात पृथक् ,

अःपृँयांस िशवणार नाह , त ड बघणार नाह .
रोट बंद, बेट बंद!

हाय हाय! अशा आमच्या या लोकांत कसली संघटना िन कसल ऐ य होणार! छे : छे :!
हं दरा
ु ाची संघटना जर हवी, आजच्या प र ःथतीशी ट कर दे यास समथ असे जातीवंत ऐ य

हव, तर हा ज मजात जातीभेदाचा रा स ूथम मारलाच पा हजे आ ण त्यास मारण इतक
सोपे◌े◌ं क , ÔमरÕ
उलट िस ा त

हणताच तो मरतो! केवळ आमच्या इच्छे त त्याच जीवन आहे !

ाच्याच

हणजे केवळ आमच्या इच्छे त आमच मरण आहे ! नुसती अःपृँयता काढू न

भागणार नाह त्या

वषार शाखेच मूळ जो ज मजात जातीभेदाचा

वषवृ

तोच मुळासु ा

उखडन
ू टाकला पा हजे.
जोवर

ा जातीभेदांस आ ह आमच्याच इच्छे ने आमच्या रा ाच्या कंठास नख लावू दे त

आहो, तोवर आ हांस मार याच काम शऽूला करावयास नकोच; आ ह आपण होऊनच मरत
आहोत. मिासमध या

ा पाची अःपृँय जातीं इःलाम िन इसायी िमशन दोहो हातांनी आमच

सं याबळ लुट त आहे त यांत काय आ य! नुसत्या इसायी लोकांनी प नास हजारांवर
अःपृँयांस

दोन-चार

वषात

भःती

केले!

मोपला

मुसलमानंसार या

अडाणी

जातीह

अःपृँयांना धडाधड बाटवीत आहे त. त्या वप ाच्या नावाने रडन
ू आता काह ह होणार नाह .

जी द:ु ःथती मिासची तीच सवऽ!
जर आ ह
धम

हं द ू

ा ज मजात जातीभेदाचा आमूलात उच्छे द क

तरच त ! रा

हणून,

हणून यापुढे जगू शकू! दसरा
उपाय नाह !!
ु

***
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१४ हा अनुवंश, क ं आचरटपणा? क ं आत्मघात?
आप या हं द ू रा ात आज

या सहॐावधी जाती-ऊपजाती-पोटजाती पोटपोटजाती पडले या

आहे त, त्या सा या जणू कायअनुवंशाच्या (Heredity) सृ ीिनयमांचा अत्यंत सखोल अ यास
क न को या महान ्समाजशा

पु षाने ग णतागत को कात आखून, रे खून मग पाडले या

आहे त; त्यांच्या ूत्येक गटाचे र बीजगुण हे अ य गटशच्या र बीजगुणापासून िभ न आहे त,
असे जणू काय अगद अ यावत ्ूयोगशाळे त ते र बीजगुण थब थब पर
याच

याच

र बीजअनुवंश व ानाच्या

कसोट ने

संक ण

झाल

असता

ून ठर वल आहे .
संतती

िनकृ

िनकृ तरच होणार असे ूयोगा ती ठरल, त्यांचे त्यांचेच गट िनरिनराळे केले आहे त आ ण
याःतव आजच्या या सहॐावधी जाती-उपजाती-पोटजाती-पोटपोटजाती मोड याने समाजशा ाच
कंबरडच मोडन
जाणार आहे असा आभास काह
ू

लोक आजकालच्य शा ातील मोठमोठे

Heredity Eugenics ूभृती गालफुगाऊ श द वारं वार उच्चा न उत्प न कर त असतात!
पण हा आभास

कती खोटा आहे याचा अगद

जातीपातींची वीण वाढलेली आपणांस

िन ववाद पुरावा आज

दसत आहे ; त्यांपैक

या हजारो

कत्येकांची पृथक् पथ
ृ क् उत्प ी

पा हली असता सहज िमळू शकतो. कोणत्याह र बीजाची थब थब पर

ा ूयोगशाळे त होऊन

अमुक कुळाच र बीज ह न ठरत आहे

िनराळ

उ लेख एखा ा समाजशा

हणून त्याची जात आ ह

ाच्या वा अनुवंश व ानाचा असलेला पुराणात

करतो, असा

यांच्या ूकरणी

मुळ च सापडत नाह , अशाच हजारो पोटजाती आहे त; इतकच न हे , तर त्या पोटजाती वा

जाती कशा झा या त्यांची जी उपप ी वा उत्प ी पुराणात दलेली आहे , तीत वर ल ूकारच्या
शा ो

पर

ेची लवलेश सूचनासु ा नसून दलेलीं कारणे

िन वळ भाकडकथाच काय त्या

आहे त!
त्यापे ा िनणायक पुरावा असा. पुराणांची पान मुिणकलेने मोजून वरचा पु ठा त्या
पोथीवर जे हा इतका प का बांधला क , त्यापुढे एकदे खील अनु ु प त्या पुराणात घुसड यास
जागाच उ

नये, त्या पुराणरचनेच्या इितौी काळानंतर अगद

अवाचीन काळापयत

या

जातीचीं पु हा शकल उडत रा हलीं िन ती शकल ःवतंऽ न यान या उपजाती बनत चाललीं,
त्यांच्या उत्प ीची मा हती अगद साधार िन बहधा
सरकार कागदपऽांतूनच न द वली गेलेली
ु
आहे . त्या अगद ऐितहािसक मा हतीव न तर ह ःप च होत आहे क , र बीजांची शा ो
पर

ा होऊन अनुवंशाच्या

ीने समाजात उ म संततीची भर पडावी अशा कोणत्याह हे तूने

ा आजच्या जातीपाती वेगवेग या केले या नसून त्यांच्या फाटाफूट Ôतू मांस खातोस क ं

नाह ?Õ Ôतू शैव क ं वैंणव? Ôतू उ याने

वणतोस क

काढतोस का ताप वले या?Õ Ôतू नािशक

ज

बस याने?Õ Ôता या दधाची
साय
ु

ात राहतोस क

नागपूर?Õ अशा अत्यंत

हाःयाःपद मतिभ नतेने एकमेकांवर ब हंकार पडन
ू त्या होत आ या आ ण एकेक जातीचे
तुकडे उडत न यान या काय त्या जाती पडत चाल या.

हातच्या काकणास आरसा कशाला? आज चालू असले या या हजारो िभ निभ न रोट बंद,
बेट बंद जातीपातींच्या उत्प ी वषयीची काह ंची जी मा हती पुराणांतील भाकडकथांत दली आहे
आ ण काह ंची जी अगद ऐितहािसक कागदपऽांत न दली आहे , त्यांचीच काह उदाहरण खाली
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दे ऊ.

त्याव न

ह

अनायासच

कोणच्याह अनुवंश, र बीजाद

उघड

होईल

शा ीय पर

क,

अशा

शेकडो

जातीपातींचा

उगम

ा ूभृती वै ािनक त वात झालेला नसून तो

झालेला आहे िन वळ भाकडकथात िन आचरटपणात!
यो य श दच तीं कारणे एकऽ
हो, िन वळ आचरटपणात! त्या श दापे ा दसरा
ु

उ लेखावयास सापडणार नाह . आचरटपणा

हणजे आचारांचे बांकळ ःतोम! उभ गंध का

आडव गंध! कोणी उ या गंधाच्या वैंणवाने आडव गंध लावल क , झालाच तो एकदम
जातीब हंकृ त! त्याच्याबरोबर त्याच घर, जो जो त्याच्याशी खाईल, पईल तो तो, क त्यांची
बनली एक नवीन पोटजात! आ ण जात

हणजे रोट बंद, बेट बंद. रा ाच्या एकसंधी, एकजीवी

दे हाचा आणखी एक तुकडा टाकलाच ताडकन ्वंशपरं परा तोडन
ू ! केवळ गंध लावणयात प नास
प यांपूव कोण दहापाच

य

ंची चूक झाली

हणून! शेकडो जातींचे तुकडे पडन
ू आजच्या

शेकडो िभ न पोटजाती उत्प न झाले या आहे त - अगद अशाच आचरटपणापायी!
कोणाला ह

अितशयो

वाटत अस यास ह

एक अगद

अवाचीन िन कागदोपऽी

पुरा यातह सापडणार , एका उपजतीच्या ज मप ऽकेची न द पाहा!

१४.१ ‘कंचोळ’ ूभूची जात का आ ण कशी झाली?
ती ग मत अशी! सरासर द डशे वषापूव पाठारे ूभू जातीत एक ल नसमारं भ होता.

ू
पाठारे ूभू जातीची एकजात सव व हाड मंडळ मंडपात जमली. जातीचा एकजीवीपणा वाढन
अिधक संघ टत
मंडपात जातीचे इ

हावी अशासाठ च हे सामा जक िन धािमक समारं भ यो जलेले असतात.
सगेसोयरे जमताच र तीूमाणे गंध लाव यासाठ एक त ण गृहःथ कंचोळ

(गंधपाऽ) घेऊन सभेत आला. गंध आधी कोणास लावाव ह न क न कळ यामुळे त्याने
प ह या गृहःथास गंध लावल त्याच्या व

या

अममान सांगणा या गृहःथाने ूितपादन करताच

गंधाच्या अममाना- वषयी कडा याच भांडण जुंपून ग धळ माजला. त्यात त्या गंध लावणा या
त णाचीह ओढाताण होत रा ह यामुळे तो वैतागला िन गंधाच ते कंचोळे तसेच खाली फेकून
दे ऊन संतापाने मंडपाबाहे र िनघून गेला.
एका ल नाच्या एका मंडपात जमले या एका व हाड मंडळ ंतील ह य:क

त ् भांडण -

गंध सो याला सोडन
गो याला लावल, गंधपाळ, ते कंचोळ, एका त ण मनुंयाने खाली
ू

फेकल. ह

द डशे वषापूव

घडलेली एका त णाची एक अित ु लक चुक ! आ ण ितचा

प रणाम? एका एकगट पाठारे ूभू जातीचे दोन तुकडे होण! वंशपरं परा रोट बंद, बेट बंद! एक
ू िनघण!!
नवीन जात फुटन

त्या गंधपाळ फेकून गेले या त णास िन अममानासाठ

भांडणा या त्यांनी गंध न

लावले या मंडळ स उलट प ाने दं ड केला. कसला? त्यांच्या वैय

क अपराधासाठ

काह

त्यांच्याशी कोणी जेवू नये, कोणी ववाहू नये! रोट बंद , बेट बंद ! बर ती तर त्या य

पुरती

दे हदं ड वा ि यदं ड? न हे ! दं ड

हटला क

न हे . त्यांच्या यच्चयावत ्वंशजांच्या
गंधाच कंचोळ फेकल

जातीब हंकाराचा! जातीब हंकार

हटला क

प यान ् प या चालणार ! एकाने द डशे वषापूव

एक

ा एकाच्या अपराधासाठ दं ड, त्याच्या प यान ् प यांस! त्याच्याबरोबर
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खाणा या पणा या सवास!! त्यांच्या ज मले या मुलाबाळांस; न ज मले या सतरा या भावी
पढ च्या मुलाबाळांना!!! हा खा या आमच्यात शतकोशतक चालत आलेला आहे ! शेकडो
उपजाती, पोटजाती, पोटपोटजाती अशा पडत आले या आहे त!
त्या गंधाच कंचोळ फेकले या त णावर िन त्याचा प

घेणा यांवर त्या लहानशा मंडपात

जो ब हंकार पडला, त्याची बातमी पाठारे ूभूंच्या िनरिनरा या गावी जसजशी पोचत गेली,
तसतशी गावोगाव ती ब हंकार - ूितब हंकाराची याद पसरत गेली. शेवट त्या ब हंकृ तांची
एक Ôकंचाळे Õ ूभू नावाची पोटजात बनली! ते आपसात जेवतात, आपसात मुली दे तात घेतात.
त्या दोन जातींना पु हा एकवट याचे य

कर यात आले; पण काह

जयकर ूभृतींनी अगद अलीकडे दे खील हे ूय

उपाय चालेना. बॅ.

क न पा हले, पण फुकट.

आज जर कोणी एका मनुंयाने एखा ा संघाचा, मंडळाचा वा नगरसंःथेचा एखादा िनयम
मोडला, तर त्या य

स फार तर दं ड होईल; पण जर को या

अपराधसु ा पु हापु हा करणा या चोराला िश ा

यायाधीशाने अगद चोर सारखे

दली क , त्यालाच न हे तर त्याच्या

ज मले या मुलांना, त्याच्या न ज मले या नातवापणतवा-पडपणतवांना स र
तु ं गात टाकाव वा दं ड कर त राहाव, तर आपण त्या

प यांपयत

यायाधीशास भमी ालयातच (Lunatic

Asylum) बंद क .
परं तु अगद

तशीच रानट

प त आपण आप या जातपंचाइतीतील आडदांड

िनवा यातून शतकोशतके चाल वलेली असून त्या अ यायी

व

याय-

पणालाच Ôसनातन धमÕ

Ôिश ाचारÕ ूभृती नावांनी गौरवीत आलो आहोत.
त्या

काह ह
य

ु लक गो

जातीपातीच्या

ढ व

घडली क , लगेच जातीब हंकाराची िश ा

ला वा प ाला दे यात येते आ ण जातीब हंकाराची ह िश ा त्या

य

पुरतीच न

ठे वता वंशपरं परा चालत राहते. त्यामुळे त्या एका जातीच्या हटकून दोन जाती होतात! जातीच
संघ टत बळ कमी होते आ ण जातीब हंकार

हणजे रोट बंद िन बेट बंद हाच अस याने,

रा ाच्या अखंड जीवनाच्या सतत ओघाचीच खंड वखंड तुटक डबक ं होऊन पडतात!
अपराधासाठ रा ास दं ड पडतो! त्या मूळच्या

ु लक वा मो या वैय

य

च्या

क अपराधामुळे रा ाची

हानी होते, त्याहन
ू शतपट अिधक हानी त्या अपराधभरपायीसाठ केले या दं डामुळेच होते! ती

कशी याच ह वर दलेल कंचोळे ूभूच्या पोटजातीच्या उत्प ीच अगद अवाचीन उदाहरण ःप
कर त नाह काय?

कंचोळ फेकल ते हा त्यातील गंध सांडल, एकदोघांचा अपमान झाला हा अपराध! त्या
अपराधापायी सांडले या िशंपलीभर गंधाने वा को या य:क
अपमानाने रा ाची काय

हानी झाली होती याचा

त ्एकादोघा गावठ मानक यांच्या

वचार करा आ ण तो अपराध घडू नये

हणून जातीब हंकाराच्या दं डापायी एका जातीच्या र बीजाच्या भाऊबंदांत वंशपरं परे चा

संबध
ं वच्छे द, ममत्व वच्छे द होऊन दोन िभ न जाती झा यामुळे रा ाची जी हानी झाली ितचा
वचार करा!

हणजे उठ या बस या जातीब हंकाराची, रोट बंद , बेट बंद ची िश ा दे णा या

आमच्या बांकळ सवयीचे घातक प रणाम चटकन ् यानात येतील!
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आता गंधाच कंचोळ द डशे वषापूव एका त णाने फेकल

जातीचे दोन तुकडे पडले. त्यात र बीजाच्या वै ािनक पर

ापायी पाठारे ूभूच्या एकसंध
ेचा वाअनुवंशाच्या कसोट चा

लवलेश तर संबंध येतो का? पाठारे ूभूंतून फूट यानंतरह कंचोळे ूभू अजूनह , अितशय
अडचण पडते तर , आपलीं ल न आपसातच कर त आलेले आहे त! िभ न र बीजाचा ू च
काढण श य नाह . केवळ गंधाच कंचोळ एकाने द डशे वषापूव फेकल, एवढच कारण! आ ण
प रणाम एका जातीच्या रोट बंद, बेट बंद अशाच वंशपरं परा दोन जाती पाडण! आता सांगा, हा
अनुवंश क ं, िन वळ आचरटपणा क ं, ॅिम
अशाच अत्यंत

आत्मघात?

ु लक मानपानाद गावंढळ क पनावार तंटे होऊन आ ण जातीब हंकार

एकमेकांवर पडू न एका जातीच्या दोन जाती, त्यांच्या चार जाती कशा पडत गेले या आहे त
याची साधारण मा हती रसले, ए ोवेन ूभृती लेखकांनी दलेली आहे . िशरगणती करणा या
अ यासू

अिधका यांची ह मा हती कोणीह उघ या डो यांनी जर वाचली, तर त्याची िन

त

पटे ल क , हं द ू रा ाचे जातीपातीपायी हे जे हजारो रोट बंद, बेट बंद तुकडे तुकडे पडलेले आहे त,

त्यांतील शेकडो जाती अशाच िन वळ आचरटपणामुळे पड या. अनुवंशा दक कस याह

वै ािनक कसोट ने कोणी बु या आखून-रे खून त्या पाड या असा आभास उत्प न करणे
िन वळ कुभांड होय!
कोणी

हणेल क , ह

गो

हं दंच्
ू या

ा अवाचीन पाखंड कालात पडले या जाती-

पाती वषयी खर असली तर आमच्या पोथीपुराणांच्या काला वषयी खर नाह . त्या वेळ जाती
पडत त्याअनुवंशाद

समाजशा ीय कसोट ने, र बीज पारखूनच पाड या जात अस या

पा हजेत, असे जर कोणास वाटे ल, तर त्याने एकदा पुराणांतून िन पो यांतून अनेक जातींच्या
दले या उपप या पाहा या! त्या तर इत या भाकड िन मूखपणाच्या आहे त क , त्यापे ा वर
दलेली ऐितहािसक मा हतीच कमी मूख नसली, तर िनदान अिधक ूामा णक तर असतेच
असते! उदाहरणाथ, एक हजार वष तर

जातीच्या अ ःत वाचा उ लेख सापडतो; ितच्या

उत्प ी वषयी संःकृ त पोथीपुराणांच्या कालात काय वणन दलेल आहे ते पाहा!

१४.२ भंडार जातीच्या उत्प ी वषयी पोथीपुराणांतील मा हती
भंडार जाती वषयी ॄा ो रखंड िन कथाक पत
पूव

या पो यापुराणांत असे सांिगतल आहे क

एकदा ितलकासूर नावाचा दै त्य फार मातला. महादे वासह

फार पीडा झाली. ते हा

महादे वाने त्यास दं डू न घा यात घातला िन नंद स आ ा पल Ô फरव तो घाणा िन पळू न काढ

त्या दै त्याला!Õ नंद घा यास त्याूमाणे

फरवीत असता इकडे महादे व थक यामुळे Ôहँश
ु Õ

क न जो खाली बसतात तो त्यांच्या कपाळाव न एक घामाचा
त्यातून तत्काल एक पु ष उत्प नला! त्यास पाहताच शंकर

बंद ू खाली गळला आ ण

हणाले, Ôतुझ नाव भावगुण!

कारण तू माझी ःतुती कर त उभा आहे स! जा, मला तहान लागली आहे , ूथम पाणी आणून
दे !Õ (शंकराच्या जटे त असणार पितसेवािनरत भागीरथी या ूसंगी तीथयाऽेस कुठे तर गेली

असावी; नाह

तर पा याची इतक

टं चाई महादे वास भासती ना, ह उघड आहे !) भावगुण

हणाला, Ôदे वा, शीतोदक कुठू न आणू? इथे तर कुठे दे खील ते नाह .Õ असे ऐकताच शंकराने
इच्छामाऽेक न एक झाड उत्पा दल. तेच ह नारळाच झाड! (वनःपितशा
समम सावरकर वा मय - खंड ६
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झाडाची ह उत्प ी

यानात ठे वावी.

ा

कथेने अनुवंश व ेतच काय पण वानःपत्य व ेतह

ह भंडा यांची उत्प ी सांगून भर टाकली आहे .) आ ण नारळ च्या झाडावर इच्छामाऽेक न
सुरामधुर फळ उत्पा दली. ते हापासून नारळ ला Ôसुतात Õ

हणतात. भावगुण लगेच त्या

झाडावर चढला आ ण त्याने तीं सुराफळ आणून, सोलून, त डावर कोयतीचा टवचा मा न तीं
महादे वास

यावयास दलीं. (मनुंय-झाड-फळ इच्छामाऽे उत्प न करणा या महादे वाला तहान

ू
लागताच त डातच सुरा का उत्पा दता आली नाह वा झाडावरच्या फळाला भावगुणाने वर चढन
तोड याच्या आधी, खाली का आणता आले नाह , दे वच जाण!Õ) ूस निच े महादे व भावगुणास
हणाले, Ôजा अलकावतीच्या भांडारावर तू अिधकार

हो, जा! ते हापासून त्यास Ôभांडार Õ

हणून लागले! आ ण शंकर सुरात चीं सुराफल पऊ लागल. (त्या दवसापयत भांग ूभृती
पदाथच काय ते भगवान सेवीत असत; पण भंडार भावगुणाची ओळख होताच भगवान ्सुराह
पऊ लागले. संगतीचा प रणाम! दसरे
काय!)
ु

पण इत यात त्या सुदैवाच्या झाडाव न घस न, नारळ च्या झाडाव न मनुंय आपटावा
तसा, भावगुण भांडार खाली ददवाच्या
दगडावर आपटला. कारण पावतीदे वी त्याला भांडारातील
ु
सोन पा रतो षक

ावयास आत गेली असता, एक ॄा ण ितथे आला. त्यास पाहताच भावगुण

भांडार आपला पाट त्या ॄा णाला बसावयास दे ऊन उभा रा हला. पावती सोन घेऊन आली िन
पाटावर पूव ूमाणे भावगुणच बसला आहे असे समजून त्या आगंतुक ॄा णालाच सोन दे ऊन
चुकलीं. ॄा ण लगेच उठू न गेला. (पावतीदे वींना सा या गु पोिलसाइतकह

अंत ान वा

यवहाराच भान या वेळ राहू नये िन त्या ॄा णास अटक न होता तो सुटावा अं!) थो या

वेळाने पावती वळू न पाहतात तो भावगुण भांडार पाठ शीच उभा. ते हा त्या
तुला सोन दल तर रगाळतोस कां?Õ ते हा तो बचारा

हणा या, Ôअरे ,

हणाला, Ôसोन ॄा णास दल, मला

न हे ! मी धमाचाराूमाणे ॄा ण पाहताच त्यास माझा पाट दे ऊन उभा रा हलो; त्याच्या
द

णेत

यत्यय येऊ नये

हणून म येच त ड घातल नाह . आपण दे वता! तो ॄा ण ह

आपणांस कळणार नाह असे मा या ःव नातह आल नाह !Õ ह ऐकताच आपण फसलो याचा
पावतीदे वींना राग आला आ ण त्यांनी काय केले
फस वल

हणता? - तर त्या ॄा णाने त्यांना

हणून त्या न फसवणा या िश ाचारशील बाप या भावगुण भांडा यास शाप दला क ,

जा ! तु या जातीस नारळ ची माड िन ताड

वकूनच पोट भराव लागेल. द रि राह ल तुझी

जात सदै व! सोन असे भांडा यास िमळणार नाह ! ते हापासून भांडार जात नारळ च्या माड स
वकून उपजी वका करते. द रि पणामुळे सोन गाठ साचत नाह ! (समाधानाची गो
क

आमच्या ओळखीपैक

एका चलाख भांडार

गृहःथांनी तर

इतक च

महादे वाचीं दोन चार दे वळ

बांधून त्या विश याने पावतीदे वीच्या शापाची नांगी ढली पाडली आहे . ौीमंत भागोजीशेट क र
भांडार असताह त्यांच्या हाती, खशात, बकेत सो याच्या ना यांचे ढ गच्या ढ ग खुळखुळत
असून आ ह त्या पाटावर बसले या ॄा णांचे वंशज असताह आंगठ इत यादे खील सो यास
पारखे झालेलो आहोत!)

जात कशी उत्प न होते त्याच्या अशा पौरो णक कथा शेकडो आहे त; पण कुठे ह
र बीजाच्या पर

ेनंतरअनुवंशा ं या सुूजनन साधेल अशी कसोट लावून मग ह जात नीज

िन उं च, ह िनराळ ती िनराळ तशी आखणी के याची लवलेश सूचनादे खील सापडत नाह !
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जात्युच्छे दक िनबंध
जातीपातीच्या उत्प ीच्य बहते
ु क सा या कथा अशाच साच्याच्या, िनभळ भाकडपणाच्या येथून
तेथून बांकळ!

वाःत वक पाहता भांडार जात ह भ टारक रजपुतांतून झालेली. भांड

हणजे मोठ नौका.

संःकृ तात काय, कंवा पेशवाई कागदपऽांत काय, भांड हा श द तारवांस लावलेला आहे . (भांड
याच आप यात जस पाऽ िन ता

असे दोन अथ होतात, अगद तसेच

ा Vessal इं लश

असे दोन अथ होतात. ह गमतीच सा य जाताजाता उ लेखनीय

श दाचह भांड आ ण ता

आहे .) मौय कालापासून भांडार

जातीचे पूवज सामु िक सैिनक; ते पेशवाईच्या अंतापयत

तसेच गाजत आले. त्या मौय कालापासून Ôभांड, सेनेचे अिधप आ ण Ôभांड Õ बन वणारे ह
अस याने त्यांच्या जातीस भांडार हा श द लागला. ह उत्प ी वचारणीय क , ती पुराणातील
महादे वाच्या घामाच्या थबाची िन घा याला जुंपले या नंद ची? कोकणात भंडार यांचा तारवांचा
धंदा मु य, द ु यम धंदा नारळ ची माड ताड काढण, - वकण, त्याला अनुल ून को यातर
पुरा णकाने ह वर ल भाकडकथा संःकृ तात दडपून

दली. कारण पुरा णक

जतका भाबडट

िततकेच त्याचे ते भंडार . घरोघर ती टकली िन खर खर उत्प ी सांगणार मा हती लोपली!
गंधाच

कंचोळ

एकाने

फेकताच

त्याच्या

िन

त्याच्या

प ाच्या

सवावर

वंशपरं परा

जातीब हंकार टाकणार ती पाठारे ूभू पंचाईत आ ण एका भावगुण भंडा यावर रागावताच
त्यालाच न हे , तर त्याच्या
हणून

ा

कथेतला

शाप

प यान ् प यांना, जातीच्या जातीला, Ôिनत्याच द रि
दे णार

पावती

ा

दोघांचाह

अ याय

सारखाच

रहाल!Õ
अस ,

अदरदश
पणाचा आहे ! मूख भ ांच्या संगतीने दे वह मूख बनतात ते असे! धांदलीत ॄा ण
ू

ओळखला नाह

ह

चुक

पावतीची, रागावली भावगुण भांडा यावर आ ण शा पली भांडार

जातची जात ज मोज म! अयो याच्या कैकेयने

कंवा पु याच्या आनंद बाईने दे खील इतका

आततायीपणा सहसा केला नसता!

१४.३ िशं यांच्या पोटजातींची उत्प ी
स या

या ूकरणी िशंपी समाजात खूप खल चालला आहे त्या भावसार

उडाले या तुक यांची उत्प ी आणखी एक गंमत

ऽय जातीच्या

हणून दे ऊ. भावसार

ऽय अगद

नामदे वांच्या काळापयत रोट बेट सव ूकरणी एकजात, एक र , एक बीज, मूळ हं गला दे वीचे
शा पंथीय. पुढे नामदे वांच्या िशंयांत जे मोडले त्या भावसारांनी भ

माग ःवीकारला.

त्यासरशी नामदे व िशंपी ह उपजात झाली. शा ांनी भ ांवर ब हंकार टाकून रोट बंद बेट बंद
केली

हणून! त्यांच्यापैक कोणाच्या र बीजाची वै ािनक पर

यो य ठरले

हणून न हे ! केवळ दै वत िनराळे झाले

ा होऊन ते सुूजननास कमी

हणून! पुढे त्या नामदे व िशं यात काह

नािशककडे , काह कोकणात, काह नागपुरात, गटागटांनी फार दवस रा ह यामुळे एकमेकांशी
जाती यवहार घडू शकला नाह . कारण, एखाद वै ािनकअनुवंशाची कसोट न हे - तर त्या
काळ आगगाड , मोटार न हती एवढच! दळणवळण न हते. त्यामुळे त्या नामदे व िशं यात
तीन पोटजाती पड या. रोट बंद, बेट बंद! अगद ऐितहािसक कालातील कागदोपऽांत गोवले या
ा गो ी. त्यामुळे पुरा णकाला त्यांना शंकर, पावती, नंद

ांच्या ठरा वक चौकट त

बस व यास संधी सापडली नाह . नाह तर त्या िशंपी लोकांच्या जातीह महादे वाच्या अंगावर ल
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जात्युच्छे दक िनबंध
कफनी पावतीने लगडझग यात फाडन
टाकली त्या वेळ
ू

पडले या फाट या िचं यांतून

िनरिनरा या अशा अगद अनाद कालीच उत्प न झाले या आहे त, अशी पौरा णक भाकडकथा

कुणी पं डतजी रचूनह टा कते. कंवा Heredity, Eugenics ूभृती गालभराऊ श दांचीं पोकळ
आवतन कर त,
समाजशा ा
हा िन

ा पोटजाती त्या शा ीय त वानेच पाडले या अशी अवाचीन भाकडकथा कुणी
गोमाजी टच्चून सांगू लागते! िशं यांतील या सव पोटजाती अवाचीन. त्यामुळे

त पुरावा िमळतो क , त्यांच्यापैक कुणीह मूळच्या सामाइकपणातील जातीबांधवांबाहे र

बेट यवहार केलेले नाह त. अथात ्र बीज ूभृतीतील उच्चनीचत्वामुळे

ा जाती पाड या गे या

हे धादांत खोट असून त्या काळ मोटार सारखीं, अंतर नाह शी कर यासारखीं साधन नस याने
त्या जाती परःपरांपासून दराव
या, - पृथक् झा या. भौगोिलक, कोकणःथ, दे शःथ, पाटणे,
ु

संगमे र ूभृती नावाचे िशंपी, वाणी, चांभार ूभृती जातीत, जे पोटजातीभेद पडलेले दसतात
त्यांचे मु य कारण

हणजे त्यांच्यातील पोटभेदांपैक

कोणात पडलेला उत्कृ

र बीजाचा

तुटवडा न हे , तर मोटार ंचा तुटवडा, हच होय!

१४.४ अं यावर पाय पडला हणून पोटजात!
अत्यंत

ु लक जात ढ

मोड यासाठ

जातीब हंकाराचा दं ड दे ऊन एकदम वाळ त

टाक याची आ ण त्यापायी नवीन जातींचे तुकडे पाड त चाल याची ह

ू बया अगद

आजदे खील सारखी चाललेली आहे . लहानसहान उदाहरण सोडन
ू एका मो या जातीचच एक
अगद चटका लावून सोड यासारख ूकरण दाखला

हणून दे तो.

माळ यात ओसवाल नावाची एक ूा यात िन ूमुख जात आहे . सन १९३१ म ये
त्यांच्यात एक मोठ खळबळ उड वणार गो

घडली. त्या जातीतील एका शेठजीच्या घरात

लावले या एका तस बर मागे एका िचमणीने दोन अंड ं घातलीं होतीं. त्यांतील एक लहान
सुपार एवढ अंडे खाली घसरल. घसरल

हणून पडल. पडल

हणून फुटल, फुटताच त्यांतील

िचकट रस भुईवर सांडला. तोच शेठजींच्या दहा वषाच्या एका मुलाने दार उघडन
ू सप ्कन आत

घुस याच्या धांदलीत त्या फुटले या िचमणीच्या अं याच्या िचकावर नकळत पाय टाकला हाच

तो भयंकर अपराध क

यायोगे ती जातची जात खळबळू न उठली! पायास िचकट लागल

हणून ते मूल पाहू लागल, तो वड ल माणसांच ल

ितकड गेल िन अं याच्या

वेलदो याएव या पांढ या कवच्या, चीक, पाणी, सारे िमळू न सं येच्या पळ भर सामान
वखुरलेल

दसल! झाले !

जकडे ितकडे , घर

शेजार

गवगवा होत बातमी फैलावली -

Ôअं यावर पाय पडला! िचमणीच अंडे पायाखाली फुटल! मुलाचा पाय बाटला! शेठ बागमलांचा
मुलगा बाटला!Õ
पं

ओसवाल जैन प के शाकाहार ! त्या लेकराला त्याच्या घरच्यांनीच त्या

बाहे र जेवणास बस वल. एक दोन दवसांत

गेली - गंभीरपणे पूव र प
पडन
ू चीक लागला,

ेतांबर जैनमं दरात जात पंचायत बोलावली

लागला! िचमणीच्या अं यावर नकळत मुलाचा पाय

ा भयंकर हं सादोषाःतव त्या मुलास जातीब हंकृ त करावे क ं नाह ?

खडाजंगी उडाली! दोन प

त्यांच्या बाजूचे लोकह

वचार क

दवसापासून

झाले! जात फुटली! त्या मुलाचे घरच्या घरच वाळ त पडल!

वाळ त पडले!
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पड यातच झाला असता; पण शेठ गोपीलाल छापेडावाले यांनी त्यांच्यावर असाच एक
ब हंकार जातीने घातला होता, ते हा कोटातच ते ूकरण खेचून तडजोड तच काढण भाग
पडल होते; त्याूमाणे हह ूकरण कोटात ने याचा धाक घालतच पंचायतीने मूग िगळू न पुढे
काह केले नाह . पण कत्येक गृहःथांनी त्या िचमणीच्या फुटले या अं यावर पाय टाकणा या

मुलाशी िन त्याच्या घराशी रोट यवहाराद संबंध नाह तर नाह च ठे वला!
या दाख यापुरता

दले या जु यान या उदाहरणांव न ह उघड होत आहे क , आजच्या

वै दक, जैन, िलंगायत ूभृती अ खल हं दरा
ु ात

या हजारो जातीपाती पडले या आहे त, त्या

अनुवंश वा सुूजनन वा इतर कोणत्याह समाजशा ीय र बीजपर

ेच्या कसोट स लावून

पडले या आहे त, असा मोघम भास पसर वण िन वळ थापेबाजी आहे ! आजच्या जातींतील
हजारो पोटजाती केवळ ूांत, भाषा, धममते, क बड खाण क ं बकरा खाण क मासे खाण,
मांसाहार क शाकाहार, लसूण क ं कांदा, तंबाखू ओढण क ं खाण, उ याने वणण क बसून,
गंधाच कंचोळ फेकण, िचमणीच्या फुटले या अं यावर नकळत पाय दे णÕ अशा अगद बांकळ
कारणांव न

पड या

आहे त!

एकसंधी,

एकजीवी,

अखंड

अशा

रा ीय

Ôजातीब हंकारÕच्या तलवार ने खंड खंड असे हजारो तुकडे उड वले! काह
जातीब हंकार! आ ण जातीब हंकार

दे हाचे

ा

झाल क , घाल

हणजे रोट बंद , बेट बंद , ज मोज म प यान ् प या! हा

कसला अनुवंश! हा आहे िन वळ आचरट आत्मघात!

हणूनच बडो ासार या काह संःथानांतून गावंढळ, अडाणी िन त्यांच्या कृ त्यांचे काय
रा ीय प रणाम होतात ह न समजणा या जातपंचाइतांच्या हातून जातीब हंकाराच

ह

ू घे याचे जे िनबध (कायदे ) होत आहे त, ते अगद हवेतच. िन वळ
आत्मघातक हत्यार काढन
आचरटपणापायी पडले या

ा जातीपाती - ह जातीभेदाचीच

पा हजे.

हाती

त्याचे

तडा यात

ये यासारख

साधन

याद मुळापासून उखडन
ू टाकली

हणजे

रोट बंद चा

उच्छे द,

ूकट

सहभोजनांचा धूमधडाका!!
- ( कल ःकर)

***
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१५ वळसूची!
फला यथौदं ब
ु र वृ जाते: मूलामम यािन भवािन वा प।
वणाकृ ितःपश रसैःसमािन तथैकतो जाती रित ूिचंत्या।।१
तःमा न गोऽ रत्क

त ्जातीभेदो ःत दे हनाम ्।

कायभेदिनिम ेने संकेत: कृ ऽम: कृ त।।
- भ वंयपुराण अ. ४०
बु धमाच्या महान ् ूचारकात अ घोष याची मोठ

िल हलेल संःकृ त

ोकब

Ôबु च रऽÕ ह का य बौ

यो यता मान यात येते. त्याने

वा मयातील एक उत्कृ , पू य िन

ूासा दक मंथ असून ते संःकृ त वा यातील का यसंप ीम येदेखील माननीय ःथान पावणार
आहे .
ा व ान ्बौ

ूचारकाने, त्या काळ वै दक िन बौ

अशा आप या हं द ू रा ात पडले या

धमपंथाच्या दफळ
त जो एक अत्यंत वादमःत िन तीो मतभेदाचा ू
ु

होऊन बसला होता,

त्या ज मजात जातीभेदाच्या ूथेवर तकमूलक चचा करणारा वळसूची नावाचा एक ूबंध

रिचलेला आहे .
उपिनष कालापासूनच

ःवतंऽ

त ववादांनी

वनोपवनातील

आौमाआौमात

भारतीय

वातावरण सदो दत िननादलेल असे. त्यातह ौृतीःमृतींच्या मयादांचीसु ा मंऽरे खा न जुमानता
बु कालात जे हा बु वाद सवःवी ःवतंऽपणे अकुं ठत संचार क
आ ण मान याच्या ूत्येक

यच्चयावत ्मते,

ढ , आचार,

लागला, ते हा तर रा ाच्या

ेऽात Ôह असे कांÕ या ू ाच्या अ न द याम ये तत्कालीन
वचार साधकबाधक

वालात तावून सुलाखून िनघू लागली.

वै दकांनी बौ ांचीं आ ण बौ ांनी वै दकांचीं वचन िन वचन, मंऽ िन मंऽ, को टबम िन
को टबम कुशाम तकाच्या पंजणाखाली नुसता तंतुन ्तंतू पंजून काढला. वै दक वै दकांशी वा

बौ

बौ ांशी जे हा वाद घाली, ते हा त्यांच्या तकशु तेला नेहमी Ôइित ौुित:Õ कंवा Ôइित

बु ानुशासनम ्Õच्या दल
ु य मंऽरे षेची आडकाठ आडवी येई. कारण ौुितवा य खोट ह

वै दकावै दकांच्या तकास अश य; बु वा य खोटे ह

हणण ह

हणण ह बौ ाबौ ांतील तकावादास सवऽ

िन ष . त्यामुळे ौुतींची छाननी वै दक तकाला अश य, बौ ागमाची छाननी बौ तकश

ला

अश य. त्यामुळे त्या त्या आ वा यांच्या कुंपणापयतच काय तो तकाची गित अकुं ठत असे.
पण वै दक आ ण बौ

यांच्यात जे हा तेच उपिनषत ्कालापासून ूचिलत असलेले Ôत

संवादÕ

झडू लागले, ते हा ौुितूभृती त्या त्या अनु लंघनीय िन अशंकनीय मयादाह तकाच्या गतीस
खुंटवू शक या नाह त. कारण बौ ांना Ôइित ौुित:Õ चा धाक नसे ितचा मंऽ िन मंऽ ते
तकमुशीत हे तूवादाच्या सहाणेवर घासून, पारखून

टकला तरच घेणार. वै दकांना Ôइित

बु नुशासनम ्Õची भाडभीड नसे. त्या बु ाच्या श दानश दाचा तकाच्या मा याखाली धु वा उडवून
दे यास ते कचरत नसत. अशा

ःथतीत बु कालात ौुती, ःमृती, आगम-िनगम, र ित ढ ,

आचार- वचार या सा यांची छाननी पु षबु च्या अ न द यात जशी झाली, ौुतींनादे खील
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पु षबु ला पर

ेला बसाव लागूनच काय जे ूमाणपऽ िमळ वता येईल ते िमळ वण भाग

पडल, तसा ूकार त्यापूव के हाह इत या मो या ूमाणावर झाला न हता.

यामुळेच बु कालातील धमाधम, कमाकम, आचारानाचार यांची िच कत्सा करणारे िनभळ
िन ःवतंऽ तकाच्याच कसोट वर पारखले जाणारे वाद ववाद आज मोठे मनोरं जक िन बोधूदह
वाटतात. कुशाम बु वादांची तीं त्या काळच्या मानाने अूितम िन अकुं ठत उदाहरण आजह
वाचनीय आ ण वचारणीय वाट यावाचून राहात नाह त. अम या मंथात अमुक आहे

हणूनच

ते खरे , हे पालुपद त्या वाद ववादात तकाच त ड बंद करताना सहसा आढळत नाह .
यु

संगत, हे तूग य, बु िन

अशा त्या त्या काळच्या वाद ववादांचीं जीं काह उदाहरण आज

उपल ध आहे त, त्यातच ज मजात जातीभेदाची खडखड त भाषेत साधकबाधक चचा करणा या
ौीमत ् अ घोष यांच्या त्या वळवूची नामक िनबंधास गणल पा हजे. त्यात आजच्या
तकप तीचा अवलंब सवथैवपण नसण जर

साह जकच आहे तर ह

त्या काळचे चातुव य

वषयासंबंधी जे अनुकूल ूितकूल आ ेपूत्या ेप चालू होते. त्यांचा खल आजह अ यसनीय
वाटावा इत या बु वादाने केलेला आहे . आजच्या ज मजात जात्युच्छे दनाच्या वादात आधार
घे यासाठ न हे , तर

ा

वषयावर त्या काळ आप या रा ातील धुर णांचीं काय मतामतं

असत तीं समजून घे यासाठ उपयु

आ ण अप रहाय असा एक ूाचीन अिधकृ त लेख

हणून

आ ह तो Ô ीÕ मािसकाच्या वाचकांच्या सेवेस सादरवीत आहोत. मराठ च्या जुळणीस आ ण
ःथलावकाशास ध न भावाथाची मांडणी करताना मूळ मंथांतील मते िन तकप ती श य
िततक यथावत ्अनुसरलीं आहे त.

१५.१ ौीमत ्अ घोषकृ त वळसूची
जग गु

ौी मंजुघोषास शर रवा मनांह

ःतवून त्याचा िशंय जो मी अ घोष तो

शा ाधारपूवक वळसूची नामक मंथ ूारं िभतो.
धम आ ण अथ यांना ववेिचणा या ौृती आ ण ःमृती

ांस मतमतांतरांच्या भागा वषयी

जर मी ूमाण मानीत नाह , तथापी त्यांच्यातील व सनीय िन सयु
ूामा यबु

ठे वली तर ह

क अशा भागा वषयी

चातुव या वषयीच्या तुमच्या क पना त्या मंथांच्या आधाराने

िस ता येत नाह त असे मला वाटते.
ूथम ॄा णास

ववेचू. तु ह कशास ॄा ण

आचार, का वेद ान, का
जीव हच ॄा
ॄा

ययु

ान? ॄा

य असे

हणता? जीव, का जात, का ज म, का

य कशाने येते? ॄा

य

हणजे यांपैक कोणते?

हणाल तर वेदांत तसे समज यास मुळ च आधार नाह .

अशी जीवांचीच एक ःवतंऽ जात आहे . ती काह झाले तर ॄा णांची ॄा णच

राहणार अशा मतास वेद मुळ च समथ त नाह त. ूत्य

दे वासंबंधी जर वेद

हणतात क ,

Ôसूय ! पशूरासीत ् । सोम: पशूरासीत ् । इं ि: पशूरासीत ्पशवो दे वा:।।Õ दे वतासु ा ूथम पशूच

होत्या,

नंतर

कमबळाने

दे व

झा या

तर

ॄा णाचा

अप रवतनीयपणे ॄा ण ॄा णच राहणार ह कस िस
जे

जीव

मूलत:च

ॄा ण

होय,

होईल? फार काय, नीचापे ा नीच असे

पाक तेसु ा ॄा णच न हे त तर दे व होऊ शकले. Ôआ
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भव तÕ असे ौुतीच

हणतात! तेच महाभारत अनुवा दते. महाभारतात एके

ठकाणी ःप

िल हल नाह का क , कािलंजल टे कड वर ल सात िशकार िन दहा ह रण, मानस सरोवरावर ल
एक बदक, शर

वेदपारं गत झाले! मनू
शूिापासनू द

ेऽात ॄा ण असे ज माला आले आ ण

पावर ल एक चबवाक् हे सव कु

हणतो चतुवद िन त्यांची अंग-उपाग यांत ूवीण असलेला ॄा ण जर

णा कंवा इतर दान घेईल तर त्याला गाढवाचे बारा ज म, डकराचे
सहा ज म
ु

आ ण स र ज म कु याचे येतील! याव न ह उघड आहे क ॄा णाचा जीव ॄा णःव पी
असून तो के हाह अॄा ण होऊच शकत नाह , ह क पना ौुितःमृतींनाह संमत नाह .
आता जर असे

हणाल क ॄा

ॄा ण आईबापांच्या पोट
शा ा व

य ह आईबापापासून

हणजे र बीजातूनच ूा

जो ज मतो तो आ ण तोच ॄा ण होतो, तर तीह

आहे . ःमृतीतील ूिस

होत.
क पना

ोकाव न ह उघड आहे . अचलमुनींचा ज म ह ीच्या

पोट , केश पंगलाचा घुबडाच्या पोट , कौिशक गवताच्या पोट , िोणाचाय मड याच्या पोट ,
तै र ऋषी पआयाच्या पोट , यास कोिळणीच्या पोट , कौिशक चा शू िणीच्या पोट , व ािमऽ
चांडाळणीच्या पोट , विस

वेँयेच्या पोट ज मले, हे

ोक ःमृतीतील

हणून तु हांस मा य

असलेच पा हजेत. या सवाची आईबाप ॄा ण नसताह त्यांना तु ह ॄा
ॄा ण

हणून मानता त्या अथ आता माता पत्यांच्या

आईबापांच्या पोट येतो तोच ॄा ण होऊ शकतो हह
ःमृतींतील
त्याचाह
ूत्य

ोकांची गो

सोडली तर ूत्य

ारे च काय ते ॄा

याचे अिधकार ,
य लाभते, ॄा ण

हणण खोट ठरते.

यवहारात जे ूकार आपण ऐकतो िन पाहतो

वचार संकोच सोडन
ू केलाच पा हजे. अनेक उदाहरण प यान ् प या घडत आलीं िन

घडतात नाह का क ,

यात शूि पु षाशी ॄा ण

यांचा गु

संबंध घडन
ू झालेली

संतती त्या त्या ॄा ण कुलातच मोडत राहते? आई व बाप कोणी तर वा दोघेह ॄा ण
नसताह मनुंयाला ॄा

य ूा

बापांच्यामुळे िमळते या

हण याला खो यात काढतात.

बर, एकदा िमळालेल ॄा
लाभलेल ॄा ण, जर ॄा

झा याची ःमृती िन

यवहार यांतील उदाहरण ॄा

य, ॄा ण आईबापांच्या पोट

याची पैतक
ृ उप ीच तेवढ खर

य आई-

िन:संशय ज म घेत याने

असे मानल, तर पु हा मरे तो

नाह स होता कामा नये. ॄा ण पतरांच्या पोट आ यानेच जे िमळते ते तसा ज म होताच
िमळाल ते आजीवन राहणारच. कारण त्याच्या ूा ीची जी एकच अट ती ूथम ज मत:च पुर
झालेली असते. पण ःमृतीव न तसे दसत नाह . मनू
तो तत्काळ ॄा

हणतात क , जो ॄा ण मांस खाईल

वक ल तो ॄा ण तीन दवसांत शूि
यापासून च्युत होतो. मेण, मीठ, दध
ू

होतो! अथात ् ॄा ण आईबापांच्या पोट
संपादनाचा उपाय न हे . ज मावरच िन

ज म घेण हच काय ते ॄा

त होणारे ॄा

याच कारण न हे ,

य नीच कमाने एकाएक नाह स कस

होईल? आकाशात उडणारा घोडा पृ वीवर उतरताच डु कर बन याची कथा कोणी कधी ऐ कली

आहे वा व ािसली आहे ?
आता ॄा

य हा शर राचा धम आहे , विश

शर रात ॄा णपण साठ वलेल असते, असे

हणाल तर मोठाच घोटाळा होईल. ॄा णच शर र ूेत होताच जे त्यास सरणावर ठे वून अ नी
दे तील ते ॄ ह येच्या पातकाचे अिधकार होतील, वधदं डाह ठरतील! कारण ॄा णपण जर
शर रात असणार तर ते शर र जाळणारा ॄ हत्याह
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जात्युच्छे दक िनबंध
िल हलेल असते क , यजनयाजन, अ ययन, अ यापन, दानूितमह ह ं सार ं कृ त्य ॄा णाच्या
दे हापासूनच िनिमली जातात, त्या मतवा ांस आ ह असे वचारतो क , ॄा णाच्या दे हापासूनच
िनिमली जातात, त्या सा या कृ त्यांच गुणधम नाशतात काय? Ôमुळ च नाह Õ असे तु ह ठासून
सांगाल! तर मग ॄा णाच शर र

हणजे ॄा

य न हे , ॄा कमाच उ

ःथानह न हे , ह

तु ह च मान यासारख होत नाह काय!
आता

ानामुळे ॄा ण होतो, असे
या येूमाणे जो जो

हव. त्या

अ प यास हवेत.
युत्प मीमांसा,

हणाल तर ठ कच. पण मग तु ह तसे वागावयास

ानयु

त्यास त्यास तु ह

ॄा

याचे सारे अिधकार

ानाने ॄा ण येते तर मग असेन शूिह ॄा ण मानावे लागतील. चतुवद,
सां य,

वैशे षक,

योितष,

त व ानूभृतीत

पारं गत

असे

पं डतामणी

शूिाम येह असलेले आजह मा या ःवत:च्या प रचयाचे आहे त. पण त्यांपैक एकालाह तु ह
ॄा ण मानून ॄा
केवळ

याचे अिधकार अ पलेले नाह त! ते हा तु ह

ानाने िमळते असे तु हांस कस
य ठरते असे

आचाराने ॄा

इतके सो

हणाल, तर ह आज तु ह

हणता ते
या येूमाणे

वळ असतात

सोसून ते कडकड त धमाचार पाळतात. साधारण ॄा णाहनह
त्यांचे आचार
ू

ानाच्या इतर
आ ह

यवहारात त्या

ा लोकांचे आचार कती सो

वळ असता त्यांस तु ह चुकूनसु ा ॄा ण

नाह . ते ॄा

य

हणता येईल?

लवलेशह वागत नाह . भाट, कैवतक आ ण भांड
पाहा. अनेक क

यास ॄा

वभागात कोणी

हणत नाह !

कतीह पारं गत असला तर ॄा

य वेदपठण िन वेद ान

य त्यायोगे िमळत

ायोगेच काय ते संपा दता येते, असे

वचारतो क रावण वेदांत पारं गत होता, पण त्यास रा स

काळचे रा स वेद पठत, मग त्यास तु ह ॄा ण का

हणत नाह ?

हणाल तर

हणत, ॄा ण न हे . त्या

ते हा सारांश असा दसतो क तु ह कोणत्या गुणाव न वा कोणत्या धमाव न ॄा
ठर वता ह तुमच तु हांलाच समजत नाह ं. ॄा ण कशाने ठरतो याचा तु ह

य

वचारच कर त

नाह . कोणतीह एक कसोट िन यून तीवर टकेल तोच ॄा ण असे तु ह वागत नाह .
मा या मते तर ॄा णाच ल ण हच क , तो एक िनंकलंक गुण आहे .
पाप वन ते ते ॄा
िन अहं कार, राग िन
हच

य! ोततपदान, शमदमसंयम यांनी सुसंप न असा जो मनुंय, अ ववेक
े ष यांपासून मु

असतो, संग िन प रमह यांच्या ठायी जो अस , दया

याच ॄीद तोच ॄा ण! त्या स गुणा व

शा ांतह ॄा

याच्या योगाने

जो दगु
ु णी िन द ु

तोच चांडाळ! वेदांत िन

याच ह सवमा य ल ण आहे च आहे . शुबाचाय तर याह पुढे जाऊन सांगतात

क , दे वांना जातीची पवा नसते. अधमाधम गणले या जातीत जर ज म असला, तर जो
स जन त्यासच ते ॄा ण समजतात.
स जन शूिासह ूो येचा अिधकार नाह , त्यांनी
कारण शुि हा नीच, अशा तुमच्या

जांची सेवाच क न रा हल पा हजे;

वधानाला आधार काय, तर

हणे चातुव याच्या

प रगणनात तो शूि श द शेवट येत अस याने तो नीच समजला पा हजे. ह कारण धडधड त
पुढे मांडताना पोरकटपणाची पराका ा होते इतकेदे खील तुमच्या कस

यानात येत नाह कोण

जाण! बोल याच्या अथवा िल ह याच्या ओघात जे श द आपण पुढेमागे घालतो, ते काह उच्च
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आ ण नीच या परं परे साठ च घालीत नाह , उच्चारात सुटसुट तपणा ये यासाठ च कंवा केवळ
याकरणूथेसाठ च तसे श द पुंकळदा आगेमागे घातले जातात. तशा श दबमाचा अथ जर
नेहमी उच्चनीचतेच्या अथ घेतला, तर काय हाःयाःपद ूकार घडतील पाहा! पा णनीचे एक
सूऽ Ô ानं युवानं मधवानमाहÕ ह ूिस च आहे . मग काय
कुऽा हा मध यापे ा Ð इं िापे ा - ौे
दं त ूथम सांिगतला
ॄा ण,

िन इं ि कु याहन
ू नीच समजायाचा? दं तौ

हणून दात ओठांहू न

मागाहन
ू ज मल! उमामहे श असे
ऽय, वैँय, शूि

नीचतम दजन
ठरला असे
ु

हटले

ान प ह याने सांिगतला

हटले

ये

मानायचा? वाःत वक ओठ

हणून काय उमा ह महे शाहन
ू वर

हणून

समासांत
ये , दात

ठरली? मग

हणूनच शूि ज मादार य, कतीह स जन असला तर ह

हणण िन वळ पोरकटपणाचच ठरत नाह काय? अथात शूिाला

ूो येचा अिधकारह आहे च आहे .
मनूम ये शूि नीच अस या वषयी सांिगतले आहे
केलेला, शू िणीने

यावर आपला नुसता सुःकारा टाकला, कंवा

ॄा ण कुळाला ॄा ण जातीत ूाय
ॄा ण

हणून

हणता? शू िणीच ःतनपान
याची आईच शुि ण त्या

ानेह येता येणार नाह . जो शुि च अ नपाणी घेतो, तो

ाच Ôज मी शूि िन पुढच्या ज मी कुऽा होईल;Õ शू िणीला Ôअंगव Õ

हणूनह

बाळगता कामा नय. तसे करणारा ॄा ण Ôमे यावर नरकात जातोÕ असले दं डक मनूत आहे त
खरे च. पण ते खरे

हणाल तर ॄा ण हा ज मानेच ॄा ण असून काह के या ॄा णाचा शूि

होत नाह , ह तुमच मु य सूऽच चुक च ठरते आ ण सदाचार तो शूिह ॄा ण होतो, दराचार
ु

तो ॄा णह

शूि होतो ह आमच सूऽ खर ठरते! पु हा त्याच मनूत शूिांनी पु यशाली

आचारांमुळे ॄा

य पटका वल असेह ःप

हटलेल आहे . काठ न मुिन, उवशी वेँयेचा पुऽ

विश , कुलालणीच्या पोटचा नारद हे शूि असताह तपाने, सा वाचाराने ॄा ण झाले नाह त
काय? नीच कुळात ज मून पु याईने ःवग पटकाव याची हवी िततक उदाहरण सापडतात, तीं
काय तु हांस नाकारता येतील?
ॄा णा वषयी मी जे

हटले तेच

ऽयांनाह तंतोतंत लागू आहे . वंश मो या राजांचा

असला आ ण स गुणांची वाण असली, तर तो

ऽयसु ा ितःकरणीय होय असे मनू सांगतात.

चार जातीवणाची ह क पना मुळ च खोट . मनुंयाची जात अशी एक.
तु ह च

हणता सव माणसे एका ॄ दे वापासून उत्प न झालीं आहे त; मग त्यांच्या

एकमेकांशी र बीजाचा संबंध नसले या या चार िभ न जाती कशा िनिम या गे या?
मा यापासून मा या प ीला चार मुल झालीं, तीं एकाच जातीचीं न हे त काय? मग एकाच
ॄ दे वाचीं ह ं मुल जातीचींच िभ न असतील तर कशीं?

१५.२ जातीची िभ नता हणजे वाःत वक कशी असावयास पा हजे?
जात िनराळ मानावयाची

हणजे भेद कसा असला पा हजे ते ठर व यास ूा णमाऽांच्या

जाती आपण कशा ठर वतो तेच पाहण इ . इं ियाद रचनेच्या मूलत:च असणा या भेदाव न
जात िनराळ ठरते. घो याचा पाय ह ीच्या पायासारखा नसतो. वाघाची तंगड आ ण हरणाची
तंगड एकसारखी नसते. अशा ूकारच्या शर र िन ऐं िय रचनात्मक मूलभेदामुळेच ूा यांची
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एक जात दसर
ु पासून वभ

असे आपण ठर वतो. पण तशा अथ ॄा ण िन

ऽय

ांच्या

दोन जाती कधीह मानता यावयाच्या नाह त. त्यांचे पाय काय तशा िनरिनरा या ूकारचे

असतात? बैल, टोणगा, घोडा, ह ी, गाढव, माकड, बोकड, मढा

वार, आवाज, मलमूऽापयत इतका मूलभूत फरक असतो क
चटकन ्ओळखता येते, तशा अथ मनुंयांतीनल ॄा ण,

ांच्या जनन िय, रं ग, आकार,
त्यास िभ न जाती

हणून

ऽय हे िभ न जातीचे असे कधी तर

हणता येईल काय? पआयांची तीच ःथित. कबूतर, पोपट, मोर ूभृतींचे

वनी, रं ग, पंख,

पसारे जतके मूलत: िभ न रचनेचे िततके मूलत: िभ नत्व कधी तर ॄा ण,

ऽय, वैँय

शूिांत असण श य आहे काय? वृ ांत वड, बकुळ, पळस, अशोक, तमाल, नागकेशर, िशर ष,
चंपकाद वृ ांची खोड, पान, फुल, फळ, साली, बया सव काह िभ न; त्यांची जात िनराळ
खर , पण त्या अथ जात हा श द ॄा णचार वगातील लोक अंतबा
ल णांह

ऽया दकात वभेदपणे लावताच येऊ नये इतके हे

एकजाती हाडहडक, र मांस, अवयव, इं िय, रस, स व ूभृती

अिभ न. हाःयरोदन, भावभावना, रोगभोग, जग या-मर याची र ितकृ ती, भीतीचीं

कारणे, कमाच्या ूवृ ी सारे इतके एकसारखे क , ूा णमाऽांत जातीिभ नत्व दश व यास घोडा
िन बैल यांच्यातील वैष यासारख जे वैष य आपणांस आढळाव लागते तसे वैष य या चार
वणात लवलेशह आढळत नस याने त्यांच्या ूकरणी त्या अथ िभ न जात हा श दच लावता
येत नाह , त्या अथ ते सारे एकाच जातीचे समजण भाग आहे .
औदं ब
ु राच्या िन फणसाच्या झाडांना फां ा, खोड, सांधे, मूळ इत्याद सा या ःथळ ं फळ

धरतात. पण

हणून फांद वरच फळ खोडावरच्या फळापे ा

अगद समान असते, त्या अथ तीं फळ एकच होत
मानीत नाह ं. फांद च्या टोकाला उं बर आल
तुमच्या

या अथ

रं गाकृ ितःपशरसांह

हणून आपण समजतो, िभ न जातीचीं

हणून ते ॄा ण उं बर

हणावयाच काय? त तच

हण याूमाणे य ापी ॄ दे वाच्या शर राच्या िनरिनरा या भागापासून ॄा ण-शूिाद

उपजले असे मानल तर तीं सार ं माणसच अस याने केवळ ःथलभेदे, अत्यंत वषम वणानेच
जी मानली जाते ती िभ न िभ न जातीम ा त्यांच्या ूकरणी कशी मानता येणार? ते वेग या
वेग या जातीचे कसे असणार?

१५.३ वैशंपायन-धम-संवाद
या ूकरणी महाभारतातच वैशप
ं ायन-धमसंवाद आहे तोह तु हांस काय सांगतो ते ऐका.
धम राजाने ू

ल, Ôवैशंपायन ऋषे, आपण ॄा ण कोणाला

काय?Õ त्या ू ास उ रताना वैशप
ं ायन शेवट
परोपकार िन तपाचरण हे गुण

हणता िन ॄा णाच ल ण

हणाले, Ôयुिध रा, सत्य, दया, इं ियदमन,

याच्या ठायी असतात, त्याला मी ॄा ण समजतो,

ठायी त्यांचा अभाव तो शूि. हे पाच गुण
चांडाळाच्या ठायी असले तर तोह

हणजेच ॄा ण. फार काय, हे गुण एखा ा

ॄा णच होय. पूव

ू
चातुव याची
आचारकमानी िभ नत्व वाढन

याच्या

भूलोकावर एकच जात होती. पुढे

यवःथा झाली. Ôएकवणिमदं पूव

युिध र। कम बयाूभेदेन चातुव य ूित तमÕ। ह पाहा, सव मानवांची उत्प ी

व मासीत ्
ीपासून

एकाच प तीने होते, सवाच्या दै हक आवँयकता, अंत र िय सारखीच असतात. अथात ्जात
िनराळ नसून

याची वागणूक चांगली तो ॄा ण, वाईट तो शूि. अथात ् वागणूक सुधारताच
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तो शूि तत्काळ ॄा

याचा अिधकार होणारच. हे राजा, याःतव इं ियमोहापासून अिल

िन

सच्छ ल अशा शूिाला दान दे ण ह सत्कृ त्यच आहे िन ःव यफलूदह आहे . जातीचा वचार
य अिध ते. जो दस
ु याच्या क याणासाठ अहिनश िस

खोटा, स गुणावरच ॄा

ॄा ण. जो आयुंय सत्कृ त्यांत यियतो तो ॄा ण.
जो यु

मा, दया, सत्य, शौच,

असतो तो

ान व ान यांह

तो ॄा ण.Õ

महाभारतासार या धममंथातील वैशप
ं ायनासार या ऋषीचीं ह ं वा य आहे त. त्यांचा तर
अथ िमऽहो, तु ह नीट

या, तो सनातनी धरा.

यानी

अ ान िनरसाव या स दच्छे ने

या, अ घोषाने ह ूवचन केले. पटल तु हांस तर ठ कच;

न पटल कंवा कोणी त्यास हे तूत:च हे टाळल तर आ ह त्याचाह

वषाद मानीत नाह . इित

Ôवळसूची!Õ
वर ल ूवचनात अ घोषांनी त्या ूाचीन काळच्या ूचिलत आ ेपा दकांचाच ऊह त्या
काळच्या तकप तीनुसार केला अस यामुळे त्याच मह व ूाचीन काळचा लेख

ा

ीने

तत्कालीन मापानेच मोजल पा हजे ह सांगावयास नकोच. याःतवच त्यातील ज मजात
जातीभेदाव न चातुव या व

जे जे को टबम केलेले आहे त, ते ते आजच्या प र ःथतीत

वाचताना त्यातील उ णवांकडे ह

कानाडोळा होता कामा नये. त्या आ ण यांपैक

अगद

अनुपे णीय अशी जी उणीव आपण ःवत:पुरती भ न काढली पा हजे ती ह क , त्यात ॄा ण
ातीसच

जर

यथायो यपणे

मु यत्वेक न

दलेलीं

ूत्यु र

सा या

को टबमात

ऽयांनाह

संबोिधले

ÔपीडकÕ

आहे ,

वणाहं कार

तर

हणून

तीं

ॄा णांना

दषीत
ू

ःवत:

शूिाःपृँया दक खालच्या जातींना माऽ आप या Ôउच्चÕ वाणीपणाच पाणी दाख व यास िन
खालच्यांचे आपणह
Ôऽैव णकांनी

Ôॄा णÕ बन यास न सोडणारे

ल ावधी वैँय आहे तच; शूिांतह

ू आ हांस नाग वल, मनुंयमाऽ समान!Õ
ाितभेदाच ढ ग काढन

हणून घो षणारे

शूिच त्यांच्या Ôखालच्या शूि पोटजातीससु ा त्याच जातीभेदाच्या त्याच ढ गाखाली ह न
ले ख यास सोड त नाह त, बेट रोट यवहार कर त नाह त, महारा दक पूवाःपृँयांस तर िशवतह
नाह त. पवती-सत्यामहात अःपृँयांच्या डो यात लाठ

घालणा या ूमुखांत अनेक मराठे

होतेच. नािशकच्या राममं दर-सत्यामहात अःपृँयांना म जाव करणा यांतील क टरांतील
क टर

वरोधक नुसते भटजीच नसून शेठजी आ ण रावजीह

घो यावर बसू नये, तो अिधकार

ऽयांचा

होते. अःपृँयांची ज मात

हणून हंु कार त अःपृँयांस अनेक

ऽय राजांनी

पूव कठोर दं ड केले आहे त. राजपुता यास झांशीस गे या दोन तीन वषात अनेक वेळा मारपीट
के याचीं ूकरणे घडलीं आहे त. एका िश

त मराठा त णीने मराठे तर उच्च कुळात ूीित ववाह

करावयाच ठर वताच त्यांची जातगंगा भ न दं गाधोपा कर याच्या धम या दे यापयत पाळ
आणलेलीं उदाहरण

हं दसभां
च्या द र
ू

महारांवर लाठ ह ला शूिांनी नािशक ज

दाखल आहे त. पांडवूतापाची िमरवणूक काढणा या
ात के याच वतमान अगद आजकालच आहे , सवऽ

गाजलेल आहे . खेडेगावांतील शाळांत आमच्या मुलांशेजार महारचांभारांच्या मुलास बसू दे णार
नाह ,

हणून मरा यांनी आ ण ःवत: शूिांनी दांडगाया केलेलीं उदाहरण तर ूत्येक संघटक

कायकत्यास पदोपद

आडवीं येतात.

जाबरोबर एकासन करणारा शूि दं डनीय

हणून

सांगणा या ःमृतीस कडकडन
ू िश या दे णारे शूि ःवत:बरोबर अःपृँयांना एकासन कर याची
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तशीच कठोर बंद करतात!! फार काय, अःपृँयांतदे खील ूत्येक जात Ôखालच्याÕ जातीवर तेच
अ याय त्याच Ôउच्चÕ जातीम वाच्या सूऽाने कर त आहे क ,

या अ यायास ॄा णांनी केले

हणून ॄा णेतर िन अःपृँय ःपृँयांस िश या दे त आले, ॄा ण ॄा णेतर भांडले, तसेच

ॄा णेतरांत मराठे मराठे तर भांडतात, ःपृँयाःपृँयेतर एकमेकांस कुचलतात, ःपृँयेतरांतह
महारमहारे तर पंथ पडन
ू महारे तरांवर महार फार अ याय करतात

चांभार पुढार आंबेडकरांवर महारांचा प पाती
आंबडे कर कोकणःथ महार

हणून ब बाब ब चालू आहे .

हणून आरोप करतात. फार काय, महारांतदे खील

हणून दे शःथ महारांनी त्याच पुढार पण नाकार याच्या िन दे शःथ

महारांचा सवता सुभा उभार याच्या चळवळ

के या आहे त, कर त आहे त. ॄा णातच

कोकणःथ ॄा ण िन दे शःथ ॄा ण नाह त, तर वा यांत कोकणःथ वैँय, दे शःथ वैँय;
महारात कोकणःथ महार आ ण दे शःथ महार अशा िभ न जाती आहे त!
फार काय सांगावे, नािशकला ॄा ण, वाणी मरा यांनी Ôराममं दरात िश Õ
महारांना मारहाण केली त्या असमानते वषयी सा वक िन
महारांच्या दे वळात जर भंगी तशाच अत्यामहाने िश
वज संर

हणताच

या य संतापाने जळफळणा या

लागले तर तेच महार तोच असमानतेचा

याःतव तशाच ला यांनी त्या भं यांस झोडप यास सोडणार नाह त! रायगड

गे या मा ह यात िशवोत्सवी महार सहभोजनास आले

हणून काह मराठे -ॄा ण जसे उठू न

गेले, तसेच महारांच्या सावजिनक पंगतीत भंगी मंडळ घुसताच महारह त्या Ôबाटाबाट Õस
लाठ काठ नेह

वरोध यास सोडणार नाह त.

ते हा जातीभेदाच्या खुळाच खापर ॄा णांवर वा
प पात आहे .

ऽयांवर वा ःपृँयांवरच फोडण िन वळ

ा रोगाने भं यापयत ूत्येक जात पछाडली जात आहे . हा जात्यहं काराचा दोष

सवाचा आहे . त्या वषयी

या

या िश या ॄा णास वा

ऽयास कोणी हासडू इ च्छतो त्यांच्या

ू
त्यांच्या Ôूा ीचा अधा वाटाÕ यच्चयावत ् जातींना वाटन
दला पा हजे.
उलट प ी

ा ज मजात जातीभेदाच्या रोगास िनदाळू िनघाले या सुधारकांत अत्यंत

ूमुख सुधारक ॄा णह होते; बु ाच्या मागे त्याने त्याच्या संघाचा सारा भार िन आपला
संचालकत्वाचा अिधकार सोप वला एका ॄा णावर! ःवत:चे अिधकार Ôपीठािध ानवसनÕ बु ांनी
मरताना

या प टिशंयावर घातल तो महाकाँयप होता ॄा ण, बु

पंथाचे मोठमोठे मंथकार,

सूऽकार, ूचारक िभ ू होते ॄा ण. संतवैंणवात अनेक ूमुख आचाय होते ॄा ण, चैत य
ूभू,

ाने र, एकनाथ, रामकृ ंण परमहं स सारे ॄा ण. आयसमाजाचे ःथापक दयानंद,

ॄा ोसमजाचे अ वयू टागोर, ूाथनासमाजाचे रानडे होते ॄा ण. त्याचूमाणे अनेक

ऽय,

अनेक वैँय, अनेक शूि, न हे रो हदास, चोखा, नंद ित पे लुअरांसारखे अनेक ÔअःपृँयÕह
थोरथोर सुधारक होऊन गेले, होताहे त.
अथात ् ॄा णांत काय, भं यांत काय जात्यहं कार , वैष यवाद , पीडक जसे सापडतात,

तसेच त्या त्या ूमाणात जातीभेदोच्छे दक समतावाद सुधारकह सापडतात, ॄा ण वा

ऽय

हटला क , लुच्चा आ ण इतर तेवढे सारे केवळ परोपकार , केवळ साधु, केवळ समतावाद
िन पिवी स जन असे

हणणारा जातीभेदोच्छे दक हा, त्या त्या जात्युच्छे दक गजनेनेच

जाती े षाच काय साधतो, कळत नकळत जातीभेद खरा आहे असे िस

करतो. कारण

ॄा णाची वा कोणचीह जात ज मत:च आ ण सगळ जातची जात वाईट िन इतरांची जातची
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जात ज मत:च हटकून चांगलीं, असे

हटले क

ा जाती नुसत्या मानीव, नुसत्या पोथीजात

नसून खरोखर च ज मजात आहे त, त्यांच्यात ज मजात असा कोणता तर
असेच नाह का िस

विश

वभेद आहे

होत?

पण ॄा णाच्या वा भं याच्या जातीत सारे च वाईट वा सारे च चांगले लोक ज मत:च
वाटले जात नाह त. तसे
असतो.

हणूनच

हणणा या वे या

परांचा तो आ ेप समूळ खोटा िन

े ष द ू षत

ा सा या जाती मूलत:च िभ न नसून हा जातीभेद ज मजात नसून,

िन वळ मानीव िन पोथीजात आहे असे ठरते.
अ घोषांनी िल हले या वर ल वळसूचीत ह त वह गृह त िन सूचीत असताह ःप ीकृ त
नस याने कोणाचाह गैरसमज होऊ नये याःतव ते आ ह वर ःप ल आहे .
- ( कल ःकर)

***
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१६ तौलिनक धम व ान ं या मुसलमानांतील पंथोपपंथाचा
प रचय

स या हं दधमात
घुसले या ज मजात जातीभेद, अःपृँयता इत्याद
ु

मुसलमानी ूचारक भो याभाब या

ढ ंकडे बोट दाखवून

हं दंन
ू ा सांगत सुटले आहे त क , Ôतु ह मुसलमान

हा!

आमच्यात जातीभेद, पंथभेद नाह . आमचा धममंथ एक, पैगंबर एक, पंथ एक. आमच्या
धमात सारा मुसलमान एक, समान, उच्चनीचता नाह ! ह मु ःलम मौलवींचे वा जाल कती
अत य आहे ते दाख व याःतव आ ह मु ःलम धममतांची सत्य ती मा हती दे णारे एक दोन
लेख िलह त आहोत.
कोणच्याह एकाच धमाचा प पात
दबु
ु

कंवा प घात कर याची अ या य िन अ हतकारक

न धरता Ôसत्यÕ- (जे आहे त्यांचे यथावत ् ान) ह च सव धमाच्या अ यासाची

िन

हतकारक कसोट

समजून

या य

याला सव धमाचा ःवतंऽपणे अ यास करावयाचा असेल,

त्याने प हले सूऽ जे िशकले पा हजे, प हली अट जी पाळली पा हजे, ती ह क , मनुंयजातीत
अगद

अ ान

युगातील

हाटटांट

अंदमानी

बेटांच्या

धममतांपासून

तो

अत्युच्च

वेदा त वचारापयत जी जी धममते ूचल वलीं गेली कंवा जात आहे त ती ती सार ची सार
अ खल मानव

ातीची सामाईक म ा आहे ; त्या त्या प र ःथतीत मनुंयाच्या

हताथच

सुचलेली तशी ऐ हक िन पारलौ कक क याणाची केलेली ती एकेक योजना अस यामुळे ते ते
य

अ खल मानव

सादर भावनेनेच

ातीच्या कृ त

आदरास पाऽ आहे त. अशा ममत्वाच्या िन समत्वाच्या

ा सव धममतांना अ यासावे, त्या सव धममंथांना स मानावे.

त्या ूत्येक धममतात जे जे िचरं तन सत्य असेल ते ते ःवीकार यातच आपणां सवाच
हत आहे ; जे जे त्या त्या प र ःथतीत सत्य भासल

कंवा त्या त्या मानवी संघास त्या

काळापुरते हतावह झाले-परं तु आज जे व ानाच्या शोध- योतींच्या (सचलाइटच्या) झगझगीत
ूकाशात सत्याभास ठरत आहे , आजच्या प र ःथतीत मनुंय हतास बाधक होत आहे , ते ते
त्यािग यातच आपणां सवाचे

हत आहे , ते ते त्यािगण हच Ôसत्याÕच्या शोधकांचे आ ण

मनुंयाच्या उ ाराथ झटू इ च्छणा या ूामा णक साधकांचे कत य आहे !
कारण काह

झाले तर

धमिमत्याहु:Õ ह च धमाची

जो ऐ हक िन पारलौ कक धारण करतो तो धमर;् Ôधारणात ्

या या त्यात या त्यात इतक सुसग
ं त िन बु िन

आहे क ,

ितला नाकार याच साहस धम मादकासह सहसा करवत नाह .
अथातच, कोणच्याह

धममंथात वा मतात ह अमुक

पावलीच पंगू क न अ यास क
ूित ा

िनघालेला

व ानवाद

अशा अ यासू बु स प ह या
ःवत:स बांधून घेणार नाह . ह

हणजेच पूवमह! वेदांच्या अ यासाच्या ूारं भीच जर Ôवेद ई रकृ त, याःतवतच अ र

िन अ र सत्य असलच पा हजे, त्यांतील कोणतेह अ र लटक

हटले क नरकात पडलासच!Õ

ह ूित ा ःवीकारली तर अवेःता, तौिलद, बायबल, कुराण ूभृती इतर धमरथांना िन:प पाती
ीने अ यािसण श यच राहणार नाह ! तसेच ÔकुराणÕ हच ई रकृ त याःतव त्यातील अ र
िन अ र तेवढच सत्य! त्याला लटक
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इथ या इथेच तुला ठार क न टाकल पा हजे!Õ अशी ूित ा करणे

हणजे को टबम नसून

िन वळ लाठ बमच होय! जो असे मानील त्यास कुराणेतर मंथ धममंथ
येणार नाह त. अधममंथ

हणून वाचताच

हणूनच काय ते आले तर वाचता येणार!

पण तसे पूवद ू षत मह क न घेण साफ नाकारणारा व ानवाद वेद, अवेःता, कुराण,

पुराण ूभृती ूत्येक मंथास िन:प पात

ीने, आ ण

िलखाणाने त्या त्या काळ जो मनुंयजातीची सापे

त्या त्या मंथातील ूवृ ीपर िनवृ पर

उ नित केली असेल ती पारखून तीपुरत

कृ त पणेह अ यािस यास मोकळा असतो. ऍ रःटॉटल,

लेटो, चाण य,

म
ू , ह सले, हे केल,

मा स या धमवेडाच्या क ेत न गवसले या जागितक मंथांना, त्यांतील िभ न मतवादांनी
कंवा आज कच्च्या ठरले या भौितक

वधेयांनी

वष ण न होता, जस ममत्वबु ने,

समतोलपणे िन बु वादाच्या कसोट स िनभयपणे लावीत आपण सारे मानव वाचतो िन ती
मानव जातीची समाईक संप ी समजून त्यांना स मािनतो तशाच वै ािनक

ीने जर आपण

सारे जण वेद, अवेःता, बायबल, कुराण ूभृती यच्ययावत ्धममंथासह वै ािनक िन ऐितहािसक

ीनेच काय ते वाचू, तर त्यांच्या तशा तुलनात्मक अ यासामुळे त्या त्या मंथातील ता वक

सत्ये िन उपयु

आचार ःवीकार यास आपण अिधक मनमोकळे तत्पर होऊ, त्या मंथाच्या

नावे धमवेडाच्या लहर त

या क ली िन र पात झाले ते हो याचा संभवदे खील उरणार नाह -

जसा व ान-मंथास (Scientific Works) वाचताना कतीह मतभेद झाला तर तुझी वजेची वा
रे डयमची उपप ी सूऽ िन माझे िभ न

हणून आप यात र पात हो याचा ूसंग सहसा येत

नाह .
जगातील िम टन, होमर, वा मीक , उ मर, ूभृतींची का य; कांट, ःपे सर, क पल,
ःपनोसा, ूभृतींचे त वमंथ, इितहास मंथ, व ुत ्ूकाश - उंणता ूभृतींवर ल वै ािनक मंथ,

यंऽ व ा, वै क, िश पकला, कादं ब या ूभृती ल ावधी मंथ जगात कुठे ह रचलेले असले, तर

हणून आपण ममत्वाने िन समत्वाने शांतपणे वाचतो, ते

सा या जगाची समाईक संप ी

वाचीत वाचीत अवसानात येऊन लोक वाचनालयात एकमेकांची डोक ं अकःमात ् सडकू लागले,
असे सहसा घडत नाह ं. तसेच हे ÔधममंथÕ- ह ं दहा-पाच विश

वाचता येउ नयेत? या दहा पाच पुःतकांपायीच ूत्येक

पुःतकह आपणांस का बरे

दहा-पाच शतके तर

क ली िन

र पात, शाप िन िश या, यांच्या धुमाकुळ त मनुंय मनुंयाचा इतका भयंकर वैर होऊन का
बर उठावा? तसे प रणाम झालेच तर अधममंथांचे हावे - धम-मंथांचे न हे त!

१६.१ बु वादा व

आ ेप

या सव धममंथांना ममत्वाने िन समत्वाने सादर वाचून, आपण इतर कोणच्याह
वषयावर ल मंथसंघांस जस तकशु

बु वादाने पारखून घेतो तसेच त्यांच्यातील

ान िन

सवानी ःवीकाराव. या आमच्या वर ल सूचनेवर एक ठरा वक आ ेप जो श दिन

ूवृ ीचा

अ ान, अ यावत ् व ानाच्या कसोट स लावाव आ ण उ म ते मानवी समाईक संप ी

असतो तो हा क , Ôपु षबु
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ह

य

परत्वे

हणून

विभ न, अ ःथर, प रवतनशील अस यामुळे
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मनुंयाला कोणचाह
पु षबु
तर

ठाम आधार असा ितच्यामागे लाग याने कधीह

ःखलनशील, पण ई र य आ ा अःखलनशील,

अशा ई रो

सापडणार नाह .

ऽकालाबािधत. त्यामुळे कोणत्या

मंथास ूमाण मान यावाचून शीड नसले या िन सुकाणू मोडले या

ू लागतो; चांग यावाइटाचे ठाम माप,
तारवाूमाणे मनुंयसमाज वाटे लतसा वा यावर भरकटन

गव, वाद तोडन
होते.Õ
ू टाकणारे अंितम ूमाण असे माणसास सापडणे दघट
ु
जर असे एखाद ठाम ूमाण ई र खरोखरच दे ता तर ते अितशय चांगल होते यात शंका
नाह - पण!
वेद, अवेःता, कुराण, बायबल हे ई रूणीत मंथ आहे त असे मानल तर वर ल आ ेपाची
आप ी टळत नाह ! ह च तर मु य अडचण आहे ! कारण ई रिनिमत, अपौ षय, ईशूे षत
हणून जे कमीत कमी प नासपाउणशे मंथ आज दे खील िभ न संघातील मनुंयांनी मानलेले
आहे त, ते अत्यंत परःपर व

वधानांनी भरलेले आहे त. फार काय, त्यांतील ूत्येक मंथ जर

काह िन ववादपणे एकःवर सांगत असेल, तर हच क , तो ःवत: तेवढा ईशूे षत परमूमाण
असून बाक सारे ÔपाखंडÕ आहे त!
बर, त्यांतील एक कोणचा तर मंथ वेद

भागत नाह

हणा, कुराण

हणा, ई रो

ते नाह च. कारण हा एकच तेवढा ई रो , बाक

कोण? पु षबु ! पण

या

या को टबमाने ते इतर ई रो

को टबमांनी तो एकह ई रो
अगद को टबम

समजला तर ह

मनुंयकृ त असे ठर वणार

नाह त असे ठरवाव, त्या त्या

नाह असे ठरते!

हणून सारा हाणून पाडन
ू िन वळ लाठ बमाने जर एकच कोणचा मंथ

मनुंयजातीवर लादला - तो मंथ ई रो , ःवयंूमाण; बाक सव झूट! असे मानलच पा हजे
हणून अगद लाठ फमान सोडल तर ह पु षबु

पु हा आपले चाळे चाल व यास िन त्या

ःवयंूमाण मंथास ःवत:च्या हातच बाहल
ु बन व यास सोड त नाह ! कारण मंथ जर एकच

ठर वला, तर त्याचे अथ अनेक होतात! ती आप ी काह के या टळत नाह ! ती टळती एकाच
उपायाने - जर ई र एकच मंथ चहकडे
ई रो
ू

हणून धाडता आ ण त्याचबरोबर त्या

मंथातील ूत्येक अ राचा एकच एक अथ काय तो मनुंयमाऽास ःफुरण अवँयंभावी क न
टाकता, दसरा
अथ सुचूच नये अशी पु षबु ह एकसाचीच करता, तर माऽ ई रो
ु

एकच एक सवऽ िन सवदा राहू शकता. पण तशी काह एक

त्यामुळे जर एकच मंथ अहं ूमाण, ःवयंूमाण, ई रो ूमाण

मंथ

यवःथा ई राने केलेली नाह .
हणून मानला, तर ह त्याचा

अथ कर याचे काम शेवट पु षबु लाच करावे लाग याने ती जतक िभ न, अ ःथर, अूित
िततकाच तो एक मंथच अनेकपणा, अ ःथरपणा,

व वधपणा पावून अूित ताथ होऊन

बसतो!
उदाहरणाथ वेद ूथम घेऊ. वेद अपौ षेय आहे ; परं तु धम ज ासूंना Ôूमाणं परमं ौृती:Õ
असे अगद ूामा णकपणे मानणा या को यवधी हं दंम
ू ये नावाला जर वेद हा एकच धमकि

असला, तर

त्याच्या ूत्येक मंऽाग णक िन श दाग णक अथ ं या अनेक वेद होऊन

बसतात. पु षबु वाचून त्यांचा अथ लाव याच दसर
साधनच मनुंयास उपल ध नस यामुळे
ु

जतके पु ष जतके वेद, िततके पंथ, िततक िभ न ूमाणे होऊन बसायची ती बसतातच!
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एकाला वेदात पशूय

आहे स वाटते, दस
ु याला नाह स वाटते, ितस याला

वक प वाटतो.

एकाला मांशासन, ज मजात अःपृँयता, मूत पूजा, केशवपन, वेदांत आहे स वाटते; त्याच
वेदाच्या त्याच मंऽांच्या आधारे

ा सव आचारूथा वेदबा

फार काय, ई र एक आहे हे वेदांच्या नावे एक प

हणून दस
ु यास वाटते.

उच्चःवरे सांगतो, तर मीमांसकां दक पंथ

िभ न पु षांपलीकडे वा दे वतांपलीकडे ई र असा नाह च
वेदाधारे च कोणी करतो तर Ôयदहरे व

आहे त

हणून सांगतात! सं यासाची िनंदा

वरजेत ्। तदहरे व ूोजेत ्। वना वा गृहा वा ।। असे

वेदाधारे च इतर पंथ मानतात! बर, ह अथवैिच य िन हे वरोध कोणी अलबतेगलबते सं◌ागत

नाह त तर याःक, क पल, जैिमनी, शंकर, रामानुजापासून दयानंदापयत मोठमोठे आचाय
सांगतात! कोण खरे , कोण खोटे , कस िनवडणार? िनवड यावाचूनह कस राहता येणार? आ ण
िनवड

हटली क , पु षबु ने होणार! शेवट हाच क य पी वेदमंथ अ र पाने एकच रा हला

तर अथ पाने जतके ट काभांय अथकार, िततके शतावधी वेद होऊन बसतात!
सारांश, पु षबु ला बगल दे यासाठ
मानला तर

मनुंयाला शेवट

कोणताह सापडण श य नाह .

एक मंथ परमूमाणच न हे तर ई रो ूमाण

असा ऐ हक िन पारलौ कक वाटा या पु षबु वाचून दसरा
ु

फरक इतकाच होतो क पु षबु ने तकूित
मंथांूमाणेच वेदकुराणबायबला दक मंथह

वाटते ते घेऊ

हणून च क सांगून इतर

वाचले िन पाळले, तर मतभेद झाला तर

तो

िश याशाप, लाठ काठ चाल याइतका वकोपास जा याचा फारसा संभव नसतो. वै ािनक मंथ

वाचताना आ ण प र ःथतीूमाणे ितला त ड दे ऊन प वऽे बदल याला मनुंय मोकळा राहतो.
पण ई रो

वेदांचा मी करतो हाच अथ ई रो , असे

हणत िन ूामा णकपणे भावीत वेद

वाच याचा िन आचर याचा दरामह
धरला, तर माझ मत तेच ई राच असा अत्यंत खोडसाळ
ु

अहं कार त्या त्या मनुंयास धमवेडाने

झंग वतो आ ण वेदाच्या अथाचा म ा माझा, तुझा

न हे असे आरडत िन ओरडत मनुंय मनुंयाचा भयंकर शऽू होऊन मत दे याचा शेवट जीव
घे यात होतो. माझ मत मा या मानवी बु ूमाणे आहे अशी भावना मनुंयांना
भयंकर धमवेड के हाह क

शकत नाह , क

िततक

जतक माझ मत हच ई राच मत आहे ह

उ मादावःथा क न टाकते! सवसामा य मनुंयाला लागू असणार ह सत्य नाकारता येत नाह .
परं तु
दे खील

यांना ऐितहािसक िन बु िन

ीने या धममंथांना अ यासावयाच असते, त्यांना

या मंऽिं या ऋषींचे वा ईसा, मोझेस, महं मद ूभृती लहान, मो या शतश: पैगंबरांच

, ईशूे षतांचे, संतांचे, साधूंचे त्यांनी त्यांनी दलेले अंत:ःफूत संदेश दे वाने ःवत:च सांिगतलेले
आहे त अशी उत्कट िन
य

ित होती, त्या थोर पैगंबर, साधू, संत, ऋ ष, महष शी त्यांच्या

पुरता वाद घाल याच मुळ च कारण उरत नाह . त्या थोर वभूतींची तशी ती िन ा अगद

ूामा णक होती, त्यांना ते ःवत:च दे वाचे अवतार वा दे वाचे ूे षत, ÔपैगामÕ आणणारे , असे जे
वाटल ते त्यांच्यापुरते तर िनतांत सत्यच होते, वरपांगी ढ ग न हते, ह मानूनह आ हां
व ानिन

अ यासूंना ते धममंथ श दिन

ीने न वाचता आमच्यापुरते, िन वळ मनुंयकृ त

मंथ वाचावे तसे तकाच्या कसोट त ध न वाच याच बु ःवातं य उपभोग याचा अिधकार
सांगता येतो.
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ते बु ःवातं य आ ह

सांगून सव न उपाभोगू इ च्छतो. पु षबु नेच या धममंथांना

अ यािसणे श य आहे , असे ःप पणे

हणतो. पण या मंथांना ईशूे षत वा अपौ षय

मानणारे लोक त्यांचा अथ लावताना अवशपण, न सांगता पण समजून उमजून, पु षबु सच
शेवट शरण रघतात एवढे च काय तो फरक!

मंथच मनुंयकृ त समजून पु षबु च्या ःवच्छ उपनेऽाने वाचला काय कंवा मंथाचे श द
ई रो

समजून त्यांचा अथ तेवढा त्याच पु षबु च्या मळकट उपनेऽाने वाचला काय,

प रणाम एकच होतो. वेद जर श दापुरता एकच रा हला, तर अथानुरोधे वाःत वकपणे जतके
आचाय, भांयकार, ःमृतीकार, वाचक िततके विभ न वेद होऊन बसतात. ह झाली वेदांची
गो

पण ह गो

एका वेदाचीच नाह . मनुंयात आजवर जे जे ई र य मंथ

हणून ू यातले

गेले आहे त वा जातील, त्या सा यांची ह गती झालीच पा हजे. तकत: ते अप रहाय आहे .
वःतूत: ते घडलेल आहे .
त्याच दसर
ूत्यंतर
ु

हणून या लेखात Ôप वऽ कोराणÕ कुराणशर फ, याच ू यात मंथाचा

वा ूकरणींचा इितहास पाहू. वेदातून

शतविध पंथोपपंथ िनमून त्या ूत्येकाचा वेदाचा िभ न

अथ कसा यवहारात शतावधी वेदमंथ िनिमता झाला ती कहाणी आप याला आप या घरचीच
अस यामुळे पुंकळच प रचयाची आहे . प वऽ बायबल या वेदासार या अपौ षेय, ई रूे षत,
हणून स मािनले या मंथाचीह , श दश; जर एकच बायबल असल तर , अथश: शतावधी

बायबल कशी होऊन पडली तेह
सुिश

युरोपच्या इितहासाचा बराच प रचय असणा या आमच्या

त वगास अंधुकपणे तर मा हत आहे . पण आमच्या शकडा न या णव हं दंन
ू ा आण

हं दःथानातील
ु

ल ावधी

मुसलमानांना

ह

न क

ठाऊक

नाह ,

क

ई रो

हणून

स मािनले या मनुंयजातीतील आणखी एका ू यात िन सुूित त मंथाची, कुराणशर फचीह ,
तीच गत झालेली आहे . कुराणशर फ श दश: जर एकच मंथ असला, तर ह , िभ निभ न
संूदाय त्याच्यातील वा यावा यांचा िन मिथताथाचा जो िभ नच न हे तर अ यो य वरोधी
अथ पु षबु च्या अप रहाय

ीने कर त आले, त्यामुळे अथश: शतावधी िभ न कुराण होऊन

बसलीं आहे त. त्या िभ नाथवाद पंथोपपंथातील कोणाचा अथ खरा हा ू

आमच्यापुढे इथे

नाह . त्यांच्यातील काह ूमुख पंथांच्या मते एकाच कुराणीय वधेयाचे कती विभ न अथ
केले गेले आहे त ती िन वळ वःतु ःथती, आहे तशी ःथालीपुलक यायाने दाख वण एवढाच

ा

लेखाचा हे तू आहे .
ती मा हती दे ताना अगद प ह या ूतीच्या ूमाणभूत मंथकारांचाच आधार घेतलेला आहे .
इं लशम ये कुराणाच अिधकृ त भाषांतर करणारे जॉज सेलल, कुराणाच मराठ भाषांतरकार,
युरोपास पटे ल अशा न या

ीने कुराणाचे अथ लावून अगद इं लशम ये त्यास भाषांतरणारे

इं लंडमधील ू यात मुसलमानी ूचारक डॉ. महं मदसाहे ब, मुसलमनी संःकृ तीचे मानी िन

ूगाढ अ यासक ज ःटस अमीर अ ली ूभृती नामां कत मुसलमानी धम, इितहास, िन
संःकृ ती यांवर ल लेखकवगाच्या मंथांच आ हांस अनेक वष अ ययन जे घडल त्याच्याच
आधारवर खालील मा हतीचा श द िन श द अवलंबेल अशी सावधानता आ ह बाळगली आहे .
हव त्यास ती मा हती पडताळू न पाहता यावी, याःतव ूथमत: आधारांचा हा सवसामा य
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उ लेख क न ठे वतो. मा हती जशीच्या तशीच दे ताना आमच्या ःवत:च्या ट क टपणी दे णच
तर अशा ( ) कंसात दे ऊ.

१६.२ प वऽ कुराणाची थोड

परे खा

कुराण श दाचा अथ Ôपढ याचेÕ, Ôपा यÕ असा
ई राकडन
ू पा य
संचय, संमह,

कंवा ÔसंचयÕ असा आहे . वेळोवेळ

हणून महं मदसाहे बांस जे संदेश आले, ते ऽु टत संदेश
हणजे कुराण. पैगंबर

हणजे पैगाम (संदेश) आणणारा, ई र य संदेश

आणणारा, ईशूे षत. कुराणाचे अ याय ११४ आहे त. त्यांस सूरा
जे

ोक असतात, त्याला ÔआयतÕ

यात एकऽ केले तो

हणतात. ूत्येक अ यायात

हणतात. कुराणाच्या िनरिनरा या सात मूळ ूती तर

ू यात होत्या; दोन म दना पंथी, ितसर म का पंथी, चौथी कूफा येथे ूचिललेली, पाचवी
बा ा येथे स मािनलेली, सहावी सी रयातील, सातवी सवसाधारणत: ूचिलत. या ूतींतील
ोकसं या विभ न आहे . एक त ६०००

ोक, तर एक त ६२३६.

यू लोकांूमाणेच मुसलमानांनीह कुराणातील श द ७७६३९, अ र ३२३०१५ अशीं मोजून
ठे वलीं आहे त; इतकच न हे , तर ूत्येक अ र कुराणात कती वेळ आल, तेह मोजलेल आहे .
अथातच

ा सं या ववादाःपद समजणारे ह आचाय आहे तच.

कुराणाच्या काह अ यायांच्या आरं भी
हे तू वषयी,

यू

लोकांच्या

सापडलेले आहे त. काह

ढ अथ नसलली दोनचार अ र असतात. यांच्या

धममंथांूमाणेच

मुसलमानी

धमशा ी

मतभेदाच्या

हणतात, या अ रांचा अथ एका ई रासच मा हत!

जा यात

कंवा महं मद

पैगंबरास!! इतर ते न मानता त्यांचा यथामती अथ करतात. ूत्येक जण आपलाच अथ खरा
ई र अथ मानतो. उदाहरणाथ, काह अ यायांच्या आरं भी Ôअ, ल, मÕ ह ं तीन अ र येतात.
काह आचाय
दसरा
पंथ
ु

हणतात यांचा अथ मनुंयांनी क च नये. एक ई र क पैगंबर तो जाणत!
हणतो, छ

अथ केलाच पा हजे िन तो हाच क Ôअ लाह, लतीख, मजीदÕ या

श दांचीं ती तीन आ ा र असून अथ आहे Ôई र कृ पाळू िन गौरवाह आहे !Õ ितसरे

ती आ ा र ÔअनािलिमनीÕ ह वा य सुच वतात पूण िन शुभ ूभवते!)Õ चौथे

ई र ते मी!Õ हाच आहे . पाचवे

याचा अथ Ôमला िन मा यापासून (सव

हणतात- ते वा य Ôअना अ ला आलमÕ िन तो अथ Ôसवऽ

हणतात- तीं सार ं आ ा रच न हे त! अ ला-जे ॄयल-महं मद

ा कुराणाच्या कत्या, ूक टत्या, ूचा रत्या ऽयींच ते

ोतक असून पा हल आ ा र, दसर
ु

अंत्या र िन ितसर उपांत्य र त्या त्या श दांच अनुबम घेतल पा हजे.
येतील! सहावे

हणतात,

हणजे अ, ल, म,

हणतात- अ हा मूळ ःवर, ल हा ताल य, िन म हा ओं य िमळू न सुच वतात

क , ई र सव जगाचा िन कमाचा आद , म य, अंत आहे िन त्या अथ आद म यअंतीं सव
कामी ःमरला जावा! सातवा पंथ

हणतो- ह ं अ र सं यावाचक, त्यांची बेर ज येते ७१, िन

ती सुच वतात, क इत या वषात इःलामी धम सा या जगात पूणपणे ूःथा पत होईल. अशीं
अनेक मते अनेक अथ करतात.
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(ई र य धममंथ अ रश: जर एकच असला तर ह अथत: पु षबु

वाःत वकपणे त्याचे

अनेक विभ न मंथ कसे क न सोडते, याच ह कती सुरेख उदाहरण आहे ? तीन अ र, तीस
अथ!)
कुराणाच्या अ यायांची नाव िन मंगलारं भ - वा य ह ं काह धमशा ांच्या मते कुराणातील
अ यायांूमाणेच थेट ई रो

आहे त; तर काह धमशा ी मुसलमानांच्या मते तीं ई रो

नसून मनुंयकृ त आहे त!
मुसलमानी परं परागत मु य शा ो
मनुंयाने रचलेला नाह . तो अनाद
सांिगतलेला नसून ई रकृ त

य

मताूमाणे कुराण हा मंथ महं मदाने वा कोणीह
आहे . इतकच न हे तर ई रानेदेखील रचलेला वा

त्वातच अंतभूत आहे . त्याची प हली ूतदे खील नाह , तर

ई रमयच आहे . त्याची प हली ूत अशी जी िल हली गेली, ती ई राच्या िसंहासनावर ल एका
वशाल टे बलावर असून यच्चयावत ् ःवगात मिथलेल आहे . त्या ई र य टे बलावर ल कुराणाची

एक कागद ूत दे वदत
ू जे ॄयलच्या हाती सग यात खालच्या ःवगात धाड यात आली, त्या

राऽीच नाव Ôश

महं मद
मतीÕ होय. त्या कागद ूतीतील कुराण त्या जे ॄियल दे वदताने
ू

पैगंबरास भागश: ूकट वल. काह

म केत, काह

म दनेत, जसजसा ूसंग पडला तसतसे

वेळोवेळ िल खत भाग पैगंबरास जे ॄयलकडन
ःफुर वले गेले. परं तु ते सवच्या सव
ू

द य

पुःतक बघ याच भा यह महं मद पैगंबरास जे ॄलयच्या कृ पेने वषाच्या काठ एकदा लाभे.

रे शमी बांधणी, सोनेर कलाकुसर त ःवग य हरे मा णकांनी खचलेल असे ते द य पुःतक होते!
य पी वर ल मताूमाणे कुराण अिनिमत िन अनाद आहे आ ण ूत्य

पैगंबरारने तसे न मानणा यास पाखंड

कुराणात महं मद

हटलेल आहे , तर ह ूत्येक मह वाच्या धमू ाूमाणे

या ूकरणीह मुसलमानी धमशा यात तीो मतभेद हावयाचा तो झालाच! मोटाझलाइट आ ण
मोझदोरचे अनुयायी हे दो ह ूबळ इःलामी पंथ

ा मताच्या सवःवी व

असून त्यांच्या

मते कुराणास अनाद , ई रमय िन अिनिमत मानण हं भयंकर पाप आहे , पाखंड आहे . या
ूकरणीच्या कुराणवा यांचा ते असा वरच्याच्या अगद उलट अिभूाय काढतात! हा मतभेद
इतका वकोपाला गेला क , अलमामून खिलफांच्या राजवट त कुराण ह अनाद नसून िनिमत
आहे , अशी धमा ा सुटली िन जो कुराणास अनाद , अिनिमत मानील त्यास फटके, बंद वास
िन मृत्यूदंडह

दे यात आला. शेवट

अलमोताव केले खिलफाने उभयप ांस आपापल मत

पाळ याच ःवातं य दल.
कुराण

या भाषेत िल हलेल आहे , ती अरे बी भाषाशैली अरबांत इतक सव कृ

मान यात

येते क , केवळ त्याव नच ते पुःतक मनुंयकृ त नसून ई रकृ त असलच पा हजे, असे िस
कर याचा ते य

करतात. कुराणातच पु हा पु हा ते गमक पुढे क न अशा अथाचीं वा य

आलेलीं आहे त क , Ôजे ूितप ी महं मद पैगंबरांना ढ गी

हणतात, तोच कुराणवा य रचतो िन

तशी वा य अनेक अरबी कवी तशाच भाषाशैलीतह रचू शकतात

हणून ज पतात त्यांस

आ ह आ हानीतो क ं, तु ह इतक सुंदर अरे बी िलहन
ू दाखवा, अशीं का यमय वा य रचून

दाखवा!Õ

या अथ कुणीह असे उ म अरे बी िलहू शकत नाह त्या अथ ह कुराण ई रो च

असल पा हजे! कुराण मनुंयकृ त नसून ई र य आहे ,

ाचा बळकट पुरावा हाच क , त्यातील

अरबी भाषाशैली अतुलनीय आहे !
समम सावरकर वा मय - खंड ६

१०९

जात्युच्छे दक िनबंध
(पण

ा को टबमाने महं मद पैगंबर उत्कृ

अरबी कवी होते इतकच काय ते तकिस

होईल. मुसलमानांतील मीटाझलाईट, मोझदोर, िन नोधम हे धमशा ीय पंथसु ा वर ल मतास
उत्कृ
उपाहासून उघडउघड ूितपा दतात क , Ôकुराणाइतक च काय, पण त्याहन
ू
भाषाशैली मनुंय िलहू शकतो.Õ ितसर गो

भाषाशैली आहे

अशी क , या को टबमाूमाणेच जर उत्कृ

हणून कुराण ई र य, तर उत्कृ

संःकृ त भाषाशैली वा उत्कृ

अरबी
अरब

मराठ ,

बंगाली, तामीळ, जमन, ॄ शैली असलेले मंथह ई र यच मानावे लागतील.)
कुराण महमद पैगंबरास कस ूकटल? महं मद पैगंबर सरासर ४०वषाचे असता एका गुहेत
ई र यानी म न होते. तो जे ॄयल दे वदत
ू मनुंय पे आला िन

कृ पाळू ई राने िल हलेल ह वाच!Õ महं मद

हणला, Ôजो तुझा धनी, त्या

हणाला, Ôपण मला तर अ रह न िल हता येते न

वाचता!Õ ते हा महं मद पैगंबरांना अंत:ूेरणेने ई र

संदेश येऊ लागला. ते जसे येत तसे

महं मद उच्चार त, त्यांचे िशंय पाठ कर त, काह िलहन
ू काढ त. असे वीस वष चालून जे हा

६५ या वष महं मद पैगबंर परलोकवासी झाले, ते हा त्या वेळेपयत वेळोवेळ आलेले जे संदेश
- त्या काळ अरबांत कागद फारसे ूचिलत नस याने - कातड आ ण खजुर ची पान यांवर

िल हले गेले िन अःता यःत असे एका जागी होते ते संमह यात आले. ते िन त ड होत ते
िमळू न

एकऽ

क न

महं मदाचा

ूत्य

िशंय

िन

उ रािधकार

अबुबकर

याने

काह

लढायांतून
यव ःथतपणे एका मंथात गोवले, तेच कोराण. महं मदाचे ूथम िशंय बहधार
ु

मारले गे यामुळे जे हा ह कुराण मंिथल ते हा पुंकळ वा य गळलीं, ःथलकाळांचा अनुबम
रा हला नाह . या मंथात नसलेली महं मद पैगंबराचीं अनेक वा य त्या इतरांना आठवत ते या

मंथास त्या ूकारात अपूण ठरवू लागले. या वषयी मुसलमानी धमशा ी मंडळाच एकमत

आहे .

( हणजे आप या वेदांची जी गत क

कत्येक ौृती लु ; मूळ ौुतींच संकलन

यासांनी

केले तोच ूःतुतचा अनुबम, मूळचा न हे ; ऋषी, दे वता, वषय यांच सुसंगत एक करण नाह ;
तीच ःथती अित अवाचीन असताह या कुराणाची झालेली आहे . कत्येक ई र संदेश गळलेले
अस यामुळे ई र य ूमाणमंथ

हणून त्या कुराणास मानल तर त्याच्यातील आ ा तेव याच

ई र धम असे समजण अश य. कारण असले या आ ांहू न िभ न अशा आणखी काह आ ा
ई राच्या न हत्याच असे सांगता येत नाह .)

अबुबकरने केलेला हा ÔसंमहÕ (कुराण) महं मद पैगंबराच्या, अनेक प यांपैक एक वधवा
ी ह सा, खिलफा उमरची मुलगी, हच्या हाती सोपवला. परं तु पैगंबराच्या मृत्यूनंतर तीसएक
वषाच्या आतच वर

दले या नाना कारणांमुळे कुराणाच्या एकास एक न जुळणा या अनेक

आवृ या मुसलमानी साॆा याच्या िनरिनरा या भागात चालू झा या. जो तो आपलच कुराण
खर मानून दस
ु याच्या कुराणातील पाठभेद पाखंड, धमबा

ूतीस त्याचे ूितःपध अबुबकरचीच पु षकृ ती

हणून लागला. अबुबकरच्या

हणून ई र य अःखलनीयतेचा अिधकार त्या

ूतीस नाकार त. हा सारा घोटाळा मोडन
ू टाक यासाठ खिलफा (उःमान) आ मन

ाने श य

ितत या कुराणाच्या ूती जमवून त्यांत ह साच्या हातच्या अबुबकरच्याच ूतीस ध न असेल
तेवढ खर मानाव असा हक
ु ू म काढला! अबुबकरच्या कुराणाच्या हजारो ूती करवून ूांतोूांती
वाट या; आ ण त्यापासून जी जी वेगळे वा अिधक उणे मंऽ असणार ूत ती ती ज
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वा जाळू न टाकली! इत या ूयासानंतर आजची कोराणाची ूतच खर ई र य िन सवसामा य
ूत ठरली.
पण तर ह आजदे खील बरे च पाठभेद इःलामी धमशा ांच्याच मते अ ःत वात आहे त.
इत याने भागल नाह . परःपर व

विभ न ूती ितत या जाळू न टाकून

ता टाळ यासाठ

ूत अशी एकच ठे वली तर दे खील ितच्यात वर िल ह याूमाणे काह पाठभेद आले ते आलेच.
पण त्याह पे ा अिधक अडचणीची िन आ
दवशी दे वाचा

हणून संदेश दे वाचा

सांगावा. ूामा णक िशंयांनी श द न ्श द त्या त्या वेळ
दोन

परःपर व

िभ निभ न

आ ा दे वाने

प र ःथतीत

हणजे त्या ई र य ठर वले या

वचन महं मद पैगंबरांच्याच त डचीं अिनवायपण आलली

अन य ूतीतच अनेक परःपर व
आहे त. पैगंबराने एके

याची गो

ा या

बदलावीं

- सव

लागावीं

-

ाच

हणूनच महं मद पैगंबरांनीच

टपावा. पण त्यामुळेच लवकरच,
दे वासह

आपलीं मते

महं मदाच्या

अनुयायांसह आ य िन संदेह वाटू लागला! ूितप ी तर उघड
कुराणमंथ
ःप

भूतभ वंयवतमान जाणणा या सव

मनुंयासारखीं

ूितप ासच
हणत क ,

ा

न हे

तर

ाव नच हा

दे वाचा नसून त्यावर मनुंयकृ त वाचा छाप

उमटलेला दसतो! (एका प र ःथतीत महं मदाच्या स ेस िन हतास जे अनुकूल ते त्याने

दे वाची आ ा

हणून सांिगतल. दस
ु या प र ःथतीत तो िनयम त्याच्या स ेवर ल िभ न

संकटांच्या प र ःथतीत अ हताचा होऊ लागताच महं मद पैगंबराने उलट िनयम सांगून ती
दे वाची ता यातली ताजी आ ा

हणून ूचल वली.) सव

दे व जर ते कुराण िल हता तर

ूथमच आपली प हली चुक ची आ ा दे ता ना कंवा सांगूनच ठे वता क , काह काळाने अमुक
प र ःथती येताच मी उलट आ ा दे णार आहे , तोपयत ह
परःप व
आ ा

ता होती ना, दे वपणास ते अिधक साजते. पण

ऽकालाबािधत धम

प हली पाळावी.

हणजे

या अथ तसे न सांगता प हली

हणूनच सांिगतली, िन नंतर, ते चुकल ह दसर
मी सांगतो ते
ु

प ह याच्या उलट असलेलच ऽकालाबािधत होय असे सांगाव लागल, त्या अथ दे वास असा
मनुंयसारखा ग ध या बु चा कंवा लहर मान यापे ा ह सार कुराण मनुंयकृ तच आहे असे
मानण दे वाच्या ख या भ ांना भाग आहे .Õ महं मद पैगंबरांनाच ूितप ाचा हा ह ला परत वण
ःवत: त्यांच्या व मानतेतच कठ ण गेल. त्याच ूत्युतर ते इतकच दे त क , Ôमी त्यास काय
क ? दे वाला वाटल अशी उलट आ ा आता

ावी! त्याने दली! दे वाचा हात कोण धर ल? तो

वाटे ल ते सुलट सांगेल, वाटे ल ते उलट! कारण खरोखर दे व सवश
(मुसलमानांतील अत्यंत श दिन

धमशा ीह

वरच्या उ रावाचून अिधक सुसंगतपणे क
कुराणातील ूत्य
तीं तशीं परःपर व

या परःपर व

मान ्िन ःवतंऽ आहे !Õ

कुराणवा यांच ःप ीकरण

शकत नाह त.)

पैगंबराच्याच त डचीं परःपर व

वचन जीं वर उ ले खलेलीं आहे त

आहे त या वषयी बहते
ु क इःलामी आचायाचच न हे तर ःवत: पैगंबरांचच

ऐकमत्य आहे . बर, तीं दोनतीन अपवाद

हणूनच न हे त तर इःलामी धमशा ी हे च त्या

वचनांची सं या कमीत कमी दोनशेतीसवर आहे असे मानतात. उदाहरणाथ, पूव मुसलमानास
पैगंबराच्या त ड दे वाने आ ा धाडली क , तु ह सवानी जे सलेम ( यू लोकांची काशी) कडे च
त ड क न ूाथना
फमानांूमाणे ह

हणा यात. हा िनयम अ पकािलक आहे असेह सांिगतल नाह . इतर सव
आ ाह

ऽकालाबािधतशी, सवऽ सवथा उनु लंघनीय धमशी, तशा इतर
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आ ांच्याच डौलात िन भाषेत ूथम

दलेली आहे . परं तु त्यापुढे

दे वाने दसर
आ ा अगद प हलीच्या उलट
ु

कत्येक वष लोट यानंतर

दलीं क Ôजे सलेमकडे त ड क न ूाथना न

करता ूत्येक सच्च्या भ ाने, म म याने म केकडे त ड क न ूाथना करा यात.Õ (कुराण

दे वकृ त मानल क

वरोध वसंगत भासतो! ते कुराण मनुंयकृ त मानल क या दोन ूाथनांत

काह च आ ेपाह भासत नाह . कारण ूथम म केत जु या अरबी धमाचे मूत पूजक लोक ूबळ
असत त्यांनी महं मदाच उच्चाटन क न त्यास दे शोधड स धाडल होत. ते जोवर म केचे धनी
होते तोवर महं मदाच्या धमाच्या त्या शऽूंचे ते कि होते.
करणे महं मदास

हणून म ककडे त ड क न ूाथना

पसंत नसे. पण पुढे म का महं मदाने

जंकली. आधीच

ेऽ होती, जी

मूलभूमी, ज मभूमी, ती म का त्याच्या हातात पडताच तीच त्याच्या इःलामी धमाची
राजधानी िन प वऽ

ेऽ झाले.

हणून मग यच्चयावत ्मुसलमानांनी, त्यांच्या धमरा ास

एकसूऽी, एकमुखी, एकजीवी कर यासाठ जी एक प ूाथना करावी हह बंधन घातल.)
मु य धममंथाच्या घटनेम येह

इत या संदेहोत्पादक

यू यता आहे त, त्यास अ वकल,

अशंकनीय, िन अन य ई र य मंथ मानण ह त्यांच्या एकिन

अनुयायांसह कठ ण होऊन ती

यूनता भ न काढ याच्या कामी शेवट पु षबु च साहा य कस
हटली क , Ôौृित विभ ना ःमृतय
कुराण कोणाच, कोणचे

या

याव लागल आ ण पु षबु

िभ ना:Õ जशा होऊन पडणारच, पडतातच, तसेच मूळ

ोक खरे , कोणची ूत पूण, कोणत्या पाठभेदात कोणाचा अथ मा

ा वषयी िभ न िनणय दे णा या आचायाच्या सं येइतक च वाःत वक र त्या कुराणह अनेक

होऊन बसलेलीं आहे त.

आ ण जी ःथती कुराणाच्या मूळ घटनेची तीच त्यातील ूत्येक वा याच्या अथा वषयीची.
एकाच वा याच्या वा वधेयाच्या अनेक इःलामी आचायाच्या पंथोपपंथातील विभ नतेची ती
अत्यंत उपयु

अशी मा हती या लेखाच्या उ राधात दे ऊ.

१६.३ (उ राध)
प वऽ कुराणा वषयी सवसामा य
घटना

हं द ू वाचकांनी आ ण मुसलमानांनीह

यानी ठे व यासार या आहे त त्यांपैक

या लेखात पूवाधात

या

या ऐितहिसक
वश द या त्यांच

लहानस टाचण असे (१) ई राने जे संदेश आप याला धाडले असे महमंद पैगबरांना वाटल ते सारे च सारे त्या
वेळ

टपले गेले नस यामुळे आ ण अनेक गहाळ झा यामुळे पैगंबरांच्या मृत्यूनंतर अबुबकरने

संम हलेल आजच कुराण ह अपूण आहे .
(२)

ा अपूण कुराणातह

सांगूनसव न दे वाने र

अनेक ई र

आ ा परःपर व

असून, मागची आ ा

करावी आ ण उलट आ ा धाडावी अशी द डशेदोनशे उदाहरण आहे त.

याव न या अपूण कुराणात

या आ ा आहे त, त्यांनाह

र

करणा या आ ा त्या लु

झाले या िन गाळले या भागात अस याचा पुंकळ संभव! यासाठ आहे ह कुराणह काह
पंथांच्या मुसलमानी आचायाच्या मते व ासाह नाह .
(३) यामुळेच अबुबकरच्या या ूितपासून िभ न अशीं सातआठ कुराण ूचिलत होतीं.
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(४) या सातआठ कुराणांपैक अमक च ूत खर ह ई राने ूत्य
नाह , तर उःमान खिलफाने आप या दं डश
अबुबकरचीच ूत खर

च्या लाठ बमाने शेवट पु षबु स पटली

ठर वली आ ण बाक च्या जाळू न वा ज

सुनीपंथाने ःवीकारली.

(५) पण इतक झाले तर

को टबमाने सांिगतल
हणून

क न टाक या. ती ूत

ा सुनीपंथाचीं त व मा य नसणा या िशयाूभृती मोठमो या

मुसलमानी पंथांनी तो िनवाडा मानला नाह . आजच सुनीं मुसलमानांच कुराण ह सुनींनी
गाळागाळ केलेल िन ू

िलखाणाने भेसळलेल अतएव अ व सनीय ूत होय असे

िशयाूभृती पंथांचे अनेक मुसलमानी आचाय उघडउघड

हणत आले आहे त. उलटप ी खर

कुराण आप याशी आहे , असे जे िशयाूभृती पंथातील लोक

हणाले त्यांच खर कुराण हच

खोट, त्या पंथांनी भेसळलेल अतएव अ व सनीय होय असे सुनी लोकह
ूत्या े पतात.

हणजे सव मुसलमानांस सवःवी ई रूद

िन ई रो

त्यांस उलट

वाटणार कुराण एकह

अ ःत वात नाह .
(६) सुनींची जी ूत आज कुराण

हणून सुनींकडे स मानली जाते तीतह अनेक पाठभेद

अस याच मुसलमानी धमशा ी िन ववादपणे मानतात.
सारांश असा क , कुराण ह नाव जर एक उरल तर त्या नावाच्या ई रद

मंथाची

खर

ूत कोणती ह पु षबु नेच ठरवाव लागल. त्यामुळे िभ न ूती िभ न आचायानी ख या
ठर व या.

हणजे कुराण वाःत वकपणे अनेक झालीं. श दश: पा हल तर

कुराणांची

एकवा यता नाह .
आता अथश: पाहू लागले तर घोटाळा शतपट ने वाढलेला! कारण श दश: जी मते एक

पंथ मानतो तींतील श द जर सारखे असले तर त्या ूत्येक श दाचा िन वा याचा अथ

लाव याच काम पु हा पु षबु कडे च आ याने एकेका ूतीचे शेकडो अथ होऊन शेकडो उपपंथ
झाले. त्यातील ूमुख असे -

१६.४ हानीफाई (सुनी)
या उपपंथाच नाव त्याचा ूमुख आचाय जो हानीफा त्याच्या अिभधानाव न पडल आहे .
महं मद पैगंबराच्या ÔःमृतीÕ

ा पंथास जर अमा य नस या तर त्यांस हा पंथ श द िन श द

अनुसरत नाह .

१६.५ शफाई सुनी
हा

पंथ

शफ

ा

आचायाचा

अनुयायी.

मुसलमानी

ौृती

(कुराण)

आण

ःमृती

(पैगंबरा वषयीच्या आ याियका िन त्याचीं ःवत:चीं वचन) यांच्या क ेत पु षबु ला मुळ च
ःवातं य नाह . श द िन श द परमूमाण असे यांच मत. आचाय शफ अमक गो

खर वा

खोट ं ह सांगतांना दे वाची शपथ के हाह घेत नसत.
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१६.६ मालेक सुनी
या पंथाचा आचाय मालेक.
श दांत ःप

या ू ा वषयी कुराण िन पैगंबराच्या आ याियका यांतील

अिभूाय नाह , त्या त्या ू ा वषयी मालेक काह च मत दे त नसे, इतक या

पंथाची श दिन

ूवृ ी आहे . त्याच्या अंितम रोगश येवर तो पडला असता त्यास रडताना

पाहन
ू जे हा अनुयायांनी वचारल ते हा आचाय मालेक

हणाला, Ôकुराण वचन

मी ःवत:च्या मते काह िनणय केले तर नाह त? या िचंतेने मी

ांच्या बाहे र

याकूळ आहे . शा ा ेबाहे र

जर मी कधी ःवत:च्या मताने वागलो असेन वा िनणय दला असेल तर तशा ूत्येक ःवैर
श दासाठ दे व मला चाबकाच्या ितत या फट यांनी झोडपून काढो!!Õ

१६.७ हानबाली सुनी
पैगंबराच्या वचनाद आ याियकांचा हा पंथ अत्यंत अिभमानी.
ाला पैगंबराच्या अशा दहा ल
ूिस

ाचा आचाय हानबाल.

आ याियका मुखो गत असत अशी त्याच्या अनुयायांत

आहे ! कुराण ह अपौ षयच न हे तर अनाद , अिनिमत िन ःवयंिस

दे खील िनिमलेल नाह , तर ई रमयच आहे अशी
कुराणास ई रमयच समजण ह धमबा

असून ते ई राने

ा हानबल आचायाची िशकवण होती.

पाखंड होय अशा मताच्या मोटारास खिलफाने हानबल

ास कुराण ह ई रमयच होय असे िशक व याची मनाई केली असताह जे हा ते मत हानबल
सोड ना, ते हा त्यास फटके मा न र बंबाळ क न बंद त घातल. हानबाली पंथ क टर कमठ.
एकदा तर त्यांनी बगदाद राजधानीत बंड क न जे मुसलमान कुराणातील आ ांच्या पालनात
कमठ नाह त असे त्यांस वाटल, त्यांच्या घरोघर घूसून त्यांच्या म ाचे साठे ओतून टाकले.

म पाऽ फोडन
ू टा कलीं, गा यानाच यास िन ष

ठर वणा या

वा ांचा चुराडा उड वला. मुसलमानी धमा वषयीचीं
नसले या त्यांच्या मुसलमानी ूितःप याना शेवट

यांना बेदम मार

दला िन

ा पंथाचीं इतक ं कमठ मते मा य
ा पंथा व

अत्यंत कडक उपाय योजावे

लागले आ ण अत्यंत कठोर दं ड दे ऊन त्यांना दडपाव लागल. हा पंथ, त्याचीं मते िन असा
कमठपणा न मानणा या मुसलमानांसह पाखंड िन पितत समजून ते सारे नरकात जातील
असा शाप दे तो िन त्यास श य ती िश ा करावयास सोड त नाह .
परं तु या चार सुनी पंथांत, ःमातात, कुराण िन आ याियका यांच्या ूामा या वषयी जी
वरकरणी एकवा यता आहे तीदे खील यापुढे दले या पंथास अिभूेत नसून त वत:च ते ःवतंऽ
आहे त. सुनी वगात न मोडणा या पंथांतील काह ूमुख पंथ असे -

१६.८ मोटाझली
ा पंथाचा ूवतक वासेल.

ाच्या मते ई र एकच अस यामुळे त्या एकतेस वशेषणांच्या

अनेकतेने दे खील बांध वण पाप आहे , ई र आहे , अ ःतसत ्,

ापलीकडे त्याला िचत ्ूभृती इतर

गुणधम वशेषणे लावता कामा नयेत. त्यांच्या अखंड ःव पास त्यामुळे खंड पडतो. िचत ्ूभृती

िभ न गुणधम एकाच अनंत, अखंड, एकरस पदाथास कसे लावता येतील! त्यायोगे एकाहन
ू
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अिधक असीम पदाथ मान याचा दोष घडतो, एके र धमाच्या ह व
विश

आहे . त्यांच दसरे
ु

मत असे क , िनयितवाद खोटा आहे . ई र जे चांगल आहे , त्याचाच काय तो कता; जे

वाईट त्याचा तो कता न हे . ितसर मत ह क चांगल कंवा वाईट

हण याच इच्छाःवातं य

मनुंयास आहे . त्यांचे मते ूलयकाली शेवटच्या दवशी सा या जगाचा जे हा

येईल ते हा ई र आप या चमच ूंनी मनुंयास पाहता येईल ह

याय कर यात

हणण खोट आहे . ई राला

दले या साकार उपमा ते अवमािनतात - मग त्या कुराणात का असेनात! या आ ण अशाच
ूकारच्या अनेक मतांचा कुराणांस अ रश: ूमाण िन सत्य मानणा या धमशा ाच्या मतांशी
भयंकर वरोध आ यामुळे

ा पंथाच्या लोकांच त ड पाहण नको, असे क टर कमठास वाटू

लागाव ह साह जकच होते. ह मोटाझली लोकह िततकेच जहाल िन त्यांच्या मते होणा या
कुराणाच्या अथ धमिन ू र! त्यामुळे हे ह इतर मुसलमानी पंथाच क टर शऽू बनले. हळू हळू
वासेलच्या

ा न या पंथात सु ा पु हा पोटभेद पडत चालले. त्यातील मह वाचे काह भेद असे

(१) हशेिमयन - हे हाशेमचे अनुयायी. यांच एक मत आहे क ,

या अथ ई र हा

वाइटाचा कता होऊच शकत नाह , त्या अथ वाइटातली वाईट वःतू जे काफर, मुसलमानी
धमावर न व सणारे , त्यांना दे व घडवील हह संभवत नाह . जे मुसलमान नाह त तीं सार ं
माणस असलीं तर कुराणास एकमेव ई रो

परमूमाण धममंथ न मानणारे आ ण महं मद

पैगंबर हाच अंितम दे वूे षत असा व ास न ठे वणारे काफर अस यामुळे अशा अत्यंत पापी

पदाथास दे व कसा िनम ल? दे वाच्या दे वपणास ते लांछन होईल, याःतव मुसलमान नसले या
सा या काफरांना दे वाने िनिमल नाह .
(२) नोधेिमयन -

ांच एक दाख यापुरते मत

ावयाच तर ह दे ऊ क , ई र सवश

जर आहे , तर तो चांगल तेवढ िनिमतो आ ण वाईट िनिम याची श
ई र सवश
होती; पण

मान ठरणार नाह ! यासाठ ते
इच्छा न हती.

(३) हे िय टअन -

मान

च त्याला नसेल तर

हणतात, Ôई रास वाईटह िनिम याची श

हणून त्याने चांगल तेवढ िनिमल िन वाईट िनिमल नाह .

ांच्या मते ई र दोन मानले पा हजेत. एक परमे र िनत्य, अनंत.

दसरा
ई र, अिनत्य, सा त. ते पुनज मह काह अंशी मानतात आ ण
ु

हणतात क , जीव हा

ज मापासून दे हा तर पावतो; नाना शर र धरता धरता जे जगाच्या अंताच्या वेळच शर र

असेल त्या शर रासच काय ते शेवटच्या

यायाच्या वेळ

परलोकातील िश ा वा भोग

भोग याःतव ःवग वा नरक धाड यात येते.
(४) मोझदर - हे मोझदर आचायाचे अनुयायी. ई रास वाईट कर याची श
असे मानणा या धमशा ींच्या हा पंथ इतका वरोधी होता क , सवश
िन अ यायीह होऊ शकतो असे हा ःप

च नाह

मान ् ई र असत्यवाद

हणतो. त्यांच्या या ई रिनंदेने इतर पंथ इतके

िचडतात क , ह मत ऐकण दे खील पाप मानून Ôतोबा! तोबा!Õ

हणतात. कुराणातील ज वा य

दे व
लाखो मुसलमानांत गायऽीसारखे प वऽ मानल जाते, ते Ð Ôत्या एका दे वावाचून दसरा
ु

नाह Õ - ह वा य उच्चारणह हा मोझदर आचाय धमबा , महापाप समजतो. कारण त्यात

Ôदसरा
दे वÕ, हा श द िनषेधाथ का होईना पण उच्चारावा लागतो आ ण एके र ॄीदाच्या
ु
क टर अनुयायांस तो उच्चारदे खील अस

समम सावरकर वा मय - खंड ६

होतो. मोझदर

हणे क , Ôआमच्या पंथाने केलेला
११५

जात्युच्छे दक िनबंध
कुराणाचा अथच खरा अस यामुळे मुसलमान नाह त ते तर काय पण इतर पंथांचे मुसलमान

आहे त तेह कुराणाचा वेगळा अथ लावीत अस यामुळे सारे चे सारे पितत, नीच िन धमशऽू
समजून नरकातच ढकलले जाणार!Õ हे ऐकून एका मुसलमानी िभ नपंथीय आचायाने उपाहासून
मोझदाराला वचारल क , कुराणात व णलेला पृ वी आ ण आकाश
सु वशाल ःवग केवळ मोझदार िन त्याचे दोनचार अनुयायी
(५) बाशेर - हे

हणतात, दे व सवश

ातून वःतृत असा, तो

ांसाठ दे वाने िनिमला क ं काय?

मान ्. याःतव लेकराला ज मत:च दबु
ु

दे ऊन

त्याने नरकांतच पडल पा हजे अशी िनयित तो घडवू शकतो. पण ह कृ त्य दे वाने केल तर ते
अ यायाच होय असे माऽ

हणण भाग! सा या मनुंयांस मुसलमान

दे वाच्या हाती अस यामुळे मुसलमान नसणा या द ु ांसाठ

हाव अशी स बु

दे ण

नरक िनिम याची बूरता टाळण

दे वाच्या हातच होते. पण दे वाने नरक िनिमला आ ण मनुंयास इच्छाःवातं य दल. याव न
चांगल तेच दे वास करता येते, वाईट येत नाह , ह इतर मुसलमानी धमशा ांच मत खोट
पडते.
(६) थमामी - थमामाचे अनुयायी. हे

हणतात, पा यास अनंत काळ नरकात पडल

पा हजे. त्या छळाचा काह काळानंतर अंत होतो, ह इतर मुसलमानी आचायाच मत खोट.
शेवटच्या ूलय दनी नुसते मुसलमान नाह त ते मूत पूजक तर भयंकर नरकात पडतीलच
पडतील; पण

भ न,

यू, पारशी, ना ःतक ूभृती जो जो िनभळ मुसलमान नाह

त्या

सवाचा सत्यनाश क न दे व त्यांस मातीस िमळवील!
(७) कादे रयन - दे व हा केवळ चांग याचाच िनमाता. वाइटाचा न हे , असे त्यांच
त्यामुळे वाइटाचा िनमाता सैतान ठरतो.
मुसलमान

ा पंथास पारशांच्या

हणण.

हणजे दोन िनमाते मानले जातात. यासाठ इतर

ै ताच पाखंड मानणारे

हणून पितत समजतात.

१६.९ सेफेिशयन
ा पंथाचेह नाना पोटभेद आहे त. वःतारभयाःतव दोनचारच दे ऊ.
(१) आशा रयन ध य आहे .

ांच्या मते ई राचे अनेक गुणधमच न हे त तर

या अथ कुराणात Ôई र िसंहासनावर बसतो. ई र

िनिमतो, मा या दोन बोटांत व ासू लोकांचे

पवणनह सांगण

हणतो मा या हाताने मी

दय आहे Õ इत्याद शेकडो वा य आहे त त्या

अथ तीं खर मानलींच पा हजेत. त वणन केवळ आलंका रक कस

हणाव? तसे असते तर

कुराणात तसे ःप पणे सांिगतल असते. याःतव ई राला हात, बोट, ूभृती अवयव आहे त,
पण ते कस ते कोणी सांगू नये, फार काय कुराण पढतेवेळ

Ôमा या हाताने मी त्यास

िनिमलÕ ह ई राच वा य वाचताना जर कोणी आपला हात पुढे क न अिभनियल तर तेदेखील
पाप होय. कारण ई राचा हात मनुंयासारखाच आहे , असे त्यायोगे सूचीत होते! इतकच न हे ,
तर कुराणातील अरबी, श द, जे हात, पाय, बोट ूभृती ई र

अवयवाथ

योजले त्याच

भाषांतर इतर भाषेत हात, पाय, बोट असे न करता ते अरबी श दच वापरावे. न जाणो त्यांचा
दै वी अथ ूाकृ त परभाषेत चुकेल! दे व मनुंयाकृ ती आहे असे
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हण याच महापाप घडे ल!

११६

जात्युच्छे दक िनबंध
(२) मूशाबेह - यांस वर ल मत मा य नाह . कुराणातील ई राच्या त डच्या वा यांत जे
श द येतात ते अ रश: सत्य मानावे, दे व मनुंयाशी अगद अस शच आहे असे मान याच
कारण नाह . त्याला अवयव आहे त, वरखाली जाणयेण इतकच काय, पण मनुंय प धरण हह

दे वास श य आहे . जे ॄयल हा दे वदत
ू मनुंय प धर असे ःवत: महं मद पैगंबर सांगतात
आ ण तसे ःप
तो सम

हणतात क , Ôमला दे व एका अत्यंत सुंदर ःव पात दसला. मोझेसबरोबरह

येऊन बोलला.Õ कुराणातील अशा अनेक वा यांचा अथ अ रश: न घेण हच महपाप

होय.
(३) केरािमयन -

ा पंथातील लोक कुराणातील दे वाच्या वणनातील अथ श दश: घेताना

इतक पुढे जातात क , दे व हा साकार, सावयव आ ण खाली वर, बाजूंनी, सम यादह असलाच
पा हजे. काह जण

हणतात, तो वर अनंत असला तर खालच्या बाजूने तेवढा मया दत आहे .

नाह तर दे व खाली आला, बसला, इत्याद कुराणांतील वा य लटक ं पडतील. दे वास मनुंयाला
हाताने ःपिशता येते, अगद या चमच ूंनी पाहता येते. त्याह पुढे जाऊन

ा पंथातील काह

आचाय कुराणाच्या आधारे असे ठर वतात क , हात, पाय, डोक, जीभ, ूभृती अवयव िन शर र
जर

दे वास असले तर

मनुंयाच्या शर राहन
थोडे
ू

विभ न आहे त. कारण मःतकापासून

व :ःथलापयत ते भर व नाह , व :ःथलापासून खाली भर व आहे िन त्याचे केस काळे
कुळकुळ त िन कुरळे आहे त.

ाला आधार कुराणाचा. कारण त्यात महं मद पैगंबर ःप पणे

ई रा वषयी Ôदे व बोलला, चालला, बसला, ई राने मा या पाठ वर हाताच्या बोटाने ःपिशल
ते हा तीं बोट शीळ लागलीं!Õ अशीं वणन करतात आ ण सांगतात क , Ôदे वाने आप या
ःवत:च्या मूत ूमाणेच मनुंय िनिमला.Õ अथात ् ई राशी मनुंयाच दै हक सा ँय न मानल
तर कुराण खोट पडे ल.

१६.१० खारे जायी
ा पंथाची उत्प ी राजक य ू ाव न झाली. त्यांच्या मते मुसलमानी स ेचा िन धमाचा
मु य खिलफा वा इमाम असलाच पा हजे असे नाह ; जर इमाम नेमावयाचा तर जो
िन उत्कृ

या य

तोच असावा. महं मद पैगंबराच्या कोरे श वंशातील मनुंयच खिलफा वा इमाम होऊ

शकतो ह िशया मुसलमानांच मत यांना मा य नाह . पु हा खिलफा िनवड याचा ह क

मुसलमानांच्या जमावाच्या बहमतास
नाह . खिलफा अलीचा अत्यंत
ु

ूाथनेत शापतात.

ांच्या अशा धममतांमुळे अ लीने

े ष करतात, त्यास

ांची भयंकर क ल केली. इमाम जर

दवतनी
िनघाला तर त्यास पदच्युत करणे वा मारण ह ध य होय, असेह हा पंथ
ु

हणतो.

१६.११ िशया
हा पंथ वर ल खारे जायी पंथाच्या अगद उलट. खिलफा अ लीचा अत्यंत अिभमानी. यांच
हणण ह क , इमाम हा धममु य; तो कोण असावा ह ठर व याचा अिधकार जमावाला नाह .
मनुंयाच्या मूख बहमताने
त्याची िनवड करणे
ु

हणजे अगद दराचार
पण बिल
ु

इमाम होऊ दे ण होय! ते याचा पुरावाह यथेच्छ दाख वतात. इमाम िन खिलफा

माणसह
ा पदावर

अनेक दराचार
दा डे पापी माणस येऊ शकलीं ह मुसलमानी इितहासात ू यात, असे त्यांच
ु
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११७

जात्युच्छे दक िनबंध
हणण. याःतव ते अ लीनंतरच्या सुनी खिलफास महापापी समजून शापतात. सुनी लोक तोच
उलट आहे र िशयांस क न त्यांस पाखंड आ ण काफर

हण यासह

कमी कर त नाह त.

अलीचा वंश परम प वऽ याःतव िशया लोक त्याच्याच वंशात इमामपद दे वानेच नेमल असा
व ास ठे वतात. पुढे अलीचे मुलगे हसन, हसे
ु न िन त्याच्या अनुयायांचा उच्छे द झाला

करबेलाच्या लढाईत. सुनी लोकांनी त्या िशयांची क ल केली - तोच ूसंग ताबुताच्या
आप या इकडे मुसलमान शोकद न

प

हणून पाळतात. तर दे खील अलीच्या वंशातील शेवटचा

मुलगा अमर आहे - मारला गेलाच नाह - आ ण तो परत येणार आहे अशी िशयांची धमौ ा
आजह आहे . त्यांच्यातील काह पंथ अली िन त्यांचे वंशज इमाम
झाला, ते दे वःव पच होते असे

ांच्या

पाने दे वच अवतीण

हणतात. ई र मनुंय पाचा अवतार घेऊ शकतो. साबाई

लोक तर अलीला मूत मंत ई रच मानीत. ई राच अवतरण, Ôअल होलूलÕ होते आ ण
मनुंयाच्या दे हाने ई र वावरतो. ईशाक ूभृती पंथ तर

हणतात, अली हा ःवग िन पृ वी

यांच्या आधी अ ःत वात होता; तो महं मद पैगंबरासारखाच पैगंबर होता. या िशयांच्याह पुढे
जाऊन सुफ पंथी लोक तर इतर अनेक मनुंयांच दे वत्व मा य करतात. त्यांच्यात कत्येक
साधू ःप च

हणतात, Ôआ ह

दे वाशी सम

बोलतो, दे व पाहतो, मीच दे व आहे Õ अशा

ूकारचीं वा य उच्चारण ह सुनीूभृती एके र मुसलमानांस कती अस

होत होते ह गो

हसे
ु न अल हलाज ूभृती अनेक जणांना - जे अशा दे वाच्या सा ात्काराची वा ःवत:च दे वमय
होऊन गे याची भाषा बोलत त्यांस ठार मार यात येई, या गो ीव न दसून येईल. या सूफ

पंथात मोठमोठे साधू होऊन गेले, वेदा ती होऊन गेले, ॄ वादाकडे याच त व ान थो याफार
अंशी झुकते.
िशया लोकांच्या मते, सुनी लोक जे कुराण वाचतात त्यात त्यांनी अनेक ू
भेसळ केली अस यामुळे मूळ सत्य कुराण ते न हे ;
के याचा आ ेप िशयांवर करतात.

घुसडन
ू

उलट सुनी लोकह , मूळ कुराणात भेसळ

हणजे िशयांच कुराण ःवतंऽ, सुनीस ते अमा य; सुनींच

ःवतंऽ, िशयांस ते अमा य. दसरा
अत्यंत
ु

वरोधाचा ू

पैगंबरपणाचा. सुनींच्या मते

मुसलमानी धमाच अप रहाय आ ण मु यातील मु य ल ण हच क , महं मद पैगंबर हे च
शेवटचे सवौे

िन प रपूण पैगंबर! त्यांनी सांिगतले या कुराणाबाहे र दसरा
पैगंबर नाह . पण
ु

िशया लोक हजरत अ लीलाह
पैगंबराहन
ू अ लीस ौे
मूलभूत

वरोधांमुळेच

महं मदासमान पैगंबर मानतात. काह

पंथ तर महं मद

आ ण काह तर दे वमयच समजतात. िशया िन सुनी हे या अत्यंत
एकमेकांस

ÔकाफरÕ

मानतात.

सुनींच्या

मोठमो या

आचायाच्या

मताूमाणे िशया हे मुसलमानच न हे त. तोच अहे र िशयाह सुनीस अ पतात.

१६.१२ महं मद पैगब
ं रानंतरचे मुसलमानी पैगब
ं र
वाःत वक पाहता Ôमा यानंतर कोणताह

पैगंबर येणार नाह , मा या पूव

अॄाहाम,

मोझेस, जीजस ूभृती अनेक पैगंबर - ई रदत
ू - आले पण त्यांनी दे वाचा समम संदेश

मनुंयास दला नाह आ ण त्यांच्या अनुयायांना त्यांनी दले ते संदेशह यथावत ्न संम हता

त्यांत भेसळ क न बायबल ूभृती धममंथ बन वले. यासाठ समम िन सत्य संदेश दे ऊन
दे वाने मला धाडल. आता पु हा पैगंबर
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असे महं मद पैगंबराने वारं वार सांिगतल असता आ ण जो महं मदावाचून दसरा
पैगंबर मानील
ु
तो मुसलमन नसून महापापी होय अशी मुसलमानांतील शेकडो धमपंथांची ूित ा असता,
Ôमहं मदानंतरचे

मुसलमानी

पैगंबरÕ

ह वा य

वदतो

वःतु ःथती अशी आहे क , ःवत:स मुसलमान
पैगंबर झाले असे मानतात.

याघाताच

समजल

पा हजे.

परं तु

हण वणा या अनेक पंथांत महं मदानंतरह

या पु षांनी महं मदानंतरह आपण पैगंबर अस याचा, दे वाने

धाडलेले ई रदत
ू अस याचा, अिधकार सांिगतला त्यांपैक काह ंची मा हती दाख यासाठ खाली

दे त आहोत-

मोिसलेमा - हा महं मद पैगंबराचा समकालीन. अरबांच्या एका जमातीत ूमुख. त्या
जमातीच्या वतीने महं मदास भेटावयास गेला िन मुसलमानी धम ःवीकारता झाला. पण पुढे
आपणह ई रदत
ू आहो, पैगंबर आहो अशी
कारण पैगंबर कोणचा खर ह ठर व यास

भ वंयावाचून

कोणचह

ूत्य

वा

ाह त्याने फर वली. त्यालाह अनुयायी िमळाले.
याच्या त्याच्या तसे हटातटाने सांग यावाचून वा

मापन म

पैगंबरासारखी हा मोिसलेलमाह अरबी प

ूमाण

िमळणच

पुढे

महं मद

रचू लागला िन दे व ते मला ःफुर वतो असे ूितपाद ू

लागला, महं मद पैगंबर फार िचडले. त्याला Ôलुच्चाÕ ÔतोतयाÕ

वाढू

अश य!

हणाले पण त्याचेह अनुयायी

लाग यामुळे महं मद पैगंबराच्या मृत्यूपयत त्याच काह

महं मदाच्या मृत्यूनंतर अबुबकरच्या राजवट त

वाकड झाले नाह . पुढे

ा दोन पैगंबरात खरा कोण याचा िनणय

लागला. कोणत्या कसोट ने? दे वाने काह खूण धाडली

हणून न हे , त वांच्या तुलनेने न हे ,

कोणाच्याह बौ क, आ त्मक वा ता कक को टबमाने न हे तर िन वळ लाठ बमाने! लढाईत
मुसलमानांनी मोिसलेमाच्या दहा हजार सै याची क ल केली िन मोिसलेमा ठार मारला गेला,
हणून तो खोटा पैगंबर ठरला आ ण लाठ बळकट तो खरा!
अल आःवाद - आणखी एका अरब जमातीचा हा मु य. महं मदाचा समकालीन . पूव
मुसलमानी

धम

ःवीकारला,

पण

पुढे

आपणह

पैगंबर

हाव,

अशी

महं मदाूमाणेच दोन दे वदत
ू ई र संदेश मला दे तात असे त्याने ूिस ल.

आकां ा

ध न

ा पु षाने नाना

ूकारचे आ यकारक चमत्कारह कर यास आरं िभल. ते पाहन
ू हाच खरा पैगंबर असे वाटणारे
हजारो लोक महं मदास सोडन
ू

ाचे उनयायी झाले. जीं काह आ यकारक कृ त्य महं मद पैगंबर

कर ल. त्यां◌ास Ôदै वी चमत्कारÕ

हणून जे मुसलमान

आ यकारक कृ त्य हा अल आःवाद जे हा क
करतो

हणत, तींच तशीं िन त्याहन
ू

लागला ते हा तो माऽ ÔजादÕू , ÔहातचलाखीÕ

हणून तुच्छवीत; उलट अल आःवादचे अनुयायी महं मदाच्या काह चमत्कृ ती कोणी

सांिगत या क त्यास ÔजादÕू , Ôलुच्चेिगर Õ

हणून महं मदावरह आरोप कर त आ ण आप या

पैगंबराने काह चमत्कृ ती तशाच जर के या तर त्यांना माऽ ख या पैगंबरपणाच्या दै वी िस

िन खुणा असे गौरवीत. हा गडबडगुंडा पैगंबराच्या ूकारणी पूव पासून आतापयत सारखा चालू
आहे . पुढे अल आःवाद फारच ूबळला. महं मदाच्या सुभेदाराला िन त्याच्या मुलाला ठार
मा न त्याच्या बायकोशीच त्याने ल न केले.
बापालाह अल ्आःवादाने ठार केले होते. त्याचा सूड

ाच बाईच्या या नव याूमाणेच ितच्या
हणून ितच्याशी अल आःवादाने ल न

लाव यानंतर ितने एका राऽी महं मदाच्या वतीने मारे कर महालात गुपचूप आण वले आ ण या
आप या न या नव याचा गळा घोटला. अल ्आःवाद मोठमो याने बैलासार या डरका
या फोडू
ु
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लागला. मारे कर घावावर घाव घालू लागले. तो त्या पैगंबराचे पाहारे कर दारावर ठोठावून
साहा यास धावले असे पाहताच त्या बाईने आतून सांिगतल, Ôचूप रहा! पैगंबर अल आःवाद
ाच्या अंगात दे व संचारला आहे , याःतव ते हंु कारत आहे त!Õ पैगंबराच्या बायकोचेच ते श द,

ती आ ा,

हणून पाहारे कर दबले. ितकडे महालात त्या बाईने आधी त्या नव याच िशर

कापवून Ôअल ्आःवाद पैगंबर तो ठार झाला!Õ

हणून गजत महमदाच्या सै यास आत घेतल

आ ण मुसलमानांच्या हाती सारा ूदे श पडला.

मारे क यांच्या सु याने काय ते ठर वल!
तोलीहा -

ानेह ई रदत
ू

याची लाठ बळकट तो पैगंबर!

हणून ःवत:स

हणवून घेतल.

ी परतु पैगंबर ण

पैगंबर ण सेजाज - ह

हणजे खरा पैगंबर कोण ह पु हा एकदा

हणून ू यात झाली; हजारो अनुयायी ितला

िमळाले. वर दले या मोिसलेमा पैगंबराशी ितने ल न केले; पण थो या दवसात पु हा ःवतंऽ
होऊन ःवत:च्या पैगंबर णपदास उपभोगू लागली. पण ितचा पंथ पुढे नामशेष झाला.
हा कम बन हाशम, अथात ्बुरखेवाला - हाह ःवत:स महं मदानंतरचा पैगंबर

हणवी. तो

सोनेर झ यात आपदामःतक झाकलेला असे, कारण त्याच ई र तेज मनुंयास पाहवणार
नाह असे त्याचे अनुयायी
कु पपण झाक यासाठ

हणत. त्याचे शऽू

हणत - तो आपला एक डोळा लढाईत आलेल

ाने अनेक चमत्कृ ती करा या! एकदा त्याने एका

ह ढ ग कर !

ू
व हर तून चंि वर काढन
अनेक राऽी ूकाशत ठे वला असे त्याचे अनुयायी

हणतात.

ते हापासून त्यास चंििनमाता ह अलौ कक पदवी िमळाली. इतकच न हे , तर दे वाचा अवतार
हणूनच त्याची पूजा चालू झाली. दे व मनुंयास अवतरतो ह आपल मत तो कुराणातील
वा याव नह

ःथापी. मुसलमानीं सु नी खिलफांशी याने तुंबळ यु

आपल मेलेले सैिनक तो पुन

जीव वतो ह ू याित झाली. त्याने घो षल क , तो अ ँय

होऊन पु हा अवतरणार. त्याूमाणे एका

अ ँय झाला! सु नी मुसलमान

केलीं आ ण त्यामुळे

क

यात मुसलमानी सै याने वे ढल असता तो

हणतात त्याने शेवटच्या हा यात आगीत गु पणे उड टाकून

ःवत:ची राख क न घेतली. परं तु हजारो अनुयायांचा व ास क , चंििनमाता दे वावतार हा कम
पैगंबर अ ँयच झाला. त्याच्या अनुयायांचा फार मोठा पंथ Ô ेतांबर Õ
जामावालेÕ नावाने चालू रा हला. मुसलमानी खिलफाच्या

ा अथाच्या Ôसफेत

वजाचा काळा रं ग

हणून हे पांढरा

वेष कर त. आपला चंििनमाता पैगंबर पु हा अवता न सार पृ वी त्यांस अ पणार हा त्यांचा
व ास!
बाबेक

करमाितयन,

इशमेिलयन,

बाब

-

ूभृती

अनेक

पंथांचे

ःथापक

आण

महं मदानंतरचे मुसलमानांतन
ू उत्प न झालेले पैगंबर कती तर होत आलेले आहे त. बहधा
दर
ु

प नास वषात एक तर कोणी मुसलमान ःवत:स पैगंबर
जुळेल अशा अथाने कुराणाचे संदभ िन
आहे

हण वणारा, ःवत:च्या पैगंबर स

ोक वश दणारा कंवा नव कुराण दे वाने मला धाडल

हणून सांगणारा, आज हजारो लोक

याच्यामागे लागले आहे त असा पु ष िनघतोच

िनघतो. मुसलमानांच्या इितहासातील महं मद पैगंबराच्या कालापासून हा बम सारखा आजपयत
चालू आहे . वर

दले या बाबी, करमाितयन आ ण इशमेिलयन यांनी तर

मुसलमानेतरांचा केला नाह इतका मुसलमानांचाच
के या. हसन सबाह

भ ना दक

े ष केला, हजारो मुसलमानांच्या क ली

ाच्या हाताखाली मानून त्याच्या श दासरशी हत्या कर याचा एक
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धमसंूदायच ूचल वला. या हसनच्या नावाव न ि◌अं लशम ये assassin हणजे हत्यार हा
श द आला आहे . बाब
दे व नाह

ा पैगंबराने महं मद पैगंबर वषयीचा मंऽच ःवत:स लावून Ôदे वावाचून

आ ण बाब हाच दे वाचा ूे षत पैगंबर आहे !Õ अशी घोषणा िनमाजाच्या वेळ

हण याचा ूघात पाडला.

ा वर दले या सुनी, िशया, बहाबी ूभृती नाना पंथोपपंथांची गुंतागुंत िन ल ठाल ठ
हं द मुसलमानांच्या इितहासातह आरं भापासून चालू आहे .

१६.१३ एक अगद ताजे पैगब
ं र!
अगद

या प नास वषातील ताजे उदाहरण

हणजे पंजाबातील का दयानी पंथाच्या

मुसलमानांच होय. हजरत अबदल
ु िमझा का दयानी या पु षास आपण महं मदानंतरचे अ ली

अकबर, पैगंबर आहोत असा सा ात्कार झाला. आप यापूव जे अनेक पैगंबर झाले, त्यांतच
ांनी जीजस, महं मदाबरोबर रामकृ ंणाद

हं द ू अवतारांचीह गणना केली. वेद हाह ई रूणीत

मंथ मानला - जसा कुराण. पण पूव च्या सव पैगब
ं रांच्या आ ण धममंथांच्या
झाले नाह

ारे काय पुरते

हणून ई राने िमझा अबदल
ु का दयानी हा सग यांहू न शेवटचा - िन

ःवत:स मुसलमान

हणूनच ते

हण वतात - प रपूण पैगंबर धाडला अशी त्यांची िन ा आहे . परं तु इतर

सारे मुसलमान त्यांस ÔकाफरÕ मानतात. काबूलकडे मागे त्यांच्या ूचारकास दगडांनी ठे चून
मार याची िश ा झाली होती.

१६.१४ समारोप
वर ल सव उपपंथांची मते मुसलमानांच्याच श दांत, त्यात खरे खोटे वा बरे वाईट कोणते
त्याचा मुळ च खल न करता जी दली आहे त त्याव न ÔकुराणÕ हा यच्चयावत ् मुसलमानांचा

अन य धममंथ आहे , ते सारे एकच ई रूद

पुःतक मानतात हा लोकॅम कती अत य,

िनमूल िन पोकळ आहे हे उघड होते.
कुराण श दश: तर एक नाह च; अथश: त्याचा िनरिनराळा अत्यंत परःपर व

अथ

लावणारे सातशे पंथ मुसलमानी धमशा ीय मोजून दे तात. हा ूत्येक पंथ कुराणाचा आपलाच
ÔकाफरÕ, Ôधमबा Õ,
खरा ई र संदेश मानून इतर झाडन
ू सा या मुसलमानी पंथांसह बहधा
ु
ÔपाखंडÕ असे शापून ते नरकात पडतील असे बळपूवक ूित ा पतात!

हणजे वाःत वक पाहता

कुराण कमीत कमी सातश आहे त; एक न हे !

१६.१५ खता वयन पंथ
एकाच कुराणाचे अत्यंत

व

असे

पाहावयाचा असला, तर अ दल
ु खताव

कुराणाचा अथ श दश: न घेता ला

विभ न अथ लाव याच्या परं परे चा कळस जर
ा मुसलमानी आचा याचा पंथ पाहावा.

णकपणेह कुठे कुठे घेण यो य. तसा अथ लावता त्याचा

खरा ई र संदेश जो िमळतो तो हा क , ःवग

हणून जो कुराणात दे वाने सांिगतला तो

हणजे या लोक चीच यच्चावत ्सुख िन उपभोग; नरक
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ाच्या मते

हणजे द:ु ख िन रोग, ूलयाची गो
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खोट . जग ह असेच चालणार. याःतव, Ôम ं मांसं च मीनं च मुिामैथुनमेव चÕ
उपभोगण हाच धम होय.

या

ांस ्यथेच्छ

या इहलोक द:ु ख दे णा या उपास-तापास ूभृती गो ी तोच

अधम (Sale’s Koran Intoduction Page १३६). Ô दवसातून प नास वेळा िनमाज पढला
पा हजे. पाच वेळांनी काय होणार!Õ असा ÔकरमातीÕ पंथ

या कुराणाचा अत्यंत कमठ अथ

लावतातच त्याच कुराणाचा Ôखत वयनÕ हा अथ लावतात!!
पु षबु

िन तक अूित , अ ःथर, याःतव कोणचा तर

तकातीत, दे वद

धममंथ परमूमाण मानणच यु

असे

एक अपौ षेय, उन लं य,

हणणा यांनी कुराणाची गतह

वेदासारखीच, बायबलासारखीच कशी झाली ते लेखाव न िच ी आणाव. मंथ जर एक ÔकुराणÕ
हाच ठर वला, तो ऽकालाबािधत िन अनुलं य मानला, अितकच न हे , तर तो धममंथ तसा न
मानणा यांच्या बोकांड , को टबमाने काम न भागल तर र बंबाळ लाठ बमाने बस वला तर
दे खल त्या कुराणाचा अथ लाव याच्या कामी पु हा पु षबु वाचून दसर
कोणचह साधन
ु

मनुंयपाशी नस यामुळे त्या एका कुराणमंथाचीं सातश कुराण
होणारच! कोणत्याह मंथास ई रूद

हावयाचीं तीं होतातच,

मानल क मनुंयाच्या ूगतीच्या िन व ानाच्या पायात

बे या ठोकून धमाधता िन धम माद मोकाट सुटलाच

हणून समजाव!

यापे ा ह कुराण, पुराण, वेद, अवेःता, बायबल, टालमद ूभृती सारे मंथ मनुंयकृ त,
त्या त्या प र ःथतीतील

ान िन अ ान यांह संप ृ , पण लोक हतबु ने ूचल वलेले िन

हणूनच आदराह मानून आपण सा यांनी ते अ यासावे; ूत्य
अत य ठरते, अ हतकारक ठरते, ते त्यागाव. त य िन

ूयोगांती जे त्यात आज

हत ते सा यांनी सामाईक मानवी

संप ी समजून ःवीकारावे हे च इ तर, त यतर, हततर होय - न हे काय?
- ( कल ःकर, जुलै-ऑगःट - १९३५)

***
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१७ मुसलमानी धमातील समतेचा टभा
त्याला जो धम ूय त्याने तो आचरावा,

यास जो धममंथ ई र य वा प वऽ वाटे ल

त्याने तो मानावा. इतरांनीह तो यथाूमाण आदरावा. ह सार िश ाचाराचीं सुभा षते तंतोतंत
पाळ यास िनदान हं द ू तर के हाह अनमान करणार नाह .
Ôयेऽ य यदे वताभ ा यज ते ौ या वत:।
तेऽ प मामेित कौ तेय यज त्य वधीपूवकम ्Õ
ह िशकवण हं दंच्ू या अत्यंत थोर अशा भगव गीतेसार या मंथातच दलेली!

१७.१ गौबांचा पूवप
परं तु जे हा कोणी मु ःलम वा अ य अ हं द ू धम य आपण होऊनच धमाच्या तुलनेचा ू

काढ ल, इतकच न हे तर हं दधम
वषमतेने ओतूोत भरलेला असून आमचा मु ःलम धम
ु
त्या माणसा-माणसांत मान या जाणा या वषमतेपासून अगद अिल

आहे . आमच्या दे वाचीं

लेकर; समतेच िन वचारःवातं याच, दयेच िन परधम स हंणुतेच अमृत हव असेल तर
हं दधमास
ू

ा

झडका न आमच्या मुसलमानी धमात या! अशीं ूकट (जाह र) आमंऽण िन

आ हान दे ऊ लागले, तर अशा वेळ त्या आ ेपांना न खोडता, त्या आ हानास न ःवीकारता
Ôरामाय ःव ःत रावणाय ःव ःतÕ अशी गुळमुळ त वृ ी ध न ःवःथ बसणे

हणजेह

िश ाचाराचा भंग करणेच होय, िन वळ नेभळे पणा होय. डॉ. आंबेडकरा दक काह

अःपृँय

धमातराच्या गो ी बोलताच गौबा ूभृती मुसलमानांनी मुसलमानी धमाचा वर ल ूकारचा
उदोउदो िन हं दधमाची
िनंदा ूत्य पणे िन प यायाने आरं िभली आहे . धमतुलनेचा ू
ु

मूळ

त्यांनी काढला; त्यांचे आ ेप िनभय संयमाने ऐकले. तसेच त्या ू ांची आ ह दे त असलेलीं

उ रह आता त्यं◌ं◌ानी ऐकून घेण भाग आहे .
मुसलमानी धमात त वत:

कंवा

यवहारात : सव माणसे समसमान लेखलेलीं आहे त.

त्यात धािमक उच्चनीचता वा ज मजात जातीौे ता मुळ च नाह ह ूौढ एक िन वळ थाप
आहे ह उघडक स आण यासाठ

मुसलमानी धममतातील िन

यवहारातील, गौबासार या

प पाती मु ःलम धमूचारकांसह नाकारता येऊ नयेत अशी थोड ं उदाहरण वानगी
खाली दे त आहोत. त्याव न ह ःप

होईल क

हणून

मुसलमानी धमत वांत िन धम यवहारात

नुसती वषमता आहे इतकच न हे तर ती काह ू ी अत्यंत अस हंणू िन आततायी वषमता
आहे . श य वाट यास गौबांनी ह ं उदाहरण नाकारावीं!

१७.२ वषमतेचा मुळारं भ
(१) मुसलमानी धमाच्या मूळ ूित ेम येच जगाचे एकदम दोन तुकडे केलेले आहे त.
महं मदसाहे बांना शेवटचा पूण िन खराखुरा पैगंबर मानणारे तेवढे मुसलमान िन बाक ची शंभर
कोट मनुंयजात काफर. जो मुसलमान तोच ःवगात जाणार, काफर तो िचरं तन नरकात!
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हणजे महं मद साहे बांना पैगंबर मानण हा माणुसक चा प हला गुण! सदाचार, परोपकारता
ूभृती सव गुण द ु यम!! जे महं मदांना पैगंबर मानणार नाह त ते अनंत काळ नरकात पचत
राहणार!

हणजे बु , कॉ

विस , मुनल

यास,

युिशअस, िचनी, जपानी, संतमहं त, जीजस, सारे

भःती संत,

ाने र, तुकाराम, रामानुज, चोखा रो हदास, चैत य, नानक, सारे

रा भ , लोकसेवक, सारे जगातील यच्चयावत ् थोर पु ष िन कोट कोट सवगत िन व मान

माणस - त्यांनी महं मद पैगंबर हाच काय तो खरा िन शेवटचा ईशूे षत मानला नाह या
एकाच अपराधासाठ नरकात पच यासच काय ते यो य!!! ह िशकवण
ूित ा आहे तो धम केव या

या धमाची प हलीच

भयंकर वषमतेचा पुरःकार असला पा हजे ह काय सांगावयास

पा हजे! Ôनीचातील नीच असला तर महं मद साहे बांना जो पैगंबर मानील तो मुसलमान मनुंय
हा साधूतील साधू अशा काफराहन
ू ौे

आहे ! दे वास ूयतर आहे !Õ असे कुराणाच्या पानोपानी

उ घोषणारा धम हा सव माणसे समान मानणारा धम आहे काय

कंवा माणसां माणसांत

भयंकर िन असमथनीय अशा धम मादाची वषमता फैलावणारा आहे ? जो सुखेनैव अनुसरावा.
पण दस
ु या धमास Ô वषमतेचा फैलाव करणाराÕ असे हणवीत आमचा मुसलमानी धम माऽ

सव माणस समान मानणा या वचार िन आचार यांच्या ःवातं याचा भो ा आहे Õ अशा थापा
मा

नयेत.

१७.३ समतेचा िन स हंणुतेचा अक!!!
(२) जे मुसलमान होऊन कुराणांतील ूत्येक वा य, मग ते बु च्या वा तकाच्या
कसोट स

कतीह

हणकस ठरो, ई र-वा यासमान अनु लंघनीय सत्य मानणार नाह त तीं

को यनुकोट माणस नरकातच पडणार - ते काफर.

ा मूळ त वातील वषमता जतक कठोर

आहे त्याहनह
मुसलमानी राजवट च्या अनुशासनांतील, त्यांच्या ःमृितिनबधमंथातील वषमता
ू
शतपट बूरता आहे . त्यांच्या अनेक मौलवींनीह

असा धमदं डक घालून, जे बाटले नाह त

त्यांच्या क ली उड व या. त्यांच्यावर मु ःलम रा यात एक वशेष ह नतेचा कर Ô जझीयाÕ
हणून बस वला. त्यांना घो यावर बसू दे ऊ नये, श

ठे वू दे ऊ नयेत, त्यांचे धमाचार

अधमाचार समजून बंद पाडावे, असे मुसलमानी धमाच जे
अफग णःथान, हं दःथान
, ःपेन ूभृती मुसलमानांनी पूव
ु
चालू होते,

यापायी शेकडो माननीय हतात्
यांचे र
ु

यावहा रक अनुशासन पिशया,

जंकले या सव दे शांम ये धडधड त
मुसलमानांनी सांडल, ते मुसलमानी

अनुशासन काय Ôसव माणस एकाच ई राची लेकर समजून त्यांस समसमान मानणारÕ होते?
महं मद गझनवी, अ लाउ न, औरं गजेब

ांच्या राजवट

मानवी समतेच्या आ ण परम

स हंणुतेचा अक च होत्या वाटते! समता तर सोडाच पण मु ःलमेतर माणसांना माणसासारख
जग याचीह

चोर

करणा या भयंकर

वषमतेच्या आ ण आततायी अस हंणुतेच्या पायी

सांडले या हं द ू र ाने मुसलमान राजवट चे हं द इितहासातील पान िन पान िभजून ओलिचंब

झालेले आहे ! तसेच ःपेनच, तसेच िस रयाच िन इराणच!
(३) आजह

मु ःलम धमूचारकांनी धमशा ाूमाणे मनुंयजातीचे तसेच एकदम दोन

तुकडे पाडलेले असून म ये
समम सावरकर वा मय - खंड ६

वषमतेची बूर िभंत पाताळापासून ःवगापयत उभारलेली आहे .
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मौलवी महं मद अ ली, शौकतअ ली यांसारखे अगद
ूचारकह धडधड त

हणतात, Ôगांधी

तोवर नीचातील नीच मु ःलमह

वाटणार.Õ

Ôपीअस सोपÕने धुतलेले मु ःलम

कतीह सच्छ ल असला तर तो जोवर काफर आहे

मला त्यांच्यापे ा ौे च वाटणार, अिधक ÔपाकÕ (शु )

१७.४ अंत:ःथ वषमता
(४) मनुंयजातीत मु ःलम िन काफर असे दोन िचरं तन भेद पाडणार ह

वषमताच

तेवढ मु ःलम धमशा ात बोकाळलेली आहे असे नसून मुसलमाना-मुसलमानांतह ÔसमताÕ वा
Ôस हंणुताÕ नांदत नाह . तशी समता धमबा

आहे ! उदाहरणाथ, पैगंबर महं मदसाहे ब

या

कुरे श जातीत ज मले ती जात बहते
ु क मुसलमानी पंथांच्या िन आचायाच्या मते ज मत: शु
वा ौे

वा वशेष माननीय जात मानली जात आहे . सुनी आचायातील दे खील बहते
ु क आचाय

याच मताचे! ह मत इतक धमानुकूल समजलेल आहे क मुसलमानांचा खिलफा (शंकराचाय
िन सॆाट) हा त्या कुरे श जातीतीलच असला पा हजे हा धमशा ाचा एक बहमतिस
ा तच
ु

झाला. इतर मु ःलम जातींत कतीह यो य पु ष असले तर खिलफा असा ज मजात उच्च
ठरले या महं मदासाहे बांच्या कुरे श जातीतीलच धममा ! यापायी मुसलमानांनी र ाचे सडे

सांडले. िशया पंथाचे मते अ लीसाहे बांचा वंश हा ज मजात उच्चवण य! खिलफा त्या पंथाचा
पा हजे! या वादापायीच करबेलात मुसलमानांनी मुसलमानांची भयंकर क ल केली. महं मदाचे
नातू महं मदाच्या अनुयायांनी हालहाल क न ठार मारले!

ूत्य

१७.५गुलामिगर ह मानवी समतेचेच ूदशन आहे काय?
(५) आ ण गुलामिगर ? मनुंयाला िन वळ पशूच समजणार गुलामिगर ह कुराणाूमाणे
धमबा

नाह . ःवत: महं मद पैगंबराचे घर आ ण त्यांच्या अनुयायांतील ूत्येक जण गुलाम

पाळ त असे. ते मुसलमानी धमाूमाणे पशू पाळ याइतकच सहजकृ त्य, वैधकृ त्य समजल जाई
ह गो

तर अगद िन ववाद आहे ना? इतकच न हे , तर मोठमो या लढायांत हजारो पाडाव

केले या शऽूंना मुसलमानांनी

ीपु ष बालबािलकांसु ा ÔगुलामÕ क न आपण बाजारात वांगी

वकतो तसे वकलेले आहे त! गुलाम

हणजे एक पशू. त्यांची मुले याची न हे त, तर ध याची.

घरच्या क बड ची पले वा गाईची वासर जशी ितच्यापासून िछनाऊन वाटे ल त्यास वकतात
तशी

ा गुलाम केले या माणसांची मुले मुसलमानी ध याला वकता येत. धनी मे यावर इतर

ÔवःतूंÕसारखी त्यांची वाटणी ध याच्या वारसं◌ात होई. गुलामाला कौटंु बक जीवन नाह ,

बायकोला नवरा ह नाते नाह , गर वा कवड ह ःवत:ची

हणून ठे वता येत नाह . अशी ह

मनुंयामनुंयांतील समनाताच न हे तर मनुंयाची माणुसक च िछनावून घेणार भयंकर ूथा
या मुसलमानी धमात वैध आहे िन लाखो मु ला, मौलवी, खिलफा, बादशहा, अमीर,
उमरावांनी आचरलेली आहे त्या मुसलमानी धमात समतेच रा य आहे असे

हणण उल या

काळजाच न हे काय? गुलामिगर बंद केली ती भःत्यांनी. मुसलमानांना ती बंद करणे भाग
पडल! पु हा भःती रा ांनीह बंद केली तीह मु यत: राजक य कारणपरं परे ने! कारण भ न
धमात ती धमबा

नाह . Slaves, obey your masters

समम सावरकर वा मय - खंड ६

हणून बायबलच सांगते!

१२६

जात्युच्छे दक िनबंध

१७.६ क टर अःपृँयता
(६) जी गो

त वाची आ ण अनुशासनाची, तीच चालू लोकर तीची. पठाणी मुसलमनांत

अमक जात उच्च िन अमक नीच हा भेद इतका तीो आहे क पठाणी मुसलमानांतील िभ न
जातींत बेट यवहार

ढ नाह त. इतरह अनेक मुसलमानी जातींची तीच गो

आहे . उच्च

जातीचे पठाणी मुसलमान अ य पंथीय ह न जातीच्या मुसलमानांस आपली बेट दे ण
समजतात. मुसलमानांत अःपृँयतादे खील

ढ बा

ढ आहे . बंगालम ये मुसलमानांत ःपृँय मुसलमन

िन अःपृँय मुसलमान हा भेद इत या क टरपणे मानला जातो क बंगालम ये मुसलमानांस
िमळाले या नोक या िन ूितिनधीत्व ःपृँय मुसलमन हे च लाटतात, अःपृँय मुसलमानांच्या
त डास पान पुसलीं जातात; याःतव अःपृँय मुसलमानांसाठ राखीव जागांची
अशी

वनंती अःपृँय मुसलमांनानी के याव न आज बंगाल मुसलमानी

यवःथा

हावी

वधीमंडळात वाद

चालू आहे .
(७) मुसलमानांच्या मिशद सु ा अनेक ःथळ

िनरिनरा या असतात. एका पंथाच्या

मिशद त दस
त्या दस
ु या पंथाच्या लोकांना म जाव असतो. कारण तो पंथ बहधा
ु या पंथालाह
ु
काफर

हणजे Ôदे वा, त्यांना नरकात धाडÕ

हणून ूाथना कर यास चुकत नाह . िशयांच्या

मिशद त हसन हसे
ु नच्या वंशातील दै वी इमामांच्या ूाथना होऊन सु नी मतांच्या खिलफांना

Ôखोटे Õ

हणून संबोध यात येत असता त्या मिशद त सु नी जाणार तर कसे? उलट त्याच

तीो धािमक मतभेदाने िशया हे सु नींच्या मिशद त पाऊल टाकण पाप मानणार! कारण पुढे
तेथे इमामांना िनषेधून खिलफांच्यावर ूभूची कृ पा असावी

हणून ूािथल जाणार!

या

मुसलमानी धमात एकमेकांची ूाथनामं दरे देखील एक होऊ शकत नाह त, त्यांनी Ôआमच्यांत
सवऽ समतेच रा य आहे . माणसांमाणसांत

वषमता आ ह

मुसलमान तेवढा एकमती, एकपंथी, एकजातीÕ

मानीत नाह , जातीभेद नाह ,

हणून शपथेवर सांगत फराव ह थापेबाजी

न हे तर काय? मिशद तर राहोतच परं तु सुनी ूभृती मुसलमानी पंथाची ÔकबरःथानÕसु ा
बहधा
िनरिनराळ ं असतात. सु नीच्या कबरःथानात िशयांच ूेत पुरल जात नाह , िशयांच्या
ु

कबरःतानात सु नीच ूेत पुरल जात नाह .

काह अःपृँय गृहःथांनी वतमनापऽांतून िन या यानांतून असा गवगवा जसा केला आहे
क ते हं दधमातू
नच समतेच्या िन सत्याच्या
ू

ीने धम शोध यास बाहे र पडले असून कुराण

अ यासीत आहे त त्यांनी हा तुलनात्मक अ यास अवँय करावा. तुलनेच्या द यास िभऊन

कोणाच्याह उपे ेवर वा दयेवर हं द ू धम िन हं द ू संःकृ ती जगू इ च्छत नाह . तुलनेत टकूनच
ती जगू इ च्छते. पण ती तुलना करताना खोट ं माप त्या अःपृँय बंधूंच्या हाती मु ला-मौलवी

न दे तील अशी त्यांनी सावधानता ठे वावी. गौबा ूभृती प पाती ूचारकांच्या म लीनाथीव नच
मुसलमानी धमाची क पना क

नये. त्यांनी िनदानप ी, मुसलमानी गृहःथांनीच केलेल

कुराणाच मराठ भाषांतर आहे ते सारे श दश: वाचाव. त्यानंतर Sale
भाषांतर

िन

वशेषत:

त्याची

वःतृत

िन

वशद

ूःतावना

ांचे कुराणाच इं लश

वाचावी.

नंतर

ज ःटस

अमीरअ लीसार या क टर मु ःलमानेच िल हलेला History of the Sarasins हा मुसलमानी
इितहास वाचावा. आ ण नंतर आ ह

कल ःकर मािसकाच्या जुलै िन ऑगःट सन १९३५ च्या

दोन अंकांत िल हलेला Ôमुसलमानांचे पंथोपपंथÕ हा िनबंध समी क
समम सावरकर वा मय - खंड ६

ववेचनाची

कशी
१२७
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असावी ह कळ यासाठ , अवँय वाचावा. इतके कमीत कमी वाच यावर मग शेवट ःवामी
दयानंदजींच्या Ôसत्याथूकाशातीलÕ Ôमु ःलम मतखंडनाद Õ उ रप
मुसलमानी धमात िन आचारात आ ण

वशेषत:

हं द

हणून वाचावे.

मुसलमानांत अमयाद

अःपृँयता िन अस हंणुता कती आहे ते त्यांना आपोआपच कळू न येईल.

हणून
वषमता,

- (केसर , द. १७-१-१९३६)

***
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१८ आमच्या ‘अःपृँय’ धमबंधूंना धो याची सूचना
आप या हं द ू समाजात जी अत्यंत अ या य आ ण आत्मघातक अशी अःपृँयतेची

पडलेली आहे ितचा नायनाट कर यासाठ आ ह

ढ

कती तत्परतेने झटत आहो ह Ôौ ानंदाÕच्या

वाचकांस तर सांगावयास नकोच. अःपृँयता जी िनघाली पा हजे ती मु यत: आमच्या सात
कोट धमबंधूंना िनंकारण पशूहू नह ÔअःपृँयÕ लेखण हा मनुंय जातीचाच न हे , तर आप या

ःवत:च्या आत् याचाह घोर अपमान करणे होय
आहे . अःपृँयतािनवारणाने आज आप या
प हजे. पण वेळूसंगी त्या
आ ह

ितच्या व

हणून िनघाली पा हजे असे आमच ःप

हं द ू समाजच

हत आहे ,

हणूनह

मत

ती िनघाली

ढ पासून हं द ू समाजाचा आंिशक लाभ जर होत असता, तर ह

इत याच ूबळपणे खटपट केली असती. कारण मा या अःपृँय

समजले या बंधूस जे हा मी, तो केवळ अम या जातीत उत्प न झाला

हणूनच ःपश कर त

नाह आ ण एखा ा कु यामांजरास ःपश करतो, ते हा मी मनुंयत्वा व

च एक अत्यंत ग

असा अपराध कर त असतो. केवळ आप म
नाह तर धमाचा कोणत्याह

ीने वचार केला तर ह त्या ूःतुतच्या अमानुष

करणे अश य आहे . एतदथ धमाची आ ा
धमाचे

ीने, माणुसक चे

हणून अःपृँयता काढण अवँय आहे . इतकच
हणून ती

ीने ते कत य आहे

ढ न

केली पा हजे.

ढ च समथन
यायाचे

ीने,

हणूनच अःपृँयतेच बंड आपण हं दंन
ू ी साफ

मोडन
ू टाकल पा हजे. त्यापासून आजच्या प र ःथतीत लाभालाभ काय आहे त हा ू

द ु यम

आहे . हा लाभालाभाचा ू च आप म होय आ ण अःपृँयतािनवारण हाच मु य आ ण िनरपे

धम होय.
परं तु

याूमाणे भगवंताची भ

करणे हा मु य धम असला तर ह

यास ती

उच्च

भावना भावता येत नसेल त्यास आपण िन:ौेयसाक रता िनंकाम बु ने नसल, तर िनदान
अ युदयाक रता, पुऽधनदारारो य दक ऐ हक सुखाच साधन
आपला मनुंयपणाचा केवळ

हणून तर ई रभ

यायासाठ आ ण आपला मनुंयपणाचा धम

कर

हणून

हणून अःपृँयता

त्या य समज याइतक कोणाकोणाची उदारमनःकता वशाल झाली नसली तर , धम

हणून

हणून तर अःपृँयतेची

असते;

नसल तर िनदान आप म
इतकच न हे तर

ढ न

कर ह सांगण इ

याय ं या आ ण नीित ं याह ते कत यच असते. शाळे त िशक याक रता

जात नसशील तर िनदान ूत्यह खड साखर दे त जाईन तीसाठ तर जा ह आपण मुलास
सांगतो. ते अशा बु ने असते क , ूथम खड साखरे साठ शाळे त तो गेला तर हळू हळू त्यास
िश णाची
रहःय

ची लागत तो पुढे िश णासाठ शाळे त जाऊ लागेल. तीच ःथती धमाची उदार

या हं द ू समाजाच्या असं य अनुयायांतून लु

ढ च धम

होऊन अ या य आ ण आत्मघातक

हणून समज या जात आहे त, त्या समुदायाची आहे .

या य

हणून अःपृँयता

त्यागावी ह तुला पटत नसेल, तर ते तुला पटे तो थांब यास आता वेळ नस याने
ढ ने रा पु षाचा ूाण कासावीस होऊ पाहात अस याने िततका
होणार आहे .

हणून िनदान ह

ढ आत्मघातक आहे

ा अमानुष

वलंबदे खील आता अस

हणून तर तू सोड असे अनेक वेळा

सांगाव लागते आ ण ते सांगण अगद अप रहायच न हे , तर अशा ूसंगी एक प वऽ कत यच
असते. हे कत य करताना वारं वार िस
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छळाने ऽासून परधम यांच्या गोटात िशर याच्या ःवाभा वक परं तु अत्यंत िनं

मोहास बळ

पडतात आ ण त्यामुळे आमच्या हं द ू समाजाच्या सं याबळाची आ ण गुणबळाची भयंकर हानी
होते. धमशा ास अःपृँयता ह

धमशा ात आप म

णभर गृह त घेतल तर दे खील त्याच

संमत आहे असे

हणून ूकरण सांिगतल अस याने आ ण त्या ूकरणात काह ूसंगी

Ôरा ा व लवे ःपृ ाःपृष न

व तेÕ अशा अनेक ःप

अस याने, धमशा ाच्या नसेल तर आप मशा

आ ण िनणायक आ ा सांिगतले या
हणूनह

आ ेूमाणे

अःपँयतेची

ढ

त्यािगण ह कत य ठरत आहे असे सापे त: द ु यम ूतीचे को टबम करावे लागतात. अशा
को टबमाने ूथमत: हं दरा
ु तारणास अवँय

लो◌ेक अःपृँयतािनवारणारस उ ु
मुरलेले ते अःपृँयतेचे द ु

हणून, धम नाह तर आप म

हणून, शेकडो

होतात आ ण त्याूमाणे एकदा त्यांचे

प यान ् प या

संःकार उलट सवयीने पुसट होत जातात आ ण अःपृँयां वषयी जे

मूखपणाचे पूवमह झालेले असतात ते अःपृँयांच्या संगतीने, अिधक

वचाराने आ ण

सवयीसवयीने खोटे आहे त ह त्यांचे त्यांच्याच ल ात येऊन ते अ पावधीत आप म
न हे तर धम
माणुसक

हणून, लाभकारक

हणूनच न हे तर

हणून अःपृँयतेच्या

या य

हणूनच

हणून, उपकाराकरता न हे तर

ढ चा मन:पूवक िध कार क

लागतात. अःपृँय जातीस

हणणदे खील जवावर येऊन त्यांसÕपूवाःपृँयÕ- आ ण तह मो या क ाने -

अःपृँय
लागतात.

हा

अनुभव

आ हांस

शेकडो

धमशा ींपासून तो अ ानी आ ण

ठकाणी,

अगद

ूामा णक

हणूनच त्या शा ाहनह
अिधक
ू

पण

हणू

पुराण ूय

यंध अशा गावंढळ

शेतक यापयत अनेक समयी आला आहे .
ह

ववरण

कर याचा

मु य

उ ेश

अःपृँयतािनवारणापासून अमुक लाभ आहे त
नसेल पण आप मात तर

हा

आहे

क

Ôौ ानंदÕ

पऽात

जे हा

हणून ते करा, धमशा ात तु हांस सापडत

तु हांस आधार सापडतात

स न य करा असे सांग यात येत असते हे मम वशद

हणून तु ह

अःपृँय बांधवास

हाव हा होय. ौ ानंदचे लेख नेहमी

समम न वाचणा या कोणा कोणा ूामा णक मनुंयाचा मधूनच काह छे दक ( या रमाफ) कंवा
वा य वाचून ॅांत समज हो याचा संभव अस याने ह ःप पणे आ ण वारं वार सांगण भाग
आहे क , ूःतुतची अःपृँयतेची

ढ ह अत्यंत अ या य आ ण

िनदालन केले पा हजे. इतर सव कारणे
वर उ ले खले या आ ण
असे वाटते क

हणूनच ितच आ ह

ह ं द ु यम होत, हच आमच अबािधत मत आहे .

यावहा रक अशा दो ह ह

हं दंन
ू ी

ीने वचार केला असता आ हांस

जर आमच्या तथाकिथत (so called) अःपृँय धमबंधूंना िनबधाूमाणेच

(काय ाूमाणेच) ूा

झालेले अिधकारह

उपभोगू दे यास यापुढेह बजाव यासाठ अगद च

अप रहाय तेथे तथाकिथत अःपृँयांनी सामसत्यामहह के यास त्यात त्यांच्याकडे काह ह दोष
दे ता येणार नाह . अथातच मन:ूवतनाचे आ ण ःपृँयांचे मन वळवून ते नैबिधक अिधकार
पदरात पाडन
ू घे याचे सव गोड गुलाबीचे उपाय थक यानंतरच िन पाय
केले जावे. अनेक

ठकाणी ःपृँय लोकांस

सावजिनक ूसंगी तर
ःवानुभवाव
आमची िन

यायत: आ ण

त्या य मानण ह अवँय आहे ह

यवहारात: आज अःपृँयता

गो

न सांगू शकतो आ ण अशा बंधूूेमानेच बहुतेक
ती आहे . परं तु
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हणून असे सत्यामह

पट वता येते, ह आ ह
ठकाणी तो ू

सुटेल ह

विचत ्ूसंगी तो तसा न सुटला तर आप या नैबिधक
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अिधकाराचे संर णाथ आमच्या अःपृँय बंधूंना सत्यामह-साम सत्यामह-कर याच भागच पडे ल
हह आ ह जाणून आहो. सत्यामह ह िनत्य धोरण नाह , पण
ूसंगी अवलं ब याचा तो एक कडू

विश

आ ण अपवादभूत

पण अप रहाय असा अंितम नैिम क उपाय आहे .

सावजिनक शाळा, पाणवठे , नळ, नगरसंःथा,

ज हामंडळ,

वधीमंडळे , सभा इत्याद

सव

सावजिनक ःथळ - वशेषत: जथे मुसलमाना दक अ हं द ू ःपृँय समजले जातात ितथे आ ण

त्यांच्यापुढे एक पाऊल तर - आमच्या तथाकिथत अःपृँय बंधूंना आमच्या ःपृँय बंधूंनी येऊ
दलच पा हजे. तो त्यांचा

या य अिधकार आहे ; तो त्यांचा नैबिधक अिधकार आहे . याःतवच

डॉ. आंबडे कर यांची महाडच्या सत्यामहाची चळवळ - ह आ हांस दोषाह वाटत नाह ह आ ह
ःप पणे घो षत क

इ च्छतो. कारण महाडच्या ूकरणी

झाले या आहे त क

या त यावर मुसलमान लोकह पाणी

ा गो ी अगद

ःप पणे िस

पतात आ ण आपली भांड ह

धुतात, त्या त यावर पा याच्या दिभ
तेच्या दवसांतह आप या ÔअःपृँयÕ हं दबं
ु
ू धूंना पाणी

प याचा म जाव कर यात आला. इतकच न हे तर त्यांनी शांतपणे त्या त यावर येऊन

पाणी प यास नगरसंःथेच्या आ ेूमाणेच आरं भ केला असता महाडच्या शेकडो ःपृँय हं दंन
ू ी

त्यांस मारहाण केली. ÔअःपृँयÕ दे वळात िशरणार अशा भुमकेने ह गो
सवःवी

झाली ह

हणण

त्या त याची शु
व सनीय होऊ शकत नाह . कारण, नाह तर गोमूऽ िशंपडन
ू

कर यात आली नसती. आप या धमाच्या, र ाच्या, बीजाच्या हं द ू मनुंयाचे ःपशाने पाणी
बाटते आ ण ते पशूच मूऽ िशंपडल क शु

होते!

ा अत्यंत

मनुंयःपशज य ॅ तेची भावना अिधक िध कारणीय आहे

ितरःकरणीय ूकारात ती

कंवा ती पशूच्या मूऽाने शु

कर याची भावना अिधक िध कारणीय आहे ह सांगण कठ ण आहे ! अशा र तीने नगरसंःथा
आ ण वधीमंडळ

ा दो ह ह राजसंःथांनी जे नैबिधक अिधकार अःपृँयांस दलेले होते, ते

बजा व याची अनु ा श य त्या त्या सामोपचाराने िमळ याची पराका ा केली असताह
महाडच्या लोकांनी ती बंधूूेमाने

या

दली नाह , आ ण मुसलमान त यावर पाणी पीत असता

हं दंन
ू ा म जाव क न आप या हं दत्ु वास कलंक लावला, त्या महाडास जाऊन त्या त यावर

सामसत्यामहाने अःपृँयांस पाणी
हं दमाऽाच
कत य आहे . जर
ू

पऊ दे याचा य

ात काह

करणे ह अःपृँयांचच न हे तर सव

अितरे क होत असेल तर तो डॉ. आंबेडकरांच्या

सत्यामहमंडळाकडन
ू नसून तो महाडच्या धम वमूढ ःपृँयांकडन
ू होय आ ण हा अितरे क जर
टाळावयाचा असेल तर डॉ. आंबेडकरांच्या मंडळास Ôजाऊ

ा होÕ

हणून सांिगत याने तो

टाळता येणार नाह . आमची आमच्या महाडच्या हं दबं
ू धूंस ूेमामहाची वनंती आहे क , त्यांनी

अजून तर सावध होऊन द:ु खद ूसंग टाळावा आ ण तो टाळण कती सोप आहे ! जर एक पऽ
सव समाजाचे वतीने कंवा नगरसंःथेचे वतीने आमचे महाडकर हं दबं
ू धू आप या हं दधमाचे
ू
नावासाठ

त्यांचे जे काय अपमान झाले असतील ते

दाख वतील क ं

ापुढे

वस न ूिस

ा त यावर आमच्या ÔअःपृँयÕ बंधूंनी येऊन सुखाने पाणी

आपसांत सत्यामह कर याचा द:ु खद ूसंग आजच्या आज टळे ल.
त यावर पाणी

कर याचा उदारपणा
याव तर

हं दंन
ू ी तहाने या

हं दंस
ू

पऊ दे ऊ नये आ ण ती गंमत त्याच त यावर तेच पाणी पीत उ या

असले या मुसलमानाने आ ण

भःत्याने खो खो हसत बघावीं ह अत्यंत ला जरवाण

ँय

आता आमच्या महाडकर हं दंन
ू ी जगतास पु हा दाखवू नये अशी आमची उत्कट ूाथना आहे .

महाडकरांस एकमुखाने असे पऽ ूिस
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नच करता आल, तर त्यांनी िनदान इतक तर करावे
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क , जर आ ण जे हा हे आपले हं दबं
ू धू पाणी प यास दळबळास हत येतील तर आ ण ते हा

त्यास लवलेशह

वरोध न करता ते पाणी सुखेनैव पऊ

लोकांचा सव खटाटोप

ाव,

यथ जाऊन िशकार न सापडले या

फजीत पावतील. आ ण आपले हे अःपृँय, आपले

हणजे कलह ूय परधम य

याधाूमाणे ते परधम य शऽू

हं दधमाचे
बंधू ूेमाने
ू

जंकले जातील.

आप या या अःपृँय धमबंधूंच्या ःवार स आप या ःपृँय बंधूंनीं ःवत:च पराजय पावून
परा जत करावे. इं मजांपुढे आ ण मुसलमानी गुंडांपुढे पराजय पावू नये - काय धमािभमान
आ ण शौय असेल, ते ितथे दाखवाव!

ा आप याच ओठास आप याच दातांनी

कचकचून

चाव यात काय पु षाथ आहे !
याूमाणे आमच्या ÔःपृँयÕ धमबंधूंना आमची ह एक सूचना आहे त्याचूमाणे आमच्या
ÔअःपृँयÕ बंधूंसह एक धो याची सूचना दे ण आ हांस आमच कत य वाटत आहे . ती ह क
त्यांनी इतर हं दंन
ू ा Ôअःपृँयता काढा नाह तर आ ह बाटू Õ असा धमातराचा धाक घालू नये!
कारण असे नुसते

हणण दे खील त्यांच त्यांनाच अत्यंत लांछनाःपद आहे . अःपृँयता जो

काढणार त्याचा तेवढा हं दधमावर
अिधकार आहे आ ण ÔअःपृँयÕ तेवढा हं दध
ु
ु मावर आलेला
कोणी एक उप या आहे क काय? - क

दे ता येणा या जीण व ाहन
ू
अिधक

मह वाचा

वाटत

याला तो धम

कंवा बाजारात सवदा कर यासाठ
नाह ?

हं दध
ु माची

हं दइ
ु ितहासाची आ ण हं दव
ु ा मयाची, थोड यात

ह केवळ विस ासार या

हणजे एखा ाला वाटे ल ते हा फेकून

आण

आणले या भाजीपा याहून

हं दस
ु ंःकाराची,

हं दद
ु े शाची

हणजे हं दत्ु वाची ह आपली पूवा जत म ा

ानी ॄा णांनी कंवा ौीकृ ंणासार या गीतािं या

हषा दकासार या साॆा य चाल वले या वैँयांनी

आण

ऽयांनी कंवा

कंवा नामदे वतुकारामा दक व ण शूिांनी वा

शूिांनीच उपा जत केलेली नसून, ती िमळकत िमळवावयास चोखो महारा, रो हदास चांभार,
स जन कसायी इत्याद तु हां अःपृँय जातीचे अनेक पूवजह झटले आहे त.
र णाथ पूव

आ ण आताह

महाभारतातील एका अत्यंत उ
िं यापासून तो

ा हं दत्वाचे
ु

हजारो ÔअःपृँयÕ वीर रणांगणावर झुंजत आलेले आहे त.
वल अ यायास उपदे िशणा या

हं दत्वाच्या
ज रपट याचे र णाथ धारातीथ
ू

याधगीतेच्या त्या ÔअःपृँयÕ
लच्छांना मार त मार त

मरणा या िशदनाईक महारापयत लाखो अःपृँय संत, त ववे े आ ण वीर

ा

हं दत्वाच्या
ू

समाइक संप ीची उपाजना आ ण जोपासना कर यासाठ झटत आलेले आहे त.
गावाच्या वेशीवर आज अनेक सहॐक जागता पाहारा

हं दत्वाच्या
ू

या ÔअःपृँयÕ महारांनी दलेला आहे ते

सव महार हे आप या राजधानीचे ÔयेसकरÕ तुमचेच पूवज होते!

न हे , पूवजां वषयी बोलायच तर अनुलोम-ूितलोमा दक ववाहांनीच अःपृँया दक जातींची
उत्प ी बहश
ु : झालेली अस याने तुमचे पूवज आ ण

गो

ा चातुव या दकांचे पूवज एकच होते ह

िनदान त्या ऽैव णकांना तर नाकारता येणार नाह . कारण अःपृँयांच र

अंगात खेळत आहे आ ण ःपृँयांच अःपृँयांच्या, या

ःपृँयांच्या

वधानाच्या सत्याची सा

त्यांची

मनुःमृतीच दे त आहे . पंचमा दक वणाच्या उत्प ींची ह मीमांसा त्यांना मा य अशा त्याच
ःमृतीने सांिगतली आहे ! मग जर काह काळापूव आजच्या ःपृँयांचे आ ण अःपृँयांचे पूवज
बहश
ु : एकच होते तर अथातच ह
हं दंच
ु ीह

पतृपरं परागत ःवाय
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हं दत्वाची
म ा
ू

जतक

ःपृँयांची िततक च अःपृँय

संप ी आहे . ती तुमच्या आ ण आमच्या पूवजांनी ते एकऽ
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होते ते हा आ ण ते पुढे गावात या गावात ःपृँयाःपृँया दक वादांनी
समाइक ौमांनी िमळ वली आहे , समाइक शौयाने संर
िततकाच अःपृँयांचाह

वारसा आहे ! मग तु ह

वभ

ली आहे . तीवर

असे कस

जतका ःपृँयांचा

वचारता क , Ô ा

आमचा अिधकार आहे क नाह ? हं दधम
आमचा आहे क ं नाह ?Õ
ु
ा ू ात तु ह

झाले तर ह ,

तु हांसच नकळत ह गृह त धरता आहा क

हं दत्वावर
ू

हं दत्व
ह जशी काह
ु

एक या ःपृँयांचीच म ा आहे ! तु ह होऊन अिधकार असा सोडन
ू कसा दे ता? एखा ा रा याचे

दोन वारस असले आ ण जर त्या वारसांतील एका वारसाने दस
ु यास ह न ःथतीत ठे वल, तर

त्या दिलत वारसाने छलकाच्या ऽासास कंटाळू न त्या रा यासच सोडन
ू दे ण आ ण दस
ु याच्या

परशऽूच्या दाराशी तुकडे मोड त पडण ह ौेयःकर आ ण वीरवृ ीस शोभणार आहे का? त्या
वारसाने सांिगतल क
रा यातील आपल

तू रा याबाहे र चालता हो तर

न जाता, त्याला न जुमानता त्या

या य ःवािमत्व गाज वण ह ख या वीरवृ ीच ल ण आहे !

तथाकिथत अःपृँय बंधूहो, तु ह या हं दत्ु वाच्या सनातन आ ण पूवा जत साॆा यावर

आपला अिधकार सांगा - दारापुढ ल िभका यासारखे Ôिभ ा
दार Õ असे काप य ूदिशत क
ःपृँय बंधूंनी जर

ा, नाह तर चाललो दस
ु याच्या

नका. घराच्या ध यासारखे घरात बरोबर ने उभे रहा. तुमच्य

हटले, Ôतू ह न आहे स; ह

हं दत्ु वाच सांःकृ ितक महान ्रा य माझ

एक याच आहे , बाहे र जाÕ, तर त्यांनाच उलट सांगा ते एक या तु या बापाने संपा दल नाह !
त संपाद यास आ ण र

यास सहॐकामागून सहॐक माझेह पूवज झटत आलेले आहे त; मी

बाहे र जात नाह , मला बाहे र जा असे

हणणारा तू कोण?

ा आप या समाईक म ेचा

आजवर बहते
ु क उपभोग तू घेतलास; आता मी तो तुला तसा अ यायाने घेऊ दे णार नाह !

१८.१ हं द ू धम माझा आहे , तो सोड यास सांगणारा तू कोण?
असे उलट तु ह च ःपृँयांस

हटले पा हजे,

हं दधमात
राहू दे णारे
ु

कंवा न दे णारे हे

ःपृँय लोक काय ते अिधकार आहे त, अशी द रि भावना आमच्या अःपृँय बंधूंनी कधीह
क न घेऊ नये आ ण ती द रि भावना य
घर पाहतोÕ अशी अत्यंत िभकारड

करणार Ôआ हांस िशवा; नाह तर आ ह दसर
ु

आ ण नेभ या कुलकलंकासारखी वा य उच्चा न

आप याच पूवजांच्या घरास सोडन
ू त्यांच्या शऽूंसच पूवज समज याचा

नये. कारण हं दत्वावरचा
अिधकार सोडण
ू

याडपणा कधीह क

हणजे चोखामे याच्या दै वतास मुकणे होय; सजन

कसाई, रो हदास चांभार, रामानंदाने ःथा पलेले त्यांचे अनेक डोम, मांग इत्याद जातींतींल
संतिशंय

ा सवानी, अःपृँयांनो,

ा तुमच्या अगद ूत्य

पूवजांनी उपाजन केलेली म ा

तुमच्या हजारो
िभऽेपणाने सोडन
ू पळू न जाण होय. जे हं दत्व
ु
अःपृँयतेचे हाल सोसूनदे खील - जतन केले, ते

प यांनी ूाणापलीकडे - हे

हं दत्व
िध का न आ ण त्या तुमच्याच
ु

ू आप या बापाच नाव
महार, मांग ूभृती सोमवंशी कुलांतील शतसहॐ पूवजांस मुखात काढन
बदलण होय! मग तु हांस चोखामेळा आमचा, रो हदास आमचा, ित व लुवर आमचा, अ जंठा
आमचा, काशी आमची, पंढर

आमची, कािलदास आमचा ह

अिधकार सांगता येणार नाह . जे तुमचे ःवत:चे वाडवड ल हं द ू
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हं दसं
ू ःकृ ती आमची

हणून

हणून नांदले त्यांना ÔकाफरÕ
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हणाव

लागेल.

तर

आता

पु हा

अशी

अमंगल

भाषा

तुमच्या

ःवत:च्या

जातीय

अिभमानासाठ च बोलू नका.
एके भावाने दस
ु यास छळल तर त्या दस
ु याने प ह याशी झुंजून आपल

िमळवाव, का त्या भावावरचा राग काढ यासाठ आप या बापासच बाप
ौा ाचे

दवशी को या दस
ु याचा त्यातह

या य ःवत्व

हणण सोडन
ू दे ऊन

या दस
ु याशी आपले समाईक वाडवड ल सारखे

लढत आले अशा परशऽूचा पतृपद नामोच्चार करावा? एतदथ हे धमबंधूंनो, ह नीच भावना
मनास िशवू दे खील दे ऊ नका.
अशी ःवधमत्यागाची भावना
त्याने त्व रत प चा ापाच ूाय

याच्या मनात उदय पावते तो माऽ खरा अःपृँय होय!
याव. अशा वृ ीने जर मुसलमानांच्या दाराशी तु ह

गेलात, तर तु हांस तुकडे च मोडावे लागतील. त्यांच्यातील हसन िनजामीनेदेखील आप या
Ôभयसूचक घंटेम ये (The Alarm bell Booklet) ःप
मुसलमानांनी

हं द ू भंगी,

महार

इत्याद

यवहारा दक यवहार करावा असे मी मुळ च
पाणी िनमाजाचे वेळा न घेणारे

जे

लोक

सांिगतले आहे क , Ôउच्च िन कुलीन
मुसलमान

होतील

त्यांच्याशी

बेट

हणत नाह !Õ मुसलमान झाले या महारा दकांचे

कत्येक मुसलमान आ ह

ःवत: पा हले आहे त. मागे

बाटले या अःपृँयांच्या अनेक जाती मुसलमानी समाजात अजूनह

जशाच्या तशा दरू

ठे वले या आहे त, भःत्यांम ये तर ऽावणकोरास ःपृँय भ न आ ण अःपृँय भःत्यांम ये

दं गे वारं वार होतात ह वौुतच आहे . ते हा मुसलमान होऊन
आहे असे थोडच आहे ? परं तु तसे ते रा य िमळते तर ह

हणजे मोठे स रा य िमळणार
तेव यासाठ

तुमच्याच हजारो

पूवजांच्या संःकृ तीस आ ण त व ानास आ ण धमास आ ण समाजास अंत न ज मदात्या
आईस आ ण बापास सोडन
ू , परशऽूच्या पायी शरण रघण ह अत्यंत नीच ूवृ ी होय. अशा
नीच ूवृ ीस आमचे अःपृँय धमबधु आजवर बळ पडले नाह त, एवढा अमानुष छळ सोशीत

पूवा जत रा ाचा व ासघात
पढ मरणी मेले पण बळ पडले नाह त. त्यांनी हं दत्वाच्या
ू

पढ

केला नाह . ह जतक त्यांचा तसा छळ करणा या ःपृँयांना ल जाःपद आहे , िततकच त्या
अःपृँयांना भूषणावह आहे .
हं द ू धमावर ल अःपृँयतेचा कलंक वेळ पडली तर आ ह आप या र ाने धुऊन काढू ह

डॉ. आंबेडकरांची ूित ा ख या हं दस
ू शोभ यासारखी आहे .

आ ह

हणूनच त्यांच्या सत्यामहासह

या यच समजतो. पण त्याचबरोबरच अत्यंत ूेमाने पण िचंताम न मनाने धो याची

सूचनाह दे तो क , Ô हं दधम
आमचा आहे क नाह ते सांगाÕ असे आत्मघातक ू
ु

Ôनाह तर आ ह

क न

हं दत्व
सोडू , अशी अभि आ ण ला जरवाणी वा य उच्चार याने त वत:
ु

जतका नाश होणार आहे , िततकाच

यवहारालाह होणार आहे . ती एक यु

हणून योजणे

दे खील ल जाःपद आहे .
कारण स खा पण द ु

आजपासून माझा बापच

भावाला िभव व याकरताच का होईना, पण तु या बापाला मी
हणणार नाह हा धाक घालण जतक ःवत:सच ला जरवाण आहे ,

िततकच ःपृँयांस धाक दाख व यासाठ तुमच्याह
थुंकण हे अत्यंत िनं

पतृपरं परे ने पू जले या हं दत्वाचे
त डावरच
ु

आ ण तुमच्याच आत् यास कलंक लावणारे आहे .
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१८.२ ःपृँयह होईन आ ण हं दहू राह न
ह

ूित ा करा,

दोघांच्याह

हं दधम
ु ,

हं दसं
ू ःकृ ती,

हं दत्व
एक या ःपृँयांच्या बापाच नाह ; ती
ु

बापाची समाईक िमळकत आहे . ती सोडन
जाऊ का
ू

हणून ःपृँयासच काय

वचारता? ते का ितचे धनी आ ण तु ह का चोर आहा आ ण जे पापी आ ण िनदय ःपृँय

ू गेले, तर अजून अःपृँयता काढ यास मा य होत नाह त ते तु ह
तुमचे लाखो लोक बाटन

आणखी काह लाख िनघून गेलेत तर थोडे च घाबरणार आहे त? यासाठ अशी अमंगळ भावना

जतक ःवत:स ल जाःपद िततक च प रणामी वफल अस याने, आमच्या अःपृँय बंधूंनी

ितच्याशी वरवरदे खील अंगलट कर याच पातक क

नये अशी आमची कळकळ ची त्यांस

वनंती आहे .
- (ौ ानंद, द. १-९-१९२७)

१८.३ बॅ. सावरकरांचे ‘समतासंघा’स पऽ
(डॉ. आंबेडकरांच्या प ाची ÔसमतासंघÕ नावाची एक संःथा असे. त्याचे मुखपऽ ÔसमताÕ.
त्यात Ôआमचा माणूसÕ

हणून जातीभेदोच्छे द वषयावर काह लेख आहे . त्यातील वधेयांना

बॅ. सावरकरांनी खालील उ र टाकले ते ÔसमतेÕच्या २४ ऑगःट १९२८ च्या अंकात समम
ूिस ल गेल.)
(१) ौी संपादक ÔसमताÕ यांस, न. व. व. समता संघाचे ूमुखपऽ जे ÔसमताÕ त्याचे
अंक आपण मजकडे धाडता या वषयी आभार आहे त.
(२) त्या पऽात आपण अनेक लेखांतून असे भास व याचा य
जातीभेदाचा मोठा अिभमानी असून त्याचे िनमूलनाथ ूय

कर त असता क मी

कर याच्या क पनेचा, िन याचा

आ ण तदनु प आचरणाचा म ा जो आपण आप याकडे च आहे असे समजता त्यात माझा
काह एक संबंध नाह . इतकेच न हे , तर त्या सुधारणेचा मी पूण आ ण
वरोधी आहे .
(३) जर ह गो

खर असती तर तु ह केले या ट के वषयी ती ूामा णक आहे

मी काह च दोष दला नसता. परं तु तु हांस ूत्य

हणून

भेट त माझे मत जातीभेदाच्या िनदालनास

पूणपणे अनुकूल असून त्याूमाणे मी ःवत: रोट बंद

यवहाराच्या सुधारणा आचरणात येतील

ितत या आणीत असतो आ ण इतरांकडन
ू आणवीत असतो, ह गो
तर दे खील

विचत ्ूच्छ न

मा हत झालेली आहे .

याअथ तु ह ÔसमतेÕत मा या नावाचा उ लेख क न मी त्या व

आहे असे

भास वता, त्या अथ आप या ट केचा हे तू दसराच
काह तर असला पा हजे. तसे असेल तर
ु

या का यावर आपण पेर् म करता, त्या कायासाठ तर िनदान आपण यापुढे जाणुनबुजून

लोकांत

अशी

ॅममूलक

समजूत

पसरवू

नये,

असे

मी

आपणांस

दे शबंधुत्वाच्या

िन

धमबंधुत्वाच्या नात्याने सुच वतो.
(४) तर ह
जातीभेदा व

वृ पऽ जर तुमच्या

य

चे असते तर मी तु हांस मा हत असलेले

चे माझे मत आ ण आचार तु हांसच पुन: सांगत बस याचे ौम न घेता तो ू
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तुमच्या वैय

क सत्यिन ेवर सोपवून ितकडे दल
ु

केले असते; पण समता संघाचे मुखपऽ

हणून ÔसमताÕ िनघत अस याने मी हे ःप ीकरण करणे अवँय समजतो क हं दसमाजातू
न ज मजात जातीभेदाचे आमूलात ्उच्चाटन करणे अत्यंत आवँयक
ू

(५)

आहे . त्याचे अ ःत व कोणच्याह
हानीकारक
पं

यवहार

आहे .
आण

आरो यीय आ ण

हं दसमाजात
ू

अनुवांिशक ःव पात असमथनीय आ ण रा ीय श

ूांितक

ववाह यवहार

कंवा

चालू

झाले

जातीय

असे

पा हजेत.

कोणतेच

भेद

अ न यवहार

न

केवळ

स

मािनता
वै क य,

िचिभ नतेनेच काय ते मया दत असावेत. शु , आरो यूद आ ण उिचत

अ नपाणी असल तर ते कोणीह आ ण कुठे ह िशज वले असले
खा यास आ ण प यास हरकत नाह . जातीचा

कंवा आ णले असले तर

हणून त्यात कोणचाह ू

नसावा; आ ण

ववाह केवळ वधूवरांच्या यो यायो यतेवर, आरो यूदत्वावर आ ण परःपरूीितभाजनतेवर
अवलंबून असावा. त्यातह जातीपातीचा काह संबंध नसावा.
(६) अथात ् वर ल ःप ीकरण केवळ हं दरु ा ातील अंतगत यवहारापुरतेच आहे .
(७) जातीभेदाच्या िनदालनासाठ वर ल मताूमाणे मी शाळे त होतो ते हापासून, ूकटपणे
वागत आलो आहे . कॉलेजाम ये मी हा उघड उपदे श दे ई. वलायतेत तर बोलावयासच नको.
पुढे अंदमानातह हाच उपदे श दे ई आ ण तो ूत्य
जातीभेदमूलक द ु

समजुती पालट या आहे त. कारागारातून बाहे र येताच मी तीो लोक े षास

त ड दे ऊनह जातीभेदाच्या िनदालनाचे य
मा या

य

यवहारात आणीत मी शेकडो लोकांच्या

ूकटपणे

या यानांतून, लेखांतून, चचतून क न

पुरते तसे आचरण ूकटपणे केले आहे . या वषयी माझा श दाचाह पुरावा पुरे

होता; पण ऽोटकपणे दोन चार घटनाह उ ले खतो. Ôअंदमानचीं पऽÕ ूिस

झाली आहे त.

त्यात मी त्या काळ ह जातीभेदाचे हानीकारकत्वावर वेळोवेळ िल हले असून रोट बेट
सव हं दंत
ू चालू

हावेत

यवहार

हणून उत्कट इच्छा ूकट केलेली आढळे ल. Ôज मठे पेÕत ूकरणेची

ूकरणे या वषयास वा हली असून हं द ू तेवढा एक, हं द ू ह एकच जात आ हांस मा हत आहे

- असा उपदे श आ ण आचार यांचा ितकडे कसा सारखा ूयोग मी चाल वला होता हे िल खत
आहे . भगूरला मी ूिस पणे मा या पूवाःपृँय बंधूंसह (त्यांस अःपृँय

हणण दे खील मला

पाप वाटते - पूवाःपृँयह

यायलो. नािशकला

िन पाय

हणून

हणतो) दध
ू आ ण चहा

हजारो लोकांच्या उघड सभेत ह घटना सांगून मी ूामा णकपणे इच्छा ूकट केली क , मा या
ूेतास ॄा ण, मराठा, महार आ ण ड ब, अशा मा या सव हं द ू बंधंन
ू ी खांदा दे ऊन अःपृँयता
आ ण जातीभेद मेला असे दाख वले तर माझा आत्मा सुख पावेल.
ÔःवधमÕ आद क पऽातून ूिस

झाले या आहे त. Ôौ ानंदÕत लेखणी थकेतो रोट यवहारा व

िल हले जात आहे . Ôधमाच ःथान
भाषेत

ा गो ी तत्कालीन

दय - पोट न हे !Õ ह वा य ौ ानंदांच्या िलखाणाने मराठ

हणीसारखे प रिचत होत आहे . मा या घर एक वेळ न हे तर ूत्यह सहभोजने

होतात. र ािगर स शेकडो लोक भं यांचे मुलांबरोबर चहा-िचवडा घेतात. मी उघडपणे मराठे ,
वैँय, ॄा ण इत्याद

मा या

हं द ू बंधूंकडे जेवतो. आ ण अंदमानापासून आतापयत अनेक

आंतजातीय ववाह घडवून आण यात मी उघड आ ण यशःवी खटपट केली आहे .
(८) इत या उ लेखासह

अवँय

हणून उच्चारण भाग पडले. अ रश: हजारो हजार

लोकांस मी जातीभेद मोड यास उपदे िशले आहे . शेकड ची मते त्याला अनुकूल क न घेतली
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आहे त. ूत्यह मी तसा वागत आहे . कोणाचे ूमाणपऽ (स ट फकेट) िमळ व यासाठ न हे ,
तर ूामा णक गैरसमज अस यास तो राहू नये

हणून इतके िल हणे भाग पडले.

(९) जातीभेदाचे आमूलात ्िनदालन करणे आप या हं दरा
ु ास हतकर अस याने मी त्या

का यापुरते समतासंघाच अिभनंदन करतो.

(१०) केवळ इतकेच बजा वतो क मला जातीभेद नको असला तर आज हं दत्व
हवे आहे .
ु

आण

हणून रोट यवहारातील आरो या दक अट ूमाणे कोणाह अ हं दशी
ू तो कर यास हरकत

नाह हे जर आज मी समिथतो तर बेट यवहारा वषयी माऽ आणखी काह काळ

हं दंन
ू ी

अ हं दस
ू मुली दे ऊ नयेत असे मला वाटते. अ हं द ू मुली कर यास हरकत नाह अशी समजूत
आण

ढ

हं दंत
ू पुंकळ अंशाने ब मूल झाली क मग तशा मु

आज नुसत्या मुली जातील - त्यांच्या वंशास अंत
आ ण अंतगत संघटन प केपणी ब मूल झाले

ववाहासह मी समथ न.

ह भीती आहे . शु , जातीभेद-िनमूलन

हणजे मग बेट यवहारह अ हं दंश
ू ी - ते

ूमाणात मु पणे वागतील त्या ूमाणात - कर यास आपणह िस

या

होऊ.

(११) इतकेच न हे तर जर मुसलमानत्व, भ नत्व इत्याद Ôत्वÕ इतर सोड त असतील
तर मग माझ हं दत्व
- मानव
ु ह मानुषकतेत वलय पावेल. जसे माझे रा ीयत्वह - हं दपणह
ू
रा ात ते हा

वलय पावेल क

जे हा इं लशपण, जमनपण इत्याद ÕपणÕ लु

होऊन

मुनंयपणा तेवढा जगात मनुंयमाऽात नांद ू लागेल! आजदे खील जो खरा मनुंयवाद

(Humanitarian)असेल त्याच्यापुरते त्याचीशी मी सव भेदभाव सोडन
ू वागेन.
(१२) ते हा मी Ô हं दत्व
ु Õ स या राखू इ च्छतो हे मत

या कोणास मा य नसेल त्याने

त्या वषयी मजवर वाटे ल िततक ट का करावी. ती ूामा णकपणाची होईल. परं तु यापुढे मी
जातीभेद राखू इ च्छतो

हणून माऽ कोणी आपला समज क न घेऊ नये. तशी ट का

अूामा णक ठरे ल. समता संघाच्या त्या उ े शास, मी अनुकूल आहे हे ूिस
बहत
ु बळ त्या जातीभेद - िनदालनास िमळणारे आहे , ते िमळावे

झा याने जे थोडे

हणून हे पऽ ूकटपणे

(जाह र र तीने) मी िलह त आहे . हे ÔसमतेÕ त जसेच्या तसे छापून आपण िन:प पातपणे या

ःप ो

स ःवीकाराल अशी मला आशा आहे . आपणांस जाता जाता हह बजा वल पा हजे क ,

Ôौ ानंदाÕत मा या नावाने आले या लेखातील मतांपुरता मी उ रदायी आहे . कळावे लोभ
असावा ह

वनंती.

र ािगर
आपला
१४।८।१९२८
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१९ डॉ. आंबेडकरांचे िचरं जीव परत हं दधमात
च येतील!
ु
पा हजे तर बु वाद िनधम

हा!

- पण धम असा हं दध
ू माहन
ू चांगला सापडणार नाह !!
डॉ. आंबेडकर यांनी हं दधम
सोड याचा िन य केला आहे . या बातमीचे मला िततकेसे
ु

आ य वाटले नाह क - जतके ते हं दध
ु मापे ा कोणता तर चांगला धम शोधून काढ याचा
ूय

कर त आहे त, या बातमीचे वाटले! हं दधम
सोड याची कारणे त्यांनी दलेली जी ूिस
ु

झालेली आहे त तीं अत्यंत सं द ध अस यामुळे त्यांचा हे तू अमुकच एक आहे , असे सांगता
येत नाह . तर जर ते हं द ू धम बु वादाच्या (Rationalismच्या) कसोट स पूणपणे उतरत
नाह ,

हणून धमत्याग कर त असतील तर त्या गो ीचा अथ काह तर

आहे . - Ism या अथ धम

हटला क , त्यात बु बा

बु ला जे पटत नाह , अशी ौ ा ठे वण

अशी काह

हटला क

विश

ौ ा असणारच!

यांना आवडत नाह इतकेच न हे , तर तकाला व

जाणार ं धममते ह अशा अंधौ े च्या आ ेने ध न ठे वणे हे
वाटते, धम

यानात ये यासारखा

यांना िन वळ अूामा णकपणाचे

या काह जुनाट आ ण आजच्या प र ःथतीत िनथक न हे त तर

अनथकह झालेले असे आचार आ ण संकेतह जे असतातच त्यांना लोक हतासाठ सुधारण ह
यांना आपल कत य वाटते, आ ण पारलौ कक
ूत्य िन

तकाच्या पलीकडे

जाऊन

हणून समज या जाणा या गो ीवरह

व ासू इ च्छत नाह त; अशा Positivists

Ratioanalists ूभृती बु वा ांनी एखादा धम सोडला तर त्यांचे कारण सहज

जे
कंवा

यानात येते.

त्या अथ जर डॉ. आंबडे कर हे सोड त असतील तर त्यात काह मोठे स आ य नाह !

१९.१ हवा तर एक नवा ‘बु वाद संघ’ ःथापा!
परं तु

या बु वादाचे कसोट ने

जगातील आजचा एकह धम मा

हं दधम
सोडावसा वाटतो, ती कसोट
ु

लावली असता

ठरण अश य आहे . उदाहरणाथ मुसलमान िन भःती धम

या. वेद अपौ षेय आहे , अ नपूजेने ःवग िमळतो, ूभृती

हं दधम
मते
ू

या बु वादास

िन वळ अंधौ े चे थोतांड वाटते, त्या बु वादास मुसलमान धमाची जी अगद मूलभूत ूित ा
क महं मदसाहे ब हे शेवटचे पैगंबर, त्यांच्या कुराणातला श द िन श द हा ई राच्या टे बलावर
हःते
जगाचे आधीच िलहन
ू दे वदताच्या
ू
ू ठे वले या एका ूचंड पुःतकातून पानेचीं पान फाडन
महं मदास धाड यात आला; आ ण महं मदाला सवौे

पैगंबर जो मानणार नाह तो तो नरकात

अखंडपणे पचत राह ल; इत्याद मते मी मानतो असे शपथेवर सांग याचा अूामा णकपणा
कसा करवेल! कंवा जीझसला कुमार मेर दे वीच्या उदर ई र तेजाने अपौ षेय संभोगाने
ज मास घातले आ ण त्याचा ूत्येक श द ह अनु लंघनीय ई र आ ा होय, ह ूित ा तर
कशी करता येईल? ते हा जर डॉ. आंबेडकर हे बु वादाच्या कसोट स उतरत नाह

हणून हं द ू

धम सोड त असतील तर त्यांनी बु ग य नसले या, ौ े च्या पायावर उभारले या, धडधड त
पौ षेय

असले या

मंथास

अपौ षेय

मानणा या

आण

अनेक

भाकडकथांनी

भरले या

ू (Fashion) घरच्या बंग यात असलीच पा हजे अशा
कोणत्याह इतर धमास, धम ह एक टम
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१४०

जात्युच्छे दक िनबंध
मोहास बळ पडन
ू ःवीका

असे िनयम हाच

नये. तर आजच्या प र ःथतीत लोक हतास ूत्य पणे साधणारे

यांचा आचार, तकिन

आ ण व ान (Science) ह च

आ ण ूत्य ागत त व ान ह च

याची उपिनषदे

याची ःमृती, असा बु वाद संघ ःथापावा आ ण त्याच्या

अनुयायांस अंधौ े च्या आ ण भाकडकथांच्या पंज यातून सोडवून एका झट यासरशी अ यावत ्

अशा वै ािनक बु ःवातं याचा उच्चतम आ ण आरो यूद वातावरणात नेऊन सोडाव हच इ

हणून फेकून दे ऊन त्याचे जागी

आहे . परं तु हं द ू धम हे भोळे पणाचे एक लाकड लोढणे आहे
जर

भःती

ःवत:च्या

कंवा मुसलमानी धमवेडाची िन धम मादाची भली थोरली दगड

आण

अनुयायांच्या

ग यांत

बांधू

इ च्छत

असतील

तर

त्यायोगे

ीने झाला तर त्यांचा अध:पातच होणार आहे . काह झाले तर बु वादाच्या

माणुसक च्या
ीनेह

त्यांच्या

ध ड ते

एकंदर त पाहता धमात मा तम धम असेल, तर तो

मािसकात त्या पुःतकांत समा व

हं दधम
होय! Ô कल ःकरÕ
ु

केलेले मुसलमानी धम पपंथांवर आ ह जे दोन लेख िल हले

आहे त ते धमतुलनेच्या ू ी ूत्येकाने अवँय वाचावे!

१९.२ स याच्या ःथतीत धमातरानेच अःपृँयांची अिधक हानी होणार आहे !!
आता डॉ. आंबेडकर जर केवळ अःपृँयांची माणुसक वाढ व यासाठ आ ण आत्मस मान
संर

यासाठ

अःपृँयता

हं दधमास
सोड त असतील तर त्यांनी हे
ू

यानात धरावे क , येत्या दहा वषात

हं द ू समाजातून उच्चाटली गे यावाचून कधीह राहणार नाह . आणखी दहा वष

त्यांनी दम धरावा, ह गो

एवढ मोठ रा ीय सुधारणा घडवून आण याच्या

कत यच आहे . कारण आज अःपृँयतेचा ू
आला असता, शतक शतकांचे

ीने अगद

सव बाजूंनी सुट याचा समय इतका िनकट

हं दसमाजाशी
िनग डत झालेले महारा दकांचे
ू

हतसंबंध तोडन
ू

परधमात जाताना त्यांना जो आिथक आ ण सामा जक ऽास आ ण हानी भोगावी लागणार आहे

त्या मानाने तर , आहे त्या ःथतीतच दहा वष तर झुंजत राहन
ू
ू अःपृँयतेची बेड तोडन

टाकणे अिधक सुलभ िन मानाचे आहे . काह झाले तर पूवाःपृँयांतील लाखांत (१०) दहा
आ ण अगद

महारांतील हजार

(१०) माणसेदेखील डॉ. आंबेडकरांच्या मागोमाग आपला

पूवपरं परागत संत रो हदासाचा िन चोखामे याचा हं दधम
सोडतील ह गो
ु

श य दसत नाह .

१९.३ असे धमातर हे ह माणुसक स कािळमाच लावणारे आहे !
पु हा माणसुक च्या

ीने पा हले तर मुसलमानी वा भःती धमात जाताना त्यांस जी

अप रहाय ूित ा करावी लागणारच, क Ôमहं मदावर कंवा येशव
ू र व ास न ठे वता जे जे केले
ते ते िचरं तन नरकातच पडलेÕ ती ूित ा करणे तर माणुसक स कािळमा लावणारे च न हे
काय? कोणीह माणुसक असणारा मनुंय एखा ा नोकर करता वा लाभाक रता माता पतरांस
भर चौकात १० िश या हासडू शकेल काय? मग आप या जातीचे स र प यांतील सारे पू य
वाडवड ल आ ण साधुसंत हे , त्यांनी मह मदावर
हणून, घोर नरकात पचत आहे त असे सांगून

कंवा येसू

भःतावर

व ास ठे वला नाह

यांच्या पोट आपण ज मलो त्या आईबापाचे

पांग फेड याचे नीच धाडस डॉ. आंबेडकरांच्या कंवा त्यांच्या अनुयायांच्या हातून घडले तर ते
तर माणुसक चे कृ त्य होईल काय?
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१४१

जात्युच्छे दक िनबंध
मनुंय मुसलमान कंवा ख नात गेला

हणजे अःपृँयतेपासून एकदम मु

होतो असे

हणणेह खोटे आहे . बंगालम ये मुसलमानातह अःपृँय मुसलमान (हलाल) आ ण ःपृँय
मुसलमान (अौाफ) यांचा वाद इतका तीो झाला आहे क , बंगाल
मुसलमानांनी ःपृँय मुसलमानांच्या लाटबाजीपासून संर णासाठ
आहे त. इतर ूांतातह

अनेक

वधीमंडळात अःपृँय

राखीव जागा मािगत या

ठकाणी स यद ूभृती ःपृँय मुसलमन जाती अःपृँय

मुसलमानांबरोबर बेट यवहार कर त नाह त. आ ण ऽावणकोर ूभृती द
भ नांत अःपृँय

भ नांस ःपृँय

भ न

भ नांनी ःपृँय

ऽावणकोरच्या वधीमंडळात ःवतंऽ ूितिनधीत्व मािगतले आहे ह गो
गेली नाह काय? ते हा अःपृँयतेच्या आ ण समतेच्या

आिथक हत साठ वलेले आहे .
आता ःपृँय

ू

भ नां व

डॉ. आंबेडकरांचे कानी

ीने पा हले असताह महार ूभृती

अःपृँयांनी सामा जक उलथापालथीच्या अत्यंत ऽासदायक ख
अःपृँयतेचाच न हे तर जातीभेदाचाह

हं दःथानातील
ु

हं द ू ःपृँयासारखेच िशवत नाह त. नािशकच्या

पुजा याूमाणेच ःपृँय चचात येऊ दे त नाह त. अःपृँय

१२ वषानी आप या धमबंधू असले या

ण

यात पड यापे ा आणखी १०-

हं दतील
जात्यूच्छे दक सुधारकांशी सहकाय क न
ू

सोडवावा यातच त्यांचे खरे सामा जक आ ण

हं दस
ू एकच श द क , त्यांनी अस या अप रहाय आप ीने मुळ च न

डगमगता ज मजात

हण वणा या पण िन वळ पोथीजातच असणा या या अःपृँयतेच्याच

न हे तर आजच्या जातीभेदाच्या द ु

ढ चे मुळावर कु हाड श य ितत या लवकर घालावी.

डॉ. आंबेडकर जावोत वा राहोत! आजवर मोठमोठे पं डत िन राजे हं दधमास
सोडन
ू परधमात
ू
जा याचा धमिोह कर त आले, या नीचतेचे घाव सहन क नह
कृ पाणां कत भग या

या

हं दरा
ु ाच्या कुंडिलनी

वजाखाली अजूनह वीस कोट क टर अनुयायी ूाणपणाने उभे आहे त.

ते हा न डगमगता परं तु केवळ सनातनपणाच्या भंगड गुंगीत झोपतह
रा दे हाच्या अंगात मुरले या या आजच्या जातीभेदाच्या रोगावर श

बया केली पा हजे.

बंद ू कंवा धारा गळू न पडणारच. काह मांसाचे तुकडे तुटू न

त्यापायी असले काह र ाचे
जाणारच. परं तु जर ह

न पडता आप या

जात्युच्छे दक सुधारणेची श
शाली असे नवे र

गळले या र ापे ा शतपट श

झालेले घाव भ न िनघतील.

बया आपण कुशलपणे क

तर

आप या नसानसात सळसळू लागेल िन हे

१९.४ शु चा दरवाजा - आता काय िचंता!
काह

५०-७५ वषापूव

डॉ. आंबेडकर परधमात गेले असते तर त्यांची

जतक

िचंता

वाटावयास पा हजे होती िततक दे खील आज वाटावयास नको आहे . कारण आता शु चा
दरवाजा सताड उघडा झालेला आहे . जसे गोमंतकातले ७ प यांपूव चे दहा हजारा भ न लोक
आज परत आले

कंवा साठ हजार मलकाना रजपूत परत

म ह यात द लीस ४०० भ न लोक हं दधमात
शु
ु

हं द ू झाले

कंवा आता गे या

क न घेतले, तसेच या संबमणाच्या

गडबड त हे धमिोह करणारे हजार-दोन हजार वा लाख-दोन लाख लोकह बायबलातील उध या
पुऽाूमाणेच बापाचे घर शोधीत उ ा परत
आंबेडकरांचे कुटंु ब र ािगर

ज
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हं दधमात
येतील, शु
ु

क न घेतले जातील!

ाकड लच आहे . जर आंबेडकर आ ण त्यांचे अनुयायी आज

१४२

जात्युच्छे दक िनबंध
परधमात गेले तर ह , हं द ू संघटनेच्या जात्युच्छे दक संजीवनीने नवूा णत झाले या हं दधमात
ु

आपणास पु हा शु ध क न
र ािगर

या अशी

वनंती डॉ. आंबेडकरांचे िचरं जीव थोड या वषानी

हं द ू सभेकडे करतील असाच संभव अिधक!

१९.५ जसा तो रा िोह - तसाच हा धमिोह
वर आ ह , काह तात्कािलक लाभासाठ

हं द ू त्यागाच्या या कृ त्यास धमिोह

आहे . ते जर कोणास अ यायाचे वाटत असले तर त्यास आ ह

असे

हटलेले

वचारतो क , जर

हं दःथानाचे
काह नाग रक या भारतरा ास आज अध:पितत झालेले पाहन
ू
ू आप या ःवत:च्या
खशात जार

प या अिधक पडा या यासाठ

हं दरा
ु ाच्या शऽूस जाऊन िमळाले

कंवा

रिशयाच्या द ु दनात आप या रा ासाठ सवःव पणास लावून न झुंजता जर एखादा लेिनन

रिशयात दे शबंधुंशी आपले सारे संबंध सोडन
ू दे ऊन जमनीचे वा अमे रकेचे नाग रकत्व पत्क न

तेथील मोठा अिधकार झाला असता तर त्या नामद मनुंयाच्या ःवाथ कृ त्यास तु ह रा दोह
हटले असते क नाह ? तो जसा रा िोह ◌ेतसाच हा धमिोह. ते जसे माणुसक चे कृ त्य न हे ,

तसे हे ह न हे .
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जात्युच्छे दक िनबंध

२० सावरकरांचे डॉ. आंबेडकरांना आमंऽण
र ािगर

द. १३-११-१९३५

ौीयुत डॉ. आंबडे कर यांसी,
महाशय,
गेली पाच-सहा वष र ािगर नगरात पोथीजात जातीभेदोच्छे दक आंदोलन ब याच मो या
ूमाणावर चालू आहे . आप या हं दधमाच्या
िन हं द ू रा ाच्या मुळासच लागलेली ह ज मजात
ू
हण वणा या पण पोथीजात असणा या जातीभेदाची क ड मार यावाचून तो संघ टत िन सबळ

होऊन आजच्या जीवनकलहात टकाव ध

शकणार नाह , या वषयी मलाह मुळ च शंका वाटत

नाह . आप याूमाणेच िन आप या इत याच ःप

अध य िन आत्मघातक अशा अनेक

ढ ं ची

श दांत मी अःपृँयता ूभृती अ या य,

याद ूस वणा या या ज मजात जातीभेदास

िनषेधीत आलो आहे . सोबत माझे दोन तीन लेखह धाड त आहे . वेळ झा यास पाहावेत.
परं तु हे पऽ मी जातीभेदा वषयी शा दक िनषेध वा चचा कर यासाठ धाड त नाह . या
पढ त हा जातीभेद मोड यासाठ
काह सब य हमी, ूत्य

हं द ू समाज ूत्य

काय असे कोणते क

पुरावा, मानोवृ ी पालट याची िन ववाद सा

इ च्छतो याची

आपणास हवी आहे ,

असे आपण मसूरकर महाराजांशी झाले या भेट त बोल याचे समजते. अःपृँयता िन जातीभेद
मोड याचे दाियत्व (Responsibility) ःपृँयांवरच काय ते नाह . अःपृँयांतह अःपृँयता िन
जातीभेद यांचे ूःथ ःपृँयांइतकेच आहे . भट िन भंगी जातीभेदाच्या पापाचे भागीदार असून
मनोवृ ी पालट याची सा

दोघांनीह

एकमेकांना

दली पा हजे. दोघांनी िमळू न हे पाप

िनःत रले पा हजे. दोष सग यांचा, ूमाण काय ते थोडे फार. अथात जातीभेद मोड याचे
ूत्य

काय ितथेच उत्कटपणे िन यथाथपणे झाले असे

हणता येईल क ,

जथे ॄा ण

मराठे च महाराबरोबर जेवत नाह त, तर महारह भं याबरोबर जेवतो. जात्यहं काराच्या ूपीडक
(tyrannical)वृ ीपासून महारह इतका मु

नाह क , त्यांनी केवळ ःपृँय वगापासूनच काय

तो मनोवृ ी पालट या वषयी सब य पुरावा माग याचा िनरपराधी अिधकार गाजवू पाहावा हे
मा याूमाणेच आप याह अनुभवास पदोपद आलेले असेल.

नुसती शा दक सहानुभूती नको. आता सब य हमी काय दे ता ते रोखठोक ठरवून काय ते
क न दाखवा! हे आपले मागणे

या यच न हे तर उपयु ह आहे . मीह गे या पाच-सहा

वषापासून रोखठोक हे च काय ते काय हे सूऽ हं द ू रा ापुढे इतर ूकरणी तसेच सामा जक
बांती वषयीह

ठे वीत आहे . ते सूऽ

यवहार व याचा िन ज मजात जातीभेद ूत्यह च्या

आचरणात तोडन
दाख व याचा ूयोग मा या मते र ािगर
ू

नगरात मो या ूमाणात िन

त्याखालोखाल मालवण नगरात यशःवी झाला आहे . ूयोग हा ूयोगशाळे तील एका कोप यात

जर यशःवी झाला तर त्यामुळे िस

होणार श यता िन िनयम हे सवसामा य अस याने तो

त्या ूमाणात यशःवीच समजला पा हजे. यासाठ आपण मािगतलेला स बय पुरावा, Ôकाय

करता ते दाखवाÕची मागणी, र ािगर चा जातीउच्छे दक प

आप यापुरती तर

आपणास

कृ तीनेच दे ऊ इ च्छत आहे . याःतव त्या प ाच्या वतीने हे आमंऽण मी आपणास धाड त आहे .
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जातीभेद तोड याचा बहते
ु क

यावहा रक कायबम रोट बंद त ड यात सामावलेला असतो.

जो रोट बंद त डतो तो वेदो बंद वा ःपशबंद त डतोच त डतो. बेट बंद तेवढ उरते, पण ती
काह

ूत्येक

न हे . वधुवरांचाच तो पृथक ू . इतरांनी तसा

ूत्येकाला त ड याची गो

िमौ ववाह धमबा

वा ब हंकाय मानला नाह िन त्या जोड यास इतर

सं यवहाय मानले,

हणजे संपले. याःतव जातीभेद

ववा हतांूमाणेच

यवहारात त ड त अस याचा कोणत्याह

वेळ , घाऊक ूमाणात झटकन दे ता येईल, अशा िन ववाद पुरावा
बंद ूकटपणे (जा हरपणे) तोडन
ू दाख वणे हाच होय. हे

हणजे त्यात या त्यात रोट

यानात घेऊन आप या आगमनाचे

ूसंगी साधारण कायबम ठे वू.

१) आपण एका पंधरव याचे आतबाहे र सवड ूमाणे र ािगर स यावे. ये याचे आधी एक
आठवडा आगावू कळ व याची तसद

यावी.

२) पिततपावनाम ये दे वळाच्या भर सभामंडपात सरासर एक हजार ॄा ण, मराठा, वैँय,
िशंपी,

कुळवाड

ूभृती

अनेक

ःपृँय

कामक यापयत सव वगाचे ःपृँयांसह
न हे तर, महार-चांभार मंडळ

मंडळ ंचे

ूित त

ूमुख

नाग रकापासून

तो

यात अःपृँय महार, चांभार मंडळ जेवतात इतकेच

भंगीबंधूस हत सरिमसळ पंगतीत बसतात असे टोलेजंग

सहभोजन आप या अ य तेखाली होईल. अशी सहभोजने ौी. राजभोज,पिततपावनदास सकट
इत्याद पूवाःपृँयांचे सम

िन सह अनेकवार झाली आहे त.

३) आपली इच्छा अस यास

वैँया दक ूित त कुटंु बातील

यांचेह

एके सहभोजन होईल. त्यात ॄा ण,

ऽय,

या-ूौढ िन त ण - आप या महार, चांभार, भंगी ूभृती

धमभिगनींच्या पंगतीत सरिमसळ जेवतील.
४) या सहभोजकांची नावे ूकटपणे (जा हरपणे) वतमानपऽी ूिस ली जातील. ह अट
मा य असणारासच सहभोजनात घेतले जाईल.
५) येथील भंगी कथेक यांची कंवा आपणाबरोबर पूवाःपृँय सुयो य कथेकर कोणी येतील
तर त्यांची कथा राऽौ होईल. दे वळात इतर कथेक यांूमाणेच त्या भंगी कथेक यास ओवाळू न
र तीूमाणे त्याचे पायीह शेकडो आॄा ण चांभार मंडळ दं डवत कर ल. ौी. काजरोळकर यांचा
तसा स मान गे या गणेशोत्सवी केला होता.
६) आपली इच्छा ूितकूल नस यास आपले एक या यानह

हावे असा मानस आहे .

७) कायबमाची जागा पिततपावन मं दर, ौीमंत भागोजीशेट क रांच्याच स ेचे आ ण
सहभोजना दक ूकरणी अनुकूल तेच भाग घेणार. त्यामुळे ितस या कोणाचाह संबंध ितथे
पोचणार नाह आ ण

हणून नैबिधक (कायदे शीर) अशी कोणतीह अडचण ये याचा संभवसु ा

नाह .
८) हो, सवात मह वाची गो
असताह

ह क , अशी लहान मोठ द डशेवर सहभोजने इथे झाली

नावे छापून भाग घेणा या हजारो सहभोजकांपैक

कोणाच्याह

जातीने कोणासह

जातीब हंकाय ठर वलेले नाह . उलट सहभोजन हवे त्याने केले वा केले नाह , तर तो ू
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याचा त्याचा, ते जातीब हंकाय कृ त्य न हे च हे च येथील आजचे धमशा
ती वःतु ःथतीह आपण सम
हा कायबम झाला

होऊन बसले आहे !

अवलोकालच.

हणजे हा रा ीय ू

सुटला असे मान याइतका कोणीह मूख नाह .

पण तशाने वा याची दशा कळते. आपणास काह स बय आरं भ हवा आ ण जर सहा हजार
वषाच्या बलव र

ढ सहा वषात एव या ूमाणावर जथे केवळ मन:ूवतनाने मोडता येतात

तर इतरऽ येतीलह ह िन
आहोत. आ ह

ती वाट यास हरकत नाह . एव यासाठ आ ह हे आमंऽण दे त

हं द ू आपण हं द ू या प यान ् प यांच्या धमबंधुत्वाच्या ःमरणासह

दयात जे

उत्कट ममत्व उत्प न होते, त्या ममत्वाने हे अनावृत ूकट आमंऽण धाड त आहे .
आपला माझा काह वैय

क ःनेहह आहे च. त्या ःनेहासाठ

हणून तर हे ूेमपूवक

आमंऽण ःवीकारावे.
आमच्या प ाच्या दोघाितघा ूमुख पुढा यांच्या स ा
इच्छे ःतव घेऊन हे पऽ धाड त आहोत. कळावे लोभ असावा ह

ा पऽावर त्यांच्याह

उत्कट

वनंती.

आपला
व. दा. सावरकर
डॉ. िशंदे
रा. व. िचपळू णकर M.A.LL.A.
द ोपंत िलमये, B.A., LL.B.
संपादक, सत्यशोधक
(सकाळ दनांक २२-११-१९३५)

१. र ािगर च्या ज मजात जात्युच्छे दक प ाच्या वतीने बॅ. सावरकर, िचपळू णकर वक ल,
द ोपंत िलमये, संपादक सत्यशोधक, डॉ. िशंदे या हं द ू पुढा यांनी धाडले या आमंऽणास डॉ.

आंबेडकरांनी खालील उ र धाडले.

Ôर ािगर ला आपण जे काय कर त आहात त्याची मा हती वाचून मला आनंद होत आहे .
येथील लॉ कॉलेजच्या कामामुळे मला आप या आमंऽणाचा लाभ घेता येत नाह या वषयी खेद
वाटतो.Õ
(सकाळ द. २४-११-१९३५)

***
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२१ धमातराचे ू ां वषयी महारबंधूंशी मनमोकळा वचार विनयम
२१.१ लेखांक १ ला
डॉ. आंबेडकरांनी येव यास धमातराचा ू
चाल या आहे त, त्याव न असे

दसते क

बहते
ु कजणांचे मत धमत्यागाच्या अितरक

आहे .

हं द ू संघटनवाद

जातीभेदाची

मु ता होणार

काढ यापासून अःपृँय वगाच्या

या हालचाली

आमच्या मातंग ूभृती धमबंधूंच्या पुढा यांत
चळवळ स

पडत आहे . ह सुदैवाची गो

व

जात्युच्छे दक प ाशी सहकाय क न

हं द ू समाजातील ज मजात

याद हाणून पाड यातच आजच्या अःपृँयतेच्या रोगापासून अःपृँयांची खर
आहे . धमत्यागाने अःपृँयांच्या

हताचीच अिधक नासाड

त्यांच्या जातीचे ःवत्व, माणुसक िन अ ःत व ह सवथा न

होणार

होणार आहे त, ह गो

मातंग िन चांभारबंधुंच्या ल ात बहधा
आली आहे . त्यांनी दाख वले या
ु

ा

असून

आमच्या
हं दत्वाच्या
ू

ममत्वा वषयी हं दमाऽाने
त्यांची अःपृँयता न हे तर ह जातीभेदाचीच बेड श य ितत या
ू

लवकर तोडन
ू टाकून त्यांचे उतराई होणे अवँय आहे .
परं तु अःपृँयांच्या

हताच्याह

ीने धमातर हे

कती घातूक आहे ह गो

ल ात न

आ यामुळे महारबंधुंतील काह मंडळ बर च हु लड माजवून रा हली आहे त. ह चळवळ आज

महारा ात थोड फैला वली आहे ती मु यत्वे क न महार जातीम येच होय. यासाठ आ ह ह
लेखमाला आमच्या महारबंधुंनाच संबोधून िल हणार आहोत. त्यांना

ा हु लड त आ हा वषयी

धािमक ममत्व वा हं दत्वाचे
नाते जर वाटे नासे झाले असले तर ह ते जोवर हं दच
ु
ू आहे त

तोवर आ हास तर ते आमचे हं द ू धमाचे िन रा ाचे बंधूच वाटणार आहे त. आमच्याच न हे

तर त्यांच्या

हताचीह

िचंता वाहणे आमचे कत यच झालेले आहे . यासाठ

धमातरापासून

एकंदर हं द ू रा ाचाच न हे तर त्यांचा ःवत:चाह ते केवढा तोटा क न घेणार आहे त, याची

ःप

परे खा एकदा त्यांच्या समोर मांडावी मग त्यांना जे काय यो य वाटे ल ते ते भले

करोत.

ा हे तूने ह लेखमाला आ ह िलह त आहो. अःपृँयतेच्या बूर

कती आहे ,

यायाच्या िन

माणुसक च्या

ीनेह अःपृँयता न

जाणीव आ हास कती तीोपणे झालेली आहे हे आ ह त्या
वष अ वौा त खटपट आमच्या ःथलब

ढ ची चीड आ हास

करणे अवँय आहे याची

ढ स िनदािळ यासाठ गेली दहा

क ेत कर त आहो त्याव नच दसून येईल. यासाठ

आमच्या या लेखमालेस आमच्या महार धमबंधूंनी त्यांच्या वषयी ममत्व वाटणा या त्यांच्याच
एका हं तिचंतकाने िन

ाितबंधूने िल हलेली आहे अशा व ःत बु ने वाचावी अशी आमची

इच्छा आहे . िनदान कोणी का िल हलेली असेना - तीत सांिगतले आहे ते कती त य वा

अत य आहे हे ववेिचणे झा यास आप या हताचेच होईल. त्यात तोटा तर काह नाह , अशा
ित हाईत बु ने तर त्यांनी ह लेखमाला वाचावी िन वचारात

यावी अशी आमची त्यांना

वनंती आहे .
या लेखमालेत आ ह ःवधमािभमान,
अत्युदार भावनांची

वाह

दे ऊन काह

हं दत्वािभमान
, पूवजािभमान ूभृती
ू

एक िस

क

हं दमाऽां
च्या
ू

पाहणार नाह . कारण जे महारबंधू

धमातराच्या चळवळ त पडलेले आहे त ते आता या भावनांच्या पलीकडे गेलेले आहे त.
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ा

जात्युच्छे दक िनबंध
भावना बळ दे ऊन जे इ

ते साधू

हणतात, ते इ

त्यांना आता त्या भावनांपे ा अिधक ूय

वाटते हे उघड आहे . याःतव आ ह जर त्यांना असे पटवून दे ऊ शकलो क , त्या इ ाला ते
ा भावनांना बळ दे ऊन िमळवू शकणार नाह त, इतकेच न हे तर ते इ

अिधक लवकर त्यांना ूा

ा भावनांच्या बळे च

क न घेता येईल. हं दत्व
सोड याने त्यांची लाभापे ा हानीच हानी
ु

अिधक हो याचा संभव आहे , तरच त्यांचा हा तापट माग सोड यास ते सोडतील.

त्यांच्या धमातराच्या चळवळ चे जे जे उ गार बाहे र पडले आहे त त्याव न असे
येते क , त्यांचा धमातरातील मु य हे तू

हणजे अःपृँयतेच्या याद पासून तत्काळ मु

ीने चांगला,

यावे हा होय. कोणता धम त वाचे

ै त क अ ै त, ॄ

साकार, हं सक क अ हं सक हा ू च त्यांच्यापुढे नाह .

हणता
होता

क माया, िनराकार क

या धमात गे याने त्यांची अःपृँयता

समाजात सामावले जातील तो धम त्यांस

समूळ िनघून जाईल आ ण ते कोणच्या तर बिल

हवा. ह च त्यांची यो य िन ःवीकाय धमाची कसोट

आहे असे त्यांच्या वतीने वारं वार

सांग यात येत आहे . आ ह या कसोट वर त्यांचा धमातराचा बेत घासून घासून असे दाखवू
इ च्छतो क

हे तू, महार जातीची आजची सव ूकारची प र ःथती िन

त्यांचे हे दो ह ह

अवःथा ल ात घेता धमातरापे ा
उत्कटपणे िन िन

हं दधमात
िन
ु

हं द ू रा ाच्या

वजाखाली राहनच
अिधक
ू

ततेने साधणार आहे . इतकेच न हे तर धमातराचे ख

यात हु लड सरशी

उड घेत याने त्यांची लाभापे ा हानीच शतपट अिधक होणार आहे . ती कशी याचा आता
बमवार वचार क .
१) मूठभर
गेली असे

य

य

ची न हे तर अःपृँयता महारजातीच्या जातीचीच गेली तर ती

हणता येईल. काह

य

बाट या तर

विचत त्यांना एखाद नोकर िमळू शकेल

ू
बबज पणापे ा अिधक काह एक हाती न
वा मोठ ग हनर िमळू शकेल. उलटप ी बाटनह
आ यामुळे आ ण वशेषत: पूव च्या स यासोय यांना अंतर यामुळे अनेकांची
परसमाजात फार ददशा
उडते. जे हा शु
ु

तर

लोक तसेच

चळवळ नसे ते हा असे बाटलेले िन फसलेले कती

खचपत पडत. आताशा शु

कतीएक महार ूभृती अःपृँय शु

ा परधमात िन

श य झा यामुळे असे

य

श: बाटलेले

होऊन आप या अंतरले या स यासोय यात श य तर
होत आहे त. शु कृ तांना हं द ू समाज जसजसा संपूणपणे

पु हा िमसळू इ च्छतात. अशा शु

सं यवहाय मानू लागेल तसतशी बाटले यांपैक फार मोठ सं या परत हं द ू होऊ लागेल. हे

त्यांच्याच वारं वार िनघणा या उ गाराव न उघड होत आहे . हं द ू समाजाच्या मूखपणामूळे आज
ू परत आले यांना त्यांच्या नुसत्या पूव च्या अःपृँय जातीतच तेवढे घेतले जाते. तर ह
बाटन
कतीक महार िन मांगबंधु शु

झालेले आहे त. या ूत्य

उदाहरणांव नच आमचे वर ल

वधान िन ववाद ठरते.
ते हा

य

श: जे महार आजवर बाटले त्यांचा त्या बाट यामुळे महार जातीच्या वा

कोणाच्याह अःपृँय जातीच्या अःपृँयतेचा ू
य

सुटत नाह , हे उघड आहे . महारांतील काह

आजवर बाट याच नसत्या, असे असते तर

ा ूयोगाचे काय प रणाम होतात ते तर

पाहावे असा मोह पडणे सहज होय. पण आजवर शेकडो महारा दक अःपृँय
विचत लहान ःथािनक गटांनीह

बाटलेले आहे तच. त्यांची

य

श: िन

ःथती जवळजवळ मुळ च

सुधारलेली नाह . फार काय बहधा
इतर जातीत ते अःपृँयच रा हले आहे त, इतकेच न हे तर
ु
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जात्युच्छे दक िनबंध
महार, भ न, मांग भ न, ूभृती गट तसेच पडन
ू त्यांच्यात्याच्यात दे खील ते सहसा रोट ,

बेट , लोट
य

यवहार कर त नाह त.

या बाटले यांची ःथती बाट यामुळे सुधारली आहे , त्यांची

श: अःपृँयता गेली असली तर ते त्यांच्या जातीस िन बहसं
ु य हं द ू रा ास सवःवी

मुक याने को यवधी अःपृँयांची अःपृँयता घाल व यास त्यांचाह जवळजवळ मुळ च उपयोग
झाला नाह ह गो

अनुभवांनी जतक ःप

मोटभर अःपृँयांच्या
काह

एक

य

िन ःवयंिस

झालेली आहे क अशा मूठभर िन

श: धमातराने अःपृँय जातीचीच अःपृँयता न

हण यासारखे सहा य िमळणारे नाह . जर अःपृँयतेच्या

अःपृँय समाज मु

कर याचे काय
याद पासून सारा

करणे असेल तर डॉ. आंबेडकरांसारखी पाच प नास मोठ माणसे वा एक

ू
भागणारे नाह
दोन हजार लहान माणसे बाटन

हे सत्य महार जातीच्या ल ात तत्काळ

ये यासारखे आहे . तो ूयोग होऊन चुकला आहे .
ते हा जर महार जातची जात अःपृँयतेच्या खो यातून िन ख

यातून बाहे र काढावयाची

असेल तर ूत्येक गावच्या महारवा यातील दहा पाच माणसांनी धमातर कर याचा काह

मोठासा उपयोग नसून जर महार जातची जात, िनदान त्यांच्यातील शेकडा न वद माणसे तर

धमातर क

धजली तरच त्या योगाचा काह तर प रणाम झा यास हो याचा संभव.
Ð

िनभ ड द. ८-१२-१९३५)

२१.२ लेखांक २रा
पण आजच्या प र ःथतीत का हह केले तर शेकडा दहापे ा जाःत महार मंडळ धमातर
कर यास एक तर इ च्छणार नाह त आ ण दसरे
क
ु

इ च्छतील तर धजू शकणार नाह त!

िनदानप ी महार जातची जात, शेकडा ९० तर बाटणे सवःवी अश य!
ह

वःतु ःथती महारातील कोणत्याह

समंजस अशा माणसास नाकारता येणार नाह .

शेकडा न वद महार के हाह बाटणार नाह त. कारण त्यांतील बहते
ु क बाटू इ च्छत नाह त.

याची कारणे अशीमहारांतह

ज मजात जातीचा अिभमान िन जातगंगेच्या पंचायतीचा ूभाव, कोणा

ःपृँयास क पना नसेल इतका ूबळ आहे ! महार त्याच्या खालच्या भंगी, धेड ूभृती
जातीबरोबर रोट

यवहार कर यास ॄा णाइतकाच ताठ व

असतो ह आमच्या ःवत:च्या

पदोपद च्या अनुभवाची गो . जे तुरळक महार आजवर बाटले त्यांना महार जात अत्यंत नीच
समजून धमािोह च्या-जातीिोह च्या सारखे जातीब हंकृ त करतात. बाटले या ॄा णांस शु
के यानंतर परत ॄा ण जातीत ःथापणे
महारास त्याच्या जातीत शु

जतके कठ ण, जवळजवळ िततकेच बाटले या

क न ःथापणे कठ ण. बाटले यांची शु

ह धमास ध न आहे

हे महार मंडळ स पट वणे कोणच्याह इतर जातीइतकेच कठ ण असते. आ ह महाराबरोबर
जेवताना जत या ितरःकाराने ॄा ण मंडळ बाटगा
ितटका याने

आ ह

भं याबरोबर

जेवताना

पाहन
ू

हणून आ हास झडकार त, ितत याच
आ हास

महार

लोक

बाटगा

हणून

झडकार त! सहभोजनात अनेक समयी भंगी तर काय पण चांभार पंगतीस बसलेला पाहताच
महार उठू न जातात. मांगांना आप या व हर वर महार पाणी भ
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जात्युच्छे दक िनबंध
पुढार ौी. सकट नेहमीच ःवानुभवाने सांगत असतात. ती ूत्येक ठकाणी अनुभवता येते.
भंगीकाम महार अगद

जीवावर बेतले तरच एखादा दसरा
कर ल, महार भं यांस, मांगास
ु

अःपृँयच लेखतात. सारांश असा क , महार जातीतील खेडोपाड पसरले या हजारो लोकांम ये
इतर कोणाच्याह त्यांच्याहन
ू

यांना ते नीच मानतात त्या जातीशी रोट , बेट , भेट

कडकपणे िनषिधलेले असून त्या त्यांच्या जातीय भावना, इतर कोणाच्याह
इत याच ब मूल, अगद
धम वषयक

हाड मासी

खळले या

आहे त. तीच गो

यवहार

ःपृँय जाती

त्यांच्या दे वदे वता,

ढ ंची.

उदाहरण

हणून हे कोकण घेऊ. येथील दापोली, िगमवणे, खेड, िचपळू ण. संगमे र,

दे व ख, र ािगर , राजापूर, खारे पाटण, दे वगड, कणकवली, मालवण, वगुल या सव तालुका
नगरातील मोठमोठे महारवाडे आ ण अनेक खेडेगावचे महारवाडे आ ह
जाऊन घरोघर पाहन
ू त्यांच्या हातचे पाणी बळे बळे मागवून,

पुंकळ वेळा पायी

पऊन, अ न वा खा

बु या

खाऊन आलेली आहोत. त्या महारवा यांतून भःती किे , शाळा, घर ूचारक ूाथना पऽके या याने ूभृती ूचारक उपायांनी सुस ज अशी ःथापलेली आहे त. मोठा महारवाडा

क मोठे िमशनकि आहे च!

हटला

ा िमशन शाळा िन कि गेली तीस चाळ स वष त्या महारवा यात

ठाणबंद ूचार फार दवस कर त आहे त. ते फुकट औषधे दे तात. मुलांना फुकट िचऽे आ ण
खाऊ दे तात. हं द ू दे वी-दै वतांना फुकट िश याशाप दे तात. महारांनी बाटावे

हणून चाळ स वष

ते ूत्यह ूत्येक उपदे शीत आले आहे त. बाट याचे लाभ िन हं द ू धमास िश या हे ूत्यह

मोजतात. मधून मधून जर एखादा दसरा
महार बाटला तर त्याचा बडे जाव क न त्याला दहा
ु

बारा

पयांची

हणजेच त्या बाप या, द न, द रि मृतमांस खाऊन वटले या इतर महारांना

एखा ा ग हनरसारखी वाटणार नोकर दे ऊन एकदम माःटरसाहे ब कंवा कचेर त सव ःपृँय
यांना समतेने िशवतात असा प टे वाला क न ठे वतात. मधे मधे मोठे मोठे गोरे साहे ब िन
मड मा त्या बाप या महारांना मोटार उडवीत डामडौलाने भेट दे ऊन तेच सांगणे सांगतात.
ु
ु
भःती हा!Õ
टमचा
हं द ू ढम खोटा. आमचा येशू भःत खरा. टमी
बाहे र त्या महार मंडळ स ःपृँय जनता अःपृँय

हणून हे टाळ त आहे . आ ण ती महार

मंडळ डोम, भंगी इत्याद त्यांच्या खालच्या जातीचे ॄा ण

ऽय बनून ितत याच ऐट ने

त्यांना हे टाळ त आहे त.
पण कोणत्याह

महारवा यात बाहे रच्या ःपृँय छळाने, िमशन दाखवीत असले या

आिमषाने वा चाळ स प नास वष राऽं दवस डासासार या त्यांच्या कानाशी चावत असले या

ु
या टमी
भःती हा ने शेकडा १० महारांपे ा अिधक बाटलेला महार आ हांस आढळला नाह !

२१.३ सामा यत: महार हा महार धमास सोडू इ च्छत नाह !
कारण ते

या दे वी, दै वतांना भजतात, धम

ढ स पाळतात तोच धम ते त्यांचा

ःवत:चाच धम समजतात! तो त्यांच्यावर दस
ु या कोणी लुच्च्या पं डताने वा रावाने लादलेला
आहे कंवा दस
ु या कोणावर उपकार कर याक रता ते पाळताहे त ह त्यांची भावना नाह ! जसा

त्यांचा ÔमीÕ हा त्यांचा ःवत:चा, जशी त्यांची महार जात ह त्यांची ःवत:ची, तसाच त्यांचा
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धम हा त्यांचा ःवत:चा धम आहे . तो महार धम आहे - दसरा
कोणचा न हे !
ु

पंढर च्या वार च्या वेळ महार पु ष काय, महार बाया काय, मुले काय,
शेकडो महार चोखा-तु याचे अभंग गात ूेमाने डो यांतून
गरजत पायी पंढर कडे लोटताना आ हांस

हणूनच

हातारे कोतारे काय

टपे गाळ त,

यानबा तुकाराम

दसतात. गावच्या पालखीचा, गावच्या दे वळाचा,

त्यांच्या महार धमाचा महार हा क टर अनुयायी आहे . क टर सनातनी आहे .
जी गो

महारांची, तीच चांभार, मांग, बेरड ूभृती यच्चयावत ् अःपृँय जातींची. वर ल

थो याशा चचनेह ह गो
सोडू इच्छ ल ह गो

उघड होते क , आजच्या आज महारांची जातची जात आपला धम

अश य. त्यांच्यातील शेकडा पंचाह र लोक तर धमातर क

इ च्छत

नाह त. कोणी इच्छ ल तर धजणार नाह !
पण जर अनेकांनी इ च्छले तर ह महारांतील बहसं
ु य जनता धमातर क

धजणार नाह .

ह दसर
मह वाची अडचण! कारण जर महार एक गटाने सलग ूदे शात बहसं
ु
ु येने एकजूट

िनवसत असते तर कदािचत ते धमातर क

धजते. पण आज त्यांची दहा वीस घरे एकेका

गावी असतात. कुठे ह ते अत्यंत अ पसं य. सारा गाव महारे तर, बहसं
ु य ःपृँयांचा. त्यांतह
महार द रि , अिश

त, प यान ् प यांचा दिलत, कुवत अशी उरलेली नाह . त्यांचे सारे जीवन

गावःक शी ब . तो हं द ू राहन
हं दचे
ू च मन ूवतन होऊन ःपृँय ठरला तर ठरे ल. त्यातह ते
ू

मनापासूनच गावःक च्या काय त्यांचे महारांचे राखून ठे वलेले ÔमानपानÕ सांभाळ यास तत्पर
असतात. त्यांच्या महारवा यातील मर आईचे वा वठोबाचे दे वळात जर भंगी वा चांभार वा
मांग वा वडार िश

लागला तर नािशकच्या राममं दरात महार िशरताना जसे ॄा ण, मराठे

ला या घेऊन धावतात तसेच महार त्या महारे तरांवर धावून त्यांची डोक फोडतात!
काय चांगले, काय वाईट हा ू

ितथे नाह . वःतु ःथती काय हा ू

ह अशी आहे . अशा आप या जातीस िन जातीधमास

प यान ् प या

आहे . वःतु ःथती

बलगत रा हलेली ह

महार जाती, काह महार जर परधमात गेले तर , आप या पूवजांच्या जातीधमास एकदम
सोडतील िन बाटतील ह गो

अगद असंभवनीय, चुटक सरशी एका वा अकरा वषात होणे तर

दरापाःत
.
ु
शु

करा, रोट बंद

त डा, सा या जाती मोडा, हा उपदे श महारांच्या गळ

उतर वणे

आ हास जवळजवळ िततकेच कठ ण जात आहे क , जतके तो ॄा णाच्या गळ उतर वणे!
फार काय अःपृँयता मोडा हे देखील महारांना त्यांच्या खालच्या जातीच्या ूकरणी पट वण
ःपृँयांना पट व याइतकेच कठ ण जाते. पु हा धमातराची इच्छा जर को या गावच्या सा या
महारवा यास झाली तर

ती दहावीस कुटंु बे सा या गावाची शऽू होणार, त्यांची उघड वा

आडपड ाने ते हं द ू गाव पावलोपावली अडवणूक करणार, गावचा महार हं द ू धमास लाथाडन
ू

दे तो हे पाहताच रागावलेला खोत घरे सोडा

हणणार, सावकार पैसे टाक

हणणार, गावा

दे वळांतील त्यांची आहे ती जागा, ती बलुती, ते वेशीचे मानकर पण, ते सारे गावसंबंध पटापट

तुटू न तो महार सा या गावचा - आज अःपृँय असला तर वेसकर असलेला, हं द ू असलेला -

गावचा बाटगा शऽू ठरणार! बहसं
ु य हं द ू गावचा गाव एका बाजूस - शऽू झाले क बाटलेली

महारांची दहा पाच घरे दस
ु या बाजूस! िनबध (कायदा) पुःतकात काह ह असला तर उ या

गावाच्या

सोनार,

सुतार,
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आडवाआडवीपुढे िनबध काय करणार! पु हा महार जे बाटतील ते त्यांच्या मागे

हं दधमात
ु

रा हले या स यासोय यांना िनत्याचे दरावणार
! बापापासून बेटा, ब हणीपासून बह ण, आईपासून
ु
मूल ताटातूट होऊन ज माचे प यांचे परके होणार, वैर होणार! जातीची बेजात.
भःती झाले तर

काह

ा हजारो

वखुरले या महारांना वषानुवष गांवोगाव कुणी

पाटलुणी, टो या, नोक या दे ऊन साहे ब कर त नाह . मडमा दे त नाह . असे आज एकेक
बाटलेले महार आढळतात तसे त्यांस भटकताह येणार नाह . कारण गावात ते डांबलेले. त्यांची
गाठ त्या गावच्या खोत-पाटला- भटा-वा यांशी ज माची पडलेली! मुसलमान झाले तर तीच
गत! खेडेगावी दहा वीस मुसलमानांची घरे - त्यात ह दहा वीस आणखी ! बाट या महारांना ते
कती नोक या दे णार कमजात मुसलमान

कती मुली दे णार! न हे मुसलमानातह त्यांनी कमीना मुसलमान,

हणूनच राहावे लागणार - जसे पंजाबात ते सारे ज नावाचे अःपृँय

मुसलमान राहतात.
- (िनभ ड द. १५-१२-१९३५)

२१.४ लेखांक ३रा
मागील दोन लेखांकांतील मु य
िच ावर ठसठशीतपणे

बंबावी

वधेये पुढ ल चचच्या अनुसंधानाथ आ ण वाचकांच्या

हणून पु हा एकदा अगद

थोड यात सांगू आ ण तोच

को टबम पुढे चालवू १) धमातराची चळवळ महारांतच फैलावली आहे . इतर चांभार, ढोर, मांग ूभृती आप या

अःपृँय धमबंधूंच्या जातीच्या ौी. राजभोज, ौी. बाळू , डॉ. साळुं क , ौी. सकट इत्याद अनेक
पुढा यांनी धमातराची भाषा माणुसक स शोभत नसून त्यायोगे अःपृँयतेचा ू

सुटणे श य

नाह . इतकेच न हे तर अशा आततायी घाईने त्या त्या जातीचे ःवत्व िन अ ःत वच मातीस
िमळा यावाचून राहणार नाह अशा अथाची ूकट चेतावणीह
२) अथातच धमातराने काय साधणार

कंवा

आप या महार धमबंधूंशीच करणे भाग आहे .

दलेली आहे .

बघडणार याची चचा मु यत्वे क न

हणजे महारा ातील महार

ातीची स याची

एकंदर प र ःथती िन ूवृ ी काय आहे ितचीच या ू ी मु यत: छाननी केली पा हजे आ ण
तीव नच धमातराने त्या महार
ठर वले पा हजे.
३)

याअथ

कोणत्याह

महारांतील त्या मताचे पुढार

ातीची अःपृँयता िन दरव
ु ःथा सुधारे ल क

पारलौ कक वा त व ान वषयक हे तन
ू े हा धमातराचा
यांनी मनात आणलेला नाह ,

एव याचसाठ करतो क , त्यायोगे आमची अःपृँयता समूळ न
अशा बिल

समाजात आ ह

बघडे ल हे

याअथ

वचार

धमातर आ ह

होऊन कोणच्या तर अ हं द ू

सामावलो जाऊ. हे च काय ते त्या चळवळ चे सूऽ ःप पणे

घो षले जात आहे आ ण वाःत वक पाहता

या अथ धमातराचे नाव ितला पडले असले, तर

चळवळ पुढे धम हा ू च नसून, आपली सामा जक
कोणाच्या गटात रा ह याने सुधारे ल हाच खरा ू

ःथती ऐ हक लाभालाभाच्या

ीने

त्यांच्या डो यांसमोर आहे , त्याअथ ॄ

वा

माया, आ ःत य वा ना ःत य, त व ान वा नीती, ःवग वा नरक, सत्य वा असत्य इत्याद
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ीनी हं दधम
ौे
ु

िन इतर कोणता धम ौे

वषयांवर होणारे आहे .

हं द ू धमाचे त व ान

हे ठर व यासाठ एक अ रह िल हणे िन वळ
कतीह ौे

असो वा नसो, वेद हे ई रो

असोत वा कुराण असो, हा धम खरा असो, वा तो पोटापा यासाठ पूवा जत धम त्यागणे
माणुसक स शोभते क काय याचा खल कर याने या बाटू पाहणा यांच्या मनावर काह एक
प रणाम होणार नाह . धमातराने त्यांची जातची जात के हाह अःपृँयतेच्या

याद पासून मु

होणार नाह . धमातराने त्यांची ऐ हक लाभापे ा शतपट ने हानीच अिधक होणार आहे . आ ण
हं दधमात
रा ह यानेच त्यांची अःपृँयता जाऊन त्यांची जात सामा जक ं या बलव र
ु

हो याचा अिधक संभव आहे . असे जर रोखठोक

पये आ ण पैच्या भाषेत त्यांना पट वता

या धमाने अःपृँयता सुटू न एका

आले तरच त्याचा त्यांचे मनावर काह प रणाम होईल.
बिल

समाजात सामावले जाता येते तो धम खरा, एवढ च त्यांची ख या धमाची आजची
या येूमाणे दे खील हं द ू धमच, हं दरा
ु संबंधच ख या हताचा ठरतो असे

या या आहे . त्या
िन ववादपणे िस

होत असले तरच आपण त्यांचे समाधान करावयास जावे, नाह तर ते

आ हांस अंतरले असे समजून पुढचा माग चोखाळावा.
४) ूथमत: महार जातची जात जर अःपृँयतेच्या रोगापासून मु

आ ण धमातराने ती गो

करावयाची असेल तर

सा य होते असे गृह त धरले तर ह , एक गो

अगद अप रहाय

आहे . ती ह क तसे काह पदरात पडावयास महार जातची जात धमातर क न एक गटाने
मुसलमान

कंवा

भःती झाली पा हजे. दोन चार मो या

य

- वा दोन चार हजार -

ू काम भागणे अश य. जे बाटतील त्या मूठभर महारांना अगद
नुसत्या फुटकळपणे बाटन
उच्चवण य अिधकार िन साम य जर
त्यामुळे साधेल - पण ते महार

ूा

झाले तर ह

त्या त्या

य

चे

हत काय ते

हणून न हे ! त्यांच्या जातीला, जे हजारोहजार महार न

बाटता आप या वाडव डलांच्या धमाशी एकिन पणे राहतील त्या महार समाजाला, ते थोडे फार
बाटलेले महार मे यासारखेच होणार! जो जो बाटे ल तो तो मुसलमानच होणार, तो महार असा
राहणारच नाह . Ôमहार मुसलमानÕ असा काह ःवतंऽ वग असणे वा

टकणे, जर आ ह

ज मजात जातीभेद मानीत नाह . ह मुसलमानांची शेखी खर असेल तर, अगद दघट
ु ! सारे च

ू घडणे श यच
सारे महार एकगट बाटतील तर ह जे दघट
ते मूठभर वा मोटभर महार बाटन
ु
नाह

हणजे जे कोणी बाटतील त्यांना महार जात मेली आ ण महार जातीस ते मेले अशीच

ःथती होणार, ह गो

नुसत्या अनुमानाची नाह . ूत्य

गट बाटले. ते जसे ॄा ण जातीस मेले, ॄा ण
शेकडो महार

य

पुरा याची आहे . शेकडो ॄा ण गटचे

हणून रा हलेच नाह त. तसेच आजवर जे

श: िन मुठ मुठ ने बाटले ते महार जातीस सवथा मेलेले आहे त, ते महार

रा हले◌ेलेच नाह त. त्यांच्या सुखद:ु खाचे तर राहोच काय, ते ितकडे साहे ब झाले वा शेख झाले
तर

बहसं
ु त्य करणारे नाह त,
ु य महार आप या जातीची बेजात करणारे , धमातराचे दंकृ

त्यांच्या सुखद:ु खाशी िन सामा जक अवःथेशी त्या बाट यांचा काह ह ूत्य

संबंध रा हलेला

नाह . उरले या बहसं
ु य महारांची, महार जातीची खर उ नती जर करावयाची असेल तर ती
त्या जातीत राहनच
करता ये यासारखी आहे , करता येणे श य आहे . डॉ. आंबेडकर वा त्यांचे
ू

अनुयायी हे काह बाटावयास िनघालेले प हले महार न हत. तो ूयोग होऊन चुकला आहे .
शेकडो महार आजपयत बाटले ते ग लोग ली भटकताना महार जातीकडनच
बाटगा
ू

हणून
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बहधा
िध कारलेच जात आहे त. महारांच्या
ु

ीनेह

ते पितत, जातीबाहे र टाकलेले असेच

जात्युच्छे दक िनबंध
मानले जात आहे त. त्यांचे पाणी महारदे खील पीत नाह त. सहॐावधी जातीवंत महार आप या
ÔसोमवंशाचेÕ क टर अिभमानी असतात ह वःतु ःथती आहे . ते त्यांच्याबरोबर जेवणार नाह त,
आप या कुळधमात त्यांच्या वा याशी दे खील उभे राहणार नाह त. पूव

ते बाटगे िनदान

महारात तर समान मानाचे अिधकार असत. बाट याने त्यांचे सामा जक ःथान महारे तरांत
उच्च हावयाचे ःथली उलट इतके ह न समजले जाते क महारातह ते नीचतर गणले जातात!
ू गे यामुळे काह
ीची गो च काढावयास नको! बाटन

मग इतर हं दंच्ू या
जातील, काह

य

य

ंना पैसे चारले

ंचा थोडासा उत्कष होईल. पण बाटलेले बहते
च भटकणार-भटकत
ु
ु क ददशते

आहे त. आ ण त्या बाटले यांचे काह ह झाले तर उरले या बहसं
ु य महारांची

हणजेच महार

जातीची अःपृँयता िनवार यास वा त्यांची ःथती सुधार यास त्या बाटले यांच्या सु ःथतीचा

वा द:ु ःथतीचा कोणाचाह

हण यासारखा उपयोग होणारा नाह . उलटप ी त्या बाटले यांच्या

सं येच्या ूमाणात महार जातीचे सं याबळ घटे ल, त्यांची श
जात या

ीणतर होईल. महार जात

िन वघ टत होईल. या सव कारणाःतव हे उघड आहे
ीने अिधक वप न, दबळ
ु

क महार जातीची अःपृँयता घालवायची असेल तर ती सबंध जातची जात िनदान शेकडा ९०
तर सांिघकर त्या एकदम परधमात गेली पा हजे. केवळ एक दोन हजारांच्या वैय

क िन

तुटक बाट याने महार जातीची अःपृँयता नाह शी होणे श य नाह .
५) परं तु संबंध महार जातीची जात एकदम बाटणे असंभवनीय आहे ! कारण क महार

जातीला त्यांच्या वाडव डलांच्या धमाचा, दे वतांचा िन कुळाचाराचा आजह

इतका िचवट

अिभमान िन ममत्व आहे क त्यांच्या शेकडा वीस जणदे खील एकंदर त एका चार वषातच
काय पण चाळ स वषात दे खील महाराचे मुसलमान वा

क रःताव हो यास मा य होणार

नाह त.
या दे वतांना तो भजतो, जे कुळाचार तो पाळतो, त्याची दे वःक , त्याची गावःक ,
त्याच्या दे वलसी भावना, त्याच्या धमभो या समजुतीसु ा, त्यांच्या ःवत:च्या जीवनाशी
तादात् य पावले या आहे त िन त्या पाळ यातच आपले ऐ हक िन पारलौ कक हत आहे ह
महार जातीतील शेकडा ९० लोकांची तर आजह अत्यंत एकिन
भं याबरोबर जेव याच्या, आपले कुळाचार सोड याच्या

भावना आहे . ॄा ण जसा

भःती मुसलमानाद

परधम यांचे

दे वतांना मानून ःवत:च्या दे वतांना पायाखाली तुड व याच्या उपदे शास लाथाड यावाचून सहसा
राहत नाह , ॄा ण

जतका धमास ूाणपणाने

बलगलेला आहे िततकाच महार हा महार

जातीस िन महार धमास ूाणपणाने बलगलेला असून त्या व
घेतच नाह . ह च खर

वःतु ःथती कोणाच्याह

वाग यास त्याचे मन मुळ

महारवा यात तु हास एकंदर तला िनयम

हणून आढळे ल.

२१.५ ऐितहािसक पुरावा पाहा! खुौच
ू ी वीरगाथा
एक हजार वष
बाट व यासाठ

हं दःथान
भर मुसलमानांच्या बादशहामागून बादशहांनी ॄा णु

जतके

अत्याचार,

क ली,

जाळपोळ,

छळ

केले

िततकेच

ऽयांना

महारा दक

अःपृँयांनाह बाट व यासाठ त्यांना छळले; पण अपवाद सोडता को यवधी ॄा ण

ऽयाद
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ू
रा हले तसेच िचवट
ःपृँय जसे आपाप या जातीधमाना मृत्यूसदे खील न िभता, िचकटन

जात्युच्छे दक िनबंध
धमवीरत्व

ा आमच्या महारा दक अःपृँय बंधूंनीह गाज वले. त्यांच्या त्यांच्या वाडव डलांच्या

जातीधमास, जीवदे खील धो यात घालून, त्यांनी र

ले, ःवत्वास, ःवक य जातीस िन ःवक य

धमास त्यांनी सोडले नाह . एका बाटले या अःपृँयाची कथा तर

हं दःथान
च्या इितहासात
ु

अमर िन अ भूतच आहे . खुौू हा अःपृँय हं द ू ूथम बाटला गेला, ःवपराबमाने द लीचा
बादशहा झाला. यादवांची राजक या मुसलमानी बादशहाने बळाने बाटवून

ववा हली होती.

ितच्या प ाशी खुौन
ू े संगनमत क न द लीच्या मुसलमानी त ावर चढताच त्याने अकःमात
हं द ू पदपादशाह चा झडा उभारला. ःवत:स

मिशद चा त्याने केवळ

हं द ू

हणवून,

हं दंच
ू ा सूड उग व यासाठ

द लीला मुसलमानी मंथांचा िन

समारं भपूवक उच्छे द मांडला! सा या

मुसलमानी जगात एका हं द ू अःपृँयाने केले या त्या अ भूत रा यबांतीने आकांत उडाला!
शेवट जे हा पंजाबपासूनचा सारा मुसलमानी स ाधीश त्याच्यावर चालून आला ते हा तो वीर

ससै य रणांगणात झुंजत मेला -

हं दं ू

हणून!! इतका िचवट ःवधमािभमान, प र ःथतीने

बाटावे लागले या अःपृँयांच्या अंतरं गात, र ात, िच ातदे खील मुरलेला असतो! मुसलमानंचे ते
पाचप नास बादशहा, त्या

हं दंन
ू ा मुसलमान कर यासाठ

मुसलमानी बादशाह ची बादशाह

उपसले या लाखो तलवार , ती

धुळ स िमळाली - पण आमची महार जात अजूनह

ू
जातीधमास िचकटन
आहे . महारची महार आहे . आप या जातीचे ःवतंऽ अ ःत व आ ण
ःवत्व संर ून आहे ! त्यांच्या जातीचे िन जातीधमाचे त्यांना इतके अढळ ूेम वाटत आहे !
उगीच काह त्या जातीत चोखामो यासारखे भगव भ

चंिभागेच्या वाळवंट

भजनात शतकानुशतके

व ठल

िनपजले नाह त. हजारो महार वारकर

व ठल च्या नामघोषाने वातावरण

दमदमू
ु ु न टाक त आले नाह त!
मुसलमानांच्या त ाचे िन तरवार चे मरा यांनी तुकडे तुकडे उडवून हं दः
ु थानास बळाने

बाट व याच्या त्यांच्या मह वाकां ेचे मःतक उड व यानंतर िमशन आले! त्या िमशनने ॄा ण
ऽयवाडे सोडन
ू सार श

महारवा यातच एकवटली. द डशे वष त्यांनी पैसे, नोक या, िनंदा,

औषधे, शाळा यांची नुसती उधळप ट

केली. पुतनेच्या ःतनातील सारे दध
ू महारवा यात

सांडले. पण त्या पुतनेची पूव गोकुळात जी गत झाली तीच आमच्या महारवा यात आजह

झाली. कोकणातील महारवा यातून तर िमशने उठू न चालली. एकंदर महार जातीत महारा ात
गे या द डशे वषाच्या अ याहत ौमांच्या अंती सा या िमशन मडमा िन सारे िमळू न शेकडा १
महार बाटवू शकले असतील नसतील. महारांची त्यांच्या जातीधमावरची िन ा अशी अढळ

आहे ! भाकर च्या बाजारभावी दरावार

दे याघे याची ती वःतू नसून महारांचा जातीधम

महारांच्या जीवनाचाच एक घटक आहे .
६) आ ण त्यातह अगद दल
ु य अडचण ह आहे क जर

महार जनता धमातर करावयास दोन चार वषात िस
दघट
गो
ु

वादासाठ

गृह त धरली तर ह

कारण त्यायोगे गावोगाव िन खेडोपाड

विचत फार मो या सं येने

होऊ शकेल, तशी इच्छा कर ल, ह

महारांची बहसं
ु या धमातर क

धजणार नाह .

वःकळ तपणे पसरलेले त्यांच्या मूठ मूठ वसतीचे

जीवन अितशय द:ु सह होऊन जाईल. धमातराच्या लाभापे ा त्यांची आिथक, कौटंु बक िन

सामा जक हानी शतपट अिधकच होणार आहे . हे त्यांना धडधड त दसत अस याने धमातर

कर याची बहसं
ु य महारांना हं मतह होणार नाह . जर महार जात एक गटाने सलग वसलेली

समम सावरकर वा मय - खंड ६

१५६

जात्युच्छे दक िनबंध
असती वा काह काह तालु यातून तर बहसं
ु य असती तर

विचत त्याचे सांिघक धमातर

त्यांना कमी जाचक झाले असते असे गृह त धरता येते. पण आजची ःथती अशी आहे क ,
दहा-वीस घरे ,
महार ते बहते
ु
ु क खेडोपाड वसणारे . ूत्येक खे यात िन गावात त्यांची बहधा

शंभर घरांचा महारवाडादे खील अगद

वरळा. इतर अःपृँयांशी त्यांचा काह

संबंध नाह .

इतकेच न हे तर महार त्यांशी िन ती चांभार भंगी ूभृती जातीची जनता महारांशी ूितःपध
उच्चनीचपणाच्या
घाल व यासाठ
महारांनी

तुच्छतेनेच

केवळ

अःपृँयता

हणून हं द ू समाजाच्या छातीवर िन केवळ हं दंन
ू ा िचड व यासाठ

हं द ू धमास

उघडउघड

लाथाडले

फटकून
तर

वागतात.

त्यायोगे

ःपृँय

अशा

ःथतीत

हं दंच्ू याच

न हे

हं दत्वाच्याच
अिभमानी असणा या आमच्या तथाकिथत अःपृँय
ू

तर

चांभार

ूभृती

हं द ू बांधवांच्या भयंकर

रोषास त्यांस त ड दे णे भाग पडे ल. गावचा हा रोष अगद नैबिधक क ेत (कायदे शीर क ेत)

जर

य

झाला तर दे खील सबंध गावचे गाव जर अडवून घेऊ लागले तर त्या मूठभर द रि

िनराधार महार वसतीचे काय चालणार! महारा ात तर आज हं दंच
ू हं द ू ूत्येक गावी वसलेला.

त्यामुळे त्या बाटले या मूठभर महारवा यास कोणाचाह पा ठं बा नसणार.

२१.६ स यासोय यांची द:ु खद ताटातूट
फार काय त्यांच्याच जातीचे जे महार आ

त्यांच्यासारखे बाटगे झालेले नसतील िन

महार जातीस िन महार धमास वाडव डलांच्या परं परे ूमाणे मदासारखे संर ून राहतील ते
महारदे खील, त्या बाटले या महारांचे शऽू होऊन उठतील, बाप लेकास घराबाहे र काढ ल. आई
मुलास पारखी होईल, ूयकर ण ूेिमकास सोडन
ू जाईल. मामा, मावशी, आत्या, भाऊ, िमऽ

एकमेकांना ज माचे अंत न नाते गोते साफ तुटू न हं द ू महार त्या बाट यापूव च्या नातलगाचे
पाणी

पणार नाह त. घरबंद

बेजात!!!

ा घोटा यात

होणार, सोयर क तुटणार. हा महार तो मुसलमान! जातीची

ज हा याच्या

वयोगद:ु खाने सार

महार जात घरोघर

व हळे ल.

ू फाटन
ू ितचे आहे तेह सं याबल न ेल. कौटंु बक ताटातुट ने घरोघर वैर िन यादवी
फुटन
माजेल!
बरे , धमातराच्या

ा

लेगाची साथ पसरताच महार जातीची ह जी कौटंु बक, आिथक,

धािमक िन सामा जक वाताहत होईल तीत गावग ना वसले या

ांच्या फुटकळ हजारोहजार

माणसांना मुसलमान काय साहा य दे ऊ शकेल? ूत्येक गावी महारा ात तर मुसलमानांनी
वीस तीस घरे आहे त! मुसलमान लोकह गावग ना द रि , कुछ रोट , कुछ लंगोट ! त्यांनाच
बहश
ु : ना खायला, ना िश ण, ना स ा! ती ूत्येक गावची दहा-वीस मुसलमान घरे त्यात ह

बाट या महारांची दहा-वीस भर पडे ल.
मुसलमान

ा बाट या महारांना ते ःवत:च कसेबसे जगणारे

कती जिमनी वा पैसे वा नोक या दे ऊ

शकणार ते

दसतच आहे . पु हा

मुसलमनाह फार मो या ूमाणात महारा ातील ूत्येक गावी अःपृँयच आहे . हं द ू दे वळात,
उपाहारागृहात, घर ,

व हर वर, सावजिनक जागा सोड या असता मुसलमानह

अःपृँयच आहे ! मुसलमान झाले तर

अशा ूकारे

गावोगावी

गावगा यातील घरगुती अःपृँयता

समूळपणे जाणार नाह . उलट महार अःपृँयता गेली असे घटकाभर मानले तर मुसलमानी
अःपृँयता बोकांड बसणार! कारण मागे पुरा यािनशी दाख वलेच आहे क , पंजाब, बंगाल,
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मिास ूभृती सव ूांतांतन
ू बाटले या अःपृँयांच्या अःपृँय भ न, कमीना, रं गरे ज ूभृती
Ôह न मुसलमानÕ

हणून िनरा या जाती पडले या आहे त. ÔअःसलÕ मु ःलम वा भ न त्या

बाट यांना असं यवहायच मानतात!!

२१.७ आिथक ददशाह
तीच राहणार
ु
कारण धमातर केले या, ते धमातर फार मो या सं येने महारांनी केले तर मुळातच
मुठ मुठ ने गावग ना पसरले या त्या हजारोहजार बाट या महारांना म ह याचे म ह याला

आ ण ज मभर काय शौकत अ ली वा िम. गौबा मनीऑडर धाडू शकणार आहे ? मु ःलमांचे
पढ जात बादशहा ती गो

क

शकले नाह त! ःवत: एवढे ौीमान ् िमशन पण त्यांना आज

जे मूठभर बाटले आहे त त्या बाटले या महारांनाच ज मभर पोसता येत नाह - मग मोठा या

नोक यांचे नावच दरू. गावच्या बहसं
ू ा धमातराने
ु य धन, बु , स ा हाती असले या हं दंन

िचड व यानंतर मूठ मूठ महार घरांची
महारवा याने आप यापुरती करावी!

कती ददशा
होईल त्याची क पना ूत्येक गावच्या
ु

ते हा धमातराने महारांच्या सबंध जातीची अःपृँयता जाईल हे श य नसून उलट त्यांच्या

उड याचा उत्कट संभव आहे . जर
जातीची भयंकर कौटंु बक, आिथक िन सामा जक ददशा
ु

कधी अःपृँयता जाऊनह

वर ल ददशा
पण टाळता येणार
ु

असेल तर ती

हं दत
ू वाच्या

वजाखाली राहनच
आ ण हं दसमाजाचे
मनूवतन क नच होय. त्याला दसरा
माग नाह . जो
ू
ु
ू

दसरा
एक माग धमातर हा आंबेडकर सुचवीत आहे त त्याने अःपृँयता जाऊन महार जातीची
ु

उ नती तर होणे नाह च पण उलट महार जातीच नामशेष होणार आहे ! सोमवंशी महार असा
जगात उरणार नाह !!!
मुसलमान होणे

हणजे महार जातीचा मृत्यू! महार राहन
ू अःपृँयता जाईल तर ती

शोभा! जातच म न, महारांचे ःवत्वच मा न, वाडव डलांचा महारवंश असा जगातून नाह सा

क न, िनवश क न, जी अःपृँयता जाणार ती गेली काय, न गेली काय, सोमवंशी महार
ातीचे

ीने सारखीच! मनुंय मे यावर त्याला अलंकार घातले काय िन न घातले काय,

सारखेच!

२१.८ पण महार राहन
ू , हं द ू राहन
ू , अःपृँयता जाणे श य आहे काय?
होय! होय! होय!
जर काह श य असेल तर तेच काय ते श य आहे . इ

आहे . सापे त: सुसा य आहे .

त्यातह आजच्यासारखी सुसंधी पूव के हाह आलेली न हती. कारण आज ल ावधी ःपृँय
हं दच
त्या अःपृँयतेच्या समूळ उच्चाटनासाठ
ू

दे वसमाज,

ूामा णकपणे झटत आहे त. आयसमाज,

हं द ू महासभा, रा ीय सभा अशा ूमुखांतील ूमुख िन कत्यातील कत्या

भारत यापी संःथा आमच्या आजवरच्या अःपृँय धमबंधूंना आ ण रा बंधूंना, पूवाःपृँय
हणजे पूव

जे अःपृँय होते पण आता ःपृँय झालेले आहे त असे ÔपूवाःपृँयÕ क न

सोड यासाठ या अःपृँयतेच्या वषवृ ाच्या मुळावर कु हाड चे घाव घालीत आहे त. अशा वेळ
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ा

हं द ू ःपृँयांच्याच खां ाशी खांदा िभडवून जर

हं द ू अःपृँय त्यांच्याह

कु हाड चे घाव

संगनमताने या वषवृ ाचे मुळावर घालू लागतील; दोष सवाचा, सवजण िमळू न तो सुधा
अशा मनिमळावू वृ ीने ह
िन

सुधारणा करतील तर ह

तपणे होऊ शकेल, हा वषवृ

या,

सुधारणा दहा-वीस वषाचे आता

उ मलून पडू शकेल. जर आमच्या चांभार, मांग, वडार ,

ूभृती तथाकिथत ÔअःपृँयÕ धमबंधूंना प र ःथती पाहन
ू टाकूच टाकू, हं दचे
ू
ू अःपृँयता उखडन

हं द ू राहन
अःपृँयतेला गाडन
ू
ु त्य ूाण गेला तर न करता हं दंच
ू े हं द ू राहनच
ू , धमातराचे दंकृ
ू

टाकू

हणून पूण व ास वाटत आहे . त्यांनी तसे कर याचा कृ तिन य केला आहे . तर केवळ

महारबंधुनीच असा कुलिोह, जातीिोह िन धमिोह कर याचा पापी वचार मनात का आणावा?
अःपृँयता मार याचा महामंऽ आता सापडला आहे ! तो मंऽ

हणजे हं द ू संघटन! ज मजात

जातीभेदोच्छे दक हं द ू संघटन! आता वीस-पंचवीस वषाचे आत अःपृँयतेचा नायनाट आ ह
क न दाखवू, तरच आ ह खरे हं द!ू

-

(िनिभड द. २९-१२-१९३५)

२१.९ र ािगर ने अःपृँयतेची आ ण रोट बंद ची बेड कशी तोडली?
हं द ू रा ाच्या उ ारासाठ आ ण जगातील ूबळात ूबळ रा ांच्या मािलकेत त्याची गणना

हावी इतके साम य त्यात आण यासाठ काय काय काय केली पा हजेत
ह

गो◌े

कतीह

आवँयक असली तर

त्या का यापैक

लहानातील लहान कायह

हे प ह या ूतीचे रा
पाड यापे ा ते कती तर सोपे असते! हं दःथान
ु
एखा ा पर

ेत घातला तर मराठ

पाचवीतील मुलेह

ांचे टपण करणे,

पार

कसे होईल, असा ू

एका अ या तासात एकेक फ कड

योजना कागदाच्या िचठो यावर भराभर िलहन
ू दे तील. पण त्या योजनेपैक अगद सो यातील

सोपी गो ह कर याची धमक िन िचकाट अंगी बाण यास िन ते काय क न दाख व यास

शतके लोटली तर अपुर च पडतात. कारण योजना आखणे हे नेहमीच सापे त: सोपे असते.
ती पार पाडणे, योजनेतील कृ त्ये क न दाख वणे, हे शतपट ने अवघड असते. भ कम घर कसे
बांधावे याची फ कड

परे खा कोणाह िश प ास दस

पड दे ताच आखून घेता येते. पण त्या

परे खेूमाणे ते भवन बांधून पुरे कर यास लागणार हजारो

पयांची र कम, ौम िन नेट

यांची जुळवाजुळव क न ते भवन उभार याचे काय पार पाडणे हे त्या कागद योजनेपे ा
कती दघट
असते! पण खरा उपयोग त्या घर बांधून पुरे कर याचाच असतो. घराची नुसती
ु
परे खा कतीह प रपूण िन सोयीःकर भासली तर त्या घराच्या

येत नाह , थंड वा यापासून ःवत:चे र ण करता येत नाह !

परे खेत काह कोणास राहता

असे असताह आज जो तो आप या हं द ू रा ाच्या उत्थापनाच्या नुसत्या

बसलेला आहे . योजना आखणेह अवँय असते पण योजना

परे खा आखीत

हणजे पूत न हे . खरे काम

हणजे काय काम करावे हे नुसते सांगत बसणे नसून ते काम क न दाख वणे, िनदान ते
काम क

लागणे हे होय! पण ते दघट
ु ! याःतव काम क न दाख व यापे ा हे केले पा हजे, ते

केले पा हजे याच्या सो या चचतच माणसे आपला वेळ घाल वतात. अशी टपणे कर यातच
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आपण जे करावयाचे ते दे शकाय कर त आहो अशा खो या समाधानाने आ ह बहते
ु कजण

ःवत:ची फसवणूक क न घेत आहो. जर हे आपले रा

उ ारावयाचे असेल तर यंव केले

पा हजे िन त्यंव केले पा हजे, असे आ ह तु हास सांगावे िन तु ह आ हांस सांगावे यात
सारा काळ िन श

स या खिचली जात आहे . वृ पऽे, मािसके, प रषदा, उत्सव

ांच्यातील

सारे िलखाण िन चचा पाहा. योजना, मनोरथ, परोपदे शपा डत्यम ्यांनी भरले या! काय काय
केले पा हजे याची

टपणवार

टपणे लाखावार , पुन: पु हा तेच तेच दळलेले दळताहे त! हे

अमूक केले असे सांगणारा लेख, केले या कामाचे ूितवृ

(Report) अगद

पढ ने सांिगतले, तेच

अमुक अमुक केले पा हजे हे जे रान यांच्या

वरळा!
टळकांच्या, तेच

आमच्या प या सांगत आहे त. योजना लाखो लोकांच्या आता त डपाठ झा या आहे त.
पण अमुक केले, त्या योजनेपैक अमुक काम झाले, हे सांगणारा लाखात एक आढळणेह
दघट
ु ! काम कर याचे साहस िन नेट िन उरक ह च आमची मु य उणीव! शेकडो कामे

यांची

त्याने आप यापुरती केली तर होणार आहे त. पण जो तो दस
ु याने काय करावे हे च सांग यात
आपले काम संपलेसे मानतो!

तोच दोष अःपृँयता िनवार याच्या कामीह आढळू न येतो. अःपृँयता िनवारणा करावे या
मताचे हजारो लोकह त्या ू ाचा शा ाथ, मिथताथ, अथ
आहे त. तेह अवँयच आहे , पण मु य काम
अःपृँयता ूकटपणे

हणजे

झडका न आप या घर दार सव

वाग वणे हे च असता त्या त वाच्या

यवहाराचा ू

अपवाद असा लाखांत एखा ाचाच!

य

ची ह

याने त्याने िनदान आप यापुरती तर
यवहारात अःपृँयांना ःपृँयांसमान

आला क

याःतव र ािगर

ःवत:च मागे मागे घेतो!

गो , मग एखादे मोठे नगरच्या नगर

अःपृँयता तोडन
मोकळे झालेले सापड याचा योग सबंध
ू

आढळणे कठ ण! तीच गो

ाचाच का याकूट कर त बसले

रोट बंद त ड याची.

दहा-पाच
हं दःथानात
ु

ठकाणीह

िन पुंकळ अंशी मालवण या दोन नगरांनी अःपृँयतेचा आ ण

रोट बंद चा नायनाट क न जे एक रा काय आपाप या क ेत पार पाडले आहे , त्याचे ूितवृ
(Report) त्या नगरांना भूषणावह िन इतरांस जसे उ ेजक तसेच अनुकरणीयह होणारे आहे .
इत्यथ या लेखात मु यत: र ािगर , नगर अशी (as a city) त्या ःपशबंद , रोट बंद च्या
याद पासून कती मु

झाली आहे आ ण कशा कशा साधनांनी िन पाय यांनी तशी मु

होऊ

शकली ते थोड यात आ ह या लेखात दाखवू इ च्छतो.
कल ःकर मािसकात Ôअमुक केले पा हजेÕ अशा नुसत्या योजनांचे आमचे ूिस
अनेक लेख पंजाबपयत हजारो वाचकांना फार आवडले असे वारं वार ःप
आमच्या कायाच्या
हणा मोठे

झालेले

झाले आहे . ते

ीने आ हाला समाधानकारक वाटणारच, परं तु Ôअमुक एक काम, लहान

हणा, पण नुसते, करावयास ह या त्या कामाच्या

टपणीतच न ठे वता क न

टाकले, असे सांगणारा आ ण ते कसे करता येते याचा यशःवी झालेला ूयोग लोकांपुढे
मांडणारा हा लेख नुसत्या ता त्वक वा ट कात्मक लेखापे ा कमी मनोरं जक वाटला तर
अिधक उपयु

िन हतावह आहे असे जाणून जर वाचकांनी ल पूवक वाचला आ ण त्याूमाणे

ःवत:च्या नगरातून कंवा िनदान ःवत:च्या
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यवहारातून तर अःपृँयतेचा नायनाट केला तर

१६०

जात्युच्छे दक िनबंध
आ हास शतपट ने अिधक समाधान आ ण आप या हं द ू रा ाची शतपट ने अिधक सेवा होणार

आहे .

र ािगर त दहा वषापूवी महारांच्या सावलीचा वटाळ खरोखर च मानीत. महार िशवला तर
हणजे कप यांसु ा ःनान करणारे हजारो लोक असत. कमठ ॄा णांच्या घर महार हा

सचैल

श दसु ा उच्चारणे अशुभ समजून Ôबाहे रचाÕ

हणत. मग शाळांतून त्यांची मुले सरिमसळ

बसवणे के हाह अश यच!
ज

ात तर अःपृँयता याहनह
कडक. चांभार, महार, भंगी यांची आपसातह तशीच
ू

कडक अःपृँयता. कोणी कोणास िशवणार नाह . जवळ घेणार नाह , घर जाणार नाह . महार,
चांभार, भंगी ह नावे ःपृँय लोकांम ये िशवी

हणून वापरली जात. महारह भंगी कुठला!

हणून दस
ु या महारास िशवी दे त.
अशा

ःथतीत सन १९२५ च्या गणेशोत्सवात आ ह

अःपृँयतेच्या घातुक

ढस

उच्चाट यासाठ चळवळ आरं िभली. ितच्यापासून हं द ू रा ाच्या संघटनेस केवढा अडथळा होत

आहे , ती कती अ या य िन अध यह आहे , ूभृती वषयांवर या यानांची, लेखांची, संवादांची
झोड उडवून दली. इतर काह मोठे काय होत नाह तर िनदान हे एवढे एक तर रा काय

तुमच्यापुरते क न टाका, हे काय करणे सवःवी तुमच्या,

याच्या त्याच्या हाती आहे , इत्याद

ूकारे बु वाद क न लोकमत ब याच मो या ूमाणात अनुकूल क न घेतले. पण ते केवळ
काय कर यास, ते ःवत: आच न दाख व यास मूठभर माणसेह

त वापुरते. ूत्य

येईनात. तर ह जी काह माणसे अःपृँयता ःवत: पाळणार नाह असे
सो यातली सोपी गो

पुढे

हणाली, त्यांस घेऊन

हणून महारवा यात भजने कर यास जाऊ लागलो.

१) महारवा यात भजने िन पाहणी कर याच्या कामास आरं िभले. महारांस गावात आणून
भजनास मंडळ त बस वणे त्या काळ
मंडळ ह ते क

इतके कठ ण होते क , ह

पुढे आलेली ःवयंसेवक

धजेनात. याःतव ःपृँयांनीच महारवा यात जा याचा कायबम आखला. पण

ूथम ूथम महारवा यात वा चांभारवा यात आ ह पांढरपेशी लोक गेलो क , महार-चांभारच
घराबाहे र येईनात. हाका मार या तर घरात नाय

हणून आतूनच कोणी तर सांगावे. आ ह

ःवत: सतरं जी बरोबर नेऊन अंथरली िन बसलो तर ते बैठक वर बसेनात, त्यांनाह ते संकट
वाटे . कधी सात ज मी न घडलेली गो . कत्येक महार-चांभारांना Ôबामणावा यांनीÕ त्यांच्या
वा यात यावे याचा िततकाच ितटकारा वाटे , अधम घडलासे वाटे , क

जतका भटािभ ुकाद

ःपृँयांना वाटत असे. बळे बळे भजन क न मंडळ घर परतत ते हा घरोघर एकच गंमत उडे .
कोणाची आजी कोणास घरातच घेईना. कपडे बदल याच्या अट वर काय ते कुणी घरात जाऊ
शके. भजनाला येणा या मंडळ तच काह जण ती गो

आप धम

हणून कर त. स म

हणून

न हे , याःतव ते घर जाताना ःवत:च होऊन ःनान कर त, मग घरात िशवत. इत यावरच
गो

थांबली नाह . दहा पाच वेळा महारवा यात राऽी भजनास आ ण नंतर दसरा, संबात

ूभृती ूसंगी सोने वा ितळगूळ वाट यास अःपृँय वःतीत जाऊन परत येऊन आ ह मंडळ

गावभर तशीच िशवाशीव प तशीरपणे काल वतो हे पाहन
ू त्यास संघ टत वरोध होऊ लागला.

महारवा यात जाऊन ःनान न करता घरात येणा या आ हा मंडळ वर त्या पापासाठ ब हंकार
टाक याच्या भयाने ूाय
समम सावरकर वा मय - खंड ६

घेणे भाग पाड याची धमक िमळाली. ौी. आ पाराव पटवधन
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यांना त्यांच्या गावी ब हंकार पडला होता ते ूिस च आहे . पण या वरोधास न जुमानता हं द ू

सभेची बर च मंडळ वारं वार महार-चांभार वा यात जाऊन त्यांचे पाणवठे िनर

त, औषधे

ू
टाकून िनरोगी कर त, झाडझूड कर त, तुळशी, फुलझाडे लावीत, भजने कर त, साबण वाटन

कपडे धुववीत आ ण घरोघर परत जात. होता होता केवळ सवयीमुळे लोकांस ते मानवले.
तेवढा वटाळ ढलावला.
ू जाती. पुढची पायर घेत यावाचून
पण ितथेच जर चळवळ थांबती तर ितथेच ती खुरटन
मागची मागे पडत नाह . यासाठ महारवा यातून जाऊन भजने करणे समाजाच्या सवयीचे होते
न होते तोच महारचांभारांना गावात आणून संिमौ भजने कर यास आरं िभले.
२) अःपृँयांसच गावात आणून संिमौ भजने,

या याने इत्याद समारं भ यातह ूथम

तीच अडचण, तीच खळबळ. भरवःतीत ःपृँय मंडळ चांभार महारांस भजनात वा सभेत
सरिमसळ घे यास

जतका ितटकारा कर त िततकाच हे महार-चांभारह

ितटकारा कर त, त्यासह ते आवडे ना.

ितथे बस याचा

यांस आवडे ते भीत. मो या क ाने, पैसे दे ऊन दे खील

दहा-पाच मंडळ ंना गावात ूकटपणे आमच्या संघटक ःपृँय मंडळ ंना एका बैठक वर बसून
भजन कर यास वा एखा ा सभेत एकाच टोळ यात उभे राह यास मा य क न आणावे.
गावात चालताना सवासम
यावी, क

त्यांच्या खां ावर हात टाकावा, हातातील वःतू उघड उघड

ावी

यायोगे अःपृँयांस िशवून घे याची िन नाग रकांना त्यांना िशवताना वारं वार

बघ याची सवय लागावी. हळू हळू लोकांची मने वळवून काह पाल यांच्या िमरवणुक त िन
दं यात अःपृँयांस जागा िमळू लागली. काह
दकानां
च्या पाय यांवर उभे राहू
ु

हं द ू संघटनािभमानी दकानदारां
नी आप या
ु

दले. काह ंनी नंतर इतरांूमाणे त्यांच्या हातात ःवहःते

सामान दे याचा, द ु न न टाक याचा प रपाठ पाडला.
३) शाळांतून मुले सरिमसळ बस व याचे आंदोलन सन १९२५ पासूनच हं दसभे
ु ने हाती

घेतले. अःपृँयांच्या शै

णक उ नतीःतवच न हे तर अःपृँयतेच्या भावनेवरच्या मुळावरच

कु हाड घाल यासाठ शाळे तील मुलांना सरिमसळ बस व याची सवय लावणे हा सव म उपाय
होता. पण तो
ज

जतका दरवर
प रणामकारक िन मूलमाह
ू

िततकाच दघटह
ु

होता. सा या

ात शाळाशाळांतून अःपृँय मुले कुठे गड याच्या, कुंपणाच्या िभंतीपाशी, उघ यावर तर

कुठे बाहे रच्या ओ यावर

कंवा पडवीच्या कोप यात दडपलेली. त्यांच्या पा या पे सलीस

माःतरह िशवत नसत. काह माःतर त्या मुलांना मारावयाचे तर छड फेकून मार त! दोनचार अपवाद सोडले तर कुठे ह सरिमसळ मुले बस व याचे नावह काढ याची सोय न हती.
ःवत: र ािगर िन मालवणला एकह शाळा सरिमसळ नसे. सरकार एक अध कच्ची आ ा मुलांत भेदभाव न कर याची १९२३ सालची होती. पण ितला ःकूल बोडानेह कुठ या टाचणाला
टाचून टाकली होती ती सापडणेह कठ ण गेले. अशा ःथतीत हं दसभे
ु ने तो ू

सन १९२५ त

हाती घेतला. दापोली, खेड, िचपळू ण, दे व ख, संगमे र, खारे पाटण, दे वगड, मालवण ूभृती

ू ,
यच्चयावत मोठमो या नगरातून दौ यावर दौरे काढन

या यानांची झोड उठवून लोकमत

वळवून, अनेक शाळांतून मुले सरिमसळ बस वली. र ािगर नगरात तर ूत्येक शाळे चे ूकरण
ःवतंऽ लढवावे लागले. या कामी वाणी, ॄा ण वगापे ाह मोठा ऽासदायक
कुळवाड , भंडार

ूभृती अिश
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त िन वृ पऽीय वाचनाच्या अभावी

यांना

वरोध मराठा,
हं द ू रा ाच्या
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संघ टत आकां ांची आच अशी लागलेलीच न हती; त्या वगाचाच ज हाभर गावोगाव झाला.
कोतवडे , फ डा, कणकवली, िशपोशी, कांदळगाव, आ डवरे ूभृती साठ-स र गावी सं◌ंप, वरोध,
उडली. ःकुल बोड डगमगले.

मारामा या, ूसंगी जाळपोळ, यांची नुसती धुम ब

बोडाने तर १९२९ म ये सरिमसळ बस वणे अवँय नसावे
हं दसभे
ु ने िचकाट

व

ठराव केला! पण

सोडली नाह . इकडे लोकमत वळवीत, ितकडे व र

अिधका यांकडे िन

वधीमंडळापयत सारखी चळवळ चाल वली. त्यातह

मुले धाड यास िस

हणून

ज हा

यांच्या मुलांसाठ ह धडपड ते अःपृँयच

नसत. भीतीने काह , पण पुंकळसे भीती न हती ितथेह मुले शाळे त

धाड नात. कारण त्यांना िश णाचे मह वच कळे ना. आईबापांस तीन तीन

पये पगार दे ऊन,

पा या पे सली फुकट दे ऊन, कपडे दे ऊन, महार, चांभार, भंगी मुले शाळांतून बळे बळे बसवावी
लागत. पावसा यात त्यांनी

हणावे. Ôछ या

ा, शाळे त मुले धाडतो.Õ त्याूमाणे सभेने छ या

ा या, त्या हातात पड या क , लगेच त्या अःपृँय मुलांनी गुंगारा
त्यांच्यातह

ावा! पण हळु हळू

िश णाची बर चशी आवड उत्प न झाली. मालवण, र ािगर

त्यांच्या मोठमो या प रषदा, सभा भर व या. हजारो

पयांचा

ूभृती

ठकाणी

यय िन सात वष सारखी

चळवळ करता करता शेवट र ािगर नगरातीलच न हे , तर ज हाभर बहते
ु क शाळा सरिमसळ

बसू लाग या. सरकार

आ ाह

िन:शंक भाषेत Ôसरिमसळ बसवाÕ

िनघा या. ःकूल बोडह

धीटपणे त्या वतवू लागले.

हणून कडकपणाच्या

हं दसभे
ु ने ूत्येक गाव

टपून

टपून

वरचेवर पाह या के या. चो न मा न अनेक शाळांतून मुले िनराळ च बसत. पण ूितवृ
तेवढे वर खोटे च धाड त क मुले सरिमसळ बसतात! ते सव ूकार उघड क स आणून आणून
काह

माःतरांना दं ड कर वले. दोन-चार शाळा बंद झा या. अशा अनेक उपायांनी शेवट

शाळांतून आज अःपृँयता उखडली गेली आहे . मुले ज हाभर सरिमसळ आहे त. पुढ ल पढ ची
अःपृँयतेची भावना लहानपणाच्या सवयीनेच न

यामुळे शाळांतून मुले सरिमसळ बस व यात

अःपृँयतेच्या मुळावरच कु हाड पडली आहे . शाळांतून मुले सरिमसळ बस व याने एका बाजूस
अःपृँयांचे िश ण िन राहणी सुधा न ती उ नत होतात िन दस
ु या बाजूस अःपृँयांतील

अनेक व ाथ आप या बरोबर ने िन ूसंगी अिधकह बु मानह िन चलाख असू शकतात, या

अनुभवाने

ःपृँयांचा

िशवािशवीची िन

खोटा

अहं कार

नाह सा

होतो.

लहानपणाच्या

वटाळाची जाणीवच उखडली जाते. यासाठ

समतेच्या

सोबतीने

अःपृँयता-िनवारणाच्या सव

साधनात शाळांतून मुले सरिमसळ बस व याचे साधन हे फार प रणामकारक आहे , असा
हं दसभे
ू चा ठाम िस ांत होता. ितने सहा-सात वष यापायी

कती क

सोसले ते ितच्या

पंचवा षक ूितवृ ाच्या दोन भागात ूत्येक कायकत्याने अवँय वाचावे असा आमचा अनुरोध
(िशफारस) आहे .

२१.१० गृहूवेश
शाळांतून मुले सरिमसळ बस याची चळवळ

अःपृँयतेची हकालप ट घरातूनह

हावी

उपबम केला. दसरा िन संबांत

ा दोन

ज हाभर चालूच असता र ािगर नगरात

हणून सन १९२७ पासूनच हं दसभे
ु ने गृहूवेशाचा
दवशी सोने िन ितळगूळ वाटावयासाठ

ऽय, वैँय ूभृती जातींच्या मंडळ सहच महार, चांभार, भंगी
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ॄा ण,

ांचेह दोन दोन लोक घेऊन
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जात्युच्छे दक िनबंध
हं दसभे
ू च्या वतीने घरोघर जावे िन अंगणातूनच वनवावे क , Ôआ ह सोने

आहो, आपण आप या घर
आ हा

भ न मुसलमाना दक अ हं दस
जथपयत येऊ दे ता ितथपयत तर
ू

दे खील तुमच्या
ावे! अ हं दहन
ू ू

हं दस
येऊ
ू

ावयास आलो

हं दधमासच
अपमािनणे िन उपम दणे न हे काय?
ू

हं दधम
ु बंधूस अःपृँय लेखणे
ा

वनंतीसरशी काह

हं दंच
ू े

हणजे
दय

कळवळावे, त्यांनी महारा दकांसह सवास ओट वर, कुणी तर बंग यातह नेऊन ितळगूळ िन
सोने

ावे- यावे. हं दधम
ु क जय च्या जयजयकारात मंडळ ंनी परतावे. परं तु प हली दोन वष

अनेकांनी अंगणातच येऊन ितळगूळ िन सोने

ावे- यावे, घरात येऊ दे ऊ नये! काह ंनी तर

रागावून, अपश द बोलून, अंगणातूनदे खील बाहे र चालते

हा

हणून सांगावे! पण तर ह न

रागावता सभेच्या ःवयंसेवकांनी त्यांस समजावीत परतावे. दोन-चार वष हा उपबम सारखा
चालू ठे वला. तीच

ढ होत गेली. शेवट सन १९३० वष च्या दस यास गावभर सरसकट सोने

वाट यानंतर घर येणा यांची वतमानपऽांत नावे छापली जातात हे मा हत असताह , शेकडा ९०
ट के घरांनी अःपृँयांसह सवास घराघरांम ये अ हं द ू येतात तेथवर नेले, कोणी पानसुपा या
बंग यात के या, तर कोणी पेढे वाटले! अंगणातून परतवून दे णारा एकह

िनघाला नाह .

बाजारातील बहते
न (उपाहारगृहे सोडन
ू )अःपृँयांना िमळू लागला ते हा तो उपबम
ु
ु क दकानातू
पुढे अनावँयक

२१.११

हणून संप वला.

यांचे हळद कुंकू समारं भ

सुधारणेचे िन

ीचे वशेषच वाकडे अशी समज आहे . त्यातह त्यांना एखाद सुधारणा

पटली वा आवडली तर ती आचर याची कंवा बोलून दाख व याचीह ःवतंऽता नसावयाची.
अशाह

ःथतीत

त्यांच्यातूनह

अःपृँयतेची

भावना

ू
काढन

टाक यासाठ

या यानाद

बु वादांनी मनोभूिमका साधारणपणे अनुकूल क न घेत यानंतर संिमौ हळद कुंकवाचे
समारं भ चालू केले. सन १९२५ म ये प ह या हळद कुंकवात अःपृंय
ःपृँय

यासु ा काह के या

यांत िमसळे नात आ ण उलटप ी त्या महारचांभारणीस ःवहःते कुंकू लाव यास
या िस

सा या र ािगर म ये मो या ूयासाने अव या पाच ःपृँय

झा या. पुढे उसाच्या

गा या लुट याचे कंवा पेढे वाट याचे आिमष अशा वेळ दाखवावे. अःपृँय
पुंकळ येत चाल या आ ण बु वादाच्या बळे ःपृँय
हळद कुंकू समारं भातून शेकडो

या कत य

यांची मनेह िनवळत जाऊन त्या

हणून मनमोकळे पणे परःपर हळद कुंकू दे ऊ घेऊ

लाग या. पुढे याऽा, सभा, संमेलनातून गावात ूितूसंगी

या वा पु ष ःपृँयाःपृँय भेदभाव

वस न सरिमसळ बस या फर याची र तच पडली िन पु षांच्या ूमाणे
यांचा सावजिनक ूसंगी तर

या त्यामुळे

वशेष वटाळ वाटे नासा झाला.

यांतह अःपृँय

२१.१२ गा या, सभा, नाटकगृहे
पूव नाटकगृहातूनह अःपृँय

या िन पु ष ःपृँयांपासून िनराळे बसत. सभेने ती

ढ

उ:शाप नाटकाच्या ूयोगाच्या वेळ फुकट खुच ची ित कटे दे ऊन अःपृँय मंडळ स बु

या

मोड यासाठ ूय

क

लागताच ूथम ूथम मोठ बाचाबाची होई. एकदा बॅ. सावरकरांच्या

सरिमसळ असे ूमुखःथानी बस वले. आ ण
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यं◌ासह ित कटाूमाणे सरिमसळ बस वले.
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जात्युच्छे दक िनबंध
ते हा खुच वर महारांना पाहन
ू एवढा ग धळ झाला क , मॅ जःशे टलादे खील शांतताभंगाची भीती

ू म ये पडावे लागले पण बॅ. सावरकरांनी ःवत:ची हमी दे ऊन, सवाचीच समजूत घालून
वाटन
महारांचा सरिमसळ बस याचा ह क ूःथा पला. हळू हळू ती र तह

समाजाच्या अंगवळणी

पडली. तसेच गावातील गाड वाले पूव अःपृँयांस आत घेत नसत. यासाठ त्यांच्याशी अनेक
वेळा चचा क न Ôमुसलमानास घेता, अःपृँय आपले हं द!ू त्यांना कसे टाकता?Õ अशी समज
पाड यात आली. काह वळले पण का हं नी Ôनोकर सोडू पण महार चांभारांना गाड त बस वणार

नाह Õ असाह ऽागा केला! जे वळले त्यांच्या गा यांतून महारांना ःवखचाने घेऊन हं दसभे
ू ची
मंडळ काह

दवस उगीच गावात बंदरावर फरावयास जात. हे तू हा क , लोकांच्या

ँय पाह याची सवय

हावी! हळू हळू तीह

हकालप ट झाली.

ीने ते

र त अंगवळणी पडन
गा यांतून अःपृँयतेची
ू

२१.१३ हं द ू बड
पूवाःपृँयांची आिथक

ःथती सुधार याःतव त्यांना भांडवल दे ऊन बड घेतला िन

िशकवीला. पूव बडवाले मुसलमान असत. ते हं दंच
ू ी इच्छा नसली तर मिशद व न हं दंच्ू या
िमरवणुक जाताना वा े बंद ठे वीत. ती

ढ पाड त. याःतव सव हं दंन
ू ी हाच पूवाःपृँयांचा बड

लावावा असा ूचार केला िन र ािगर च्या

हं दत्वािभमानी
समाजाने कसोशीने तो िनयम
ू

पाळला. त्यामुळे दसरा
मह वाचा लाभ अःपृँयता संःकारातह
ु

न

सरिमसळ

झाले!

ल नामुंजीतून सनईवा यासारखेच हे अःपृँय बडवाले ॄा णा दकांच्या
िमरवू

लागले,

वाव

लागले. अःपृँयांचे

पूवाःपृँय

झाली हा झाला.

याह व हणींच्या दाट त
आिथक

ःथती

सुधार यासाठ कोट कचे यांतून अनेक पूवाःपृँयांना नोक या लावून द या.

२१.१४ पुवाःपृँय मेळा िन दे वालय ूवेश
सन १९२६ पासूनच दे वालय ूवेशाचा ू ह हाती धरला होता... गणपत्युत्सवासाठ एक
महार-चांभार-भं याचा मेळा काढला. पण ती अःपृँय मुलेह आपसात िशवेनात, येईनात, चणे,
खावू वाटला तर येत, पण महार हा चांभाराचे चणे खाईना, तो भं याचे! ते सारे जम वले तर
त्या मे यास िशकवी यास जाग िमळे ना, अंगण िमळे ना! पुढे त्यास िशकवून सावजिनक
गणपती

व ठलमं दरात असे, ितथे मो या सायासाने बाहे र अंगणात दरू उभे राह याच्या

करारावर अनु ा िमळवून नेले. तेथे मे याने एकच खळबळ उडाली! शेकडो लोक ते अ भुत
बघावयाला भोवती दाटली - पण दहा दहा हात अंतरावर! दस
ु या वषापयत एकंदर त
अःपृँयता वर ल नाना बाजूंनी केले या आघातांमुळे इतक

घायाळ झाली होती क , तो

पूवाःपृँय मेळा दे वळाच्या अंगणातून पायर वर लोकांनीच आप या आमहाने नेला आ ण शेकडो
लोक त्याला िशवून तसेच दे वळात या सभेत जाऊन बसले. हे कृ त्यदे खील अनेक जु या
लोकांस ॅ ाकार
मे याचाच अ खल

वाटले. पण आणखी दोन वषाच्या आत सन १९२९ ला त्या पूवाःपृँय
हं दमे
ू ळा झाला. मॅ शक वा कॉलेजपयत िशकले या

व ा यापासून तो

ःवतंऽ धंदे करणा यांपयत शंभर िनवडक ःपृँय त ण त्या पूवाःपृँय मे यात िमसळले आ ण
हजारो

लोकांसम

िन

त्यांच्या
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टा यांच्या

अनुमोदनात

त्या

व ठल

मं दराच्या

भर
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जात्युच्छे दक िनबंध
सभामंडपात ूवेश केला. पूवाःपृँयांसह अधा तास टोलेजंग अ खल हं द ू मे याचा कायबम
सभामंडपात झाला! त्या दवसापासून

हणजे १९२९ पासून व ठलमं दरात गोकुळअ मी ूभृती

उत्सवात, अधूनमधून क तनात, सभांत दे वालयूवेशास अनुकूल असले या शेकडो लोकांच्या

साहा याने पूवाःपृँय मंडळ आजवर ूकटपणे जात आहे त. दे वालयूवेशास असमंत असणारा
वग त्या कृ त्यास िनषेधीत आहे . दे वळात पुढे पूवाःपृँयांसह एका एकादशीस दोनशे तीनशे
हं द ू त णांनी सभामंडपात ूकटपणे एक तासभर भजन क न त्याचे छायािचऽह

घेतले.

सारांश व ठलाचे मं दर पूवाःपृँय त णवगाने सरसहा उघडे केले. समाजाच्या दस
ु या जु या
मताच्या वगाने ते सरसहा स मातीले नाह . अशा समाज ःथतीतच पिततपावनाच्या अ खल
हं द ू मं दराची ःथापना होऊन दे वालयूवेशाचा ू

िनरा याच र तीने, पण अत्यंत यशःवीपणे

िनकालात िनघाला.

२१.१५ पिततपावनाची ःथापना
जु या दे वळास यच्चयावत

हं दस
ू उघड याची खर

क ली जु या पंचांपाशी सापडणार

नसून न या अ खल हं द ू दे वालयांच्या पंचापाशीच िमळू शकते. हे त व ओळखून हं दसभे
ु ने
एक अ खल हं द ू दे वालय बांध याची ठर वले. जु या दे वळास उघड याचे समाजाच्या मनात

आले तर

नैबिधक (Legal) अडचणीह

मागात आड या येतात. परं तु अ खल

हं द ू न या

दे वळात ःपृँयाःपृँय समाज बेखटक एकऽ पूजा ूाथना कर यास िशकला, ती सवय लागली
क , जु या दे वळाचे एक तर मह वच कमी होत
लाग यात अिन

कंवा तेथे ःपृँयाःपृँय

हं द ू जाऊ-येऊ

असे काह च वाटे नासे होते. याःतव हं दसभे
ू च्या वनंतीव न दानशूर ौीमंत

भागोजीशेठ क र यांनी दोन-अड च ल

पये खचून पिततपावनाचे अ खल

संःथा ःथापून आजवर चाल वली आहे .

ा अ खल हं द ू मं दराची क त भरतखंडभर इतक

दमदमली
आहे क , ितचे वणन इथे दे णे अनावँयक
ु ु

हावे. र ािगर स अःपृँयतेच्या द ु

ढ त वर ल सव ूकारच्या आघातांतूनह जो थोडा दम उरला होता तो

संःथेच्या ःथापनेसरशी उखडन
ू गेला. हजारो ःपृँयाःपृँय

हं द ू मं दर िन

ा ौी पिततपावन

ीपु ष आज चार वष सरिमसळ

दाटताहे त. पोथीजात जातीभेदाच्या मानीव उच्चनीचतेस थारा न दे ता हं दमाऽ
िततका जथे
ू

एकमुखाने सांिघक पूजाूाथना क

शकतो आ ण करतो असे हं द ू जातीचे हे एक रा ीय कि

होऊन बसले आहे . तेथे चाळ तून ॄा ण

ऽयाद कुटंु बासहच पूवाःपृँय कुटंु बह समानतेने

शेजार शेजार राहतात. व हर , बाग, मंडप सव हं दमाऽास
समतेने वापरता येतात. ःवच्छता
ू
ूभृती ूत्य

गुणांचा तेवढाच भेद मानला जातो. अम याच जातीत ज मला एव याचसाठ

कोणी ज माचा उच्च वा नीच, ःपृँय वा अःपृँय मानला जात नाह . र ािगर च्या
समाजानेह
क

ा िनयमांनी

ा संःथेस आत्मसात क न ितला रा ीय ःव प आणून

हं द ू

दले.

यावर ल शेठजीचे भागे राचे मं दरह पूवाःपृँयांस उघडे झाले.

२१.१६ अ खल हं द ू उपाहारगृह
दहा वषापूव र ािगर स उपाहारगृहाद जागी अःपृँयांस चहा ूभृती पदाथ मागावर उभे
राहन
ू ःवत:च्या कपात वा नरोट त द ु न ओतले जात. मुसलमानां दकांस बाके, कप दे ऊन
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ःवागितले

जाई!

त ड यापयत

अःपृँयता

सामा जक

िनवारणाची

बांतीच्या

चळवळ

चळवळ ची

बळावता

धुम ब

बळावता

पोचली,

जे हा

ते हा

रोट बंद च

अ खल

हं द ू

उपाहारगृहाची संःथा ःथापून तीत यच्चयावत पोथीजात भेदभावास ितलांजली दे यात आली.

महार, मराठे , ॄा ण, भंगी सा या जातीचे शेकडो लोक ूकटपणे तीत सरिमसळ चहापाणी िन
उपाहार कर त आहे त. उपाहार करणा यांची उघडपणे नावे टपून ूिस

यात येतील असा ःप

िनयम आहे . तर ह शेकडो ःपृँयाःपृँय जातीने कोणासह जातीब हंकाराह मानले नाह .

२१.१७ सा या ज हाभर ूचार िन मालवणलाह अःपृँयतेस मुठमाती!
र ािगर च्या

ा सामा जक सुधारणेच्या आंदोलनाचे ध के सा या

या याने, दौरे , प रषदा, सहभोजने यांचा धुमाकूळ चहकडे
घालून ज
ू

ज हाभर दे ऊन

ातह अःपृँयतेची िन

पुढे रोट बंद ची पाळे मुळे ढली क न सोडली गेली. त्यातह सभेच्या ूचारास अनुकूल अशी
भूमी

मालवणाच्या

ूगत

समाजात

सापडली.

ितकडच्या

अ पाराव

पटवधन

ूभृती

कायकत्याच्या सहका याने िन समाजाच्या ूगत पा ठं याने आज मालवणला अःपृँयतेचा
नायनाट झाला आहे . तीन चार मोठ दे वळे ह िन ववादपणे पूवाःपृँयांस उघड आहे त.

ू रोट बंद वर चढाई!
२१.१८ अःपृँयतेच्या मृत्यू दन! ःपृशबंद चा पुतळा जाळन
अःपृँयतािनवारणाचा हा एक रा ीय ू

तर

र ािगर ने िन मालवणने आप या

क ेपुरता असा पूणपणे सोडवून अःपृँयांचे पूवाःपृँय क न सोडले!

ा नगरांच्या सीमेत

पाऊल टाकताच पाच हजार वषाची ज मजात अःपृँयतेची बेड अःपृँय बंधूंच्या पायातून
खळकन तुटू न पडते!

य

य

चा मतभेद कतीह असला, तर ह नगरे अशी (as cities)

सामुदाियक नात्याने अःपृँयतेच्या पापापासून मु

झालेली आहे त आ ण तीह

केवळ

बु वादाच्या बळे , सामा जक मन:बांतीच्याच आधारे ! ह सुधारणा ूकटपणे उ घोष व याःतव
द. २२ फेॄुवार

सन १९३३ ला र ािगर स मो या गाजावाजात हजारो अॄा ण भंगी

हं दबं
ू धूंच्या सम

िन अनुमतीने जाळ यात आला. तो दवस अःपृँयतेचा मृत्यू दन

हणून

साजरा कर यात आला.
ू र ािगर ने रोट बंद च्या ठा यावर ह ले
या दवसापासून ःपृँयबंद च्या पुढार पायर चढन
चढ वले. हजारो

ीपु षांनी जातपातीचे खुळचट भेदभाव

झडका न सहभोजनाची धुम ब

उडवून दली. सकाळ दहा वाजता भं याचा मैला साफ कर याच्या उपयु
भंगीण ःनान क न ःवच्छ वेषात बारा वाजता सुवािसनी

कायात गढलेली

हणून पिततपावनात जेवावयास

येते िन नगरातील मोठमो या ूित त ॄा णा दक घरा यातील शेकडो म हला ितच्यासह

पंगतीत ूकटपणे नाव छापून सहभोजने करतात! रोट बंद ची बेड ह अशी तोडन
ू टाक यामुळे

गे या गणोशो◌ेत्सवात ता. ११ स टबर १९३५ ला र ािगर ने रोट बंद चा रा सी पुतळाह
जाळू न टाकला!

आज र ािगर त बहश
ु : ूत्येक हं द ू नाग रक एक तर सहभोजनात तर जेवलेला आहे ,

नाह तर संप कत सहभोजकाबरोबर तर जेवलेला आहे .
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कृ त्य मानले जात नाह . याचाच अथ असा क र ािगर ने ःपशबंद चीच न हे तर रोट बंद चीह
बेड तोडन
ू टाकली आहे ! अव या दहा वषाच्या आत घडलेली ह सामा जक बांती एका अथ

आ यकारक िन भूषणावह आहे खर . पण ती Ôअकरणा मदं करणं ौेय:Õ याच नात्याने काय

ती होय, हे माऽ वसरता कामा नये! या दहा वषात जग कती पुढारले - तो झारशाह तला
रिशया वैमािनक वेगाने लेिननशाह झाला! आ ण आ ह पांगळ
ु गा यावर चालू शकलो! पण
तर ह मृतवत ्होतो ते चालू लागलो, एवढे च वशेष! हे न वसरता केले याहन
ू सहॐपट क न

दाखवू तर खरे !

***
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जात्युच्छे दक िनबंध

२२ महारा भर सहभोजनांचा धूमधडाका! (१९३६)
कल ःकर मािसकाच्या सन १९३५ च्या फेॄुवार अंकात Ôजातीभेद मोडावयाचा

हणजे

काय करावयाचे?Õ हा लेख िल हला होता. त्यात आ ह असे दाख वले होते क , ज मजात
हण वणा या परं तु वाःत वकपणे केवळ पोथीजात असणा या या आजच्या जातीभेदास

उच्चा ट याच्या काय

सहभोजन हे च अमोघ साधन आहे . रोट बंद ची बेड

जातीभेदाची नांगीच गळली

हणून समजावे! जातीभेद त डणे

तुटली क ,

हणजे दसरे
ितसरे काह
ु

करावयाचे नसून जातीभेदांचे पूव चे जे एक मह वाचे उपांग असे, त्या

यवसाय बंद ची आज

जी गत झालेली आहे , तशीच रोट बंद ची गत क न सोडली पा हजे.
पूव जातीभेदाचे एक अत्यंत मह वाचे ल ण

हणजे

यवसायबंद हे च होते. ॄा णांनी

धो याचा, सुताराचा, लोहाराचा, धंदा करणे िन ष , लोहाराने मासोळ चा िन ष , सुताराने
भटपणाचा िन ष . पण आज काय आहे ? धं ाचा जातीशी काह एक संबंध रा हला नाह .
जातीचा ू

िनराळा, धं ाचा िनराळा. वाटे ल त्याने वाटे ल तो धंदा केला तर त्याची जात

जात नाह , ह च आज इतक

ठाम समजूत झालेली आहे क , जणू काय तेच मूळचे

ौुितःमृतीपुराणो

होय! अगद वेदशाळे तील गु जीस जर

गोडबोले

सनातन शा

करा याचे दक
ु ान घालून बसले आहे त, शामभट

हटले क , Ôअहो, ते

हशी ठे वून दध
ू

वकतात आ ण

मवांडेकर व वध वबेत्याचे (जनरल मचटचे) दकान
घालून त्यात वलायती बूट वकताहे त,
ु
त्यांना ॄा णांनी जातीच्युत ठरवावे तर ते वेदशा संप न गु जीसु ा आज अगद ठामपणे
हणतील, Ôते काय
घातले

हणून? दका
वक याचा ॄा णपणाशी काय संबंध? दकान
ु नाचा वा दध
ू
ु

हणून काय ॄा णाची जात बदलते वाटते? खुळा कुठला! धंदा हा पोटापा याचा ू .

जातीचा न हे !Õ धंदा लोहाराचा, वै ाचा, डॉ टराचा, गाड

वा याचा, मोटार चा, गव याचा

कसलाह केला तर िशंपी जातीत ज मला तो जात िशंपीच लावतो. अपवाद अःपृँय धं ाचा
तेवढा काह सा आहे . पण यां ऽक साहा याने के यास त्याह धं ाने जात जात नाह . मराठा,
ॄा ण, वाणी जात न गमावता बुटांचा यां ऽक कारखानदार होऊ शकतो. चाम याने केलेले
पदाथ तर बेखटक शेकडो ॄा ण, मराठा, वाणी दकानदार
ूत्यह
ु
ॄा ण जर मूळचे शूिाचे

वकताहे त.

हणजे ूत्येक

हणून ठरलेले धंदे करतो असे नाह तर वाटे ल त्या ॄा णाने

त्याला वाटे ल तो धंदा केला तर त्याची जात जात नाह . तीच ःथती सव जातींची, धंदा
सुताराचा, जात गवळ , धंदा लोहाराचा, जात क हाडे ॄा ण, धंदा गव याचा, जात िशंपी, धंदा
िशं याचा, जात गवळ अशी नुसती खचड होऊन जातीची नावे

हणजे धं ापुरती तर नुसती

आडनावे झालेली आहे त. धं ाने जात जाते ह समजूत आज ठार झाली आहे . यवसायबंद या
अथ एकंदर त तुटली आहे .
तशी रोट बंद ची गत झाली क जातीभेद मरणाच्या दार बसलाच

हणून समजा. Ôधं ाचा

हो जातीशी काय संबंध?Õ असे जसे आज अगद भटिभ ुकदे खील तावातावाने वचारतो आ ण
वाटे ल तो धंदा केला तर जात तशीच राहते

हणून जशी ठाम समज सवाची झालेली आहे ,

तशीच जेव याने जात जात नाह अशी ठाम समजूत सवऽ फैलावली क , रोट बंद ची बेड

तुटली. इतकेच न हे तर जातीभेदाचीह शंभर वष भरत आली असे समज यास हरकत नाह .
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जात्युच्छे दक िनबंध
ूत्येक ॄा णाने वा मरा याने इतर जातींबरोबर जेवलेच पा हजे, सहभोजन केलेच पा हजे
असा काह

रोट बंद ची

ढ

तोड याचा अथ नाह . जर कोणी ॄा ण वा मराठा, वाणी

कोणत्याह इतर जातीबरोबर जेवला, सहभोजनात भाग घेता झाला, तर त्यामुळे त्याची जात
जा याचे काह एक कारण नाह अशी समज

ढावली क रोट बंद ची बेड तुटली. आज जसे

िभ ुकसु ा वचारतो क , Ôधं ाचा हो जातीशी काय संबंध? तसेच उ ा तो वःमयाने वचार ल
क , जेव याचा हो जातीशी काय संबंध? सहभोजनात कुणी जेवला तर तो त्याच्या
आवड िनवड चा ू

आहे .

याला जो परवडे ल तो धंदा त्याने करावा,

ितथे त्याने जेवावे! त्यामुळे जात हो कशी जाणार?Õ असे आ य
क , रोट बंद ची बेड तुटली! कोणी
दोन तीन हजार वषाची

य

च्या

याला जथे परवडे ल

यालात्याला वाटू लागले

हणले, Ôअहो हे श द झाले, या या ठ क आहे , पण गे या

ढ , शा , िश ाचार,

ांह

अत्यंत बळावलेली िन लहानपणीच

र मांसात मुरत जाणार ह रोट बंद ची भावना इतक साफ बोलता बोलता उखडली जाणार
कशी? महादघ
ु ट!Õ
त्यास उ र असे क , Ôबोलता बोलताÕ ह रोट बंद ची
खरे . पण Ôकरता करताÕ माऽ ती

ढ उखडली जाणार नाह हे अगद

ढ नामशेष करता येते. अगद मोज या दहा वषाच्या आत

रोट बंद ची बेड तोडन
ू जातीभेदाचे कंबरडे च मोडता येते. हा नुसता आशावाद नाह , तर क न
दाख वलेला ूयोग आहे . कारण र ािगर स आज रोट बंद

हा जातीपातीचा

जवंत भाग

रा हलेला नसून यवसायबंद सारखीच ब हं शी तर पांगुळली आहे .

२२.१ सहा वषात र ािगर ने रोट बंद ची बेड तोडन
ू टाकलीच क नाह ?
सन १९३० च्या गणेशोत्सवात र ािगर च्या संघटक प ाच्या वतीने रोट बंद ची बेड

त ड याची चळवळ हाती घे याचा संक प आ ह

ूकटपणे सोडला. लगेच मतूसाराची

धुम ब चालू झाली. परं तु मु य भर सहभोजनात ती रोट बंद ूत्य पणे तोडन
ू दाख वणा या
कृ तीवरच संघटक प ाने दला. सहभोजनाची संतत धार धरली. संघटक प ाचे शेकडो

ीपु ष

नावे छापून छापून, ब हंकारांना त ड दे ऊन ूकटपणे Ôजात्युच्छे दनाथ अ खल हं द ू सहभोजनं

क रंयेÕ असे च क संक प सोडन
ू सहभोजनांमागून सहभोजने वषानुवष ठोठावीत रा हले. भंगी

ते भटापयत कोणासह आज असे
ॄा ण, मराठे , महार, भंगी

हणता येत नाह क , मी सहभोजनात जेवलेलो नाह !

ीपु ष हजार हजार पाने सरिमसळ सहभोजनात सारखी जेवत

रा हली. त्यामुळे शेवट जेव याचा जातीशी संबंध असा र ािगर त उरला नाह . घरोघर बहश
ु :
ूत्यक हं द ू सहभोजनात तर जेवत आहे कंवा सहभोजकाबरोबर तर जेवत आहे . कोणच्याह
जातीने जात

हणून त्यांच्या जातीतील कोणीह सहभोजकावर जातीब हंकार टाकलेला नाह .

र ािगर स तो ू च िमटला आहे . धं ाने जात जात नाह . तशीच जेव यानेह जात जात
नाह . हाच आजचा र ािगर चा सामा जक दं डक,
आहे .

हणूनच गे या १९३५ च्या गणेशोत्सवी

यवहाराचे शा , चालू

ढ होऊन बसली

हं दसभे
ू च्या दशवा षक वाढ दवसािनिम

रोट बंद चा पुतळा हजारो लोकांच्या जयजयकारात िन वा ांच्या िननादात जाळू न भःम केला
गेला!
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जात्युच्छे दक िनबंध
र ािगर ने पाच वषात जर रोट बंद तोडली तर इतर नगरासह ती तशीच त डणे का श य

नसावे? नुसत्या बोल याची, नुसत्या ता वक च वतचवणाची, नुसते अमुक केले पा हजे हे मी
तु हास िन तु ह मला केवळ सांगत सुट याची खोड सोडन
ू जो तो जात्युच्छे दक सुधारक जे
करावयाचे ते क

लागला पा हजे.

याने त्याने ःवत: नावे दे ऊन ूकटपणे िन पु यकत य

हणून सहभोजनात ूकटपणे जेवत रा हले पा हजे! केली, आचरली, ःवत: क न सोडली क ,
सुधारणा होतेच होते,

ढ त्या ूमाणात तुटतेच तुटते. इतर बहते
ु क बांतीस जे लागू पडते

तेच समथाचे सूऽ सामा जक बांतीसह लागू पडते क व ह तो चेतवावा रे ! चेत वतािच चेततो!!
के याने होत आहे रे ! आधी केलेिच पा हजे

ा कारणासाठ च आ हास आजचा हा Ôसहभोजनांचा धुमधडाकाÕ हा लेख िल ह यात
वशेष आनंद वाटत आहे . कारण क , रोट बंद

त ड याचे हे लाभ आहे त िन ते आहे त,

जातीभेद असा त डावा िन तसा, सहभोजने कशी करावी िन का करावी, या नुसत्या
का याकुट म ये, नुसत्या शा दक योजना चिच याम ये हा लेख दवड यात येणारा नाह . तर
रोट बंद ह अमुक अमुक ठकाणी अम या अम यांनी तोडन
ू दाख वली आहे . काह तर काम

क न दाख वले आहे हे सांग याचा योग या लेखात जुळून येत आहे .

नुसत्या योजनांचा आ ण श दांचा आ हांस आता अगद ितटकारा आला आहे . त्याच त्या
योजना खलीत िन तेच ते शा ाथ चघळ त बस यात तीन
योजना आख या,

टळकांनी

प या गे या! रान यांनी

या ूितपा द या त्याच पु हा पु हा ह

या

पढ सु ा िलह त,

आखीत, सांगत बसली आहे . पण त्या योजनांपैक शतांश कामाचासु ा उरक

हणून झाला

नाह . जो तो दस
ु याने काय करावे हे सांगतो. दर दवशी मािसक, सा ा हक, दै िनकांचे भारे च्या

भारे , नुसत्या त्याच त्या शा दक योजना, नुसती तीच ती ता वक चचा, तीच ती अमुक
करावे ची रडकथा गात बाहे र पडत आहे त. पण काड चे कामसु ा ःवत: क न दाख वणारा, ह
अमुक योजना पार पाडली

हणून सांगू शकणारा, हजारात एक आढळत नाह ! अशा ःथतीत

रोट बंद त ड याच्या काय तर Ôह पाहा अमुक सहभोजने घडवून ूकटपणे तोडन
ू टाकली,

त्या ूकरणी काह

तर

काम क न दाख वलेÕ हे सांग याचे समाधान आ हास हा लेख

िलह ताना लाभत आहे . यासाठ या लेखाचे आ हांस वशेष मह व वाटते.
रोट बंद का तोडावी िन कशी तोडावी या वषयाची नुसती शा दक चचा करणा या पाचशे
लेखांपे ा पूवाःपृँयांसु ा सरिमसळ पंगतीत जेवून ती ूत्य
पाचजणांचे एक सहभोजन हे अिधक मह वाचे आहे !
रोट बंद

िन ूकटपणे तोडन
ू टाकणारे

त डणे श य आहे हे र ािगर ने ःवत:च्या कृ तीने िस

घोषणा कर यासाठ

क न दाख वले. ह

जे हा गे या सन १९३५ च्या गणेशेत्सवी रोट बंद च्या पुत यास

समारं भपूवक एका ॄा ण िन महार त णाच्या हःते आग लावून दली, ते हा आ ह केले या
भाषणात असे सांिगतले होते क जी आग तु ह आज सा या महारा ाच्या एका कोप यात

चेतवीत आहा, ितच्या ठण या सा या महारा भर उडतील! आ ण रोट बंद ची राखरांगोळ क न

टाकतील! ते आमचे भ वंय एका वषाच्या आत इत या वेगाने खरे ठ
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जात्युच्छे दक िनबंध
समाजबांती घडवून आण यासाठ

उतावीळ झाले या र ािगर च्या जात्युच्छे दक प ाससु ा

थोडे फार सा य समाधान वाटावे! र ािगर च्या जात्युच्छे दक आंदोलनाचे लोण पवतापलीकडे

यांच्याकडे आहे , र ािगर च्या समाजबांतीच्या

नेऊन महारा ात पोच व याचे हे ौेय मु यत:
होमकुंडातुन उडन
ू जी प हली

ठणगी महारा ात पडली, ती

हणजे ौी. अनंतराव गिे हे च

होत. हं दसभे
ू च्या दशवा षक महोत्सवात गणेशेत्सवी डॉ. मुंजे महाशया दक महारा ातील थोर

थोर पुढार , संपादक िन कायकत र ािगर स आमं ऽले गेले, त्यातच मुंबईचे ौी. अनंतराव गिे
हे

र ािगर स

आले

होते.

त्यांनी

ा

पोथीजात

र ािगर तील काय ःवत: पा हले. हजारावर
त्यात ःवत: भाग घेऊन िनर

जातीभेदोच्छे दक

आंदोलनाचे

चाललेले

ीपु षांची झडणार आॄा णभं यांची सहभोजने

ली आ ण तेच काय महारा भर फैलाव याचा यथाश

कर न असे ूित ापून त्यांनी त्या
वाहन
घेतले. दस
ु यांनी रोट बंद
ू

य

दवसापासून त्यांच्या िनभ ड सा ा हकासह आंदोलनास
सोड याच्या काय

यंव करावे िन त्यंव करावे असा

बोलघेवडे पणा क नच ते थांबले नाह त तर त्यांनी ते काय ूत्य पणे यवहा न टाक यासाठ
एक कायकत संःथाह काढली.

२२.२ झुणकाभाकर सहभोजन संघ
ौी. गिे यांच्या डो यातून िनघालेली Ôझुणकाभाकर सहभोजनाचीÕ
आजवरच्या अनेक

लृ यांूमाणे एक नुसती चटकदार

लृि

ह

त्यांच्या

लृ ीचा काय ती रा हलेली नसून एक

दरवर
प रणाम करणारे रा ीय काय होऊन बसलेले आहे . आपला नावाचा तेवढा एक भपकेबाज
ू
संघ पण कामाच्या नावाने माऽ पू य अशी त्या संःथेची ःथती नाह . अगद ूथमपासून

अनंतराव गिे यांनी त्या संघाच्या नावाूमाणे कायह क न दाख व यासाठ अंगी क
आहे त. त्यांना ौी. अऽे, ौी. खांडेकर आद क न अनेक उत्साह
मन:पूवक पा ठं बा िन सहकाय लाभले. त्यायोगे

केले

हं द ू संघटनी गृहःथांचा

ा झुणका भाकर सहभोजन संघाने

ा एका

वषाच्या आत जतक मोठमोठ सहभोजने घडवून आणली आहे त क , रोट बंद ची बेड त्यांच्या
घणाघावाखाली अ पावधीतच करक

लागली! कारण त्या संघाच्या वतीने

हणून घडले या

सहभोजनांच्या योगे रोट बंद ूकटपणे तोडन
ू टाक याच एक ूबळ ूवृ ी इकडे ितकडे उ भवू
लागली आहे .

कंबहना
तो संघ
ू

सभासदांची टपणी न हे , विश

हणजेच ह

ूवृ ी! ती काह

संःथा न हे , घटना न हे ,

नावदे खील न हे तर झुणकाभाकर सहभोजन संघ ह ूवृ ी

आहे ! जो कोणी येथे वा तेथे कोणत्याह नावाखाली वा नावावाचून पण जात्युच्छे दनाथ

हणून

ूकटपणे अ खल

तोडन
ू

हं द ू सहभोजनात भाग घेतो आ ण नाव छापून रोट बंद ची बेड

टाकतो, तो झुणकाभाकर सहभोजन संघाचा सभासद, ह च त्याची घटना!

२२.३ सात वषापूव र ािगर ने समाजबांतीची केलेली उठावणी आज महारा
यापीत चालली आहे !
झुणकाभाकर सहभोजन संघाूमाणेच, अनेक मंड या, संघ, हं द ू सहभोजनांची झोड कशी

उडवीत आहे त, हजारो ूामा णक ःवयंसेवक िन ःवयंसे वका ूकटपणे रोट बंद ची बेड तोडन
ू
टाकून जातीभेदाचे कंबरडे च मोडन
ू टाक यास पुढे सरसावत आहे त
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सहभोजनाची यऽतऽ छापलेली ःफुट बातमी के हा तर वाचून जतक

हावी तशी होत नाह .

पण त्या सवाची संकिलत टपणी पुढे ठे वताच जो सहज प रणाम मनावर होतो, त्यामुळे माऽ
ा चळवळ चे खरे बळ नीट र तीने मापता येते. यासाठ

आ ह

गे या सहा म ह यात

र ािगर ने केले या उठावणीचा फैलाव महारा भर कसा होत चालला आहे हे

ठक ठकाणी

झाले या सहभोजनातील काह ूमुख सहभोजनांची एक टपणी या लेखात खाली दे त आहोत.
ती द दशनापूरतीच अस याने काह सहभोजनांची नावे त्यात गळली तर कोणी वषाद मानू
नये. आठवतात त्यातून थोड फार उदाहरणे दे णेच काय ते अशा सं

ूितवृ ात ःथलाभावी

श य असते.
गे या डसबर १९३५ पासून १) झुणकाभाकर सहभोजन संघाचे पुणे येथे ौी. राजभोज यांच्या घर

झालेले ूकट

सहभोजन
ौी. बापूराव राजभोज हे चांभार पुढार . हे सहभोजन चांभारवा यात झाले. चांभार भिगनींनी
ःवयंपाक क न त्यात वाढले आ ण अ य

केशवराव जेधे हे होते. सहभोजनात ौी.

काकासाहे ब

गाडगीळ,

ौी. वैशप
ं ायन, ौी. अ. ह. गिे ूभृती गृहःथ आ ण ॄा ण मराठे ूभृती Ôउच्चÕ जातीची
अनेक मंडळ होती. त्यातह

वशेष क , चांभाराहन
ू खालचे समज या जाणा या मांग अःपृँय

बंधूंचे पुढार ौी. सकट हे ह राजभोजांच्या पंगतीस जेवले. नावे छापली होती. सव

ीने हे

सहभोजन रोट बंद चा पुरता खुदा उड वणारे होते. ( डसबर १९३५)
२) भेलसा,

वा हे र येथे सहभोजन - ह रजन सेवक संघाचे ौी. दाते, सुरिजी माःतर,

म नुलालजी, पं डत काशीनाथ ूभृती अनेक ःपृँयाःपृँय मंडळ ंनी भाग घेतला. ःवयंपाक
करणा यांत िन वाढणा यांत चांभार मंडळ ह होती. नावे छापली. (ता. २४-१२-१९३५ - ःवरा य
खांडवा)
३) रा सभा सुवण महोत्सव सहभोजन - हे मुंबईस झाले. ौी. न रमान ूभृती थोर थोर
पुढार पंगतीत होते. सोळाशेवर पान झाले. त्यात पाचसहाशे पूवाःपृँय मंडळ होती. पण
उणीव एवढ च एक राहन
ू गेली क , समम नावे छापली गेली नाह त. नावे छाप यावाचून

सहभोजनाचा मु य उ े श जो

ढ ूकटपणे त डणे तो साधत नाह .

४) नायगाव (वसई) - येथे शु कृ त को यांशी आजवर रोट यवहार बंद असे. तो करावा
या मताच्या काह जु या कोळ मंडळ ंनी त्या शु कृ तांशी सहभोजन केले. इतकेच न हे , तर
शर रसंबंधह घडवून आणले. जोवर आपण शु कृ तांशी रोट बंद िन बेट बंद ची बेड तोडू न
सं यवहार कर त नाह तोवर शु
तोडलीच

पा हजे!

कधीह ूबळ होणार नाह . शु
पु याच्या

हवी तर रोट बंद ची बेड
शु सभेत

ौी. मसुरकर महाराज, ौीमत ्शंकराचाय कूतकोट , पाचलेगावकर महाराज यांच्या अनुमतीने

शु कृ तांशी पूववत ् रोट यवहार करावा हा ठराव झाला.

ा थोर पुढा यांनाह ह सुधारणा

शेवट पटली हे चांगले झाले.
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५) राजपुताना Ôूगत

हं दबं
ू धÕू यांचे सहभोजन - जात्युच्छे दक संक पपूवक चारशेवर

ःपृँयाःपृँय मंडळ ंनी भाग घेतला. परं तु सव नावे ितकडे च्या पऽांतून छापली क नाह ते
कळले नाह .
६) झुणकाभाकर संघाचे मुंबईचे प हले दांडगे सहभोजन - ितक ट वकत घेऊन सहाशेवर
मंडळ जेवली. रोट बंद तोड याचा तोड याचा जात्युच्छे दक संक प ःप पणे सोडनच
हे तूत:
ू
हं दसं
ू घटनाथ घडलेले अशा ूकारचे मुंबईचे हे च प हले सहभोजन होय. पूव ूाथना समाजाची

सहभोजने कै. चंदावरकरा दकांच्या खटपट ने काह झाली. त्या काळ आप या हाती होता तो
तो य

त्या त्या आ

सुधारक मंडळ ंनी केला हे त्यांना वशेषच भूषणाःपद होते हे ह खरे च.
यथह गेली नाह त हे ह खरे . पण सहभोजनांची जात्युच्छे दक सतत िन

त्यांनी पेरलेली बीजे

संघ टत चळवळ अशी उठावणी, जी र ािगर ने केली, ितच्या हं द ू संघटनाच्या यापक त वांवर

अिध लेले असे ःपृँयाःपृँयांचे इतके मोठे सहभोजन

हणजे मुंबईला हे च प हले होय!

हटले

ूो. गजिगडकर, डॉ. वेलकर ूभृती अनेक पुढार आ ण ॄा ण,
ूभृती सव जातीचे

ीपु ष पंगतीत सरिमसळ बसले होते. ! Ôिनभ डÕ म ये नावे ूिस ली

होती. हे सहभोजन सव
७)

इं दरू

ींनी मह वाचे होते.

सा हत्यसंमेलनात

सा हत्यसंमेलनाचे अ य
ःवयंपाक

ऽय, शूि, महार, चांभार

सहभोजने

-

तेथे

जमले या

ौीमंत पंतूितिनधी औंधकर हे ह

मंडळ त

त्या

मराठ

होते. समाभसदां दक सवाचा

या पाकशाळे त होई तीत Ôशारदाराजे होळकर वसितगृहाÕतील पूवाःपृँय मुली इतर

ःवयंसे वकांसह सरिमसळपणे ःवयंपाक, वाढणे, चहापाणी इत्याद

कामे कर त होत्या.

सा ह त्यकांनी जातीिन वशेषपणे, सरिमसळ पंगतीत बसून सहभोजने झोडली. त्या ःवयंपाकाद
अ नपाणी

यवःथेत

खपणा या

कुमा रकांची

सौ. निगना राजा. पण या सहभोजनात एक

नाह त! कारण ती नावे गु

नावे

मंजुळा,

यंग रा हलेच. ते

चंिभागा,

लआमी,

हणजे त्यातील नावे छापली

रा ह यामुळे ितथे चापून ःपृँयाःपृँयांसह प वा नावर हात

मारलेले Ôसुवण म यमीÕ अनेक सा ह त्यक परत पु यामुंबईस आपाप या घर येताच सोव या
गो ी बोलतात. Ôनाव छापून जे सहभोजन होते तेवढे च काय ते चुक चे!Õ ह च एका सोनेर
टोळ ची सुवणम याची

या या आजकाल ठरली आहे ! त्या सोनेर

टोळ चा हा िम याचार

उघडक स आणणे अवँय अस यामुळे कोणाच्याह सहभोजनात ते भाग घेतातसे दसले क
त्यांची नावे चापून छापीत चलावे! ( डसबर १९३५)
८) पु याच्या

च्या ःवा. म. च्या वतीने
हं दमहासभे
ू

दलेले सहभोजन - यात शेकडो

मोठमोठ ःपृँयाःपृँय मंडळ , िनरिनरा या ूांतातली, सरिमसळ पंगतीत जेवली. पण

यंग

जे राहन
ू गेले ते हे च क त्यांची नावे छापली गेली नाह त. त्यात या त्यात िनभ डकारांनी ौी.
िशखरे , ौी. तात्याराव केळकर ूभृती काह ंची नावे पूवाःपृँयांसह सरिमसळ सहभोजन

करणारात छापली हे बरे झाले. तशीच जर का सवाची छापली जाती तर सुवणम यिमकांची
एक मोठ सोनेर टोळ पाडाव होऊन सहभोजक संूदायाच्या छावणीत आणता आली असती.
पण तसे न झा यामुळे त्या सहभोजनात पु खा झोडलेले कत्येकजण अजूनह सहभोजनास
एक अितरे क चळवळ

हणून साळसूद लबाड कर यास मोकळे रा हले आहे . ( डसबर १९३५)
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९) भावसार मंडळ ंचे शहाबाद येथील सहभोजन - भावसार मंडळ
क येच्या ल नािनिम

ौी. हं चाटे यांच्या

आली असता शहाबादचे ौी. सुलाखे यांनी पूवाःपृँय मंडळ स

जेवावयास बोलावले. सव मंडळ ंच्या अनुमतीने मु य पंगतीच्या समोरच पूवाःपृँयांसह

बसणा यांची सहभोजक पंगत बसली. दावणिगर चे नरिसंगराव आंबेकर, शहाबादचे हं चाटे , ौी.
सुलाखे ूभृती मंडळ ंनी त्या सहभोजनात भाग घेतला. इतर ल नमंडपी मंडळ ंनीह

सहभोजनकृ त्य जातीब हंकाय मानले नाह . भावसार मंडळ ंची ह
उ लेखनीय आहे . (भावसार

ूगती ूयता

ते

वशेष

ऽय द. १५-२-१९३६)

१०) िचंचोली ( ज. पुणे) येथील सहभोजन -

ा सहभोजनाचा

वशेष हा क , यात

िनमगाव, दे हू, भोसर , कपूर, जांभूळ ूभृती वीसएक खे यांतील पूवाःपृँय मंडळ आली होती.
महार, मांग, चांभार इतर अःपृँयांतील रोट बंद जातींनीसु ा रोट बंद तोडली. पाचशेवर पान

झाले. ( द. १-३-३६) या सहभोजनास १८ ते २०

पये खच आला! कारण ौी. गायकवाड यांनी

ू
बाजर आणली आ ण ती अनेक घरांत वाटन
दली. त्या ूत्येकाने ती घर दळू न, भाकर

त्यांच्या राशी भोजनःथळ

पोच व या. त्यामुळे कोणालाच ऽास न पडता थो या खचात

भागले! ह सांग यासारखी यु

खर च! (िनभ ड)

११) कराचीचे ÔिमऽमंडळÕ सहभोजन - रावबहादरू मुजुमदार यांच्या ूय े पार पडले.

तीनशे पाने झाली. ःपृँयाःपृँय सरिमसळ पंगतीत जेवले. ूोफेसर जु नरकर, डॉ. तांबे,
बाबुराव गिे , अणावकर, Ôिसंधमराठा कतÕ, डॉ. मुजुमदार, रावबहादरु ज. वा. मुजुमदार,
हाईसरॉय कपच्या उ डार ःपधत दसरा
बमांक पटकावणारे ूिस
ु

वैमािनक गाडगीळ इत्याद

थोरथोर मंडळ होती. नावे छापली. हे एक मह वाचे सहभोजन होते. (२५-२-३६)
१२) मुंबईचे झुणकाभाकर संघाचे दसरे
दांडगे सहभोजन - अनंतराव गिे , ौीमती वागळे ,
ु

को हापूरचे Ôसत्यवाद कारÕ पाट ल इत्याद मंडळ ंच्या प रौमे ित कटे लावून घडवून आणलेले
हे मुंबईचे दसरे
सहभोजन प ह याहन
दांडगे झाले. एक हजार पाने उठली! महार, मांग,
ु
ू
ॄा ण, मराठा, चांभार, वाणी, भंगी, ूभू, भंडार ूभृती अनेक जातींचे

ीपु ष सरिमसळ

पंगतीत जेवले. Ôज मजातजात्युच्छे दनाथ अ खल हं द ू सहभोजनं क रंयेÕ हा संक प!! शेकडो

नावे ःतंभचे ःतंभ भ न छापली. ूोफेसर, वक ल, डॉ टर, संपादक इत्याद

सुिश

त

पुढा यांची अशी दाट उडाली होती क कोणास इथे द दशनाथ उ लेखावे हे च आ हास कळत
नाह .
१३) सांताबूझचे Ô हं दसं
ू घÕ सहभोजन - अ य

पुढार

डॉ. उदगांवकर हे हं द ू संघटनाचे ूिस

होते. ौी. वद ( वहारकत), मानकर (वसुंधराकत), ौी. नानाराव चाफेकर महाशय,

ौीमती वागळे , इं दराबाई िशक, नाथीबाई सावंत, लआमीबाई साने, ौी. काळे , मो हते, माने
इत्याद िलंगायत, मराठा, ॄा ण, महार, चांभार, ूभू, भंगी वैँयाद जातीची मंडळ सरिमसळ
होती. तीन मो या पं

उठ या. नावे छापली. (१५ माच १९३६)

१४) इं दरचे
चटणीरोट सहभोजन - पूवाःपृँय म हला ःवयंपाकातह होत्या. जात्युच्छे दक
ू

संक प ूकटपणे सोडू न पंगती बस या. रावबहादरू भांडारकर, ूो. पाट ल, सौ. भांडारकर,
क णक इत्याद ूमुख मंडळ जेवली. नावे छापली. ( द. २४-३-१९३६)
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१५) सांगली मांगवाडा सहभोजन - मांगांनी ःवयंपाक केला. महार ूभृती अःपृँयांनी
रोट बंद जातीभेद पायाखाली तुडवून सहभोजन केले. नावे छापली. (२४-३-१९३६)
१६) पुणे लंकर पूवाःपृँय सहभोजन - महारांच्या ल नसमारं भात महार, मांग, मोची

एकऽ जेवले. (१७-३-१९३६)

१७) पु याचे टोलेबाज झुणकाभाकर संघ सहभोजन - पु याच्या या अत्यं◌ंत यशःवी
सहभोजनाने तर सहभोजनाचा उच्चांक पटकावला! एक हजारावर पाने उठली. ित कटे होती.
सहभोजन झाले. ूो. अ णाराव कव,
ज मजात जात्युच्छे दनाचा च क संक प सोडन
ू

ू.

आठवले, सर गो वंदराव माडगावकर, रा. ब. सहॐबु े , बालगंधव ूभृती सव जातींचे अनेक
सुूिस

पुढार , व ाथ , म हला शेकडो ःपृँयाःपृँय मंडळ ंच्या पंगतीमागून पंगती उठ या.

ानूकाश, िनभ ड पऽांतन
ू शेकडो नावे छापली गेली. को हापूरच्या सत्यवाद चे संपादक
पाट ल, िनभ डचे गिे होतेच. ू. ू. के. अऽे, खांडेकर हे सा ह त्यक िन काकाराव िलमये
ांनी आटोकाट मेहनत क न हे आजवरच्या संमेलनातील अगद

उच्चांक पटकावणारे

सहभोजन घडवून आणले! (२२-३-३६)
१८) अमरावतीचे झुणकाभाकर सहभोजन संघटनपुढार

शेठ प नालाल िसंघई, व हाड

दे शपांडे, ौी. कु हाडे या सवानी मेहनत केली. रोट बंद त ड यासाठ

हणूनच ःपृँयाःपृँयांची

चारशेवर मंडळ सरिमसळ जेवली. वाढणे ःवयंपाकसु ा ःपृँयाःपृश मंडळ ंनी सरमिमसळपणे
केला. (७-४-३६)
१९-२०) को हापूरची दोन झुणकाभाकर सहभोजने - सत्यवाद चे संपादक पाट ल

ांच्या

मेहनतीने अ पावधीत को हापूरला दोन मोठमोठ सहभोजने जात्युच्छे दनाचा संक प सोडन
ू
झडली. महारवा यात म येच दसरे
दांडगे सहभोजन झाले. पाचशेवर
ु

ी-पु षांनी भाग घेतला.

मुंबईचे गिे , ूभातचे संपादक वजयकर, डॉ. कांबळे , स ूर, लालनाथजी इत्याद अनेक ॄा णॄा णेतर मंडळ ंनी भाग घेतला, ःथलाभावाःतव इथे ूमुख नावेसु ा दे ता येत नाह त.
(सत्यवाद

द. १०-४-१९३६)

२१) क हाड येथील झुणकाभाकर संघाचे सहभोजन - जात्युच्छे दनाच्या च क संक पाने
अनेक ःपृँयाःपृँय मंडळ ंनी सहभोजनात भाग घेतला. ौी. स रू , ौी खानोलकर, ौी. गिे ,
बु

या गेले होते. पवार महाशयांनी फार क

घेतले. (ए ूल)

२२) क याणचे झुणकाभाकर संघाचे सहभोजन - पेठे बंधू यांनी मेहनतीचा पुढाकार
घेतला. ऍ. खंडेराव मुळे, भाई गोडे बोले, अ. ह. गिे , डॉ. फडके, िभवंड चे भागवत, उ कडवे, डॉ.
सबनीस, करं द कर, भोसेकर, ौी. म. वद, डॉ. भालेराव, जगताप, डे हड ( भ न), गांगल, बी.
एस. सी., डॉ. कुळकण इत्याद शंभर एक मंडळ ःपृँयाःपृँयांसह सरिमसळ जेवली. ितक टे
होती. नावे छापली. (२५-४-३६)
२३) सावंतवाड चे सहभोजन - ह रजन सेवक संघ र ािगर यांच्या व माने एक मोठे
सहभोजन सावंतवाड स झाले. सावंतवाड चे कारभार

महाशय हे ःवत: शंभरस वाशे महार

चांभारा दक पूवाःपृँयांसह सरिमसळ पंगतीत बसले होते. अनेक ॄा ण, मराठा, वाणी ूभृती
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मंडळ ंनी त्यात भाग घेतला. रोट बंद ूकटपणे तोड याचाच संक प सुटला. नावे ूिस ली
होती.
या मु य मु य सहभोजनांव न ह रोट बंद ची बेड तोडन
टाक याची स बय चळवळ
ू

गे या सहा म ह यात कशी झपा याने महारा भर फैलावत चालली आहे हे िन ववादपणे कळू न
येईल. तर

या सहभोजनाम ये र ािगर तील गे या सहा म ह यांतील सहभोजने आ ह

मोजली नाह त. गंधव नाटक मंडळ चे ौी. बापूराव राजहं स यांनी दलेले सहभोजन, र ािगर स
दर पंधरवा यास एक तर सहभोजन नावे छापून, ज मजात जातीभेदोच्छे दनाथ घडतच आले
आहे ! पण ःथलाभावाःतव त्यांची टपणी इथे दे ता येत नाह .
पण हा नुसता आरं भ आहे .

ाच्या शतपट ने बलशाली असा सहभोजनांचा भ डमार चालू

झाला पा हजे. आणखी पाच वष तर ती सहभोजने त्याच त्या ठकाणी पु हा पु हा झडत
रा हली पा हजेत आ ण तो संूदाय फैलावत ूत्येक खेडेगावात सु ा सहभोजने ह ूत्यह ची
एक घटना होऊन बसली पा हजे.

२२.४ शाळा कॉलेज-संमेलने यांच्यातील सहभोजकांची नावे छापा!
या कामी आता व ा याना सहजासहजी एक मह वाचे साहा य दे ता ये यासारखे आहे .
शाळांतून

नगरोनगर

व ा याची

संमेलने

ूितवष

होतात.

त्याम ये

बहते
ु क

व ाथ

सहभोजनी पंगतीतच सरिमसळ बसतात. पण नावे छापली जात नस यामुळे तेच व ाथ घर
गेले क पु हा सोवळे ओवळे होतात! सहभोजनात उघडपणे बसत नाह त आ ण शाळा-कॉलेजे

सोडन
ू ते उ ोगास लागले क , सनातनी पुढार , अमुक वक ल वा अमुक डॉ टर वा अमुक
संपादक

हणूनह

पा टलक क
यासाठ

िमरवू लागतात. सहभोजने हा अितरे क आहे

हणून लोकांत त डदे खली

लागतात. या िम याचार लोकांना असे दट
ु पी वतन क

शाळा-कॉलेजांतील ूत्येक संमेलनाम ये जो जो

व ाथ

दे ता कामा नये.

सहभोजनाच्या सरिमसळ

पंगतीस जेवील त्याचे नाव छापून टाकले जावे.
संमेलनातील

या याने, नकला, पा रतो षक ूभृती सार

मा हती जर वृ पऽी ते

संमेलनकत छापतात, तर तेथे उघड पंगतीत जेवणारात सरिमसळ कोण कोण बसले हे ह
छाप याचा वृ पऽांना अिधकार पोचतो. ह संमेलने घरगुती गृ

संःकार न हे त - ते जिनक

(Public) िन ूकट (जा हर) समारं भ होत. ते हा जात्युच्छे दक प ाचे अिभमानी असणा या
शेकडो सहभोजक व ा यानी यापुढे त्यांच्या सम

सरिमसळ पंगतीत जे जे जेवतील त्यांची

त्यांची नावे छापून ूिस साठ िनभ डकडे वा इतरऽ धाडावी. अशी नावे छापत जातील तर ह
शेकडो शाळा-कॉलेजातील संमेलने

हणजे रोट बंद बेड त डन
ू टाकणारे बनखच झुणकाभाकर

सहभोजन संघच होऊन बसतील. पण नावे छापली पा हजेत. तर यापुढे ूत्येक संमेलनात
ू
व ा यानी सहभोजन थाटन
नावे छापून

साहा य दे याची संधी गमावू नये!
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२३ जातीभेदोच्छे दक प ाचे जातीसंघ वषयक धोरण कोणते असावे?
आजच्या
पराबमश

ज मजात

जातीभेदाचा

उच्छे द

के यावाचून

हं दरा
ु ाचे

िन ूगती मता वाढणे आता दघट
झालेले आहे , ह गो
ु

आहे आ ण त्या जातीभेदास उच्चाट यासाठ
चाल वले आहे त, त्यांच्यापुढे हा ू

नेहमी द

यांनी

य

सामुदाियक

ऐ य,

यांना पूणपणे पटली

श: वा संघ टतपणे सब य ूय

हणून उभा राहतो क आजच्या ज मजात

जातीभेदाची संःथा जर आमूलात ् मोडायची, तर ती मोड याच्या ूय ांच्या मागात उ या
असले या

ा जातीसंघाच्या ूचंड अडथ याचे उच्चाटन कर याचे सुलभातील सुलभ, अगद

यवहाय असे आ ण
जात्युच्छे दक प ाने

यूनात

यून हानीकारक असे कोणचे धोरण ःवीकारणे इ

ा जातीसंघाशी कसलाह

संबंध ठे वू नये,

आहे ?

कंवा ठे वायचा तर कसा

ठे वावा? त्यांच्यापासून काह तर उपयोग आहे त काय? आ ण असतील तर त्यांच्या पासून
होणार अत्यंत वघटक हानी टाळू न त्यांचा तो तात्कािलक होत असलेला तेवढा पदरात पाडन
ू

घेता येईल काय?

ा जातीसंघांना चुटक सरशी नाह से करणे श य आहे काय? आ ण

नस यास ते नाह से होईतो त्या द घ संबमणकालात त्या जातीसंघाच्या उपिवी पाहाडांना कुठे
वळसे घेऊन, कुठे बगल दे ऊन,
पाडन
ू

कंवा कुठे ल गा लागेल तर ितथे त्यांच्या मधूनच बोगदे

यूनतम ूितकाराच्या धोरणाने आप या जात्युच्छे दक आंदोलनाची वाट कशी मोकळ

क न घेता येईल? जात्युच्छे दक प ाचे जातीसंघा वषयक धोरण काय असावे?
या हं द ू संघटनातील अत्यंत मह वाच्या

वषयासंबंधी एक सुिन

जात्युच्छे दक प ापुढे असणे अत्यंत अवँय आहे . एव यासाठ

त्या

त कायबम आमच्या
वषयीचे आमचे मत

आ ह या लेखात वशदपणे एकदा सांगून टाकणार आहोत.
आमची जात Ô हं दÕू इतर कोणतीह पोटजात आ ह मानीत नाह

कंवा आ ह कोणत्याह

जातीसंघाचे सभासद झालेलो नाह !
या लेखाच्या आरं भीच या

वषयासंबंधी आमच्या

वषयी कोणताह गैरसमज होऊ नये

हणून, हे ःप पणे कळ वणे अवँय आहे क , आ ह ःवत: हं द ू जाती ह च काय ती आमची

अन य जाती मानतो. ःपृँय वा ॄा ण वा िचत्पावन ूभृती कोणचीह पोटजात आ ह मानीत
नाह

कंवा तशा कोणत्याह जातीसंघाचे आ ह सभासद झालेलो नाह . र ािगर च्या िचत्पावन

संघाचे आ ह

सभासद झालेलो आहो अशी भूिमका गेली दोन-तीन वष महारा ात जी

पसरलेली आहे , ती अगद र िनराधार आहे . रा वीर ूभृती काह पऽांनी ती जे हा ूिस ली
आ ण तीवर ट कात्मक लेख िल हले क , जात्युच्छे दनाचा एक कडे पुरःकार कर त असता
दसर
ु कडे आ ह िचत्पावन संघाचे सभासद हो याचे कपट वतन चाल वले आहे , ते हा आ ह

त्याचा ूितवाद केला होता. पण ितकडे काह लोकांनी, त्यांना सोयीःकर पडले

हणून दल
ु

कर याचे कपट वतन अ ापह ःवत:च चाल वले आहे . त्यावाचून आमच्या काह ूामा णक
सहका यांच्या

यानातच तो ूितवाद न आ याने त्यांनाह बुचक यात पडलेसे होऊन Ôिनभ डÕ

ूभृती वृ पऽांतह मधूनमधून त्यांना वाटले या त्या आमच्या वसंगती वषयी शंकाकुल पण
स दच्छ लेख येत आहे त. परं तु ती आमच्या वरोधकांची ट का िन सहका यांची शंका मुळातच
िनराधार आहे . हे आ ह या लेखात ूथमारं भीच ूकटपणे पु हा सांगून टाक त आहो. आ ह
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िचत्पावन संघाच्या दोन अिधवेशनात आमंऽणाव न उप ःथत होतो िन आमहाव न दोन
या यानेह

दली. पण त्यातच आ ह

हं द ू ह च काय ती जात मानतो िन आजचा ज मजात

हण वणारा पण वःतूत: िन वळ पोथीजात असलेला आ ण हं दसं
ू घटनास सवतोपर

वघातक

ठरणारा जातीभेद मानीत नाह , हे च अगद ःप पणे उ घो षले.
आ ह

एकदा मुंबई इलाखा महार जातीप रषदे चे अ य

अःपृँय प रषदे चेह एकदा अ य

होतो. मालवणला र ािगर

होतो. र ािगर येथे भरले या

होतो. संगमे रच्या वैँय प रषदे त आमं ऽत

एकदा अ य

ज हा महार प रषदे चेह

हणून उप ःथत होतो. इथे

अलीकडे च ःथापले या मराठा िश ण प रषदे च्या अनेक चालकांशी आ ह

वचार विनमय

केला. पण त्यायोगे जसे आ ह महार वा चांभार वा वाणी, मराठा जातीचे ठरत नाह

कंवा

त्या जाती मानतो असे होत नाह , त्याूमाणे त्या िचत्पावन संघात आमंऽणाव न गेलो,
त्यांच्याशी

वचार विनमय

जात्युच्छे दक काय

केला,

हणून

ती जात तेवढ

िचत्पानव

अपवाद

जात

तेवढ

आ ह

मानतो

कंवा

हणून तशीच रोट बंद, बेट बंद ठे वावी असे

समजतो असा िनंकष काढणे हे अगद चुक चे होणारे आहे .
त्यातह र ािगर च्या िचत्पावन संघाने इतर सव जातीसंघांना जे अितशय अनुकरणीय

उदाहरण घालून दे याची ूगतीूीयता िन रा ीय जाणीव
वघटकपणाच्या आ ेपातून तो पुंकळ अंशी मु

य

वली आहे , त्यायोगे तर

झालेला आहे .

कंबहना
त्याच्या मूळ
ु

घटनेतच हे त व मिथले जावे हा आमच्या प ाच्या वतीने आमहच केला गेला. ते त व असे
आहे क , र ािगर च्या िचत्पावन संघाच्या कायबमातील -

‘...None of the activities of this society shall have any connections with any
movement for the creation and furtherence of disparity based on birth alone.’’
हणजे केवळ ज मावरच अवलंबणार कोणत्याह मानीव उच्चनीचतेची भावना हा संघ
संमतीणार नाह आ ण तशा जातीजातीतीलच केवळ गृह त धरले या अशा ज मजात ौे किन पणास पुरःका रणा या कोणत्याह चळवळशी संबंध ठे वणार नाह .
य

या जातीची वा

या

ची ूकट गुणांव नच काय ती जी यो यता ठरे ल तीूमाणे काय ते ितला वाग वले जावे

आ ण या सूऽानू प िचत्पावनांची त्यांच्या ूकट गुणाूमाणे जी ठरे ल तेवढ च त्यांची पाऽता
आ ण त्या मानानेच इतर कोणत्याह जातीच्या तशाच यो य
त्यांचे अिधकार! ते िचत्पावन कुळाचे कंवा ॄा ण जातीचे
कंवा ज मजात असे

ौे त्व गृह त धरले जावे,

य

ंना जे िमळावयाचे तेवढे च

हणूनच काय ते त्यांचे ज मजात

विश ािधकार त्यांना िमळावे, असे केवळ

बापाच्या नावावर वकले जा याचे िभकारडे मागणे न मागता दै वाय ं कुले ज म मदाय ं तु
पौ षम ्अशी बाणेदार मह वाकां ा त्यांनी धरावी आ ण तशी ूकट गुणािध त यो यता
संपा द याःतव संघ टपणे य
हं दसं
ू घटनाच्या रा ीय

भाषणात

त्या

संघास

ीने

करणारे जातीसंघ ःथापावयाचेच असेल तर ःथापावे.
यूनात

केला

हणजे ते

यून आ ेपाह ठरतील. असाच आमह आ ह आमच्या

आण

त्या

संघानेह

आप या

घटनेच्या

मुखबंधातच

(मेमोरडमम येच) त्या आशयाची वर ल ूित ा गोवून टाकली. आप या हं दरा
ु ात आज जे

सहॐावधी जातीसंघ आहे त त्या सवानी जर हे च धोरण ःवीकारले, तर अ खल हं दसं
ू घटनांच्या
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काय ते आज होत आहे त िततके तर हानीकारक होणार नाह त. ते कसे हे या लेखात आ ह
यापुढे दाख वणारच आहोत.

२३.१ जातीभेदाच्या वषार सपाचा मु य वषार दात कोणता?
जातीभेद तोडायचा

हणजे काय करावयाचे या वषयीचा स वःतर वचार आ ह आजवर

काह लेखात जो केलेला आहे , त्यातील या जातीसंघासंबंधी जी वधेये (point) ूथमत: ल ात
घेतली पा हजेत, ती थोड यात अशी १) आजच्या जातीभेदात जे अत्यंत वघटक असे मूळ त व आहे , ते
ूकट गुणांव न कोणत्याह

य

ची उच्चनीचता न ठर वता ती, ती

हणजे हे च होय क ,

य

कोणत्या जातीत

ज मली कंवा ती जाती एका ठरा वक पोथीच्या को कात कोणत्या ःथानी सहॐावधी वषापूव
न द वली गेली, या एका गो ी व नच काय ती ठर वली जाते. केवळ ज मानेच काय ती,
ूकट गुणांचा मुळ च वचार न करता, मनुंयाची उच्चनीचता ठर वली जाते, आ ण या िन वळ
मानीव िन पोथीजात उच्चनीचतेच्या आधारे मनुंयास ज मत:च काह

विश

अिधकार वा

यंगे तो ःवत:च्या गुणाने त्यास पाऽ आहे क नाह ते मुळ च न पाहता, भोगता येतात वा
भोगावी लागतात. जातीजातीत जी वैमनःये िन बेक उत्प न होते, त्या सा याचे मूळ या
ूत्य

पाऽापाऽतेचा वचार न करता गृह त धर या जाणा या, ज मजात मान या जाणा या

ज मजात उच्चनीचतेत िन द या जाणा या विश ािधकारातच साठ वलेले आहे . जातीभेदाच्या
ूाणघातक सपाचा मु य वषार दात तो हाच!
२) जातीभेदामुळे हं दसं
ू घटनास अत्यंत मारक झाले या सव

ढ िन वैमनःये

ा केवळ

मानीव अशा ज मजात उच्चनीचतेवर कशा अवलंबतात त्याची दहा-पाच उदाहरणे पाहा यवसायबंद ह उच्च कुलात ज मला त्याला, पाऽापाऽता न पाहाता, उच्च धं ाचा, आ ण

पोथीजात नीच छापाच्या कुळात ज मला त्याला नीच धं ाचा राखीव अिधकार दे ते. भटाचा
मुलगा मूख असला तर भट, मरा याचा मुलगा चोर,
भं याचा मुलगा बु मान असला तर भंगी, महाराहनह
ू

असली तर भट िन भंगी

याड असला तर लढव या ःपृँय,
नीच! आज

यवसायबंद तुटलेली

ांची कामे त्या त्या पोथीजात छापाच्या उच्चनीचपणावर ज मत:

वाटलेली आहे त. दसरे
उदाहरण ःपशबंद चे. काह जातीत महार
ु

हणूनच तो अःपृँय, मग

राजभोज, काजरोळकर वा आंबेडकर का असेना! आ ण ॄा णात वा वा यात ज मला
भटजी, शेटजी ःपृँय! मग तो ःवत:

उदाहरण, वेदो

यी, पापी,

दवाळखोर, दरात्मा
का असेना! ितसरे
ु

बंद चे, िशवाजी महाराज शूिकुलात ज मले, तुकाराम वाणी

वेद सांगता कामा नयेत! अर वंद, ौ ानंद,

ववेकानंद अॄा ण

वेदपठनाचे अनिधकार ! आ ण िनर र, वेद व या वा वेडसर, सैपाक
कुलातला

हणूनच

हणूनच त्यांनी

हणून सं यासाचे वा
असला तर

ॄा ण

हणून उपिनषदांचा अिधकार ! सं यासाची व े त्याची पैतक
ृ संपदा! चौथे उदाहरण

रोट बंद चे. गिलच्छ ॄा ण असला, दे शिोह बाळाजी नातू कंवा सू याजी पसाळ असला तर
त्याच्यासह जेव याने इतर ॄा णांची वा मरा यांची जात जाणार नाह , तो पा त; पण अगद
ःवच्छ शाकाहार

वारकर , दे वलसी चोखामेळा असला तर

त्याच्यासह जेवताच ॄा ण-

मरा याची जात जाते, धम बुडतो. गांधीसहे जेवणे ॄा णास व य, मरा यास िन ष , पण
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गदळ अशा कोणत्याह ॄा ण-मरा याच्या खाणावळ त जेव याने ती जात जात नाह ! महार
हा अगद मृत मांस खावू असला तर उच्चतर महार कुळात ज मला
शाकाहार , साधू अशा सूरदासाच्या

कंवा भं याच्या घर

जेवला क

हणूनच, माळकर
पितत, जात जाते!

महाराहन
ू भं याचे कुल ज मजात नीच! बेट बंद ची गो च बोलणे नको. लुळा, पांगळा, पापी

ॄा ण वरला तर ॄा ण वधु पितत नाह . पण ितने सु व , स य, ूभू गृहःथाशी ववाह
केला क ती पितत! दा डा, मोळ वाला मराठा वरला तर मराठ ण पितत न हे , पण ितने
राजभोजासार या शाकाहार , लोकसेवक, सु व
नीच, ितचे त ड पाहू नये! खरा संकर

चांभाराशी ूीित ववाह केला तर ती ब हंकाय,

हणजे, संतती उ रो र उत्कष पावत नाह ते ल न. हा

सुजिन व ानाचा (Eugenicsचा) िनयम कशाशी खावा
जातीभेदाचा संकर
कोणी

ाचाह

प ा नाह . या आजच्या

हणजे पोथीछाप उच्च वा नीच जातीजातीतील ववाह! मग त्या वधुवरात

यी असो वा त्यांची संतती ूकटपणे अधोध: जाणार

दसो! अगद महाराची गो

या. त्यांच्या मुलीला जर एखादा पाच प यांचा िनरोगी, सु व , सुरेख, सधन असा काठे वाड
भंगी मुलगा वर यास सजला, तर तो महार कधीह दे णार नाह . पण काळा, घाणेरडा, रोगट,
अडाणी, िनधन का असेना, पण महार मुलगा पाह ल. सुजिनशा ाच्या
हो यास तो भंगी वरच यु . त्या महार मु◌ुलाला ती मुलगी दे णे
आमं ऽणे, तो खरा संकर! पण ती
मुलगाह

महार जातीत ज मला

ीने उत्कृ

हणजे िनकृ

संतती
संततीला

ीच नाह . कारण ॄा ण-मरा यांूमाणेच तो महार
हणूनच त्या भंगी मुलापे ा उच्च मानला जाणार -

महाराकडन
ू सु ा! आप या जातीला भंगी जातीहन
ू उच्चतर समजणार!
आज ऽावणकोर येथे मं दरे अःपृँयांना उघड केली ती एझुवा अःपृँयांना काय ती! पण
पालुवा िन प रया जातींना त्यात ूवेश

दलेला नाह . प रयात काह जण एझुवाइतकेच

सुधारलेले आहे त. पण त्यांना मं दरात येऊदे यास एझुवा अःपृँयांचाह

वरोध आहे ! एझुवा

ःवत: इतरांचे अःपृँय असले िन इतरांचा त्यांना तो घोर अ याय वाटत असला, तर तेच

एझुवा जे हा पालुवा िन प रया यांना अःपृँय मानतात ते हा तो माऽ त्यांना अ याय न
वाटता सनातन धम वाटतो, िन तेच अःपृँय एझुवा पालुवांना िन प रयांना अःपृँय मानतात.
पालुवा

या मं दरात िशरे ल ते माऽ खरे च बाटे ल असे समजतात! कारण एखा ा एझुवाइतकाच

प रया य

श: सुधारलेला असला, तर तो नीच जातीत ज मलेला! ःपृँयांच्या पोथीत एझुवा

ज मत: नीच! एझुवांच्या पोथीत पालुवा, प रया ज मत: नीच!
य पी आप या रा यातील रा यमं दरे एझुवा अःपृँयांना अगद सताड मोकळ कर यात
ऽावणकोरच्या महाराजांनी आ ण त्यांचे कारभार

ौी. रामःवामी अ यर

ांनी अत्यंत

अिभनंदनीय सुधारणा केली आहे , तर ह र ािगर च्या पिततपावनाद मं दराूमाणे महारांनाच
न हे , तर भं या दक यच्ययावत ् हं दंन
ू ा मं दर ूवेश समानतेने दे यात जातीभेदाचे कंबरडे च जसे

पुरतेपणी मोडले गेले आहे , तसे ितथे अ ाप झालेले नाह हे वसरता कामा नये. दसर
ु ह एक
वषमता ऽावणकोर मं दरात आहे ती वेदो

वेदो ानेसु ा पूजा क
गो

ह

पूजेची. पिततपावनात पूवाःपृँय मूत चीसु ा िन

शकतो. तो अिधकार एझुवांनादे खील अ ाप िमळालेला नाह , ितसर

यानात ठे व यासारखी आहे क , हा मं दरूवेश सबंध रा यात यवहा न दाख व याचे

दाियत्व ऽावणकोरच्या कारभार पदावर मुसलमान कारभार होते तोवर कोणीह अंगावर घेऊ
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जात्युच्छे दक िनबंध
धजला नाह . पण शेवट

ती दघट
सुधारणा
ु

यवहारावून घडवून आण याचे दाियत्व ौी.

अ यरसार या एका ॄा ण कारभा यानेच अंगावर घेऊन पार पाडले! उच्चवण य ःपृँय,
अःपृँयतािनवार यास कधीह
हं द ू े ं यांनी ह

गो

अनुकूल होणार नाह त

यानात ठे वावी क , एक

हणून बांकळ हाकाट

करणा या

ऽय महाराजा िन एक ॄा ण ूधान

अःपृँयांना शेकडो राजमं दरे उघडतो. पण एझुवा अःपृँय हा माऽ पालुवा, प रयाला
आप याहन
ू ज मत:च नीचतर, अःपृँयतर समज यास सोड त नाह , त्यांना िशवत नाह !
हणजे जातीभेदातील मानीव अशी ज मजात उच्चनीचता अ ापह

उचलून धर याच्या

पापांतला साराच वाटा उच्चवणीय ःपृँयांचा नसून त्यांनाच काय त्या भरसमाट िश या
मोजणा या आंबेडकरांच्या, भं याला न िशवणा या महार जातीचा िन प रयाला न िशवणा या
एझुवा अःपृँयांचाह त्या िश यांत िन पापात ूा ीचा अधा वाटा राखून ठे वलेला आहे !
३) वर ल सव

ववेचनाव न हे

यानात येईल क , ज मजात जातीभेदातील सव

हानीकारक ूवृ ीचे मूळ मानीव िन पोथीछाप ज मत: लटकाव या जाणा या उच्चनीचतेत
आहे . पूव

के हा तर

ूसवले या

ह

जातीजातीच्या वा यास आलेली उच्चनीचता आ ण त्यापासून

ा ःपशबंद , रोट बंद , बेट बंद

ूभृती

ढ

ा पुंकळ अंशी उपयु

िन

अप रहायह ठरले या असतील, जातीभेद हा ब याच अंशी लाभकारकह झालेला असेल, पण
आप यापुढे आज तो पूव चा ू

नाह . जातीजातीत मानली जाणार ह ज मजात उच्चनीचता

आज ूकट गुणांच्या कसोट ने सपशेल खोट
ःपशबंद , वेदो बंद , रोट बंद , ूभृती

ढ

ूकट गुणांव नच उच्चनीचता आज ठर वणे

िन हानीकारक ठरत आहे आ ण त ज य

हं दस
ु ंघटनास आज अत्यंत घातक ठरत आहे त.
या य िन

हतकारक झालेले आहे . आजच्या

जातीभेदातील सव अिन ांचे मूळच असलेली मानीव उच्चनीचतेची भावना तेवढ
टाकली क

ू
उच्चाटन

ा जातीभेदाचा वषार दातच उपट यासारखे होणारे आहे .

४) जर हे ज मजात उच्चनीचतेचे खूळ उखडले आ ण ःपशबंद , रोट बंद , बेट बंद
या आज जातीभेदाच्या आधारभूत

ा

ढ आहे त त्या त ड या तर मग जो जातीभेद उरे ल तो

वषार दात पाडले या सापासारखा बहतां
ु शी िनज व िन िन पिवी होऊन पडलेला असेल. आज

जशी कुळाकुळांची उपनावे िनराळ आहे त, तशीच ह जातीची नावे िन त्यांचे गट जवंत रा हले
तर उपिवी राहणार नाह त. कारण ॄा ण जातीचे नाव जर ॄा ण रा हले तर जर त्याच्या

ूकट गुणापलीकडे त्यास ज मजात ौे त्व कंवा ज मजात वशेषािधकार उरले नाह त, तर
त्या गटाने ःवत:स जु या ऐितहािसक परं परे पुरते ॄा ण

हण वले काय िन न

हण वले काय

जवळ जवळ सारखेच. महाराची ज मजात अःपृँयता िनघाली, तो आप या गुणाूमाणे
कोणताह धंदा क

शकला, समाजात इतरांूमाणेच वाव

लागला, त्याला इ

त्याच्यासह जेवू

लागला, मनात आले तर वेद व ेपासून वाटे ल त्या व ेपयत िशक याची आडकाठ त्याच्या
ूकरणी उरली नाह , जात

हणून कोणताह कमीपणा त्याला भोगावा लागला नाह , तर त्या

जातीने ःवत:स महार जातच

हण वले तर

आ ण त्यांच्या जातीचे संघ क न त्यांच्या

पाऽतेूमाणे इतर कोणत्याह नाग रकाच्या समानतेने िमळावयास हवेत ते आपले अिधकार
िमळ व यासाठ
त्या संघाने ूत्य

कंवा त्या जातीतील िश णा दक सुधारणा िन त्यांचा

वकास कर यासाठ

केले तर त्यात हं दसं
ू घटनास आजच्या मानाने वघातक असे फारसे काह
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जात्युच्छे दक िनबंध
उरणार नाह . असे केवळ नावापुरतेच, कोणताह
मानणारे जातीसंघ

ज मजात अिधकार नसलेले, पण जात

हणजे जवळजवळ वगसंघच होत.

आमचे उपनाव सावरकर, कल ःकरांचे कल ःकर. नुसती उपनावे िभ न आहे त

हणून

आमच्या कुळांचा काह वाद होत नाह . पण सावरकरांच्या कुळात ज मलेला मनुंय
क तो ती पर
आण

हटला

ा उतरो वा न उतरो, बॅ रःटर समजून ते अिधकार त्याला िमळालेच पा हजेत

कल ःकर कुळातील ूत्येकाने त्याला त्या धं ाची आवड वा पाऽता असो वा नसो,

त्याने लोखंड नांगरांचाच कारखाना काढला पा हजे, असा ज मजात िनयम केला क भांडणाला
आरं भ झालाच, समाजाची हानी झालीच

हणून समजावे! आज जातीभेदाने जी हानी िन

वैमनःये माजतात, ती अशा केवळ मानीव ज मजात उच्चनीचतेच्या विश ािधकारांनी आ ण
विश
विश

यंगांनीच काय ती माजतात. कोणत्याह जातीला ितच्या ूकट गुणांपलीकडे कोणतीह
उच्चता वा नीचता िचकट वणे बंद झाले क मग ःवत:स कोणी ॄा ण

कंवा महार

हण वले काय

हण वले काय, ॄा णसंघ ःथापला काय, महारसंघ ःथापला काय, को या कुळाने

ःवत:ला सावरकर

हण वले काय

कंवा

कल ःकर

हण वले काय, हे

जतके िन पिवी,

जवळ जवळ िततकेच िन पिवी होणार आहे .
इतके ववेचन एकदा

यानात ठे वले, क मग

ा संबमणकालापुरते जात्युच्छे दक प ाने

जातीसंघा वषयी काय धोरण ठे वावयाचे ते ठर वणे पुंकळच सुलभ होते. ते कसे हे आता
थोड यात पाहू.

२३.२ संबमणकालात जातीसंघ हे एक अप रहाय अिन आहे .
जात्युच्छे दकांनी एक मु य गो
आणखी शंभर वष तर
मागातील एक अिन

जातीसंघह

जी

यानी ठे वली पा हजे, ती ह क या संबमणकालात

मोड

हणताच मोडन
जाणारे नाह त. ती आप या
ू

िन ूचंड ध ड आहे . आ ण तो पाहाड कुदळ च्या घावासरशी उ मळणे

दघट
ु . त्याला बोगदे पाडणे माऽ त्यात या त्यात सुलभ. ते एक अप रहाय अिन

(Necessary

evil) कसे, ते स वःतरपणे या लेखाच्या अवकाशात सांगणे अश य. पण काह मु य कारणे
उ लेखू.
प हले कारण - जोवर बहते
ु
ु क जातींचे जातीसंघ आहे त तोवर उरले यांना ते टाळणे दघट

िन हानीकारक होते. उदाहरणाथ, वैँयसंघ

या. ॄा णसंघ ॄा ण व ा याना साहा य दे णार.

सारःवत संघ, भावसार संघ, ूभू संघ, कायःथ संघ हे त्या त्या व ा याना सहा य दे णार.
आता वाणी जातीच्या त णांनी अगद िश णासाठ दे खील कोणाच्या दार जावे? जथे जातील
ितथे तो संघ

हणणार Ôआमच्या जातीपुरती ह िशंयवृ ी! अशा ःथतीत वाणी व ा याची

कुचंबणा जर टाळणे तर त्यांच्या जातीचा संघ टत संघ अप रहाय होतो. िचत्पावनांचा संघ
आजवर
ूभृती

हण यासारखा न हता. पण क हाडे , सारःवत, दे व खे, वैँय, िशंपी,
इतर

सोड व यासाठ

बहते
ु क

जातींचे

त्यांनाह ,

संघ

िनदान

अस याने
िश ण

िचत्पावनांच्या

साहा यका दक

विश

ःव पाचा

हावी, मराठा

उ णवा
तर ,

संघ

िन

ू

काढणे

अप रहायच होऊन बसले!
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जात्युच्छे दक िनबंध
दसरे
कारण - आज तर जातीसंःथा अगद ब मूल िन जवंत. ूत्येक जातीला ज मत:
ु

बमब

उच्चनीचता लटकलेली. त्यामुळे त्यांच्या

हता हतांचे ू

त्यांच्यापुरतेच असे काह

उरतात. उदाहरणाथ महारा दक अःपृँयांचे. अःपृँयतेचा ब टा त्यांनाच नडणार. तो उच्चाटणे

तर त्या विश

यंगाच्या िनराकरणाथ त्यांचाच संघ टत संघ जो य

संघ कसा करणार? गाड वा यांची विश

क

द:ु खे जशी गाड वाला संघच

शकेल तो दसरे
ु

य वू िन ूितका

शकणे दघट
ु . महारांच्या मुलांना सरिमसळ बस वणे व

शकतो, तसे दधवाला
संघ क
ू

िन:शु क घेणे ह सोय जर करायची तर त्या ू ापुरती Ôमहार जातÕ मानावीच लागणार!
अःपृँयांतह चांभारांची द:ु खे त्यातह िनराळ ! कारण त्यांचा धंदा, ःथती, ःथान (Position)

ह िनराळ ! भं यांची जाती वषयक द:ु खे िन उणीवा िनरा या. वेदो ाचा अिधकार िमळ वणे हा
मरा यांपुढ ल
ू

या य ू , त्याला मराठा संघच हवा. मनुंयःवभाव पा हला तर ॄा णसंघ तो

सहसा कशास िन कसा सोडवील?

जातीची जातवार अशीच काह
तोवर त्या त्या

विश

वशेष ू ापुरते तर

जाती वषयक अशी कोणतीह

विश

यांच्या अडचणी सोडवायच्या तर

ीसंघ हवा!

द:ु खे, उणीवा िन आवँयकता जोवर व मान आहे त

ू
ाितसंघ काढन
झटणे अप रहायच ठरते.

ते ते

उ णवा, अ याय वा आवँयकता जसजशी नाह शी होत

जाईल, सा या जाती एका पातळ त जसजशा येतील,

हणजेच

या मानाने जाती विश

ू जातीभेद ढलावेल त्यामानानेच काय ते ते संघ ःवयमेवच अनावँयक ठरत
वषमता घटन

ठरत मरणाच्या दार बसू लागतील, तोवर नाह .
ितसरे

वशेष मह वाचे कारण - या अप रहाय अिन ातह सुदैवाने जी एक इ

बीज पाने वसते ितचा,

ूवृ ी

वषाचा औषधास तसा, चाणा पणे करता आ यास संघटनासह

पुंकळ उपयोग क न घेता येतो. वाईट जर मुळातच टाळवत नसेल तर त्यातूनच जे काह
काढता येईल ते चांगले िनवडन
ू काढणे भाग. या

यायाने जातीसंघांच्या नावे आज आप या

हं द ू समाजात िनदान त्या त्या गटांची तर जी संघटना होऊ शकते तशी सबळ, सहज िन

सत्वर इतर कोणत्याह नावाने अजून होऊ शकत नाह . आ ह एका रा ाचे वा एका धमाचे,
ा भावनेपे ा आ ह अमुक एक जातीचे ह च भावना आज आप या को यवधी सामा य
जनतेस अत्यंत िचवट, जा व य, लोकसंमाहक आहे . ज मापासून उठ याबस या, खाता पता,

नात्यागोत्यात बारसे ते बारा या पयतच्या सव धमका यात जातीचा संबंध पदोपद , जातीची
जाणीव

णो णी धािमक अथ च येत रा ह यामुळे

हं दंच्
ू या अभकापासून तो अितवृ ापयत

आपण ॄा ण, वाणी वा महार ह च काय ती लोकसंमहात भावना अत्यंत ूबळ िन सवयीने
रोमारोमांत िभनलेली आज तर आढळते. त्यामुळेच वाणी जातीचा संघ

हटला क अगद

खेडेगावातील मागासले या वा यालादे खील त्यांचे ममत्व - आपला त्यात हतसंबंध आलाच
आला क तीो जाणीव कोणताह ूचार, ूय

न करता आज आपोआप जागून उठते. तसे

ममत्व अ ाप को यवधी सामा य जनतेत हं दसं
ू घ वा रा संघ या नावाने झोपड झोपड तून
चेत वले तर

आंबेडकर

चेत वले जात नाह . ह

धडधड त वःतु ःथती नाकारणे मूखपणाचे होईल.

हणताच गावोगावचा महार त्यांना पाहावयास येतो, तो ते बॅ रःटर

तर महारांतले बॅ रःटर

हणून - Ôआमच्या जातीचेÕ

हणून! ह च ूवृ ी ॄा ण ते भं यापयत.

आ ह वैँय प रषदे ला संगमे रास गेलो. पाहतो तो अगद अडाणी खेडवळ
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जात्युच्छे दक िनबंध
ितथे सोपःकाराने भाडे ःवत: खचून आलेले! पण हं द ू प रषद वा हं द प रषद

हणून जर ती

भरती तर त्यातील शेकडा पाउणशे खेडवळ वाणी भाडे दले असेत तर येते ना, असेच होते!!

ला

ॄा णांच्या

अगद

शेजार

असणा या

मरा यांचे

एकमेकांना,

आजच्या

ःथतीतह

णकपणे न हे तर अ रश:, सोयरसुतक नसते. पण दोन प यांपूव कलक यास गेले या

िन त डह

न पा हले या ॄा ण-मरा यांशी त्यांचे र बीज सोयरसुतक - ूभृती िनकटचे

हतसंबंध असतात. अशा ःथतीत

य

जातीशी रोट बेट संबंधे घ ट बांधलेली, पण ूत्येक

जात दस
ली. काह ूकरणी एकमेकांचा
ु या जातीपासून रोट बंद -बेट बंद ूभृती खंदकांनी दरावले
ु
ःपश दे खील, मिाससार या ूांती दशनसु ा व य!! अशा प र ःथतीत हं दरा
ु

तर एकदम

य

य

संघ टत करणे

शी जोडणे महादघट
ु , जात जातीशी जोड यापुरते नवे दवे
ु पाडणे

त्यात या त्यात ूारं भी सुलभ. लोकसंमह ूथम जातीसंघानीच सहज साधणार. न या प तीचे
जातीसंघ जे आज पटापट नको

हटले तर आपोआप उपजत चालले आहे त आ ण हं दसं
ू घ

बळे बळे उभारावे लागत आहे त त्याचे हे च कारण.
उपजातीसंघ

हटला तर

काह

पोटभेदांना आळा पडणारच. महाजातीसंघ

उपजातींना एकजीव कर याची ूवृ ी वाढणारच. कारण संघ

हटला क ,

हणजे आकुंिचतपणास नाशणार

ूवृ ी, ॄा ण महासभा वा अ खल ॄा णसंघ िनघाला क ॄा णांतील पोटभेद नाशू पाहतो,
ितत या मानाने संघटन वाढ वतो. भावसार
दे शःथ, शा , वैंणव, िशंपी, रं गार

ऽयसंघ िनघाला क , नामदे व, कोकणःथ,

पोटभेदांची एक करण बया चालू करतो, त्या मानाने

संघटन वाढ वतो. वैँयसंघ िनघाला क , संगमे र , पाटरे , नावकर , वाणी कोणत्या तर एका
सूऽात गोवून ितत या पोटजाती एकजीव क

पा हले असता

पाहतो. त्यामानाने संघटन वाढ वतो. या

ीने

ा जातीजातींच्या महासंघांनीच जर त्यांचा यो य उपयोग क न घे याची द ता

ठे वली तर हं दस
ु ंघटनाच्या रा मं दराकडे चढत जा याच्या पाय या क न सोडणे फारसे दघट
ु
नाह . पोटजातीभेदांची आकुंिचत वृ ी नाश कर त कर त हे जातीमहासंघ

या संघटक ूवृ ीला

ल ावधी हं दंम
ू ये उत्पादन करतात, त्याच

हं दसं
ू घटनाची

यापकपणाच्या ूवृ ीबळे

मता

िन श यता अिधकािधक वाढत गे यावाचून राहणार नाह - जर त्या त्या जाती यांचे सुकाणू
त्याच

हं दसं
ू घटक

येयाच्या

दशेने ूथमपासूनच बळकट रोखून धर याच्या य ात आ ह

ढलाई केली नाह तर!
चौथे कारण त्यांच्या

या योगे हे जातीसंघ संबमणकालात अप रहाय होऊन बसतात ते हे क

ारे च सुलभतरपणे साधू शकणार काह उपयु

काय आहे त. उदा. जातीतील िश ण

हं द ू व ाथ साहा यक संघ काढला तर कंवा रा ीय िश णसंघ काढला तर रा ाची तळमळ

लागले या अशा गावोगावच्या दहा-पाच

य

काय त्या ते साहा य दे यास पुढे येतात.

कारण इतर शतावधी खेडवळांना रा ाची जाणीव नाह

सारखीच. पण महार

व ाथ

संघ,

कुणबी व ाथ संघ कंवा भंडार जातीच्या िश णाथ संघ काढा, क मागसले या अस या तर
त्या त्या जातीच्या बायाबाप यादे खील त्याला साहा य दे यास अिधक तत्परतेने पुढे येतात!
हा रोखठोक अनुभव. कारणह

ःप च. त्यांच्यात जातीधमाची िशकवण जशी आईच्या

दधासहच
पाजलेली असते, तशी अजून रा धमाची नसते. ती रा धमाची िशकवण त्यांच्या
ु
रोमरोमी िभनेतो, िश णवृ , आरो य, दा ला आळा इत्याद
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जात्युच्छे दक िनबंध
ौम िन पैसे - जे रा सभेच्या वा हं द ू सभेच्या नावाने कधीह अ ाप उकळता येत नाह त, ते

सु ा सहजी िमळतात. पोटजातीतील रोट बंद

मोड यातह

या जातीमहासंघांचा उपयोग

अत्यािधक होतो. भावसार महासभेने िशं यातील पोटजातीत ल ने कर याचे ठराव करता करता
ती ती ल ने होऊ लागली हे ूत्य

आजचेच उदाहरण पाहा. तसे

हं दमहासभे
च्या वा
ू

जात्युच्छे दक संघाच्या ठरावाने झटपट बेट बंद त डणे श य झाले नसते. कारण हं द ू महासभा
काय असते हे

या शतावधी अडाणी िशं यांना मा हत नाह , त्यांनाह िशंपी जातीचा संघ काय

ते चटकन कळते,

हणूनच त्याने ममत्व वाटते. महारांनी ढोरे ओढू नयेत, असा महार

प रषदांतून ठराव झाला, ते हा गावोगावी कोकणात

त्यांची पैशाची हानी होत असताह िन

पुंकळ छळ झाला तर , शेकडो महारांनी ढोरे ओढणे िन मृतमांस खाणे सोडले आहे .
रा सभेच्या ठरावाने तो प रणाम आज ितत या झपा याने झाला नसता. सारांश िश णाची

वाढ होऊन शतावधी पोटजातीतील रोट बंद , बेट बंद तुटू न, गदळ चाली सुटू न, को यवधी
हं दंन
ू ा त्या त्या मया दत ूमाणात का होईना, पण संघ टत िन सुधारलेले कर याच्या काय

या जातीमहासंघांचा उपयोग त्यात या त्यात आज अिधक होतो आ ण त्या
अ खल

ीने समाज

हं दसं
ू घटनाच्या जवळजवळ आणून सोडला जातो. याःतव सु ा हे जातीसंघ आज

अप रहायच ठरतात.

अथात ् जातीसंघ हे जात्युच्छे दनाच्या मागातील सु ं ग असले तर , कुशलपणे उपयोग

क न घेतला तर आ ण दसरे
तसे साधन जवळ नाह तोवर त्यांचाच जो काय होईल तो
ु

उपयोग क न घेणे अप रहाय अस यामुळे, त्याच जातीसंघांच्या सु ं गांनी जातीभेदाचाह पाया

खळा खळा कर याचे काय पुंकळ ूमाणात साधता ये यासारखे आहे - साधून घेणे भाग
आहे .

२३.३ जात्युच्छे दकांचे जातीसंघा वषयीचे धोरण कसे असावे?
येथपयत केले या

ववेचनानंतर आता शेवट

द दशनापुरते जातीसंघा वषयीचे धोरण

ठर वताना कोणचा कायबम अनुसरावा ते दाख वले असता, तसेच का करावे ते समजून येईल.
१) प हली आवँयक गो

ह क , कोणत्याह जातीसंघाशी कसलाह संबंध न ठे वणारे असे

जात्युच्छे दक मंडळ श य त्या त्या नगरमामी ःथापावे. यातील सभासदांनी ूकटपणे आपली
हं द ू ह च काय ती यापुढची जात न दवावी. िशरगणतीत सरकार कागदातह पोटजात मानू

नये. िलहू नये. आ ह

असेच करतो. ःपशबंद , रोट बंद

सहभोजनांचा सारखा धुमधडाका उडवावा. पूवाःपृँयांच्या घर

ूकटपणे नावे छापून तोडावी.
ूकटपणे नावे दे ऊन जेवावे.

ःवच्छतेचे बंधन तेवढे पाळणे आवँयक.
२) आपण कोणताह जातीसंघ ःथापू नये. कोणतीह जात आजची आपली जात

हणूनच

मानू नये - सांगू नये. परं तु आपण ज मलो अम या कुळात हे जसे सांगणे अना ेपाह, तसेच
आपण ज मलो अम या जातीत हे सांगणेह अना ेपाह. हे नाकारणेच हाःयाःपद! मी रा वाद
असलो तर कोणत्या गावी ज मलो हे वचारता Ô हं दःथानात
Õ हे सांगणे हाःयाःपद. भगूरगावी
ु

ज मलो हे च सांगणे यु , सत्य, अना ेपाह. तसेच ज मलो िचत्पावन कुळात हे ह सांिगतलेच
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पा हजे. तो इितहासच आहे . कारण माझे वाडवड ल िचत्पावनात मोडत हे नाकारणेच अश य!
मी ःवत: िचत्पावन जात मानीत नाह , पण वड ल मानीत, ते हा मी ज मलो िचत्पावन
जातीत, पण आता मनाने आहे हं द ू जातीचाच काय तो, हे च ठाण घेतले पा हजे. त्याचूमाणे
मी जर

ःवत: जातीसंघ न काढला तर ह

सोड वणे हं दसं
ू घटनाच्या

जोवर काह

ू

िन वळ

विश

जातीपुरतेच

ीनेच अप रहाय आहे , तोवर त्या ू ांपुरती जातीपातीची जाणीव

मला ठे वलीच पा हजे. संबमणकालापुरता जातीभेदाचा िन जातीजातीचा उ लेख कर त गेलेच

पा हजे. अःपृँयता काढणे तर अःपृँय जातींचा उ लेख केलाच पा हजे. सहभोजनात सव
जाती सरिमसळ बस या हे िस

कर यासाठ च, जाती मोड यासाठ च, सहभोजकांना ःवत:ची

स याची जात नसली तर ह त्यांची नावे छापताना त्यांची ज माची मानीव जात कोणती ते
Ôॄा णÕ, ÔमराठाÕ, ÔमहारÕ इत्याद नाव त्यापुढे कंसात घातलेच पा हजे, ते

वसंगत नाह ,

इतकेच न हे तर तसे आप या ज माच्या मानीव जातीचे नाव न सांगणे हा िन वळ श दच्छल
होणारा आहे . त्याच कारणासाठ आ ण वर केले या जातीसंघाच्या अिन तेतह जो इ

घटक

आहे . त्याचा जात्युच्छे दाकडे च उपयोग क न घे यासाठ जात्युच्छे दकांनी सवच जातीसंघाशी
सवातोपर असहकार करणे चुक चे, िनरथक िन अनथकह होणार आहे .
३) सवच जातीसंघांशी सवतोपर असहकार क

नये, असे जे वर

हटले त्याचाच अथ

असा क , काह जातीसंघांशी सवतोपर असहकार िन काह ंशी काह अंशी सहकार केला पा हजे.
ती िनवड कशी करायची? तर त्याची अगद चोख कसोट अशी४)

आज

असले या

जातीसंघात

काह

ःवत:च्या

जातीचे

ज मजात

उच्चत्व

गाज व यासाठ च िनिमलेले. त्याम ये जातीभेदोच्छे दक मताचा उघड पुरःकार करणा यांना िन
सहभोजना दक आचारांनी ूत्य पणे जातीभेद ूकट वतनात तोडणा यांना, ते त्यांच्या जातीचे
असले तर , ते वतनःवातं य गमाव यावाचून जाता येणार नाह . असे असले तर माऽ अशा
त्या जातीसंघाशी जात्युच्छे दकांनी कोणताह

संबंध ठे वू नये. उदाहरणाथ एखा ा िलंगायत

संघाने भं यांसह वा ॄा णांसह असो, पण िभ न जातीशी जेवले यांना ब हंकार घालणे,
अःपृँयांना न िशवणे, मं दरूवेश न क

दे णे, इत्याद िनयम केले असले आ ण ते ःवत: न

पाळणारांना तसे पाळणे भाग पाड याचा, नाह

तर सभासदत्व र

कर याचा ह ट धरला

असला तर अशा जाितसंघाशी जात्युच्छे दकांना के हाह िन कसलाह संबंध ठे वता येणार नाह !
५) पण सुदैवाने जातीसंघाचा दसरा
एक वग आहे . उदाहरणाथ गे या दहा वषाच्या
ु

हं दसभे
ू च्या ूचाराने उत्प न झाले या संघटक वातावरणात वावरणा या या र ािगर

जे अलीकडे च िनघाले या वैँयसभा िन मराठा िश णसंघ

ज

ात

ा दोन जातीसंघांना घेऊ. ूथमत:

या दो ह संघांम ये सहभोजनांतून भं यांसहसु ा ूकटपणे जेवणारे िन जातीभेद तोड याचा िन

ूत्य

वैय

क आचारांना कोणतीह मुरड घाल याची आवँयकता न पडता कंवा त्यांच्यावर

वा कोणावरच तसे बंधनह संघाकडन
ू घातले न जाता, त्या जातीसंघाचे सभासद होता येते.

कायकार मंडळातह असे जात्युच्छे दक िनवडन
क,
ू येतात. दसरे
ु

ूगत

ा संघाची सभासदपणाची

या या इतक च आहे क , जो वाणी कुळात वा मराठा कुळात ज मला, तो, मग तो

आज आता जातीभेद मानीत असो वा नसो कंवा वाणी वा मराठा ह जात लावीत असो वा
नसो- तो तो सभासद होऊ शकतो. िततक
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अट मानणे जात्युच्छे दक वाणी वा मराठा
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जात्युच्छे दक िनबंध
संघटकास वसंगतपणाचे वाट याचे काह च कारण का नाह , हे मागे या लेखात सांिगतलेच
आहे . ितसरे क , हे संघ अनेक पोटजाती मोडन
त्यांच्यातील रोट बंद
ू

बेट बंद

त ड यास

अनुकूल तेच. त्या त्या जातीत िश ण ूसर वणे, यसने, खिचकपणा दक दगु
ु ण घालवणे, त्या
त्या जातीला ितच्या ूकट गुणानु प अिधकार जर इतर जातींच्या वा सरकारच्या दरामहाने
वा
ु
उपे ेने िमळत नसतील तर ते िमळ वणे, जातीवर जात
इत्याद अनेक उपयु ,

हणून होणारे विश

अ याय रोखणे,

या य िन हं दसं
ू घटनानुकूल कायच ते संघ बहतां
ु शी कर त आहे त.

इतर जातींवर कुरघोड कर याचे वा ःवत:ला आप या ूकट गुणांहू न अिधक असे कोणतेह
विश ािधकार न मानणारे असेच त्यांचे बहतां
ु शी धोरण आहे .

अशा जातीसंघाशी जात्युच्छे दकांनी सहकाय करणेच उपयु . आप या जात्युच्छे दक
मतांना, ूचाराला िन ूकटपणे केले या सहभोजना दक जात्युच्छे दक आचारांना कोणतीह मुरड
घालावी न लागता, जर केवळ ज मलो त्या जातीत एव याच एका कसोट ने त्या जातीसंघात
त्या जातीच्या जात्युच्छे दकास जाता येत असेल, तर त्या जातीसंघाचे सभासद हो यासह
जात्युच्छे दकांना काह हरकत नाह . इतकेच न हे तर त्या जातीसंघात अस या जात्युच्छे दक
सभासदांची जतक सं या होईल िततके उलट चांगले.
उदाहरणाथ रोट बंद तोड याचीच गो

या. वर वानगीसाठ

दले या वा ज

प रषदे त वा मराठा प रषदे तच न हे तर िचत्पावन संघ प रषदे तह

ातील वैँय

जेवणावळ म ये त्या

जातीसंघाचे सव सभासद िन पाहणे
सरिमसळ बस व यात येतात. आता, त्यात अगद
ु

उघडपणे अनेक वेळा महार-भं यासहसु ा जेवलेले प नास-पाउणशे तर वाणी वा मराठे वा

िचत्पावन नेहमी असतात. पण त्या वेळ त्या वषयी कोणताह अडथळा येत नाह .
अःपृँयांनासु ा इतर कोणत्याह

हणजे

जातीसह जेवला असता वाणी वा मराठा वा ॄा ण

जातीब हंकाय होत नाह . रोट बंद ह काह जातीचे ल ण वा कत य रा हले नाह , असेच
िस

झाले. जात्युच्छे दनाच्या मागातील इतर जातींसह जेव यापायी पडणा या ब हंकाराच्या

घातक

ढ स अूत्य पणे म

घातले - त्या मानाने ती ती जात हं दसं
ू घटनाच्या

अमेसरली. हे काय त्या अथ काय थोडे झाले? तीच गो

येयाकडे

शु ची. शु कृ त वाणी वा मराठे वा

ॄा ण त्या त्या जातीतच न हे त, तर जातीपंगतीत सामावून घे यास या प रषदे तून मुळ च
आडकाठ कर यात येत नाह . शु कृ तांना पंगितपावन क न घेता येते. आता जातीभेदाने
रोट बंद , शु बंद सार या बे याह

ा ूगत िन सु

ाितसंघांनी त ड या त्या अथातच

त्यांच्यात जात्युच्छे दक मताच्या जातभा ची मह वाची सं या होती, ते संघटक वाणी वा मराठे
वा ॄा ण त्या त्या संघात सभासद होऊन गेले

हणूनच काय ते होय. या जातीसंघांशी तापट

असहकार पुका न गेलेच नसते तर जातीसंघ जगता तो जगताच, पण उघड तो असा ूगतह
न होता, हे अगद उघड आहे . ते हा अशा दस
ु या ूकारच्या जातीसंघात आपली श य तो
बहसं
ु या

करावी.

उच्चनीचतेच्या
ढ पासून मु

आप या

घातक

जातभा ना

भावनांपासून

कर व याचा य

िन

केवळ

मानीव

जातीभेदांतगत

जातीसंघांतह

अशा

ज मजात

ःपशबंद ,

रोट बंद ,

हण वणा या
ूभृती

दु

घुसून करावा आ ण अशा र तीने ःवतंऽ

जात्युच्छे दक संघाने बाहे न िन जातीसंघातह घुसून आतून असा दहेु र मारा जातीभेदावर
चालवावा हे च इ . वशेषत: आज जे ूगती ूय
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ाितसंघ आहे त, त्या त्या संघात बहमताचे
ु
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जात्युच्छे दक िनबंध
मन अशी एक ूित ा मुखबंदावर (मेमोरडमम येच) घाल यास वळवावे क Ôहा

ाितसंघ,

केवळ ज मानेच काय ती कोणतीह जात उच्च वा नीच ठरते असे मानीत नाह . ूत्येक
जातीची वा

ची यो यता ितच्या ितच्या ूकट गुणाव नच ठरली जावी आ ण आपला

य

गुण वकास कर यास ूत्येक जातीस समसमान संधी दे यात यावी.Õ

र ािगर च्या िचत्पावनसंघाने जसे आपले वर ल ूकारचे धोरण ःप पणे िनदिशले आहे
तसेच ूत्येक ूगत जातीसंघाने ूिस पणे मुखबंदात न दन
ू टाकावे. त्या त्या

ाितसंघाचे मन

ःपशबंद , रोट बंद

कायच तेवढ

वर ल ूित ेस अनुकूल कर यासाठ च आ ण त्या त्या
ूभृती

ाितसंघाकडनच
पोटजाती मोडन
ू
ू

ढ ंची जाणीव नाह शी क न, िश णाद

करवून घे यासाठ च अशा ूगत

उपयु

ाितसंघातून त्या त्या जातीत ज मले या आमच्या

होईल ितत या
जात्युच्छे दक प ाच्या हं द ू बंधुंनी अवँयमेव जावे, इतकेच न हे तर बहमत
ु

सं येने जावे आ ण आप या अ य जातीभाअ◌ी◌ंचे मन जात्युच्छे दनास अनुकूल क न
पण

यावे.

आज वधीमंडळातून जातवार जागा राखले या आहे त, त्या नसत्या तर बरे झाले असते.
या अथ

आहे त त्या अथ

महारांच्या जागी कुणी अजागळ ूितिनधी जाऊन बसू

दे यापे ा, राखीव मरा यांच्या जागी एखादा अडमुठा घुसू दे यापे ा द डकर, जाधवराव,
काजरोळकर, बाळू , राजभोज ूभृती जातीभेदांना न मानणा या मंडळ ंपैक च कोणी तर असणे
ा जातीभेदोच्छे दनाच्या
मरा यांसाठ

जागा,

ीपुरते अिधक हतावह आहे हे उघडच आहे . पण महारांसाठ जागा,
ा श दांना ःवीका न उभे राहणे

हणजे जातीभेद काह

मानणे आहे , अशा शा दक बागुलबोवाला िभऊन जर जात्युच्छे दक

अंशी तर

हण वणारे आंबेडकर,

राजभोज, जाधवराव, द डकर त्या जागांवर ब हंकार टाकू लागले, तर त्या जागा अगद
क टर, अयो य िन अडमुठे

ाितिन

बळकावतील! आ ण श दासाठ आपण अथाचाच गळा

काप यासारखे होईल! अशा वेळ जातींच्याच नावे

वधीमंडळात जात्युच्छे दाकांनी घुसावे िन

त्या राखीव जातीिन तेची ूथा नवीन घटनेत तोडन
ू टाकवावी - वधीमंडळाच्याच हाताने! हे च

इ

िन बु मानपणाचे न हे काय? तीच नीती जातीसंघाच्या ूकरणी तंतोतंत लागू आहे !
ाितसंघातून जात्युच्छे दक बहमत
होत रा हले क , ःपशबंद , बेट बंद
ु

जातीपातची ल णे न

ूभृती आजची

होतील. कुणी काह खावो, कुणासंगेह खावो, त्याची जात जात नाह

ह नवी भावना जातीसंघातच
ूत्येक संघाची ूित ा होईल,

ढावेल. कोणतीह जाती ज मत:च केवळ उच्च वा नीच नहा ह
हणजेच जातीभेदाचा वषार दात उपटला जाऊन सा या जाती

एकऽ िशवणे, बसणे, उठणे, खाणे, पणे, राहणे क

लाग यामुळे शेवट नावानेच काय त्या

जाती, उपनावाूमाणे काह काळ चालू राहतील आ ण अ खल
होऊन पडतील.

ा

हं द ू संघाच्या संघटक शाखा
- ( कल ःकर, माच १९३७)

***
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जात्युच्छे दक िनबंध

२४ िचत्पावन िश ण साहा यक संघ िन बॅ. सावरकर
र ािगर स िचत्पावन

व ा यास िश णाचे काय

पाड यास ःथापन झाला आहे . वाःत वक पाहता या

साहा य दे याःतव एक संघ गे या
ज

ातच, दे व खे संघ, क हाडे संघ,

मराठा समाज वगैरे जातीपातीचे अनेक संघ आहे त. हं दःथान
भर ि वड संघ, सारःवत संघ,
ु

रजपूत सभा, जाट सभा, महार मंडळे , चमकार मंडळे , ॄा ण सभा,
िशंपी सभा,

ऽय महासभा, वैँयसभा,

हावी मंडळ, मातंग महामंडळ अशी, जाती अनंत तशी जातीमंडळे ह

अनंत

पसरलेली आहे त, त्यातच हा लहानसा िचत्पावन संघ र ािगर सार या कोप यातील एका
नगरात ःथापला गेला असता तर या नगराबाहे र

विचत त्याची फारशी वचारपूसह आज तर

कोणी केली नसती. परं तु र ािगर चे नाव आज सा या दे शभर जात्युच्छे दक सामा जक बांतीचे
कि

हणून

दमदमत
ु ु

अस यामुळे

बॅ. सावरकरांसारखा पुढार त्या

आण

त्या

आंदोलनाचा

दे शभर

नावाजलेला

दवशीच्या सभेस उप ःथत अस यामुळे त्या लहान सभेचा

बराच मोठा गाजावाजा महारा भर हो याचा संभव होता. या सभेचे अ य ह
ूत्यह च्या

आप या

यवहारात ूकटपणे ज मजात जातीभेदाचे स बय उच्चाटन करणारे येथील

लोक ूय

िन

ूमुख

अिधकार

िस हल

सजन

डॉ. साठे महाशय हे होते आ ण सुधारक प ातील इतरह नामां कत संपादक, वक ल, ूसारक

अशी कत्येक ठळक मंडळ ह ितथे उप ःथत होती. त्यामुळे ज मजात जातीभेदाच्या उच्छे दाचे
ोत घेतले या

ा प ाने िचत्पावन संघासार या एका जातीिन

संघात भाग घेतला तर

कसा? अशा बुचक यात महारा ातील ब याच मंडळ ंनी पडावे हे अगद
याःतवच दे . भ. बॅ. सावरकरांनी त्या दवशीच्या आप या भाषणात अशा
सव जाती मोडन
ू

एक संघ टत

हं द ू जातच तेवढ

उच्चनीचतेचा सवःवी नायनाट होऊन

साह जकच आहे .
ाित विश

उरे तो आ ण

संघांनी,

ज मजातपणाच्या

च्या ूकट गुणांवरच काय ती ितची यो यता

य

अवलं बतो, मध या संबमणकालात काय धोरण ःवीकारावे आ ण त्या संघाशी काय अट ने
जात्युच्छे दक सुधारकांना सहका रता क रता येईल

आ ण व ृ त्वशाली झाले क सनातनी आ ण सुधारकांच्या अशा

भाषण इतके िनभ ड, त विन

उभय प ातील ूत्येक सुबु

ाचेच ता वक ववेचन केले होते. ते त्यांचे

ॄा ण Ôसाधु! साधु!Õ

आढळत होता. त्या भाषणाचा सारांश महारा ासह
कर त आहोत. ते

हणता त्या भाषणाची वाखाणणी करताना
कळावा

हणून आ ह

हणाले -

आ ह ज मजात जातीभेदाचा उच्छे द क

हणतो

हणजे काय

हणतो हे नीट ल ात

या. ूःतुतच्या जातीभेदात ज मजातपणा हा, इतका हानीकारक नाह
ज मासहच अंगी गुण नसताह त्या त्या
त्याूमाणे विश

तो येथे ूिस

य

क

जतका त्या

ंवर बसणारा उच्चनीचतेचा छाप आ ण ितला

अिधकार कंवा अवहे लना आहे . कत्येक गो ीत ज मजातपणा टाळता येणे

श यच नाह , अवँयह

नाह . मी सावरकर कुळात ज मलो, माझे हे िमऽ जोशी कुळात

ज मले, हे मला नाकारता येणेच श य नाह . सावरकर वा जोशी कुळ िचत्पावनात जमा, ह
इितहासिस

गो .

हणूनच मी अम या घरात ज मलो

हणतात ते घर अथवा विश

गाव

हे जसे नाकारता येत नाह तसेच आ ह ज माने िचत्पावन आहो हे ह नाकारणे अश य आहे .
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जात्युच्छे दक िनबंध
परं तु

हणून सावरकर कुळात वा िचत्पावन जातीत मी ज मलो हा माझा मोठा गुण आहे

कंवा

हणून मी ज मत:च इतर कुळांहू न वा जातींहू न ौे

आहे अशी शेखी मी िमरवू लागलो

तर माऽ मी अ यायी असून इतरांशी नसता कलह हो यास कारणीभूत होईन, कुळाचा
अिभमान
ौे

हणजे त्या कुळातील थोर वा

यायी पु षांचा अिभमान होय. मी मा या गुणाने

हावे, व डलांच्या विश याने मा या अंगी ते गुण नसताह त्या भावाने वकला जाऊ नये.

लेिनन

हणे, Ôमी

यूत ज मलो हा माझा गुणह न हे , दोषह न हे .Õ मी ज माने िचत्पावन

जातीचा असलो तर मनाने मी हं द ू जातीचा आहे . मी महार जातीत ज मतो तर मला लाज

वाटती ना. िचत्पावनात ज मलो

हणून मला लवलेश अिभमान वाटत नाह . मला अिभमान

वाटतो तो िचत्पावन जातीत ज मले या थोर थोर
व नाथाने
द वजयी

वभूतींचाच काय तो होय. बाळाजी

या दवशी एकाच वेळ लेखणी िन कृ पाण उचलले त्या दवसापासून हं द ू रा ाचा

दं द
ु भी
ु

आिसंधुिसंधु

िननादत

नेणारे

ते

प हले

बाजीराव,

नानासाहे ब,

भाऊ,

व ासराव, माधवराव, फडणीस, पेठे, पटवधन, मेहदळे , गोखले, ते स ावनचे नानासाहे ब ते
बु सागर

यायमूत रानडे ते िचळू णकर, ते आगरकर, ते वासुदेव बळवंत, ते गोखले, ते
यांची नावे अनु लेखाने वशेष िल खत होणार आहे त असे इतरह जे शतश:

टळक आ ण

वीरात्मे, हतात्मे
िन धुरंदर पु ष या तुमच्या िचत्पावन जातीत उत्प न होऊन राजक य
ु
बांतीत वा सामा जक बांतीत

हं दःथान
चा इितहासचा इितहास बदलीत आज दो◌ेनशे वष
ु

रा ाची धुरा धर त आले त्यांच्या नुसत्या नामावलीसरशी मा या र ात ते थोर पु ष िचत्पावन
जातीत ज मले
गुणांनी थोर होते

हणून थोर न हे तर ते हं दरु ा ाच्या गौरवाचे केवळ मुकुटमणीच शोभावे असे

हणून! शेवटचे बाजीरावह िचत्पावन त्याच पेशवे कुळातील- पण मला

महादजी िशं ांचा अिभमान त्यांच्याहून शतपट अिधक वाटतो. महादजी दस
ु या बाजीराव जागी
पेशवे होते तर कती बरे होते असे वाटते!
याव न आप या हे
उच्चनीचता

य

यानात आले असेल क

आ ह

स ितच्या अंगी ते गुण नसताह

मु यत्वे ज मजात

हणून जी

िचकट वली जाते ितचे उच्चाटन क

इ च्छतो. ज मजात उपनावाचा भेद, ज मजात गोऽांचा भेद, हे भेद िन पिवी आहे त. तसेच

नुसत्या जातींना िभ न नावे असली काय िन नसली काय, जर केवळ त्यांच्या योगे कोणासह
उच्च वा नीच मानले जाणार नाह , िन वेदो ासारखे

कंवा ःपृँयतेसारखे

विश

अिधकार

बळकावले जाणारे नाह त- तर ऐितहािसक ःमृतीिच हांूमाणे कंवा भौगिभक सांगा याूमाणे
ती नावे आणखी काह काळ रा हली आ ण त्या त्या जातींच्या नावाचे संघ चालले तर ती गो
एक अनुकरणीय इ

हणून न हे तर तर एक अप रहाय अिन

हणून काह

दवस सहन

करणे भाग आहे . सहन करताह येईल. रोट बंद च्या आ ण बेट बंद च्या बे या तुटू न सारा हं द ू

एका

हं द ू जातीत एकजीव होईतो जो संबमणकाल जाणार त्यात हे जातीजातींचे संघ

चालणारच असतील तर िनदान त्याच एका अट वर चालले पा हजेत क , त्या ूत्येक जातीच्या
संघाने आ ह

कोणतीह

जात केवळ ज मानेच उच्च वा नीच मानीत नाह ,

य

च्या

गुणाूमाणेच ितला जे ःथान िमळले ते िमळले! अशी घोषणा करावी. त्या गुणांचा वकास
हो यास त्या त्या जातीतील

कोणत्याह जातीवर विश

य

स यो य ती संधी िन साहा य दे याचे काय

आण

अ याय होतील तर त्यांचे िनवारण कर याचे काय तेवढे ते ते

जातीसंघ झटतील तर ते हानीकारक हो याचा संभव पुंकळ अंशाने कमी होईल.
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जात्युच्छे दक िनबंध
हा तुमचा संघ िचत्पावन व ा यास शु का दक साहा यासाठ च काय तो िनघाला आहे .
दे व खे, सारःवत, क हाडे वगैरे जातींचे संघ त्या त्या व ा यास साहा य दे त असता जर
िचत्पावन व ा यास कुठले सांिघक साहा य नसेल, तर ते दे णे हे तु हा आ हा सवाचे कत य
आहे . कंबहना
आ हा जात्युच्छे दक प ाचे तर असले कत य ॄीदच असले पा हजे. महारा दक
ु
पूवाःपृँय

ज मजात जात्युच्छे दक
यावे

हणून जे हा हे टाळले जाते ते हा आ ह

व ा यास ते महारा दक जातीचे

हणून

हणूनच तो अ याय दरू कर यास जसे झटतो, त्यास शाळांतून ृ

हणतो, महार प रषदे तून भाग घेतो तसेच जर काह

केवळ िचत्पावन जातीचे

व ा यास वा य

स ते

हणूनच साहा य िमळत नेसल, त्यांच्या गुणानु प जागा त्यांना

दली जात नसेल, त्यांची अवहे लना होत असेल, तर जात्युच्छे दक आ ण गुणकम वभागश:
उच्चनीचता ठर वणा या आमच्या ॄीदानेच ते साहा य दे यात, तो अ याय दरू कर यात तशा
कायासाठ च ःथापले या िचत्पावन वा सारःवत वा मराठा वा वाणी संघाशी सहकाय कर यास

आ ह

बांधलेले आहो. जात्युच्छे दक डॉ. आंबेडकर हे महार जातीची मंडळे ःथापतात.

महारांच्या
व ा याचे

ह का वषयी
आौम

ःवीकारतात ते
त्यातह

झटतात.

ःथापतात.

जात्युच्छे दक
जात्युच्छे दक

व ठलराव
सयाजीराव

िशंदे
मराठा

पूवाःपृँय

जातसमाजाचे

ा संबमणकालाच्या प र ःथतीतील एक अप रहाय अिन

ा तुमच्या संघाने रोट बंद

ÔजातीÕच्या
मानपऽ

हणूनच होय.

ूभृती बे या त ड याच्या आ हां सुधारकांच्या

ठे व याच्या तुमच्यातील सनात यांच्या कोणाच्याह

कंवा

मतास बांधन
ू वा वाहन
घेतलेले नाह .
ू

हणून केवळ व ा यास साहा य दे णारे वसितगृह वगैरे कायासाठ च िनघाले या संघात दो ह
प ांनी सहकाय कर यास काह हरकत नाह . इतकेच न हे तर या संघाच्या सु
दो ह प ांस एकऽ कर यासाठ , अस या
अडथळा दरू हावा

ाितिन

हणून जी अट मानली पा हजे

हणूनच न हे तर

या य कत य

संघांनी हं द ू संघटनांचे ूगतीस होणारा

हणून मी वर उ लेख केला आहे ती, अट

हणून, आप या उ े शात ःप

आज ती येथे सवसमंत होत आहे ह गो

चालकांनी

श दात मिथली आहे आ ण

मी वशेष मह वाची समजतो. आ ह कोणत्याह

जातीस ज मत: उच्च वा नीच मानीत नाह अशी जी घोषणा या मूळ उ े शात आपण केली
आहे ती तु हास

जतक

भूषणावह आहे िततक

आप या

साहा यकह होणार आहे .

हं दरु ा ाच्या संघ टत ूगतीस

र ािगर च्या ॄा णांतील, इत या थोर, सु व , सुूित त आ ण ूमुखातील ूमुख

नाग रकांनी गजबजले या या सभेत Ôआ ह
लेखी घोषणा दो ह

जाती वषयक उच्चनीचता मानीत नाह Õ अशी

प ांनी एकमताने करावी ह लहानसहान गो

झालासे पितत तर ह तो ौे

नाह . जर

तो ॄा ण

ितह लोक , िनर र िन नीच असला तर कोणाह ॄा णास

वेदो ाचा अिधकार आहे , पण गांधी, ववेकानंदांनी ते शूि

हणून वेद ऐकता दे खील कामा

नये. ते ज माचेच नीच! आंबेडकर कतीह ःवच्छ िन व ान असले तर त्यांची सावलीदे खील
आमच्या ःपृँय दा
बांकळ अहं कार

यांनासु ा बाट वते, कारण ते अःपृँय जातीचेच, नीचतम!!! इत्याद

हं द ू हतघातक व गनांस ितलांजली दे यास ॄा णांनीच पुढे सरसावावे आ ण

Ôआ ह केवळ ज मानेच कोणतीह जाती उच्च वा नीच मानीत नाह Õ अशी घोषणा करावी हे
मी खरे ॄा
शूि: संःकारा

य समजतो. ह घोषणा नवीन नाह . ह सनातनच आहे . कारण Ôज मना जायते
ज उच्यते।Õ या सनातन संःकृ त सूऽाचेच हे ूाकृ त सुधारक य भाषांतर आहे
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जात्युच्छे दक िनबंध
क , ज माने कोणतीह

जात उच्च वा नीच मानली जाऊ नये.

गुणानुसार उच्चनीचता ठरवावी! मी

य

याच्या त्याच्या ूकट

केलेली इतर मते ह माझी आहे त - आपण त्याने

बांधले जात नाह . पण या संघाच्या मूळ उ े शातील ह जी घोषणा आपण सवानी एकमताने

केलेली आहे ती िन त्या श दापुरतीच आ हा सवाची एकमुखी घोषणा आहे . याःतव या संघाचा

उ दे शांस मी संमती दे त आहे . र ािगर चा हं दपसमाज
हं द ू रा ाच्या महान हताथ आकुंिचत
ू

जात्याहं कारास कसा बळ दे त चालला आहे त्याचे हे ह एक नवे ूत्यंतर आहे . इतर

ाितिन

संघह ह घोषणा आपाप या उ े शांतून करतील िन तसे वागतील तर या संबमणकालापुरते
त्यांचे अ ःत व फारसे असहनीय वाटणार नाह , हानीकारक होणार नाह .
मी आपणास असे आ ासन दे तो क , गुणांवरच

शेवट
ठर वणार

समाज यवःथा

चालू

झा यास

कोणत्याह

याची त्याची उच्चनीचता

जातीस

आण

वशेषत:

ॄा णजातीस - िभ याचे काह कारण नाह . ॄा णहो! तु ह आजवर आप या
ौे त्व संपा दलेत असे
तुमच्यात बु

हणता ती बु

या बु बळाने

िन तो पराबम तुमच्यात अजूनह आहे क नाह ? जर

िन पराबम असेल तर मग गुणांवरच ौे ता िमळणा या घटनेत तु ह अिधक

सुलभतेने ौे च ठराल! एखादे प हले बाजी आप या गुणाने

ा यवःथेतह पेशवेच न हे त तर

छऽपतीदे खील होतील! कारण गुणांनी ते त्यांच्या पढ त छऽपतीच
जर तुमच्यातील ती बु
ा आप या

तु हा

हावयास यो य होते! पण

िन पराबम वझला असेल तर दस
ु या अिधक

हं दरा
ु ाचे िन

मतर वगाचे हाती

हं दध
ु माचे भ वत य सोपवून तुमच्या त्या पूव च्या ौे तेने

रा हताथ जोहार करावा आ ण दधीचीूमाणे ॄा णजातीने आप या अ ःत वाचे दे वकाय
बिलदान करावे हे च ख या ॄा णास शोभणारे तुमचे अंितम कत य नाह
गुणांव नच उच्चता ठर व यास वा संपा द यास तोच काय तो िभतो क ,
उच्च गुण नाह त हे कळते! मा यात बु

काय? केवळ

याला आप यात ते

नाह पण मला बापाच्या िभडे साठ सुबु

याड आहे . पण मला मा या व डलांच्या धाकासाठ शूर

हणा, मी

हणा - असे सांग याची िभकारड

पाळ ये यापे ा यथाथत्वाने जो खरा ॄा ण असेल तो कोणच्या तर दे वकाय झुंजत मरणी
म न जाईल! हाच संदेश मला मा या हं द ू रा ातील ूत्येक

जातीचा

ातीस दे णे आहे ! ज मजात

हणजेच ज मजात खो या उच्चनीचतेचा उच्छे द क न गुणजात उच्चतेचा पुन

ार

करा! शेवटच्या बाजीरावासारखा मोठे पणा िन िभकारडा अहं कार सांगू नका तर कणासारखे

गजून उठा, Ôसुतो वा सूतपुऽो वा यो वा को वा भवा यहम ्। दै वाय ं कुले ज म मदाय ं तु

पौ षम ्।।Õ

संबमण कालातील एक अप रहाय अिन
पोथीजात जाती-बेट बंद

हणून अशा संघाचे हे बारसे करताना

ा सा या

िन रोट बंद च्या बे या त ड त श य ितत या त्वरे ने एका महान

हं दजातीत
अंतधान पावताच त्यांचा बारावा साजरा कर याचा शुभयोग लवकरच येवो असा
ू

माझा

ा संघास उत्कट आशीवाद आहे !!!
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२५ ज मजात अःपृँयतेचा मृत्यूलेख
२५.१ अःपृँयता मेली, पण ितचे औ वदे हक अजून उरले आहे !
२५.१.१ (पूवाध)
‘Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The
enforcement of any disability shall be an offence punishable in accordance with
law.’(The Constitution of India, Article १७)
Ôअःपृँयता न

केली जात आहे . कोणत्याह

ूकारे ती आचारली जाता कामा नये.

अःपृँयताज य अशी कोणचीह ह नता कोणावरह लादणे हा िनबधानुसार एक दं डनीय अपराध
समजला जाईल.Õ (भारतीय रा यघटना छे दक १७)

या दवशी आप या भारतीय रा यघटना सिमतीने एकमुखाने संमतीली तो

ह घोषणा

दवस सुवण दन समजला गेला पा हजे. अशोकःतंभासार या एखा ा िचरं तन ःतंभावर को न
ठे व या इत या मह वाची आहे ह महोदार घोषणा.
गेली कत्येक शतके

या शतावधी साधुसंतांनी, समाजसुधारकांनी िन राजकारणधुरंधरं ◌ानी

ह ज मजात अःपृँयतेची बेड तोडन
ू टाक यासाठ आटोकाट ूय

ूय ांचे, ह घोषणा

केले त्यांच्या त्या सा या

या दवशी केली गेली त्या दवशी साफ य झाले. आता ह अःपृँयता

पाळणे हे नुसते एक िनंदनीय पाप रा हलेले नसून तो एक दं डनीय अपराध (गु हा) ठरलेला
आहे . अःपृँयता पाळू नये हा नुसता एक

व यथ नीितिनयम असा एक आ ाथ िनबध

(कायदा) झाला आहे .
वर उ ले खले या भारतीय रा यघटनेच्या सतरा या छे दकात अःपृँयता असा एकेर

श दच काय तो वापरला आहे . तथापी नैबिधक काटे कोरपणाच्या
करणार

एखाद

ट प तर

ितथे दे यास हवी होती. वै क य, वैय

अःपृँयता समाज हतासाठ च के हा के हा िन ष
एव याच एका कारणाक रता तशा सव

क िन ूासंिगक अशी

मानता येणार नाह . अथात

या अःपृँयतेचा अंत कर यात आला आहे ती अःपृँयता
होय.

ीने त्या श दाचे ःप ीकरण
ा छे दकात

हणजे एका जातीत ज म झाला

ीपु षांवर लादली जाते ती, Ôज मजात अःपृँयताÕ

हणजे अःपृँयतेत जो वशेष घटक िनषेधाह ठर वलेला आहे , तो मानीव ज मजातपणा

हा होय. हे

मम

ज मजातपणामुळे

यानात घेतले असता हे ःप

होईल क , अस या केवळ मानीव

या ह नता, उच्चनीचता िन अ मता जातीभेदाच्या आजच्या द ु

ढ मुळे

आप या हं दसमाजातील
जातीजातींना िचकट वले या आहे त, त्यापैक ज मजात अःपृँयतेची
ू
ह नता िन अ मता आजच्या

ढ ूमाणे अत्यंत असमथनीय िन द ु

अःपृँयताच काय ती वर ल छे दकाने िनबधा व
असली तथापी त्यायोगे िन त्याच

(बेकायदे शीर) आ ण दं डनीय ठर वली

यायाने तस या इतर ज मजात

मानीव ह नता, उच्चनीचता वा अ मता

ाह

अस यामुळे य पी ती

हणून गण या गेले या

यूनािधकपणे असमथनीय िन िनषेधाह आहे त

हे ह सूचीत केलेले आहे . जातीभेदातील ह अःपृँयता सोडता, उरले या आ ण जातीजातींवर
समम सावरकर वा मय - खंड ६
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लादले या इतर ह नता िन उच्चनीचपणाची को के ह अगद अनैबिधक ठर वलेली नसली तर
ती अवैध आहे त. दं डनीय नसली तर खंडनीय होत.

ा छे दकातील हा जो गिभताथ,

रा यघटनेत भारतीय नाग रकांच्या मूलभूत समतेची जी

वाह मुखबंधातच ( ूअँबलम येच)

दलेली आहे आ ण पुढे नाग रकांच्या मूलािधकारांच्या ूकरणी जी ःप
क

भारतीय रा य कोणत्याह

ांपैक

कोणत्याह

कारणासाठ

नाग रका व
कोणताह

ा

वधाने केलेली आहे त

केवळ धम, वंश, जाती, िलंग, ज मःथान,
भेदभाव बाळगणार नाह

आ ण सवाना नैबिधक

समतेने वाग वले जाईल. (छे दक १४-१५) त्या वधानाव न तो गिभताथ ःप पणेच समिथला
जात आहे .
अशा

रतीने केवळ मानीव असणा या ज मजात अःपृँयतेचाच न हे तर ज मजात

हण वणा या परं तु केवळ पोथीजात असणा या

ा जातीभेदाच्या आजच्या द ु

ढ ूमाणे

जातीजातीवर लादले या इतर सव ूकारच्या मानीव ह नतांच्या िन अ मतांच्या पायावरह
रा यघटनेने नैबिधक कु हाड घातलेली आहे . आता कोणच्याह

हं द ू

ा

ीपु षास तो अम या

जातीत ज मला एव याच एका कारणासाठ कोणतीह ह नता वा अ मता सोसावी लागणार
नाह

कंवा कोणताह

िनबधाच्या (काय ाच्या)

उपजत

विश ािधकार वा

विश

ेऽात जात कोणती हा ू च उरलेला नाह .

ददवाने
याला एक अपवाद माऽ राहन
ु
ू गेला तो

दले या विश

उच्चता उपभोिगता येणार नाह .

हणजे दिलत वगाना काह वषापुरत्या

सवलती. स याच्या प र ःथतीत अम या जाती

हणून अशा सवलती दे णे हे यो यच होते, अप रहायह

हणून न हे तर दिलत वग

होते. परं तु त्या दिलत वगाच्या

प रगणानात Ôवग कृ त जातीÕ असा जातींच्या पायावर जो

वभाग पाडला आहे तो तसा

पाडावयास नको होता. त्यायोगे काह केवळ ज मजातपणावर िमळ वले जाणारे विश ािधकार
- राखीव जागा, चाक या इत्याद - काह जातींना जात

हणून िमळणार आहे त.

हणजे त्या

ूमाणात ज मजात जातीभेद घटनेत मानला गेला. हे त्या घटनेच्याच वर उ ले खले या
नाग रकांच्या मूलभूत समानतेच्या अिधकारांशी

दिलतांची सोय लावता आली असती. परं तु

वसंगत आहे . हा अपवाद टाळू नह

त्या

ा लेखात केवळ अःपृँयतेचा अंत करणा या

घोषणेचाच वचार कत य अस याने इतकाच उ लेख पुरे आहे क , वर ल एक फारसे मह व
नसलेला अपवाद वजा घातला तर

ा अःपृँयते वषयीच्या घोषणेने िन इतर वधानांनुसार या

रा यघटनेने ज मजात जातीभेदाच्या द ु

ढ ंचाह कणाच मोडन
ू टाकला आहे .

अःपृँयता हा दं डनीय अपराध ठर वणा या या घोषणेचे खरे मह व, मम आ ण दरवर
ू

होणारे प रणाम हे साक याने जनतेच्या

यानात यावे

ाःतव

या प र ःथतीत िन

या

ूकारे ती घोषणा कर यात आली त्यांचीह सूआम छाननी करणे अवँय आहे . अशी छाननी
अ ाप सुसंगतपणे झालेली नाह . आ ण दसरे
असे क
ु

घोषणेूमाणे

आप या

अफाट

भारतीय

समाजात

तशी छाननी झा यावाचून

रोमारोमात

िभनलेली

ह

ा

ज मजात

अःपृँयतेची भावना आमूलात ्समाजाच्या खालच्या थरापयत उ मळू न टाक याचे दंक
ु र काय
केवळ िनबधबळाने (काय ाच्या जोरावर) सुकर केले जाणार नाह . जे हा िनबधबळाला

जनतेच्या उत्कट इच्छे चेह

पाठबळ िमळते ते हा काय ते कोट

हाड मासी खळले या अशा शतकानुशतकांच्या

समम सावरकर वा मय - खंड ६
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घोषणषची

ा कारणासाठ

वधेये ःप

होतील.

अशी छाननी क

जाता ितच्यातील खाली

ह सुधारणा आमच्या हं दरा
ु ावर को या अ हं द ू श
अःपृँयतेचा नायनाट करणार

ह

मनात नसता आ हांकडन
कोणीह
ू

ने बळाने लादलेली नाह .

घोषणा मोगली

परक य रा ाने आमच्यावर लादलेली नाह

दलेली मु यमु य

कंवा इं मजी राजवट सारखी को या

कंवा आ हास तलवार च्या धारे वर ध न आमच्या

शरणागती िलहवून घेतलेली नाह . ःवतंऽ भारताच्या

लोकूितिनधींनी ःवतंऽपणे, ःवेच्छापूवक िन एकमुखाने आमच्या रा यघटना प रषदे त ह
घोषणा केलेली आहे . अथात ्ह

िन पायाची शरणागती नसून ःवयंःफुत ची सत्कृ ती आहे .

रा क याणाथ, प ा ापी ःपृँय हं दंन
ू ी घेतलेले हे ःवयंःफूत ूाय
या घटना प रषदे ने ह

आहे !

घोषणा केली त्याम ये अत्यिधक बहमत
ःपृँय
ु

हं दंच्ू याच

ूितिनधींचे होते. त्यांनी जर वरोध केला असता तर ह घोषणा सवसंमत तर न हे च, पण
संमतह

होऊ न शकती. अःपृँयतेचा उगम के हा झाला, इितहासाच्या कोणत्या ूाचीन

प र ःथतीत जीवनकलहातील एक अप रहाय उपाय

हणून ती ःवीकारली गेली त्या वेळेस तो

मूळ दोष कोणाचा होता, का सवाचाच होता. का कोणाचाच नसून त्या वेळच्या प र ःथतीचाच
तो एक द ु

वपाक होता

ा ू ाची चचा येथे अूःतुत अस यामुळे इतके सांगणे पुरे आहे

क , िनदान गे या नऊ-दहा शतकांपासून तर ज मजात अःपृँयतेची

अध य असताह , रा घातक असताह

या य

हणून, धमाचरण

ढ अ या य असताह ,
हणून पाळ त राह यात

चातुव णक ःपृँयांच्या हातून एक रा घातक पाप घडत आलेले होते. ती तीो जाणीव त्या
रा यघटना प रषदे त असले या ल ावधी ःपृँयांनी िनवडन
दले या ःपृँय ूितिनधींना होती.
ू

त्या घडले या पापा वषयी त्यांना मन:पूवक प चा ाप वाटत होता आ ण आता यापुढे हे रा ीय
पाप घडू

ावयाचे नाह असा त्यांचा

ूितिनधींनी आपले िचरकालीन

ढ संक प झाला होता

विश

हणूनच त्या बहसं
ु याक ःपृँय

हतसंबंधी वणाहं कार िन जात्यहं कार या सवावर

रा हताथ आपण होऊन पाणी सोडन
त्या पापाचे ःवेच्छापूवक ूाय
ू

एकमुखाने उ घो षले, क

घेतले आ ण

यापुढे या भारतीय रा यात ज मजात अःपृँयता कोणत्याह

ःव पात पाळणे हा एक दं डनीय अपराध गणला जाईल!
घटना प रषदे तील ःपृँय हं दंच्
ू या या ूितिनधींत चार वणाचे, िभ न िभ न उपजातींचे

आ ण सव ूांतांचे ूितिनधी होते ह दसर
गो ह
ु
गो

यानात धरली पा हजे. ितसर मह वाची

हणजे या अःपृँयतेचा अंत करणा या घोषणेच्या ू नी तर

या तथाकिथत ःपृँय

ूितिनधींना ूबु , ूमुख िन ूित त अशा ल ावधी ःपृँय जनतेचा भारत यापी पा ठं बा
होता. याचा अूित वधेय पुरावा हाच क , एखाददसरा
अपवाद सोडता झाडन
ू सा या अ खल
ु

भारतीय संघटनांनी िन संःथांनी या सुधारणेचा कत्येक वषापासून स बय पाठपुरावा केलेला

आहे आ ण या घोषणेला लवलेशह
ःपृँय

हं द ू

उच्चाटनासाठ
प रषदे तील

वरोध केलेला नाह . अ खल भारतीय संःथांपैक लाखो

जचे सभासद आहे त त्या कॉंमेसच्या ूमुख संःथेने ज मजात अःपृँयतेच्या
कत्येक वषापूव पासून

ूितिनधींम ये

कॉंमेसचेच

ढ ूित ा िन अखंड ूय
बहमत
ु

होते

हे

केलेले आहे त. घटना

सांगावयास

नकोच.

अ खल

हं दमहासभे
च्या तर मूलभूत उ े शातच अःपृँयतािनवारणाचा उ े श ूमुखपणे गो वलेला आहे .
ू
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१९७

जात्युच्छे दक िनबंध
र ािगर

हं दसभे
ू सार या

ितच्या

उपांगभूत

संःथांनी

आण

ितच्या

अ य ीय

पदावर

आ ढले या कत्येक ूमुख पुढा यांनी केवळ ज मजात अःपृँयतेच्याच न हे तर ज मजात

जातीभेदाच्याह

उच्चाटनाथ ूकट सहभोजनांचे भारत यापी आंदोलन केलेले आहे . काह

सनातनी संःथांतून काय तो अःपृँयता िनवार यास ूितकूल असा थोडाफार सूर वाहतो. तेवढा
अपवाद सोड यास इतर हं दत्व
ु िन

अशा आयसमाज, रा ीय ःवयंसेवक संघ ूभृती अ खल

भारतीय संःथांतून अःपृँयतेला के हाह थारा िमळालेला नाह . ूागितक प , ूाथनासमाज,

ॄा ोसमाज इत्याद जु या संःथाह अःपृँयतेचा नायनाट कर यास सवतोपर अनुकूल होत्या.
मु यत: आिथक ू नांनाच सोड व यात स या

यम असणा या सोशािलःट िन क युिनःट

प ांच्या अ खल भारतीय संघटनांत जे सहॐावधी ःपृँय हं द ू आहे त तेह त्या प ांच्या विश

त व ानानुसारच ज मजात अःपृँयतेच्या उच्चाटनाच्या काय
नाह त. हे ह

यानात ठे वले पा हजे क ,

कत्येक लहान मो या

अःपृँयता न

रे सभरह

मागे रगाळणारे

ा आजच्या घोषणेच्या वीस पंचवीस वषापूव पासून

हं द ू संःथािनकांनी त्यांच्या त्यांच्या

हं द ू रा यांतून ज मजात

करणा या अशाच नैबिधक घोषणा त्यांच्या ःपृँय हं दच
ू बहसं
ु याक असले या

वधीमंडळाच्या संमतीने केले या होत्या आ ण

यवहा र याह होत्या. या सव गो ींव न हे

ूचंड सं येतील वचारशील, मुखर, कता िन मह वाचा जो
उघड होत आहे क , ःपृँय हं दच्या
ू

भाग आहे त्याचा या घोषणेला भारत यापी पा ठं बा आधीपासूनच होता.
ःपृँय हं दंच्ू या मनात जर ह

कंबहना
ल ावधी
ु

वचारबांती आधीपासूनच झालेली नसती आ ण अःपृँयतेचा

नायनाट करावयाचा कृ तसंक प त्यांनी केलेला नसता, तर ह घोषणा करणे मुळातच दघट
ु
झाले असते. आ ण जर ःपृँयांच्या मताला न जुमानता एवढा भूकंपीय पालट

हं द ू

समाजरचनेत कर याचे धाडस कोणी केले असते, तर तशा धाडसाची जी गत अमे रकेत झाली
तीच इकडे झा या वना बहधा
राहती ना.
ु
अःपृँयतेचे उच्चाटन
२५.१.२ अमे रकेतील गुलामिगर चे उच्चाटन आ ण हं दःथानात
ु
मुसलमानी धमशा ात दासूथा- गुलामिगर - ह

संमतीलेली आहे . इतकेच न हे तर

यु ात पाडाव केले या काफराच्या ूकरणाूमाणे Ôूसंग वशेषी त्यांना गुलाम कराÕ
आ ा पलेले आहे .

भ न धमात दासूथा आ ा पलेलीं नाह

Ôःले हस ्, ओबे युवर माःटसÕ हे

गुलामिगर न

हणून

तथापी अनु ा पलेली आहे .

भःती शा ीय वचन ूिस च आहे . मुसलमानांनी

कर याची घोषणा कधी केलेलीच नाह . परं तु भ न रा ांपैक अमे रकेने तेवढे

ते सत्साहस क न ितच्या कॉंमेस ारा, Ôःले हर
महनीय असलेली घोषणा केली. गुलामिगर
कोणती याची चचा इथे अूःतृत

इज अबॉिलँडÕ अशी मानवाच्या

आ ण अःपृँयता या दोन द ु

ीने

ढ त द ु तर

अस यामुळे इतके सांगणे पुरे आहे क , आमच्या भारतीय

रा यघटनेने अलीकडे च केले या Ôअनटचे बिलट

इज अबॉिलँडÕ या घोषणेशी महनीयतेत

तुलना कर यासारखीच अमे रकन कॉंमेसने पूव केलेली Ôःले हर इज अबॉिलँडÕ ह घोषणा
होती. परं तु गुलामिगर चालू ठे व यातच
भावना इत्याद

विश

हतसंबंध, वणाहं कार, ज मजात ौे त्वाची

या गो ी िनग डत झाले या होत्या त्या सवावर आपण होऊन अकःमात

पाणी सोडणे हे अमे रकनांनाह इतके अस
आ ा सोडणा या कॉंमेसच्या संयु
समम सावरकर वा मय - खंड ६

वाटले क , त्या रा ात गुलामिगर न

रा यस े व

च ल ावधी नाग रकांनी शेवट श

कर याची
उपसले!
१९८

जात्युच्छे दक िनबंध
यादवी यु

माजून सारे अमे रकन रा

लढ यानंतर शेवट

ॅातृहत्येच्या र ात

कॉंमेसच्या उ र अमे रकन सै याचा संपूण
हणून द

श बळानेच काय ती शरणागतीची अट

ूथा लादता आली.

हाहन
ू िनघाले. अनेक लढाया
वजय झाला. ते हा त्या

ण अमे रकेवर गुलामिगर न

कर याची

यायदे वतेची आ ा रणदे वतेच्या पा ठं यानेच काय ती यवहार वता आली!

परं तु आजच्या भारतात? अःपृँयता पाळणे हे कत य आहे .- न हे , तो एक धमाचार आहे
अशी

वकृ त असली तर

शतकानुशतके

ूामा णक भावना

या को यनुकोट

ःपृँयांच्या हाड मांसा आज

ळत आली आहे . त्यांना अःपृँयता पाळणे हा िनबधानुसार एक दं डनीय

अपराध समजला जाईल. असे दरडावून सांगणार

ह

घोषणा झाली असताह

ती उलथून

पाड यासाठ त्या ःपृँयांच्या गोटात आपापसाम ये तसे अमे रकेसारखे ॅातृहत्यार , र पाती
िन सश

यादवी यु

दाख व याूमाणे
संःथा

जुंप याचा आज लेशमाऽह

संभव उरलेला नाह . उलट प ी वर

या ूत्येक त ल ावधी ःपृँय सभासद आहे त अशा बहते
ु अ खल भारतीय

आमच्या

रा यघटना

प रषदे ने

केले या

त्या

अःपृँयता

िनदालनाच्या

घोषणेस

मन:पूवक आसेतु हमाचलपयत ःवागतीत आहे त!या संतोषजनक वःतु ःथतीचे मु य कारण
हे च क , अ खल भारतातील ःपृँय

हं दंम
ू धील

वचारशील,

याय ूय आ ण मुखर अशा

ल ावधी ःपृँयांना अःपृँयता पाळ यात आप या हातून घडत आले या पापा वषयी मन:पूवक
प चाताप वाटला आ ण त्यांनी आपण होऊन ती द ु
रा ीय ूाय

ढ उखडन
ू टाकली- त्या पापाचे हे

त ःवेच्छापूवक घेतले.

अशा रा ीय ूाय
त्यामुळे ती ूाय
लोकक याणाथ

ात आप या हातून मागे पाप घड याची जी जाणीव अनुःयूत असते
े अपमानाःपद ठरत नाह त, तर उलटप ी भूतकालीन अ यायास

आप या

आकुंिचत

अहं काराचा

िन

ःवाथाचा

बळ

दे ऊन

प रमा ज यात जे महनीय नीितधैय ूकट वले जाते त्यायोगे ती ूाय

ःवेच्छे ने

े त्या रा ांची

गौरवाःपद वभूषणेच ठरतात.
२५.१.३ ‘ःपृँय’ हं दंू
ू माणेच ‘अःपृँय’ हं दंन
ू ीह त्यांच्या पापाचे ःवयंःफूत ने ूाय

त घेतले!

वर ल उपमथळा वाचून पुंकळांना आपातत: असा अचंबा वाटे ल क , Ôहे काय! इतर
हं दंव
ू र चातुवण य ःपृँयांनी अःपृँयता लादली हे ःपृँयांचे पाप होय, परं तु

ह नता लादली गेली त्या बचा या अःपृँयांनी
क , चातुवण य ःपृँय हे

यांच्यावर ती द ु

ा ूकरणी कोणते पाप केले? Ô ते पाप हे होय

या जातींना अःपृँय मानीत आले त्या अःपृँयतांतील कत्येक

जातीह ःवत:स उच्च समजून त्यांच्या खालच्या समज या गेले या जातींना अःपृँय मानीत
आ या आहे त! महार, चांभार, मांग, ढोर, भंगी हे आपाप या दे वळात त्यांच्या Ôखालच्याÕ
समज या गेले या अःपृँय जातींना येऊ दे त नाह त. आपसात जेवत नाह त, शाळे त महारांची
मुले भं यांच्या मुलांसह सरिमसळ बसत नसत. त्यांचा त्यांना
ूकरणे आ ह

वटाळ होई! अशी

कत्येक

ःवत: सोड वली आहे त. काँमीरपासून ऽावणकोरपयत जात्युच्छे दनासाठ

आमच्या झाले या दौ यातून,

हं दःथान
च्या सव ूांतांतून, अःपृँया-अःपृँयांतह अःपृँयता
ु

पाळाली जाते हा आमचा ःवत:चा अनुभव आहे . चातुवण य ःपृँय चे मांना अःपृँय

समजतात. पण त्या अ यायासाठ ःपृँयांना लाखोली वाहणारे चे मा अःपृँय ःवत: तोच
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१९९

जात्युच्छे दक िनबंध
अ याय पुलाद , प रया ूभृती खालच्या जातीवर लादन
ू त्यांना अःपृँय मानतात! जी जी
िनंदा कोणी अःपृँय अःपृँयतेसाठ

करतो, त्या त्या िनंदेच्या ूा ीचा अधा वाटा त्या

अःपृँयांच्याह वा यास येतो. कारण तो अःपृँय त्याच्या खालच्या जातीवर तीच अःपृँयता

लाद त

असतो!

हा

सवसाधारण

ूकार

आहे .

दहा-बारा

महाराजांनी त्यांचे सिचवो म रामःवामी अ यर

वषापूव

ऽावणकोरच्या

ऽय

ा ॄा ण ूधानाच्या पुरःकारत्वाने आपली

सव राजमं दरे तथाकिथत अःपृँयांना उघड याची अिभनंदनीय घोषणा जे हा केली, ते हा
ितकडच्या अःपृँयांनीच Ôउच्च अःपृँयÕ जे एझुया त्यांच्यातील बहजनां
नी ते
ु

यांना अःपृँय

समजतात त्या पालुवा अःपृँयांना त्यांच्या मं दरात ूवेश क न दे यास

ा गो ीची जाणीव पुंकळांना

अःपृँयह अःपृँयतेच्या पापाचे अशा र तीने भागीदार आहे त
नसते. ह द ु

वरोध केला!

ढ अःपृँयवगह आपापसात कती क टरपणे पाळ त आला आहे - फार काय,

वरवर समतेचा डं का

पटणा या मु ःलमात िन

पाळला जात आहे ह स वःतर चचा

भ नातह

अःपृँयता िन जातीभेद कसा

यांना वाचावयाची असेल त्यांनी आमचे Ôजात्युच्छे दक

िनबंधÕ िन वशेषत: त्यातील Ôमिास ूांतातील काह अःपृँय जातीÕ, Ôमहारबंधूंशी मनमोकळा
वचार विनमयÕ, Ôमुसलमानी पंथोपंथांचा प रचयÕ िन Ôमुसलमानी धमातील समतेचा टभाÕ हे

िनबंध तर अवँय वाचावेत.

परं तु आमच्या भारतीय रा यघटनेत जे हा Ôअःपृँयता न

कर याचीÕ ह

घोषणा

कर याचा बेत ठरत होता, ते हा हे उघडच झालेले होते क , केवळ चातुवण य ःपृँयांनाच काय
ती

अःपृँयांवर

अःपृँयांतील

अःपृँयता

तथाकिथत

मान याची बंद

Ôगाज व याचीÕ

उच्च

अःपृँयांनाह

होणार होती. अःपृँय

पढ जात अहं कार, हाड मासी
त्या घोषणेूमाणे न

बंद

त्या

घोषणेमुळे

होणार

न हती,

त्यांच्या

Ôखालच्याÕ

अःपृँयांना

खळलेले ॅामक धमाचार िन त ज य

होणारे होते. परं तु एव यासाठ अःपृँय

विश

हतसंबंध हे ह

हं दंच
ू े त्या त्या जातीचे जे

त्या घोषणेस वरोधले होते क काय! आनंदाची िन अिभमानाची गो
अःपृँय

हं दंच्ू या

ूितिनधींनाह

अःपृँय

हं दंत
ू ील उच्च जातीचे ज मजात उच्च-नीचपणाचे

ूितिनधी रा यघटना प रषदे त होते, त्यांनी अःपृँयता आमूलात ्िन सव ूकारे न
करता

तर

या

ूकरणापुरते

करणा या

ह क तसे काह ह न

आपाप या

जात्यहं कारावर

िन

विश ािधकारांवर ःवेच्छे ने पाणी सोडन
आपापसात जी अःपृँयता आजवर
ू अःपृँय हं दसमाज
ू

पाळ त आला त्या पापाचे रा क याणाथ ूाय
दला. अःपृँय

उचलून धरले.

घेतले आ ण त्या घोषणेस सवतोपर पा ठं बा

हं दंच्
ू या अ खल भारतीय संःथांनीह

त्यांच्या ूितिनधींच्या या सत्कृ त्यास

ःपृँय काय, अःपृँय काय, हं दमाऽ
तेवढा साराच्या सारा या ज मजात अःपृँयतेच्या
ू

पापाचा भागीदार होता. दोष

यूनािधक ूमाणात सवाच्या हातून घडला. त्या सामा जक पापाचे

सामा जक प रमाजन कर यासाठ आमच्या भारतीय महारा याच्या मूल घटनेत जी नैबिधक
ूित ा केली क , Ôआजपासून कोणाह

नाग रकावर ज मजात अःपृँय

हणून कोणतीह

ह नता वा अ मता लादणे हा िनबधानुसार एक दं डनीय अपराध समजला जाईल.Õ ती घोषणा
आप या अ खल हं दरा
ु ास जतक
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हतावह िततक च भूषणाःपदह ठरणार आहे .

२००

जात्युच्छे दक िनबंध
ह

घोषणा

उ लेखनीय आहे .

हं दरा
ु ास

कती भूषणाःपद आहे

हे

या रा यघटनेत हा अःपृँयता न

रा यघटनेत रचनामंडळाचा अ वयू कोण होता?

ःप वणार

आणखी एक गो◌े

कर याचा िनबध गो वला गेला त्या

ा न या ःमृतीचा ःमृतीकार कोण होता? तो

अ वयू, तो ःमृतीकार होता एक Ôज मजात अःपृँयÕ! व ानांतील व ान, ःमृतीशा पारं गत,
प ट चा िनबधपं डत डॉ. आंबेडकर! एक महारा

कुलभूषण महार! बरे , त्यांनी तर ते रचना

मंडळाचे अ वयुपद एखादे अःपृँयांचे बंड उभा न िन ःपृँयांना तरवार च्या धारे वर ध न
बळकावले होते क

काय? न हे ! आमच्या

हं दरा
ू ातील जातीपाती ूांतिन वशेष अशा सव

ूितिनधींनी ःवेच्छे ने दले या मतानुसार त्यांना िनयु
अशा घटना रचना मंडळाच्या अ वयुपद

केलेले होते त्या अ वयुपद ! पु हा,

त्या ज मजात ÔअःपृँयचीÕ िनयु

करणा या

मतांम ये बहसं
ु य अःपृँयांचीच होती क काय? न हे , ती बहसं
ु य होती ःपृँयांची!
२५.१.४ ूितकूल प र ःथतीवर मात करणारा कायापालट कर याची हं दरा
ु ाची
वर ल एकंदर ःफुट
ूितकूल

प र ःथतीशी

ववरणाव न एक अत्यंत आ ासक िन
ट कर

दे ऊन

जग यासाठ अवँय असते, ती

टक याची

जी

मता

मता

ती बाळगता येते क ,
सृ ीतील

जीवनकलहात

मता हं दरा
ु ाच्या अंगात आजह उत्कटपणाने बसत आहे .

कधी वेळ च, कधी वलंबाने परं तु नेहमी अितसमय हो याच्या आधीच ूितकूल प र ःथतीशी

ट कर दे ऊनू ितच्यावर मात कर यास अवँय तो कायापालट आप या समाजरचनेत िन
आचार वचारात

घड व याची

उ जीवक

श

हं द ू रा ाने

ूकट वली आहे . आमच्या अनेक ःमृतीत अमुक आचरण वा

ूाचीन

काळापासून

ढ ध य

वेळोवेळ

हणून वा व हत

हणून सांिगतले या असतात, तर दस
ु या ःमृतीत अथवा के हा के हा तर त्याच ःमृतीच्या

दस
ु या भागात अध य िन िन ष
वरोध ऐितहािसक

हणून सांगणार वचने आढळतात. अशा वचनातील तो

ीने पाहता बहधा
केवळ
ु

वरोधाभासच असतो. न यान या ूितकूल

प र ःथतीशी िन संकटांशी यशःवी झुंज घेता यावी

हणूनच त्या त्या काळ अ हतकारक ते

ते जुने आचार िनषेधून अथवा हतकारक ते नवे आचार, नवी साधने, नवी

येये, िन नवे

िनबध ःवीका न िन आ ापून, रा र ण कर याचे जे सव ऐ हक धमाधमाचे मु य कत य
तेच

ा

िभ नकालीन

ःमृतीतील

ा

वरवर

वरोधी

दसणा या

वचनांनी

अ वरोधपणे

शतकानुशतके पार पाडले आहे . किलव य, युग हास, आप धम ूभृती अनेक ःमात संकेत,
(लीगल मॅ झ स) उ भवून

ा आमच्या ःमृतीकारांनी हं दरा
ु ाच्या ःवत्वास, एकात्मकत्वास

िन वधन मतेस ध का न लावता, समाजरचनेचा कालोिचत कायापालट केलेला आहे . नाग
जसा वेळ येताच जीण कात टाकून दे ऊन पु हा एकदा न या तेजाने तळपू लागतो तसेच हे
आमचे

हं दरा
ु

जीणशीण आचारांची िन आजारांची कात वेळोवेळ टाकून दे ऊन कायाक प

क न, शंभर संकटांतून शंभर वेळा िनभावून जियंणू िन विधंणू तेजाने तळपत आलेले आहे .

त्याच्यात

अंत हत

अःपृँयतेची ह द ु

असलेली

ह

उ जीवनश

ढ एका फटका यासरशी न

आजह

धगधगलेली

आहे .

क न टाकणार ह उदा

ज मजात
घोषणा हे ह

ाचेच एक अखंडनीय िन आ ासक ूत्यंतर होय.
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२०१

जात्युच्छे दक िनबंध
आज

ा तीस कोट

हं दरा
ु ात िनबधा वये ज मजात अःपृँय असा कोणीह उरलेला

नाह . अ नहोऽं गवाल भं िनयोग: पलपैतक
ृ म ्। दे वराच्च सुतोत्प :।। ूभृती कालच्या अनेक
ढ ूमाणे आजच्या ःमृतीत अःपृँयता ह

लेखणीच्या एका फटका यासरशी किलव यात

ढकलली गेली. आता ती पाळणे हे च पाप होय. ःपृँय, अःपृँय इत्याद श द आणखी काह
काळ वःतु ःथतीचा उलगडा कर यापुरते काय ते वापरले जातील, वळवळत राहतील, पण

ू टाकले या वंचवाूमाणे त्यांच्यातील ह नाथाचा दं श हो याचे भय कोणासह उ
नांगी छाटन
नये अशा िन पिवीपणाने. आता अःपृँयतेची

ढ ूथम का पडली, के हा पडली, कोणी

पाडली, का टकली इत्याद ू ांची चचा ह केवळ ऐितहािसक संशोधनाचा, पं डती वादाचा
कंवा वतंडवादाचा वषय. ती कालची कथा. आजला त्याचे काह च सोयरसुतक उरलेले नाह .
कारण, ज मजात अःपृँयता आज मेली! आज
नाग रकत्वाचे समसमान अिधकार िन ूित ा ूा
हण व यासाठ ज मजात अःपृँय

हणून

हं दःथानातील
ूत्येक
ु

हं दला
ःपृँय
ू

झालेली आहे . आता कोणी कोणाला

हणणे हासु ा िनबधा वये दं डनीय अपराध ठरे ल.

यापुढे कोणत्याह महं मदअ लींना - मुसलमान भ नातह ज मजात अःपृँयता पाळली जाते
ह गो

छपवून ठे वून - भर कॉंमेसच्या अ य पदाव न अशी भ दपणाची
मागणी कर यास
ू

त ड उरले नाह
वाटणी क

क , Ô हं द-ू मुसलमानांच्या एक साठ

या!Õ कारण अ या वाटणीसाठ

हं दंत
ू ील आठ कोट

अःपृँयांची अध

हं दंत
ू आठ कोट अःपृँय तर काय, पण एकसु ा

अःपृँय आज उरलेला नाह ! आता मुसलमान- भ नांतच जे अःपृँय आहे त त्यांनीच हवे तर
हं द ू हावे! कारण आता जो जो ज मजात अःपृँय हं दध
ु मात पाय टाक ल, त्याच्या त्याच्या

पायांतील, अःपृँयतेची ज मजात बेड आपोआप ताडकन तुटू न जाते!
पूव एकदम Ô हं द ू आहोत तोपयत अःपृँयता कालऽयीह न

होणार नाह !Õ अशा काह शा

आततायी भ वंयवादाने िभऊन एका अःपृँय गटाने Ôआ ह मुसलमान होणारÕ

हणून ऽागा

केला होता. ते हा सन १९३६ च्या आगेमागे आ ह Ôमहारबंधूंशी मनमोकळा वचार विनयमÕ ह
लेखमाला िल हली होती. त्यात आमच्या महार धमबंधूंना आ ह तकागत िन

तीने आ ािसले

होते क , जर चालू वेगाने हं द ू संघटनाचे आंदोलन आपण सवजण िमळू न रे ट त गेलो, आ ह

अःपृँयतेच्या मुळावर असेच घाव घालीत गेलो, तर धमातराचा िनंफळ िन आत्मघातक
आततायीपणा न करताह दहावीस वषाच्या आत हा अःपृँयतेचा वषवृ

उ मळू न पडू शकेल!

आज ते आ ासन बहतां
वा समाजात अःपृँयता आहे ,
ु
ु शी सत्य ठरलेले आहे . आता Ô हं दधमात
हणून आ ह धमातर करणारÕ अशा ॅामक ऽा याचा कंवा पोकळ धमक चा कणाच मोडन
ू

पडला आहे . नांगीच छाटली गेली आहे !

ाउपरह

या मूठभर वा मोटभर मंडळ ंना धमातर

येनकेन ूकारे ण करावयाचेच असेल त्यांनी ते सुखेनैव करावे, आ हास आता त्याची
वाट याचे कारण नाह . त्याने मोठ शी
एकंदर त, मान याच्या

ती

ती होणार आहे असेह नाह .

ीने काय कंवा आप या हं दरु ा ाच्या

ीने काय, झाले हे फार

चांगले झाले. आमच्या ःवतंऽ भारतीय महारा यास शोभेल अशीच ितच्या घटना प रषदे ची ह
भ य घोषणा महनीय आहे . उदा

आहे , उदार आहे . श ाच्या धारे चा ओरखडाह न ओढला

जाता केवळ मानवी मू यांच्या शा ाधारानेच िमळ वलेला
रा ीय वजय होय.
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हं दरा
ु ाच्या सत्ूवृ ीचा हा एक

२०२

जात्युच्छे दक िनबंध
हणूनच अशी एक दघट
समाजबांितकारक सुधारणा घडन
आ याचे शुभ वतमान
ू
ु

आमच्या लेखणीस र ांौत
ू िलहावे न लागता आनंदाौूत उ घो षता येत आहे क , Ôज मजात
अःपृँयतेचा अंत झाला!Õ आमच्या चार कोट

हं द ू बांधवांची त्या द ु

शापापासून मु ता

झाली, ःवतंऽ होताच भारतीय रा दे वीने त्यांना केवळ नैितकच न हे तर नैबिधक समानतेचा
उ:शाप दला!
हणूनच, Ôअःपृँयतेचे उच्चाटन करा! ज मजात जातीभेदाचेच उच्चाटन करा!Õ
गेली पंचवीस वष ूचार करता करता

झजून मोडत आले या

हणून

ा आमच्या लेखणीस ती

झजून मोडन
ू जा याच्या आधीच आज हा ज मजात अःपृँयतेचा मृत्यूलेख तर िल ह याचा

सुयोग आला या वषयी त्या ूकरणापुरती कती तर कृ ताथता वाटत आहे !
जवळजवळ

पंधरा

वषापूव

र ािगर च्या

जातीभेदोच्छे दक

आंदोलनाने

शाळांतून

ःपृँयाःपृँय मुले सरिमसळ बस व यापासून तो थेट ूकट सहभोजनापयतच्या ूत्य

यवहारातूनसु ा ज मजात अःपृँयतेचा नायनाट क न टाक यात आलेला होता. अःपृँयांचे

ÔपूवाःपृँयÕ क न सोडले होते ते हा त्या ःथािनक कायिस ची कृ ताथता
य

या गीतात

वली होती तेच गीत आज आप या भारतीय महारा यातून त्या अःपृँयतेचा नायनाट

झालेला पाहन
ू जी कृ ताथता आज वाटत आहे तीह अ खल भारतीय ूमाणात
क , आज आ ह तीस कोट

य वू शकते

हं द ू हं दतील
अःपृँयतेचे - हे सुतक युगांचे सुटले.
ू

वधीिल खत वटाळ ह फटले
ज माचे भांडण िमटले
शऽूचे जाळे तुटले
जे मामब हंकाय! आत त्या आणी
बाहे र गांव जावोनी ।।१।।
पण! अःपृँयता कोणत्याह ःव पात पाळणे हे िनबधा वये िन ष

ठरले तर

य

ंच्या

जीवनात आ ण पळापळाच्या यवहारात त्या िनबधाची कायवाह अजून हावयाची आहे . िनबध
ःवीकृ त झाला. पण - पण तो अजून कृ तकाय

हावयाचा आहे ! अःपृँयता मेली- पण ितचे

औ वदे हक अजून उरकायचे आहे !
त्यांचे काय? ती चचा आता या लेखाच्या उ राधात क .

२५.२ (उ राध)
आप या भारतीय महारा याच्या घटना सिमतीने िन लोकसभेने अःपृँयतेला दं डनीय
अपराध ठर व याची जी घोषणा िन जो िनबध केला आहे त्याचे मह वमापन आ ह
लेखाच्या पूवाधात केले. आता दै नं दन यवहारात त्या िनबधाच्या ूत्य

या

बजावणीचे काय कसे

पार पाडता येईल याची चचा क .
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२०३

जात्युच्छे दक िनबंध
शतकानुशतके

समाजाच्या

वरच्या

थरापासून

धमाचार

हणून

िनबध जोवर केवळ िनबधसं हतेतच अं कलेला राहतो तोवर तो त वत: कतीह उदा

असला

रोमरोमात िभनून रा हले या अःपृँयतेसार या
तर

खालच्या

थरापयत

ढ ला अकःमात दं डनीय ठर वणारा हा असला

यवहारत: िनंफळच ठरणार. त्यांचे खरे साफ य त्याच्या ता वक बडे जावीत नसून

त्याच्या यावहा रक बजावणीत सामावलेले असते. अःपृँयता पाळणे हे दं डनीय ठर वलेले आहे
या नुसत्या बातमीसरशी य

णीची कांड

फर याूमाणे उ या रा ाच्या दै नं दन

यवहारातून

अःपृँयता आपण होऊन झटपट नाह शी होईल असे समज याइतका आशाळभूत कोणी असेल
असे वाटत नाह . आपण हे

वसरता कामा नये क अशा िनबधाच्या ू नी लोकमत कती

ूितकूल कंवा अनुकूल आहे याची खर कसोट त्या िनबधाला ता वक मा यता दे याूसंगी
पारखता येत नाह , तर ती खर कसोट त्या िनबधाची जे हा ःफुटश: िन

य

श: ूत्य

बजावणी चालू हो◌ेते ते हाच काय ती पारखता येते. आ ह पूवाधात सांिगतलेच आहे क ,
ःपृँयांतील िन अःपृँयांतील सुधारक, रा हतैषी, सु व

िन मुखर असा जो भाग आहे ,

त्याच्या सहानुभूतीच्या पा ठं यामुळेच अःपृँयतेच्या उच्चाटनाचा हा िनबध संमत होऊ शकला.
परं तु या अफाट हं द ू समाजातील जो को यवधी लोकांचा अबोल भाग आहे िन जो भागच
ढ ला धमाचार

हणून क टरपणे कवटाळू न बसलेला आहे . त्यांचे मत

अनुकूल वा ूितकूल पडते ते
येईल. त्यातह

ा िनबधाची ूत्य

ा िनबधाच्या ूत्य

ा

ा िनबधाला कती

बजावणी होतानाच काय ते न क पारखता

बजावणीचे चटके त्या अ व ,

ढ मःत िन अबोल

भागालाच अिधक तीोतेने बसणारे आहे त. कारण, अःपृँयांना ःपृँयांचे सव अिधकार
समानतेने दे णा या या िनबधाची कडक बजावणी चालू होताच घाटावर,

व हर वर, मागात,

मं दरात, दकानात
, दे वघेवीत ऐका बाजूने पूवाःपृँय आपले समानतेचे नवे अिधकार गाजवू
ु
िनघतील, तर दस
ु या बाजूने यामुळे ःपृँयांतील वणाहं काराला आ ण

ढ िस

असले या भावना भडकू लागतील. अशा वेळ

ठकाणी तर

ूत्य पणे िन पदोपद

ध के बसू लागताच त्यांच्याह
काह

अिधकारांना

या य नस या तर

काळ िन काह

ूामा णक

संघष

हो याचा उत्कट संभव आहे . केवळ ःपृँय िन अःपृँय यांच्यातच न हे , तर अःपृँयांतील
तथाकिथत उच्च अःपृँय आ ण तथाकिथत ह न जातीचे अःपृँय यांच्यातह अशी तेढ माजणे
अगद

संभवनीय आहे . गुजराथी भंगी िन काठे वाड

खो यांतूनसु ा

राहावयास

सांगणे

हे

सा या

धेड

ांना एका चाळ त या ःवतंऽ

नगरपािलकांनाच

न हे

तर

मुंबईच्या

महापािलकेलासु ा (काप रे शनला) अवघड जाते!
उलटप ी

या िनबधामुळे वर ल ूकारच्या संघषाचा संभव जर उत्प न झालेला असला,

तर ह अःपृँयता िनवार याचे काय लोकांची मने वळवूनच कर याचे ूय ह पूव पे ा या
िनबधामुळे अनेक पट ने अिधक यशःवी होणारे आहे त. हा िनबध हो यापूव

अःपृँयता

िनवारक आंदोलनाला नैितक बळावर काय ते अवलंबावे लागे. अःपृँयता पाळणे दषणीय
आहे ,
ू
इतके सांगूनच काय जे घडे ल ते मतप रवतन घड वता येते होते. पण आता अःपृँयतािनवारक
आंदोलनाला केवळ नैितक न हे , तर नैबिधक (काय ाचे) पाठबळह

िमळाले आहे . आता

अःपृँयता पाळणे हे केवळ दषणीयच
नसून दं डनीयह आहे असे सुधारक ूचारकांना ठासून
ू

सांगता येईल. नैितक उपदे शाने अःपृँयता पाळू नये असे कोणाला जर पटले तर आजवर

त्यांना ह

भीती वाटे क , आपण जर आप या मताूमाणे ूत्य
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आचारात अःपृँयता
२०४

जात्युच्छे दक िनबंध
पाळ नासे झालो, तर आपले भाईबंद िन जात आप याला वाळ त टाकतील, जात पंचायत दं डह
कर ल. यांचे उदाहरण
य

हणून

हावी, धोबी अशा जातीचे दे ता येईल. यांच्यातील कत्येकजण
कंवा कपडे धु यास िस

श: अःपृँयांची दाढ करावयास

त्यांच्या भाईबंदांच्या भीतीमुळे तसे करता येत नसे. पण आता

असताह आजपयत त्यांना

ा िनबधामुळे त्यांना आजवर

वाळ त टाक याचा कंवा दं ड कर याचा धाक दाख वणा या जात पंचायतींनाच तसे काह केले
तर ःवत:लाच दं ड होईल ह भीित पडे ल. Ô भीक नको पण कुऽा आवरÕ
वशेषत: समाजसंःथाच्या ःवभावाूमाणे
केवळ

या

या

ा मनुंयाच्या िन

हा याधो यांना अःपृँयता पाळू नये असे

यायत:च वाटे ल, त्यांना तसे आचरण िनभयपणे करता येईल. या िनबधाच्या केवळ

अ ःत वानेच त्यांच्या दं डश

चा ूत्य

उपयोग न करताह नुसत्या उपदे शाने अःपृँयता

िनवारणाचे काय असे अिधक सुसा य होणारे आहे .
ूितकूल िन अनुकूल अशा या दो ह
करावयाची त्या कायबमाची
ा ूत्य

यानात घेऊन िनबधाची बजावणी कशी

परे षा आपणांस आखली पा हजे. परं तु काह झाले तर आता या

िनबधाची बजावणी तडकाफडक , अगद
पा हजे. जर आता

बाजू

काटे कोरपणे, न डगमगता आ ण िनधाराने केलीच

बजावणीत आपण चुकारपणा क

संघषास बगल दे यासाठ आजचा ू
होणार नाह

दं डनीय अपराध समजला जाईल!Õ ह

विचत ूसंगी होणा या

उ ावर ढकलू, तर तो संघष उणा न होता अिधक

िधटावेल-बळावेल! अःपृँयतेचे उच्चाटन अशा भो
आणखी शंभर वषातह

कंवा

कालापहरणाने दहा वषात काय, पण

आ ण Ôअःपृँयता आज न

झाली! ती पाळणे एक

आप या रा यघटनेतील घोषणाह

एक नुसती राणा

भीमदे वी गजना काय ती उरे ल! त्या घोषणेची खर ूित ा ितच्या बजावणीत आहे . येत्या दहा
वषाच्या आत उ या भारतीय महारा याच्या कानाकोप यातून अःपृँयतेची पाळे मुळे उखडन
ू

टाकली पा हजेत. तरच त्या घोषणेची शोभा! अशी
समोपचाराने ूत्येकाच्या
िन य

- य

ढ ूित ा केलेला, एका बाजूस श यतोवर

दयातील माणुसक ला, सत्ूवृ ींना िन रा ूेमाला आळवून ज मजात

ंत नैितक ूवृ ी उत्प न करणारा, परं तु

झाला तर ूसंगी या नैबिधक (कायदे शीर) बळाचाह

तर ह अ यायूवण दरामह
ऐकेनासा
ु

कंवा रा यािधकाराकडन
यायालयाकडन
ू
ू

ूयोग कर व यास न कचरणारा असा कायबम ःपृँयाःपृँयांतील सव सुबु , सु व
ःवरा हतैषी कायकत्यानी आखला पा हजे. आ ण त्याूमाणे या िनबधाच्या ूत्य

िन

बजावणीचे

एक अ खल भारतीय आंदोलनच उभारले पा हजे.
अशा कायबमाची ूाथिमक

परे षा आख याच्या आधी आ ण ती उिचतपणे आखता

यावी

हणूनच अःपृँयतेसंबंधीची आजची वःतु ःथती काय आहे , ितची उडती पाहणी तर करणे

अवँय आहे . अःपृँयतेला दं डनीय ठर वणारा िनबध संमत होऊन आता आठ-दहा म हने होत
आले. कत्येक ूांितक सरकारांनी मं दरूवेशाद िनबध पूव च संमतीलेले होते. त्यांचा उपयोग
लोकांनी

कती क न घेतला, अःपृँयांना आजह काय काय ूकरणी जाच होत आहे . या

िनबधाची बजावणी कर यासाठ कोणी झटत आहे क नाह , कुठे संघष लहान वा मो या
ूं र ूकाश टाकणा या काह
ूमाणावर घडला क काय, अशा या ू नांच्या श य ितत या पैलव
थो याशा ूितकात्मक घटना
आहो. त्यांना अगद

या एव या आठ-दहा म ह यात घड या तशा - खाली दे त

उक न काढलेले नाह , तर चालू वृ पऽांतून त्या सहजासहजी जशा
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सापड या तशा टाचून ठे व या. वृ पऽांव नच त्या घेतले या अस यामुळे त्यात कुठे
वा अिधको

यूनो

असू शकेल. तथापी एकंदर त त्या अःपृँयतेसंबंधीच्या आजच्या प र ःथतीवर
ा एकेक घटनेच्या ूकारच्या अनेक घटना

यथावत ्ूकाश टाक यास पुरेशा आहे त. त्या वना
दे शभर घडताहे त हे ह खरे .

ा घटना दे ताना काह ःथली अवँय ते चचात्मक ःप ीकरणह

दे त जाऊ. त्या घटना अशा २५.२.१ आजच्या वःतु ःथतीची उडती पाहाणी
एका

इं दरू येथे चांभाराची दाढ कर यास नकार द यामुळे म य भारतातील गारोथ गावच्या
हा याला मॅ जःशे टने पंचवीस

पये दं ड ठोक याचे समजते. आणखी असेच दोन खटले

कोटात चालू आहे त.
अ कलकोट येथून तीन मैलांवर असले या नणसगोळ या गावी ःपृँय िन अःपृँय

वगाम ये दफळ
पडली आहे . ह रजन बंधूंना प यास पाणीसु ा िमळू न दे याचे य
ु

ःपृँय

कर त आहे त. काह ःपृँय ूमुखांनी अःपृँयांना Ôतु ह गाव सोडा, नाह तर ठार मा Õ अशी
द याचे समजते. बैल चोर याच्या आरोपाव न पोिलस इ ःपे टरने तीन ह रजनांना

धमक

अटक केली आहे . ह रजन

हणतात क , आमच्यावर खोटे आरोप क न ःपृँय ऽास दे त

आहे त. या तालु यात इतरऽह असे ूकार घडत आहे त.
अशा ूकरणी केवळ ःपृँय कंवा केवळ अःपृँय सवतोपर दोषी असतात असे नाह . तर
अशा

ठकाणी सरकार अिधका यांनी तत्काळ जाऊन नीट चौकशी करावी. कोणत्याह दोन

गटात तंटेबखेडे होणे िनराळे . त्यांचा बंदोबःत त्या

ीने

हावा. पण अःपृँय

ःपृँय लोक समान अिधकार दे त नसतील, तर माऽ ते अिधकार िन

हणून त्यांना
वशेषत: नद -

व हर वर ल समान उपभोगाचे अिधकार अःपृँयांना तत्काळ दे ववून त्यांना काह
ावे. ते अिधकार नाकारणा या ःपृँयांना नैबिधक शासन करावे.
शासनाच्या वचकामुळे इतरऽ होणारे अशा ूकारचे अ याय ःपृँय क

दवस र ण

हणजे तशा कडक
धजणार नाह त.

अःपृँयांचा अितरे क असला तर त्यांनाह शासन हावे.
अमुरखेड (नागपुर) या बाजूचे एक ूिस

ितवार

कॉंमेस पुढार , पावसाडा येथील मथुराूसाद

ांनी गावच्या व हर वर पाणी भरता कामा नये असा अःपृँयांना धाकदपटशा दला.

त्यायोगे ह रजन खवळले. ते हा ितवार

ांनी आप या अनुयायांकरवी ह रजनावर लाठ ह ला

चढ वला. पोिलस सब इ ःपे टरने ितवार जींना आता पकडले आहे . हे ूकरण आपसांत दाबून
टाक याचा ूय

होत आहे .

कोकणात काह
यवसाय ह न होय
जे बलुते

ठकाणी महार लोकांनी मेलेली गुरे-ढोरे ओढ याचा आपला पूवापार
हणून कर याचे नाकारले. ते हा गावक यांनी रागावून

ढ ूमाणे महारांना

ावयाचे ते बंद केले. त्यामुळे बलुते िमळ याचा आपला Ôह कÕ बजाऊन घे यासाठ

गावक यांवर महार लोक कोटात दावा लाव याचा बेत कर त आहे त.
ढोरे फाड याचा धंदा

ढ ूमाणे जे कर त नाह त अशा अःपृँय जातीच्या काह मंडळ ंनी

आपण ढोरे फाड याचा धंदा करावा

समम सावरकर वा मय - खंड ६

हणून ठराव केला हे कळताच मुंबईच्या त्यांच्या

२०६

जात्युच्छे दक िनबंध
जातभा नी सभा घेऊन असा धंदा

घातला!

रामपूर (संयु

ूांत) येथे

ढ व

के यास जातीब हंकार घालू

हणून त्यांना धाक

हा यांनी आमच्या दा या करा यात, धो यांनी कपडे धुवावेत

आ ण नगरपािलकेने आमचा पगार वाढवावा, अशी मागणी एक हजार भं यांनी केली आहे .
को हापूरकड ल िशरोळे येथे ह रजन दवशी ह रजनांनी उपाहारगृहात ूवेशाचा ूय
हणून लोकांनी काह

केला

दवसांपासून त्यांच्यावर आिथक ब हंकार घातला आहे . ह रजनांनी

मामलेदाराकडे मोचा नेऊन गा हाणे केले, ूकरण व र

अिधका यांकडे मामलेदारांनी धाडले.

(अशा ठकाणी लाल फतीच्या िा वड ूाणायामात कालहरण न करता, ःथािनक अिधका यांनी
पूवाःपृँयांना तत्काळ संर ण दे ऊन आगळ कवा यांना शासन केले पा हजे.)
लोणंदकड ल शेर वाड

येथे

या आडावर ह रजनांनी पाणी भरले त्या आडावर गावाने

ब हंकार घात याचे कळते.
अकोला येथील गुलझारपु यातील एक ह रजन

ी नद वर पाणी भर यास गेली असता

ितला ःपृँय जातीच्या म हलांनी बंद क न ती बेशु

होईपयत मारहाण केली. त्या अःपृँय

ीने दावा भरला असून पोिलस तपास चालू आहे . (अशा ूकरणांची मा हती सरकारने
ूिस ावी, चौकशीत आगळ क खर कोणाची ठरली, त्यासाठ कोणास काय शासन झाले, ह
अिधकृ त बातमी वृ पऽांतन
ू सरकारने ूिस ली असता ितच्यामुळे इतरऽह तशी आगळ क
क

पाहाणा यांना वचक बसेल. अशी ूकरणे झटपट िनकालात काढली पा हजेत.)
साकुल ( ज. ठाणे) या गावी गे या ह रजन दवसापासून ःपृँयाःपृँयांत वैमनःय येऊन

ह रजनांची गुरे क डवा यात घालणे, शेतीकामाला अडथळा करणे, ह रजन
दे णे असा ऽास होत आहे . हे ूितवृ

ना. तपासे

यांना धम या

ांच्या कानावर घातले गे यामुळे पोिलस

इ ःपे टरना बंदोबःतासाठ सरकार आ ा झाली आहे .
फलटणला

ह रजन

दवसािनिम

ितकडचे

कॉंमेस

अ य

ौी.

भगत

यांच्या

ूमुखत्वाखाली जी सभा झाली तीत काह ह रजन व त्यांनी त्यांना वचारले क , Ôतु हाला
वषाकाठ एक दवस तेवढा ह रजनूेमाचा पुळका का येतो? कॉंमेस अिधवेशनाक रता तु ह
बावीस हजार

पये इकडन
ू जम वलेत. पण सावजिनक संडास िन द यासाठ चाललेली आमची

आबाळ दरू कर यास पैसे नाह त

हणून

हणता! आमच्या सा या अड अडचणी दरू न करता

होणारे हे ह रजन दवसाचे समारं भ आ हांस दांिभकपणाचेच वाटणार.Õ
अशाच ूकारची भाषणे
आहे त. आ हांस नोक या

कत्येक

ठकाणी ह रजनांनी त्या

ा, राखीव जागा

असे समजू, असा त्यांचा सूर होता. काह

ा, वशेष सवलती

दवशीच्या सभांतून केलेली
ा, तर आ ह अःपृँयता गेली

ठकाणी तर ःपृँयाःपृँयांची संिमौ ःनेहसंमेलने

कर याच्या ःतुत्य हे तूने भर वले या सभांवरह

काह

अःपृँय गटांनी ब हंकार घाल याचे

अ वचार कृ त्य केले.
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इतकेच न हे , तर दोन-तीन ठकाणी ह रजन दनी पूवाःपृँयांच्या काह गटांनी िमरवणुका

ू Ôलढके लगे दिलतःथानÕ अशा अथशू य, अ ववेक िन अ हतकारक घोषणा कर यासह
काढन
मागे पुढे पा हले नाह !

मुंबईस Ôकोकण िमऽ मंडळÕ नावाची एक लहानशी पण कायकत संःथा आहे . ितच्या
ता या ूितवृ ाव न

दसते क , काह

वाट यास जात नाह त. तर त्या

खेडेगावी टपालवाले अःपृँय वःतीत त्यांनी पऽे

बचा या अःपृँयांनाच हे टपालवाले

जाऊन आपली पऽे आणावी लागतात! इतक

पायपीट केली तर

जथे असतील ितथे
अःपृँयांचे ि यटपाल

(मनीऑडर) अस यास त्यावर को या ःपृँयाने सह के यावाचून ते िश

त अःपृँयाला सु ा

ि य दे त नाह त. वर ल Ôकोकण िमऽ मंडळानेÕ असे काह अ याय दरू केलेले आहे त.
२५.२.२ महारा ूांितक ह रजन सेवक संघ
ह

आहे .

संःथा महारा ात ूथमपासून अःपृँयता िनवारणाःतव भर व काम कर त आलेली

या

लेखात

अःपृँयता

दं डनीय

ठर वली

गे यानंतरच्या

घटनांचा

उ लेख

करणे

अस यामुळे वर ल संःथेचे गे या पाचसहा म ह यांचेच काय ते काय पाहू. या संःथेचे स याचे
अ य

आहे त ौी.

वनायक बव,

वधी , धुळे. ते Ôदिलत सेवकÕ नावाचे एक वृ पऽ

चाल वतात. आज कत्येक वषापासून मु यत: का हदे शाम ये अःपृँयता िनवारणाच्या काय
ते अ वरत प रौम कर त आलेले आहे त. त्यांच्या अ य त्वाखाली म. ूा. ह रजन
संघ

अःपृँयतेला

दं डनीय

ठर वणा या

िनबधाची

प रणामकारक र तीने कर त चाललेला आहे , ह

बजावणी

समाधानाची गो

महारा ात

सेवक

ठक ठकाणी

होय. श य ितत या

मनिमळावूपणे वागत असताह दरारा
य अ यायाचे उच्चाटन कर यास भागच पडे ल तेथे वर ल
ु
िनबधानुसार खटले क न,

याची आगळ क त्यास दं ड कर व याचे त्यांचे धोरण अगद

समथनीय आहे . त्यांच्या का याची मा हती

हावी िन ती इतरांना मागदशक

हावी या हे तूने

त्या संघाच्या ऑगःट १९५० च्या ूितवृ ातील काह कायाना येथे उ लेखीत आहोत.
(१)

के या ऑगःट म ह यात त्या संःथेचे एक ूचारक, ौी. मोरे यांनी पुणे ज

ातील

फुरसुंगी, महं मदवाड , लोणी काळभोर, थेऊर, वाडे , दापोड , उं ड , केसनंद वाघोली, मांजर ,

कोलवाड , सा े, ववर , िसरसवाड , सहजपूर
त्यांना वर ल िनबधाची मा हती

ा गावी जाऊन पूवाःपृँय वःतीची पाहणी क न

दली, आ ण त्यांना त्या िनबधा वये काय अिधकार िन

सवलती िमळा या आहे त ते समजाऊन दले. (२) ठाणे ज
अनेक गावी जाऊन असाच ूचार केला. पूणा येथील ित ह

ातील ूचारक ौी. मोईर

ांनी

दे वमं दरात ःपृँयाःपृँयांसह

ू दशन घेतले. सरकगाव, वसई, उमरोली िन आंबेल या गावी उपाहारगृहांतून ह रजनांना
ूवेशन
ूवेश िमळवून दला. कांबरा िन िभवंड येथील ह रजनांची गा हाणी अिधका यांच्या कानावर
घातली. (३) सातारा ज हा ूचारक ौी. िशवदास यांनी िशवथर, वाटे , कामाठ पुरा, कोलवड ,
सोनके ूभृती पंधरावीस गावांना भेट दे ऊन पूवाःपृँय वःतीतून वर ल िनबध समजाऊन दला.
ा सव गावी पूवाःपृँयांसह उपाहारगृहात ूवेशन
ू सरिमसळ चहा घेतला. केशकतनालयांतून
ह रजनांना नेऊन ःपृँयांूमाणेच काह

भेदाभेद न होऊ दे ता त्यांच्या दा या कर व यात

आ या, केस काप यात आले. या गावांपैक चौदा ठकाणी ह रजनांकडन
ू सावजिनक व हर चे
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ू घेतले. आठ ठकाणी त्यांना दे वळात नेऊन दे वदशन कर वले. का हदे श ज
पाणी काढन

ात

ा ह रजन सेवक संघाचे मु य किच अस यामुळे तेथील गावागावातून अःपृँयता िनवारक

िनबधाची बजावणी सतत चालू आहे . अशा आखीव िन रे खीव प तीने िनबधाच्या ूत्य

बजा व याचे जे काय म. ूा. ह रजन सेवक संघाकडन
ू चालू आहे त्या वषयी त्यांचे िन अ य

ौी. बव यांचे आ ह मन:पूवक अिभनंदन करतो. प िनरपे पणे सव नाग रकांनी या कामी
ा संघाशी श य ते ते सहकाय करावे.

२५.२.३ अ खल भारतीय डूेःड लासेस लीग
ह पूवाःपृँयांची एक ूितिनधीक िन ूमुख संःथा आहे . अनेक ूांितक मंऽी आ ण इतर
रा यािधकार

हच्या चालकांत आहे त, ह

वशेष मह वाची गो

होय. या संःथेच्या कायकार

मंडळाची बैठक गे या स टबरम ये झाली. भारतीय लोकसभेचे सदःय डॉ. धमूकाश त्या
बैठक चे अ य

होते. पंजाबचे ौिमक मंऽी ौी. पृ वीिसंग, उ र ूदे शचे मंऽी िगर धार लालजी,

म य ूदे शचे मंऽी अ नभोज, मिासचे मंऽी परमे रम ्, मुंबईचे मंऽी गणपतराव तपासे,

नारायणराव काजरोळकर, एम.एल.ए. सोनावणे एम.पी. इत्याद पूवाःपृँयांचे अ खल भारतीय
पुढार

िन ूमुख अिधकार

Ôसामा जक, आिथक, शै

उप ःथत होते. त्या बैठक च्या ठरावात

णक उ नतीच्या

हटले आहे क ,

ेऽात पूवाःपृँयांची ूगती िन जागृती होत आहे हे

िन:संशय. तथापी नगरांतून िन खे यांतून त्यांना पाश वक प तीने दडप यात येत आहे . याची
पाहणी कर यासाठ सरकारने एक सिमती नेमावी आ ण घटनेूमाणे मागासले या वगाच्या
हतर णाथ जो अिधकार

नेमावयाचा तो ःवत: ह रजनच असावा. पूवाःपृँयांचे ःवत:चे

मनोगत कळावे यासाठ हा ठराव आ ह हे तूत: इथे दलेला आहे . तथापी

ा अ.भा. ड. ला.

लीगचा सवात मह वाचा दरदश
, हं दत्व
ू
ु िन , िनडर िन खणखणीत असा जो ठराव होता त्यात
कायका रणी

हणते -

आमच्या (पूवाःपृँय) बंधूभिगनींना आमची अशी

वनंती आहे क , त्यांनी कोणत्याह

कारणासाठ आपला ूाचीन धम सोडू नये. ूसंगपरत्वे

यांनी धम सोडला असेल, त्यांनी

श य ितत या लवकर आप या ूाचीन ःवधमात परत यावे.
या दे शाच्या ब याच भागात काह काह जमाती आपली लोकसं या वाढ व यासाठ इतरांना

बाट व याचा ूय

कर त असतात. ह कायका रणी अशा कारवायां वषयी अत्यंत तीो वषाद

य वीत आहे .
ू परधमात गेले यांना ःवधमात पु हा परत घे यासाठ आमच्या
आप या धमातून बाटन
हं द ू बांधवांनीह श य ते ते साहा य करावे, अशी आमची यच्चयावत हं दमाऽाला
वनंती आहे .
ू
आमच्या

पूवाःपृँयबंधूंच्या

ा

कळकळ च्या

वनंती वषयी

आ हास

इतके

तर

सांिगत यावाचून पुढे जाववत नाह क , Ôधमबंधूंनो िन दे शबंधूंनो, तु ह अशा हं दत्व
ु र णाच्या

प वऽ काय इतर हं दंन
ू ा तु हास साहा य दे याची वनंती कशी करता?Õ हे तुमचे ःवधमूेम

िन शालीनता पाहन
ू आ हांस ल जेने मान खाली घालावीशी वाटते!
र णाच्या काय

वनंती न हे !

हं दधम
ु

तु हास साहा यच न हे , तर तुमच्या खां ाशी खांदा लावून झुंज याची,
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सहकाय कर याची तुमच्या इतर हं दबां
ू धवांना Ôआ ाÕ कर याचा तु हास अिधकार आहे . ती
पाळ याचे त्यांचे कत य आहे . पु हा हे ह
छळाने, अिनच्छे ने वा ॅांत इच्छे ने पूव

यानी असावे क , जे आपले धमबंधू बळाने वा

परधमात गेले त्यांना आप या

ये यास आता त्यांच्या एका इच्छे वना दसर
ु

कोणतीह

आडकाठ

हं दधमात
परत
ु

उरलेली नाह . गे या

तीनचार वषात बांतीकालीन धुमाळ त आप या हं द ू रा ाला उपो लक अशा

या काह असा य

गो ी सा य झा या, त्यात जशी ज मजात अःपृँयता दं डनीय ठरवली ह एक गो
तशीच शु

ःवयमेव मंडनीय ठरली ह दसर
गो
ु

आहे !

आहे ,

ा वा त्या उन ु पाच्या आधारे न हे ,

ा वा त्या पीठाच्या ूेरणेने न हे , तर हे ःवयमेव हं द ू रा च्या रा

को या दै वी उ मादाच्या

झट यात झपाटले जाऊन, म यंतर काह शतके वळकठ ण अडसरांनी गच्च बंद केले गेलेले
ते शु चे महा ार सताड उघडऊन दे ते झाले! शक-हणां
ु च्या काळात एकेका य ासरशी

परक यांच्या जातींच्या जाती शु
आ ह

क न ःवधमात आ ह सामावून घेत याचे जे चमत्कार

हं द ू रा ाच्या पुराणेितहासात वाचतो तसे काह चमत्कार गे या तीन चार वषाच्या

बांतीकाळात डो यांदेखत घडले आहे त. शऽूने बळाने बाट वले या हं द ू

लढत, पडत-झडत शऽूच्या हातून सुटू न आप या

तात्कािलक सीमांच्या आत िशरताच आपोआप शु

ा

ीपु षांचे तांडेच्या तांडे

पतृभू - पु यभू भारताच्या आजच्या

होऊन

हं दरा
ु ात सामावून गेले.

पु यभूमीचा ःपृँय हाच आजचा अन य शु संःकार ठरला! बळाने ॅ वले या
ीपु षांचीच गो
Ôआ ह

कशाला? अगद

हं द ू होऊ इ च्छतोÕ असे

शड वार शु

ा

हं द ू

ज मजात अशा सहॐावधी मुसलमानांना सु ा त्यांनी
हणताच रजपूत जाटांसार या क टर हं दंन
ू ीसु ा नुसत्या

क न घेतले, समाजात सामावून टाकले. ह डो यादे खत घडत असलेली उदाहरणे

आहे त! पूव बाटले या पूवाःपृँय हं द ू बांधवांना आप या पूवजा जत हं दधमात
ये याची इच्छा
ु
हो याचा काय तो अवकाश आहे ! आता अःपृँयतेची बेड तुटली आहे , शु चे महा ार सताड

उघडलेले आहे . गंगामाईचे पाणीसु ा शु साठ िशंपडणे अवँय नाह . आप या घर परत येऊन
आप या अंतरले या धमबंधूंना, मायलेकरांना भेटताच जे ूेमाचे िन रा ीय आनंदाचे अौू
तुमच्या आमच्या डो यातून वाहतील त्यांचे जे िसंचन तीच शु ! तेवढाच काय तो संःकार.
२५.२.४ जात्युच्छे दक हं द ू महामंडळ
केरळ

ूांतातील

ऽावणकोर-कोचीनकड ल

मोठमो या

पंचवीसतीस

ःपृँयाःपृँयांच्या

जातीसंःथांनी आपापले वसजन क न हे महामंडळ ःथा पले आहे . त्या त्या संःथेची ल ावधी
पयांची म ा िन िनधीह

महामंडळाच्या हाती

दली आहे . केवळ अःपृँयतेचेच न हे तर

ज मजात जातीभेदांचेच उच्चाटन क न जातीपाितिन वशेष अशा हं द ू समाजाची (ए काःटलेस
हं द ू सोसायट ) िनिमती कर याचा

अनेक

ा महामंडळाचा एक ूमुख उ े श आहे . वधीमंडळातील

हं द ू सभासद या महामंडळास िमळालेले असून

हं दप
ू ाच्या नावावर एक चुरशीची

िनवडणूकह त्यांनी गे या म ह यातच जंकली आहे . त्यांच्या राजक य कायबमाची बाजू या
लेखाच्या क ेबाहे रची आहे . परं तु ज मजात अःपृँयता िन जातीभेद

ांच्या उच्चाटनाचे जे

ूकट

होताहे त

ूय

जत या

मो या

ूमाणावर

ा

ूमुख

संःथेकडन
ू

त्या वषयी

स :प र ःथतीच्या या पाहणीत अिभनंदनपूवक उ लेख करणे कत यच होते.
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वर ल

मोठमो या

संःथांच्या

जातीभेदोच्छे दनाःतव आप या श

मानाने

पुंकळच

लहान

असले या;

परं तु,

ूमाणे, श य ते ते काय ूत्य पणे क न दाख वणा या

एका एकमुखी संःथेचा तेवढा, जाताजाता, उ लेख क . त्या संःथेचे नाव आहे ौीयुत अनंत

ह र गिे ! वीस वषापूव , त्यांच्या झुणका भाकर सहभोजन संघाने, महारा ात केवढ
खळबळ उडवून

दली. स या फारसे साहा य नाह ;

साधने नाह त. तर ह

तर

तुटपुं या

प र ःथतीतसु ा, िततकेच प रणामकारक काय करणारा एक डोकेबाज त डगा त्यांनी काढला
आहे . तो,

हणजे, Ôझुणका भाकर सत्यनारायण.Õ जीत जमेल त्या चाळ त, जावयाचे; एका

ु
पूवाःपृँय जोड याच्या हातून, एका टमदार
सत्यनारायणाची ूकटपणे पूजा करावयाची; आ ण
एका ट चभर भाकर च्या तुक यावर िचमुटभर, खमंग झुणका ठे वून, तो ूसाद, अवतीभोवती
गोळा झाले या लोकांना त्या पूवाःपृँय महार, भंगी, धेड धमबंधूंच्या हाताने, सांगूनसव न

वाटावयाचा;

हा

साधा

आॄा णचांडाळ

खा या,

पण,

सत्यानारायणाची

ीपु ष, मुलेबाळे , सुिश

त-अिश

कृ पा

अशी

क,

चाळ चाळ तून

त शेक यांनी त्या पूजेभोवती गोळा

होतात; िन पूवाःपृँयांच्या हातचा तो ूसाद, समजून घेऊन उ याउ याच खाऊन च टाम टा
क न टाकतात. जंतु न औषधांचा फवारा मारताच, सूआम रोगजंतू, जसे न दसताच, पटापट
म न जातात; तसेच,

ा झुणका भाकर च्या ूसादाच्या घासासरशी, समाजमानसातील

ज मजात जातीभेदाच्या ॅांत भावनेचे, जंतू नकळत म न जातात. एखा ा दहा हजार
खचून भर वले या अःपृँयतािनवारणाच्या

या यानबाज अिधवेशनापे ा अव या दहा

पये
पयांनी

होणारा हा झुणका भाकर सत्यनारायणाचा स बय समारं भ अःपृँयतािनवारणाचे न हे ; तर,
जात्युच्छे दनाचेह काय अिधक प रणामकारकपणे कर त आहे आ ण तेह केवळ सामोपचाराने!
ौी. गिे हे वर ल काय, जवळजवळ एक याच्याच बळावर कर त आहे त हे खरे असले तर
असे

हणता येईल क , त्यांच्या एकटे पणाच्यामागे त्यांच्या

उभा आहे . ते ूिस
पूव ची ूिस

य

म वाचा ूभाव, हात दे त

संपादक आहे त. मुंबई ूांितक हं दसभे
ू चे ते अ य

होते; परं तु, तशी

वा सावजिनक पु याई गाठ नसले या, कोणाह सामा य पण सत्ूवृ

िन

िनधाराच्या, नाग रकाला सु ा, तो अगद एकटा असला तर , अःपृँयतािनवारणाचो काय,
िनबधाची ूत्य

बजावणी, पुंकळशी कशी करता येते; त्याचेह

स : ःथतीची पाहणी संपवू. इतर ज

ांूमाणेच, ठाणे ज

ँमौू कर त नसत. ःवत:सच तो अधम
वाळ त टाकतील

वाटे ;

ातह ,

एक उदाहरण दे ऊन ह
हावी लोक पूवाःपृँयांची,

कंवा लोकिनंदेची धाःती

कंवा जातगोत

हणून. पण हा िनबध संमत होऊन सात-आठ म हने झाले तर ,

हावी

असा, पूवाःपृँयांची ँमौू काह कर ना! हे पाहन
ू अनगाव येथील ौीयुत यशवंतराव लेले
गृहःथांनी,

ा

ूकरणापुरती

आजुबाजूच्या खे यातील

तर

ा

िनबधाची

ूत्य

ा

बजावणी

कर याचे

ा

ठर वले.

हावी मंडळ ंना, न या िनबधाूमाणे, ज मजात अःपृँय असे

कोणालाह उ लेखून केवळ त्यासाठ च त्याची ँमौू कर यास नाकारणे हा दं डनीय अपराध
आहे , हे त्यांनी बजाऊन सांिगतले; दसर
ु कडे पूवाःपृँयांना आपला नवा अिधकार बजाव यास
उ ु

केले. शेवट , त्या गावच्या

हा यांकडन
ू ूत्येक दोन पूवाःपृँयांची दाढ करवून कंवा

केस कापवून घेतले. प ह या दवशी, ÔजातीवंतÕ
क

लागले; ते हा ते कौतुक पाह यास गा
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हावी, जे हा ÔजातीवंतÕ अःपृँयांची ँमौू

याच्या खेळाभोवती जमतात तसे, अिश

२११

त

जात्युच्छे दक िनबंध
सुिश

तांचे संिमौ थवे, भोवती जमले हो◌ेते. िनदान आणखी दोन एक म हने तर

हा

कायबम चाल व याचा ौी. लेले यांचा बेत आहे .
वर ल उडत्या पाहणीतील घटना िन ूय

ापुरतेच

उ ले खलेले

अस यामुळे,

त्याव न

संबंधीची प र ःथती कशी आहे ते ःप
घडताहे त.

हे िशताव न भाताची पर
उ या

भारतातील

आजची,

ा करता यावी;

अःपृँयतेच्या

होईल. तशा ूकारचे अनेक ूसंग

हं दःथानावर
ु

ा अःपृँयतोच्छे दक िनबधाची, बजावणी कर याचे असे सां ःथक कंवा वैय

क

ूय ह अनेक ठकाणी चालू आहे त.
अःपृँयता दं डनीय ठर वणा या,
सूचना

वर ल

पाहणी

करतानाच,

ा िनबधाची बजावणी कशी करावी त्या वषयी काह
ठक ठकाणी

के या

आहे त.

ा

एका

लेखात,

िनबधबजावणीच्या दे श यापी कायबमाची ःफुटश: (तपशीलवार) फोड करणे; अश य िन
अनावँयक आहे . तथापी त्या कायबमाच्या सवसाधारण ःव पा वषयी िन धोरणा वषयी, काह
मूलभूत सूचना तेव या खाली दे त आहोत.
२५.२.५ अःपृँयतोच्छे दक, िनबधाच्या बजावणीच्या कायबमाची परे षा
वर ल ूःतुत प र ःथतीच्या पाहणीव न, हे उघड होत आहे ; क , अःपृँयतेचा नायनाट
कर यासाठ , जे ूय

होत आहे त; ते अगद

िशंपीत! दोन चार वषात जर

तुटपुंजे आहे त. दखणे
ड गरास िन औषध
ु

ढ ची रा ीय मानसाच्या पाताळापयत खोल गेलेली

ा दु

िचवट पाळे मुळे खणून काढावयाची असतील; तर, ते काय पार पाड यास एक दे श यापी िन
झंझावती आंदोलनच उभारले पा हजे!
२५.२.६ अःपृँयतािनवारक आंदोलनाचे
आजपयत

ेऽ

यांना ज मजात अःपृँय

हणून मानले गेले त्यांना ःपृँयांच्या ौेणीत

आणून सोडणे ःपृँय नाग रकांचे जे सामा य अिधकार, उ रदाियत्वे (जबाबदा या) िन कत ये
आहे त त्या सवाचे, त्या पूवाःपृँयांना समान भागीदार करणे, अःपृँय

ह नता त्यांच्यावर न लादणे, थोड यात

हणनू कोणतीह

हणज ÔअःपृँयÕ श दातील ÔअÕ तेवढा पुसून टाकून

त्यांचे ःपृँय क न सोडणे, इतकेच काय ते या अःपृँयतोच्छे दक आंदोलनाचे
हणूनच, अःपृँयतािनवारण आ ण दिलतो ार

ेऽ आहे .

कंवा अःपृँयतािनवारण आ ण ज मजात

जातीभेदोच्छे दन ह दोन िनरिनराळ काय समजली पा हजेत. ती सवच काय सत्काय असली
आ ण त्यांना पार पाड यासाठ आ ह

कतीह सोत्कंठ असलो तर ह त्यं◌ाची नसती सांगड

अःपृँयता िनवारणाच्या आंदोलनाशी घातली असता, नसती गुंतागुंत िन असंतोष िनमाण
होऊन ती दो ह

काय अिधक अवघड होती. उदाहरणाथ शाळा, महाशाळातून, पूवाःपृँय

व ा याना ःपृँयांूमाणेच समानतेने ूवेश िमळाला क त्यापुरते अःपृँयता िनवार याचे काय
संपले. मग, त्या पूवाःपृँय

व ा याना शु क, पा या, पुःतके, िशंयवृ या ूभृती ूकरणी

वशेष सवलती िमळाले या असोत वा नसोत. कारण हा दसरा
ू
ु

िश णूसारक चळवळ चा आहे . काह

ःपृँय जातींची मुलेह , आजच्या काह

मुलांसारखीच िश णात मागासलेली, िन शाळे चा
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दिलतो ाराचा वा
अःपृँय

यय न झेप याइतक द रि . मुलाला शाळे त

२१२

जात्युच्छे दक िनबंध
म जाव न होता तो ःपृँय

हणूनच शाळे त घेतला गेला क , पुढे त्याला जी सवलत वा

साहा य िमळे ल, ते त्या दिलत वा द रि ःपृँय मुलासच िमळे ल. एक ःपृँय मुलगा
िमळे ल. तसेच सावजिनक

व हर ंवर, पाणव यांवर कोणत्याह

हणूनच

नाग रकास, तो, ज मजात

अःपृँय एव याच कारणासाठ , पाणी भर यास म जाव झाला नाह क , अःपृँयतेचा ू

िमटला. पण, ÔÔजोवर त्याच्या हातचे पाणी इतर सव लोक पीत नाह त तोवर अःपृँयता
गेलीÕÕ असे, आ ह समजणार नाह . असा अडाणीपणाचा ऽागा कोणी क

लागला, तर तो

ऽागाच काय तो ठरे ल. ःपृँयह , एकमेकांच्या हःते जातपातींच्या समजुतीमुळे पाणी पीत
नाह त. तो ू

जातीभेदोच्छे दनाच्या क ेत पडतो. अःपृँयतािनवारणाच्या क ेत न हे .

अशीच एक मूलभूत चूक घटनेत झालेली आहे . ÔÔआज अःपृँयता न
आहे .ÕÕ

हणून आरं भीच घोषणा के यानंतर पुढे जे रा यघटनेत सांिगतले आहे क , आणखी

दहा वषपयत, Ôअःपृँय जातींनाÕ अशा सवलती दे यात येतील, तो वदतो
Ôआज अःपृँयता न

ःपृँयांतह तशाच मागासले या, द रि , अिश
त्यांच्यातच

याघात होतो. जर

झालीÕ तर उ ापासूनसु ा Ôअःपृँय जातÕ अशी उरणार कशी? १० वष,

त्या Ôअःपृँय जातींनाÕ, अःपृँयच लेखून, वरच्या शापाला उ:शाप
ा अःपृँयतेपासून आज मु

त्यांना दे यात या या. त्यांना सवलती
अथात,

कर यात आली

ावयाचा क

काय?

त, जाती आहे त. त्यांनाह सवलती ह यात.

झाले या जातींचे प रगणन क न, त्यांच्या सवलती
ाच; पण ःपृँय

हणून

ा. अःपृँय

हणून न हे .

ा सवलती िमळोत ना िमळोत, आजच्या अःपृँयांना ःपृँयत्वाचे अिधकार िमळाले

क , अःपृँयतािनवारणाचे काय उरकले.
२५.२.७ सरकार ःवतंऽ वभाग
अःपृँयतोच्छे दक आंदोलनाचे काय ेऽ वर
त्याूमाणे कडक बजावणी कर यासाठ

द याूमाणे, आखून घेऊन

ूमुख िन अिधकृ त ूय

पा हजे. बहार सरकारने, असा उपबम के याची बातमी ूिस
घटनेूमाणे,

ा िनबधाची

असा सरकारनेच केला

झालेली आहे . त्या सरकारने

ा अःपृँयतािनवारक कायासाठ एक ःवतंऽ अिधकार तर नेमलाच आहे . परं तु

एक ःवतंऽ वभागह उघडन
ू त्याच्या हाती दला आहे . त्या वभागात शंभर ूचारक पगार

नेमून दले. त्यांना सेवक

हणावयाचे. साधारणत: एक दोन तालु यांएवढा भाग त्या ूत्येक

सेवकाकडे दे ऊन त्या भागात अःपृँयतोच्छे दक िनबधाची ूत्य

बजावणी कर याचे आ ण

अवँय ते हा पूवाःपृँयांना संर ण दे याचे दाियत्व सोप वलेले आहे . जर ह बातमी खर

असेल तर, ूत्येक ूांितक सरकारने असा अःपृँयतोच्छे दक िनबधाची कायवाह

करणारा

वशेष वभाग तत्काल काढावा. अःपृँयांना ःपृँयांकडन
ू ःपृँयत्वाचे अिधकार दे यासाठ

सरकार ूचारकांनी आपण होऊन ूय

करावा. त्यातह त्यांचे वशेष कत य

ा

हणून त्यांनी

अःपृँयांम येह जे खालच्या जातीचे अःपृँय असतील - जसे आप याकडे धेड, भंगी, ढोर इ.त्यांना सांगाती घेऊन जे Ôवरच्या जातीचेÕ अःपृँय समजले जातात त्या महारचांभारांच्या
वःतीतील उपाहारगृहात, दे वालयात, शाळांत त्यांच्या पाणव यावर नेऊन त्यांच्या त्यांच्यातील
अःपृँयता मोडन
ू

दसताच या सरकार

काढावी. कुठे ह

अशा ूकरणी, ःपृँयाःपृँयात संघष हो याचा संभव

ूचारांनी आपण होऊन ितथे जावे. आगळ क ःपृँयांची असो क
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२१३

जात्युच्छे दक िनबंध
अःपृँयांची असो त्या वषयी त्या प ास शासन करावे; आ ण

या य प ास संर ण

पण काह झाले तर , अःपृँयांना ःपृँयत्वाचे अिधकार, उपभोगु दे यात अडचण
नये. ूत्येक ज

ावे.

हणून दे उ

या य पण कडक बजाबणीची दोन तीन उदाहरणे घडताच त्या

ात अशी

आपोआप सुटू लागतील. ूिस

बातमीमुळेच इतरऽ सामोपचाराने हे ू

चळवळ च्या बात यांना ूिस

वभागाने अशा

ावी.

आमच्या सनातनी बंधूंची एखाददसर
संःथा सोडली तर इतर बहते
ु
ु क मोठमो या राजक य
ा अःपृँयतेचा नायनाट कर यास उत्कं ठत आहे त.

वा सामा जक संःथा

विश

अशी

राजकारणा दक काय कर त असताह त्यांना अःपृँयतोच्छे दक िनबधाची बजावणी कर याचे हे
कायह

ह रर ने कर त राहणे सहज सा य आहे . इतकेच न हे तर इत या सहजपणे पार
वधायक काय पार पाड यासाठ

पाडता येणारे असताह इत या रा ीय मह वाचे असलेले हे

दे श यापी आंदोलन करणे हे त्यांचे एक कत यच आहे . कॉंमेस, हं दमहासभा
, रा. ःव. संघ,
ू

आयसमाज, शे यु डकाःटस फेडे रेशन, डूेःड

लासेस लीग, समाजवाद प

ूभृती प ांच्या

शाखा हं दःथान
भर पसरले या आहे त. त्यांच्या ूत्येक शाखेला त्यांनी आ ा सोडावी क , त्या
ु
त्या शाखेच्या टापूत इतर प ांच्या सहका याने, नाह

तर

याच्या त्याच्या दाियत्वावर

अःपृँयांना ःपृँयतेचे अिधकार दे यासाठ त्यांनी संघ टत िन स बय उठाव

सवसाधारण कायबम

हणजे याच लेखात वर

संघाचा जो आहे तो.

द दिशलेला महारा

ूांितक ह रजन सेवक

ा सव संःथांच्या शाखांनी तेवढा िन तसा कायबम जर गावोगाव

आपाप या टापूत एक वषभर सतत िन धडाड ने आच रला तर
पाळे मुळेसु ा उखडली जाऊ
श

ावा. त्याचा

हं दःथान
भर अःपृँयतेची
ु

शकतील. त्यासाठ नवीन एखाद संःथा वा संघटना उभार यात

चा िन धनाचा यथ यय कर याची काह एक आवँयकता नाह . आहे त

ाच संःथांनी हे

काय पार पाडले पा हजे. त्यांनीह हे काय करताना अःपृँयांतील आज पुढारले या जातींनाच
तेवढे हाताशी ध न चालणार नाह हे

वस

नये. वशेषत: मिास ूांतातील चे मा, पिलया

ूभृती जे अःपृँय आहे त त्यांना भंगी, डोम, ढोर ूभृती आप या इकड ल जे आहे त त्यांना
हणजे ूत्येक ठकाणी Ôखालच्यातील खालचीÕ

हणून जी अःपृँय जात असेल ितला हात

दे ऊन, वर उचलून, ःपृँयत्वाचे अिधकार जो दे ववील तोच खरा समदश िन दरदश
सुधारक!
ू
२५.२.८ समाज हतकारक कोणताह धंदा ह न नाह ; पण तो सोडलात तर राग नाह .
अःपृँयता िनवार याच्या
जाती आपला धंदा Ôह नÕ

ा काय संघष घड याची जी कारणे आहे त त्यात अःपृँय

हणून कधी कधी तो अकःमात सोडू पाहतात हे एक कारण असते.

कुठे कुठे महार ढोरे न ओढ याचा संप करतात. गावकर िचडतात आ ण महारांची बलुते बंद
करतात, क उलट महार िचडतात! अशा ठकाणी नवीन िनबधाूमाणे असे समजाऊन

ावे क ,

समाज हतकारक असणारे धंदे कोणीह Ôह नÕ मानू नयेत. ते धंदे न सोडताह आता कोणाला
अःपृँय समजले जा याची भीती उरलेली नाह . पण जर कोणाला आपला धंदा सोडायचा
असलाच, तर ते यवसायःवातं य त्याला िमळालेले आहे . जर महाराला ढोरे ओढायची नसली,
तर त्याने तो धंदा सोडावा, पण मग जर त्या धं ासाठ
िमळत होती असे ठरले, िस
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हणूनच त्या गावची बलुती त्याला

झाले, तर गावच्या लोकांनी ती बंद केली

हणून िचड याचा

२१४

जात्युच्छे दक िनबंध
ह कह त्याला उरत नाह . र ािगर स पूव महारांनी एकदोन ठकाणी असाच संप केला असता
हं दसभे
ू च्या

ःवयंसेवकांसह

करावयाला आनंदाने िस

आ ह

ःवत:

गावची ढोरे

झालो होतो. तीच गो

ओढ याचे

िन

सोल याचे

काम

भं यांची. त्यांनी भंगीकामात कोणतीच

ह नता मानू नये. ते काम क नह ते आता ःपृँयत्वाचे अिधकार उपभोगू शकतील. त्यांना
कोणीह उपमदाने अःपृँय वा ह न

हणेल तर ते दं डनीय होईल. पण जर कुठे भं यांनी कामे

सोडलीच, तर समाजाने ती ःवत: कर याची धमक धरावी, रागावू नये.

हणजे संघष पुंकळ

ूमाणात टळतो. ौी. अ पाराव पटवधन िन सेनापती बापट यांसारखी थोर मनाची माणसे
नगराचे माग झाडणे िन संडास साफ करणे हे मन:शु चे एक साधन

हणून िनत्यिनयमाने

ती कामे हौसेने करतात. गे या कॉंमेसच्या अिधवेशनात ःपृँय ःवयंसेवकांनी ःवेच्छे ने सारे
भंगीकाम कत य
२५.२.९ शेवट , य

हणून केले.
च्या मन: ेऽातून या अःपृँयतेच्या द ु भावनेचे उच्चाटन करा!

हे काम तर

याच्या त्याच्या हातचे आहे ना? ःवधम हतासाठ , ःवरा हतासाठ ,

माणुसक साठ ूत्येक

हं द ू

ीपु षाने Ôमी मा यापुरती तर ज मजात अःपृँयता पाळणार

नाह Õ असे ोत घेतले, िन त्याूमाणे आप या आचरणात ते आणून सोडले तर केवढे काम
होणारे आहे . या िनबधामुळे जाती वषयक ब हंकाराचे भय न
य

झाले आहे .

हणून ूत्येक

ला या ूकरणी कतीतर काम करता येईल. परवा येथील दादर भिगनी समाजाच्या एका

कुटंु बवत्सल, ूित त िन पुढार म हलेने आप या घर सवांण बोलवायची होती ते हा एका
पूवाःपृँय म हलेलाच बोलावून सपं

भोजन केले. अशा वैय

क कृ त्याचाह

कती दरवर
ू

प रणाम होतो! हं दसभे
ु ने महारा भर ूचल वले या अ खल हं द ू हळद कुंकवाच्या समारं भाची
प तीह फार उपयु

आहे .

अशा अनेक ूकारांनी, अनेक बाजूंनी, अनेक संःथांनी िन असं य

य

ंनी िमळू न असे

दे श यापी आंदोलन जर उभारले, तर अव या दोन-तीन वषात भारताच्या कोनाकोप यातूनह
ज मजात अःपृँयतेचा मागमूस उरणार नाह . पण हे केले पा हजे! Ôके याने होत आहे रे ,
आधी केलेिच पा हजे.Õ
इत या िनकराने हे सहजसा य काम आपण उरकून टाकले पा हजे क , आप या
पूवाःपृँय बंधूंच्या मनात आत्म व ासाची िन आत्मो ार मतेची उदं ड ःफूत संचरावी. त्या
ःफूत मुळे त्यांनी

होऊनच

सांगावे क , Ôअःपृँय

जातीÕला

विश ािधकार रा यघटनेत आणखी दहा वषपयत तर आ हास
नको आहे त. कारण आ ह अःपृँय नाह च. अःपृँय
आमच्या ह नतेचे एकेक ूमाणपऽ आहे ! अःपृँय

हणून

या

सवलती िन

दलेले आहे त, ते आ हांस

हणून दलेली ूत्येक सवलत
हणजे िमळणारा एकेक

हणजे

विश िधकार

भावना आमच्यात सतत जवंत ठे वणारे एक ःमृितपदक
हणजे आमची अःपृँयतेची दबळ
ु

आहे ! आमच्या आत्मस मानाला ब टा लावणारा तो
छातीवर लटकाव यास आ ह िस
बांधवांूमाणेच ःपृँय

विश ािधकाराचा

ब ला आमच्या

नाह . त्या कुब यांवाचून आ ह आमच्या इतर ःपृँय

हणून ूगती क

शकू!Õ हे आ ह रागाने

हणत नाह , तर रा ूेमाने,

रा हताथ!
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अशी

धीरोदा

वृ ी आजह आमच्या पूवाःपृँय धमबंधूपैक काह पुढा यांच्या मनात

ःफुरत आहे हे आ हास ठाऊक आहे . पुरावा

हणून हा

या. गे या २१ स टबरला व हाडमधील

दिलत वगातील पुढा यांची सभा परतवाडा येथे भरली होती. व हाडातीलच न हे तर भारतातील
दिलत वगाच्या पुढा यांम येह

यांचे ःथान ूथम ौेणीत असते ते ौी. गवई हे या सभेच्या

अ य पद होते. न या घटनेूमाणे िमळणा या सवलतीसंबंधी दिलत वगाचे धोरण काय असावे
ा वषयी
ौी. गवई

वचार

चालू

होता.

ते हा

अ य पदाव न

ांनी जे भाषण केले, त्यातील एकेक श द लाखाचा होता. त्यांच्याच वा यात या

लेखाचा समारोप क . ते

हणाले -

Ôमला ःवत:ला तर राखीव जागा िन सवलती यासंबंधी मोठासा आनंद वाटत नाह . कारण
त्यामुळे आमच्या लोकांत (पूवाःपृँयात) ह नपणाची भावना,
उरले या

यूनगंड उत्प न होतो आ ण

हं द ू समाजापासून तुटकपणाची जाणीव कायम राह याला मदत होते. रा ाच्या

वाढ साठ ह गो

वघातक आहे . आ ह अःपृँय आहोत हे च मुळात आता सवानी वसरावे

आ ण सवलतीवर फारसा भर दे ऊ नये. तथापी, आपली श

आपण सवसाधारण अशा

राजक य िन सामा जक कायासाठ संघ टत करावी.Õ

***
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जात्युच्छे दक िनबंध

२६ बौ धमःवीकाराने तु ह च असा
वतमानपऽात असे ूिस

हाल!

झाले आहे क , डॉ. आंबेडकर येत्या दस याच्या मुहू तावर

नागपूरला समारं भपूवक बौ

धमाची द

ा घेणार आहे त. ह बातमी खर ठरो! कारण डॉ.

आंबेडकरांनी आजपयत असले अनेक िन य अनेक वेळा गाजावाजाने ूिस

केलेले आहे त.

परं तु त्यांचा आजचा िन य उ ाला टकतोच असे काह बहधा
घडलेले नाह . आता तर हा
ु

त्यांचा आजचा िन य खरा ठरे ल अशी आशा आहे . डॉ टर महाशय बौ
गृहःथी उपासकाची द

ा घेणार आहे त क बु

गृहदाराद

वट यामुळे

संसाराला

गृहःथजीवन

िभ ुोतास आचरणार आहे त ते काह ःप
ते बौ

िभ ूचीच द
सोडन
ू

संूदायातील नुसत्या

ा घेऊन मंडना दक संःकारपूवक

आण

को या

बु मठात

जाऊन

झालेले नाह , तथापी कोणच्याह ूकारे का होईना

धमाचा अंगीकार करणार अस यास तो िन य त्यांनी आता पार पाडावा. शुभःय

शीयम!
हं दस
ु माजाच्या

े षाने सदो दत भडकत रा हले या डॉ. आंबेडकरांच्या

दयास त्यांच्या

मताूमाणे केवळ ूेममय असले या बु धमाच्या उपदे शाने तर शांतता िमळो, आराम पडो
हणून शुभःय शीयम! यापे ा हं दज
ु गताने या वैय

ह च आमची स दच्छा आहे .

कोणचेह मह व दे याचे काह एक कारण नाह . अहो, जेथे ूत्य

बु ाने वयाची चाळ स वष

ःवत: त्याचा धम पदे श दला आ ण त्याच्यानंतर आज २५०० वष
पाचशे वष बौ

क गो ीस

हणजे अ र दोनसहॐ

धमाच्या गाथा, जातके, पुराणे, पी टका ह बौ ांची जी काह

विश

मते

हणून समजली जातात त्यांचा उपदे श कर त आली आहे त, तेथे आता िभ ू आंबेडकरांनी त्या
बौ मतां वषयी अिधक सांगावयाचे असे उरले आहे तर

काय? आ ण त्या गे या २५००

वषापूव च्या जुनाट वचनांच्या त्यातील अथाना पळू न पळू न िन:सार झाले या अ रांना िन
वा यांना िभ ू आंबेडकरांच्या चरकातून पु हा एकदा पळले तर आणखी नवे सार असे ते
काय िनघणार आहे ? जे काह अमृत वा वष त्या बु कालीन वचनात होते ते सारे आधीच
पऊन िन पचवून हा हं दधमाचा
ूचंड हमालय अढळचा अढळपणे, विश पणे िन ग र पणे
ू

पाताळापयत खोल गेले या आप या प

या पायावर आकाशापयत उं च उभारले या आप या

िशखरांना िमरवीत आजह उभाचे उभा आहे .
जेथे एकदा कोट कोट मानव बौ
आज त्या बौ

धमाचे अनुयायी

हणून

हणवीत होते, त्या भारतात

धमाचा मागमूसह जो उरला नाह तो का? त्या कारणांचा अ यास जोवर डॉ.

आंबेडकर ूांजलपणे कर त नाह त तोवर पु हा एकदा सा या भारतावर मी बु ाचा
हं दधमाचे
नावसु ा पुसून टाकून फडकवीणार आहे अशा
ू

त्यांच्यामुळे को याह मम

या व गना आंबेडकर कर त आहे त,

हं दस
ू लवलेश भीती वाट याचे ठायी हसू माऽ कोसळ यावाचून

राहत नाह .
ते हा डॉ. आंबेडकर ह

वज

य

िभ ू आंबेडकर झाली तर त्यांचे कोणाह

हं दस
ू कोणचेह

वशेष सोयरसुतक बाळग याचे कारण नाह . ना हष, ना वमष, जेथे बु ाने हात टे कले तेथे
आंबेडकर कोणच्या झाडाचा पाला!

समम सावरकर वा मय - खंड ६

२१८

जात्युच्छे दक िनबंध
परं तु डॉ. आंबेडकर हे त्यांना बु ाूमाणे संसाराचा उबग आ यामुळे कंवा िनवाणपदाची
सा वक ओढ लाग यामुळे बौ धम ःवीका
कोणच्याह

वडाच्या

संपा द याचा य

झाडाखाली

बसून

पाहताहे त असे मुळ च नाह . तसे असते तर ते
एकांतात

बु ाूमाणे

त विचंतनाने

करते. परं तु ते जो बौ धम ःवीकारणार आहे त ते

उच्चाटन कर यासाठ च काय ते होय असे गजून गजून ते ःवत: सांगताहे त.
ा आप या उ

ते

िनवाणपद

हं दधमाचे
समूळ
ू

ासाठ आंबेडकरांनी य पी सा या जगास िनमं ऽले आहे क , तु ह सारे

मानवूाणी मा या मागे या िन बु

हा. तथापी सा या मानव जातीला त्यांचे ते आवाहन ऐकू

जा याचासु ा लवलेश संभव नाह . फार काय त्यांची महार जातसु ा सार च्या सार
त्यांच्यामागे जा याचाह

संभव नाह . तथापी त्या महार जातीतील श य िततके लोक

आप यामागे यावेत आ ण त्यांच्या वाडव डलांनी पुजले या
महं तांना

पाखंड

वाडव डलांनाह

हणून

िध का न

आण

त्यांच्या

भजनी

हं द ू दे वदे वतांना आ ण संत
लागले या

त्या

ःवत:च्या

ू
त्यांनी बौ धम ःवीकारावा याःतव डॉ. आंबेडकर त्यांच्या
मूखात काढन

वृ पऽांतून िन या यानातून हं दधमा
ची खो या आ ण हलकट भाषेतसु ा िनंदा कर त आहे त.
ु

आ ण त्या महारांना सांगत आहे त क तु ह बौ

होताच तुमची अःपृँयता नाह शी होईल.

गळू न पडतील. तु ह महारांचे माणूस हाल.
तुमच्या पायातील जातीभेदाच्या बे या जादूमाणे
ू

माणसांचे दे व

हाल. िनयती िन िनवाण तुमच्या घर पाणी भ

हं द ू राहाल तर तुमची अःपृँयता कधीह

नरकात पड यावाचून कधीह

जाणार नाह . तु ह

राहणार नाह .

लागेल. पण जर का तु ह

ऐ हक आ ण पारलौ कक

ा त्यांच्या गहणीय, अ या य, असत्य िन

हं द ू े षी भुलभुलावणीला आज आमचे धमबांधव असलेले अनेक महारबंधू बळ पड याचा माऽ

काह

संभव आहे . त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांच्या

ा धमातराला केवळ

रा हलेले नसून त्याला काह से सावजिनक ःव प आलेले आहे . आ ण
आजवरच्या महार जातीतील हं दधम
ु बांधवांना

वषयक ःव प

य

हणूनच आमच्या

ा धमातराच्या धो यापासून सावध कर यासाठ

आ ण श यतो रोख यासाठ या लेखाची चेतावणी दे णे हे हं द ू आपले धमकत य समजत आहे .
ज मजात अःपृँयतेचे आ ण जातीभेदाचे उच्चाटन कर याचे ॄीद आ ह ूथमपासूनच
धारण केलेले आहे .
असणा या

हं द ू संघटनेचे ते एक अिनवाय उपांग आहे . पण

हं दरा
ू ाला पोषक

ा सुधारणा हं द ू राहनच
काय त्या श य होणा या आहे त आ ण त्या तशा झा या
ू

तरच त्या सुधारणांना सुधारणा

हणता येईल. आज अःपृँयता जी म

घातली आहे ती

हं दत्वािभमानी
सुधारकांच्या िन:सीम ूय ानेच होय. नगरांतून िन सुिश
ू

त वगातून आज

अःपृँयता ब हं शी उखडली गेली आहे . नैबिधक
ःवत:स क टर

हं द ू समजणारे सहॐावधी

ं या घटनेनेच ती िन ष

हं दत्व
ु िन

केलेली आहे .

नेते आ ण अनुयायी आज जातीभेद

कंवा अःपृँयता मानीत नाह त. इतकेच न हे तर रोट बंद च्या आ ण बेट बंद च्या बे या
ूत्य

आचरणातह

तोडन
टाक त आहे त.
ू

हं द ू जगतातील आय समाजासारखे ल ावधी

अनुयायी असलेले अनेक मोठमोठे संूदाय अःपृँयता आ ण जातीभेद मूलत:च मानीत नाह त.
अथात ् हं द ू

हटला क

तो जाितभेद पाळणारा

कंवा मानणारा असलाच पा हजे

कंवा

हं दधमाचा
त्याग के यावाचून अःपृँयता कधीह जाणार ना◌ाह ह जी वटवट डॉ. आंबेडकर
ू

आज म

कर त

आलेले

आहे त
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ती

जतक

खोडसाळ

िततक च

खोट

आहे .

हणूनच

२१९

जात्युच्छे दक िनबंध
पूवाःपृँयांपैक

चांभार, मांग, ढोर इत्याद

आंबेडकरांस पा ठं बा िमळालेला नाह आ ण

कोणत्याह

जातीचा

हं दधम
सोड याचे दंकम
ु
ु

या काह भांबावले या आ ण हरळले
या महारांचा
ु

पा ठं बा आज त्यांना िमळू पाहत आहे तोह हे वर ल सत्य त्यांच्यापुढे ठामपणे मांडले असता

ढासळ यावाचून राहणार नाह . आमच्या महारबंधूंनी हे प के

यानात ठे वावे क जर ते हं द ू

राहतील तरच त्यांची अःपृँयता अिधक सुलभपणे नाह शी होईल आ ण त्यांना त्यांच्या
हं दब
ु ांधवांच्या सहनश

रा श

स पारखे होऊन पडावे लागणार नाह . त्यामुळे त्यांची ह

ा

श

च्या उपांगभूत अ लीच्या बळाने वाढणार आहे . हं दरा
ु ावर आज त्यांचा ज मिस

अिधकार आहे . हं द ू धमातून डॉ. आंबेडकरांच्या मागे लागून आमचे महार बंधू जर बौ

होऊन

महार डॉ. आंबेडकरांच्या सांग याव न बौ

कती?

ू िनघाले तर त्यांच्या आज आधीच मूठभर असले या महार जातीचेह तुकडे होतील. ते
फुटन
झाले तर

सर याची धाव कुंपणापयत. फार फार तर एक ल
गावग ना दहा पाच

वखुरलेले. त्यामुळे

महार बौ

ा कोट

कोट

घातक दबलता
ये याचा लवलेश संभव नाह . परं तु जे
ु
बु

ते होणार होणार

हणजे

झाला असे समजा. तेह

जनसंभूत

हं द ू रा ाला कोणचीह

ू िनघतील आ ण
ा हं द ू रा ातून फुटन

होतील ते माऽ इतके अ पसं य िन ितरःकृ त होऊन पडतील क मागे बौ ांची सं या

कोट कोट ंनी मोजता येणार

असूनह

पूव ूमाणे त्यांची दगती
झा यावाचून राहणार नाह .
ु

गोमीचे दोन पाय गळले तर गोम लंगड होत नाह पण ते गळू न गेलेले दोन पाय माऽ
िनज व होऊन पडतात.
हं द ू राहन
ू अःपृँयता आ ण जातीभेद कधी न

दाख व याूमाणे जशी खोट

आहे , तशीच तु ह

होणार नाह ह आंबेडकरांची थाप वर
बौ

झालात क

तुमची अःपृँयता

खे यापा यातूनसु ा तत्काळ नाह शी होईल, जातीभेद म न जातील. ह डॉ. आंबेडकर मार त
असलेली दसर
थापह समूळ खोट आहे . त्यांच्या कोणच्याह अनुयायाने
ु
वचार करावा क , आज

या खे यात

काह अःपृँयता उरलेली आहे त्या खे यात जर मी

गेलो आ ण त्या अडाणी लोकांच्या शाळे त जाऊन
मा या मुलाला शाळे त सरिमसळ बसू

णभर शांतपणे

हणालो क आता मी बौ

झालेलो आहे .

ा. तर ते खेडवळ मा या मुलाला तेव यासाठ च काय

ते शाळे त सरिमसळ बसू दे तील का? कंवा मी गावच्या व हर वर गेलो आ ण

आता बौ

हटले क मी

झालो आहे . मी आत् याला मानीत नाह , मी ई राला मानीत नाह , मी हं द ू धमह

मानीत नाह . तर तेव यामुळे ते गांवकर मला व हर वर पाणी भ न दे तील का? ते इतकेच
वचारतील क तू महार आहे सच ना. तर मग वह र बाटवू नकोस! पुंकळ महर भःती झाले.
मुसलमान झाले. त्यांची काय ःथती झाली? खे यापा यातून भःती महार, मुसलमान महार
हणून त्यांना नवीन नाव काय ते िमळाले. उलट
घातला. ऽावणकोरसार या

ठकाणी

हं द ू महारांनीसु ा त्यांच्यावर ब हंकार

भःती अःपृँयांना शाळे त सरिमसळ बसू दे त नाह त.

चचम येसु ा त्यांना िनरिनरा या कोप यात बस व यात येते. फार काय ःवत:ला बौ
हणवून घेणा या िसंहल पातील खेडेगावातह बौ
ब हंकृ त

हणूनच आजह मान यात येते. ूत्य

पण त्याहनह
ू

मांग, ढोर इत्याद

वशेष हे क बौ

अःपृँयांना शाळे त िन
तेथे जाऊन पाहा.

व हर वर बहधा
ु

झाले तर ःवत: महारांच्या मनातील ते

या चांभार,

लोकांना आज अःपृँय मानीत आहे त त्यांना खालच्या जाती
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हणून

२२०

जात्युच्छे दक िनबंध
समजत आहे त, तो जाती वषयक अहं कार एका दवसात गळू न जाईल असे

ा बौ

होणा या

महारांना तर शपथेवर सांगता येईल का? मुळ च नाह . भःती झालेले महार भःती झाले या
कंवा ढोरांना आप या मुली दे त नाह त. त्यांच्या घेत नाह त. केवळ धमातराने,

चांभारांना

हं दचा
ू बौ

झा याने महारांची अःपृँयता जाणार नाह , कंवा ःवत: ते महार

यांना अःपृँय

समजतात त्या मांग, ढोरांना सम यवहाय समजू लागणार नाह त.
अहो, ूत्य
त्या बौ

बौ ांच्या अशोक िन हषासार या बौ

सॆाटांनीच अःपृँय

सॆाटांच्या काळातसु ा चांडाला दकांना

हणून गावाबाहे र हसक
ु ून

दलेले असे. पण ते ऐितहािसक

ववरण आ ह स यापुरते बाजूस सारतो.
सारांश असा क

आजच्या डॉ टर आंबेडकरांच्या

आंबेडकरांच्या जाणीव थापांना

कंवा होऊ घातले या उ ाच्या िभ ू

कंवा ूामा णक व गनांना बळ

पडन
आमच्या महार
ू

धमबांधवांनी आपला हं दधम
सोडन
ू ये. आप या ःवत:च्या प नास प यांच्या हं द ू पूवजांना
ु
ःवत:च पाखं यात, पिततांत कंवा मूखात काढू नये. आज कोणचाह महार बौ

झाला तर

त्या दवसाची ती गाजावाजाची उम तो दवस मावळताच ओस न जाईल.
उ ा तो त्याच्या झोपड त जसा पूव होता तसाच बसलेला त्याला ःवत:ला आढळे ल. तो
बौ

झाला

हणून त्याच्या अ या भाकर ची पूण भाकर झालेली त्याला आढळणार नाह . जी

तुकारामसार या साधुसंतांची नीितवचने त्याचे वारकर बंधू गात आहे त, त्यापे ा एकह नवे

नीितवचन त्याला बै◌ा ांच्या भा डात िशक यासारखे आढळणार नाह . कंवा जे हं द ू त्यास

काल अःपृँय समजत होते ते त्याला ःपृँय समजणार नाह त. उलट आज अःपृँय असले

तर ते आपले हं दधमाचे
बांधव आहे त, त्यांना आपण समानतेने आ ण ःवधमूेमाने धमबंधू
ू
हणून अ हं दपे
ू ा जवळ केले पा हजे ह जी ल जा आज

हं दसं
ू घटनाच्या िन मान याच्या

बळावत चालली आहे आ ण जीमुळे आज अःपृँयता पूव पे ा शतपट ने
उपदे शाने हं दजगतात
ू

उणावत आहे , रोट बेट बंद सु ा त ड याइतका जातीभेद म
दखाव
यावाचून राहणार नाह . महार
ु

घातला आहे - ह जाणीव माऽ

हं द ू आहे त तोवरच त्यांची अःपृँयता ःपृँयांच्या िन

त्यांच्याह मनातून अिधक सुलभतेने आ ण अिधक शीयतेने नाह शी हो याचा उत्कट संभव
आहे , नाह शी होतच आहे . हं द ू समाजातून अःपृँयतेचाच काय पण ज मजात जातीभेदाचाह
संपूण नायनाट कर याची आ ह संघटनी हं दनी
ू ूित ा केलेली आहे . हं दत्वाच्या
ू

वजाखाली

आपण सारे उभे आहोत तोवर धमूेमाच्या ममतेने आपण अिधक संघ टत होऊ, बिल

पण आप यापैक जर कोणी त्या धमूेमास लाथाडन
ू धमातराच्या ख
तर तो

ा सामू हक हं द ू रा श

होऊ.

यात उड टाकू पाह ल

ला आचवून ःवत:च लुळापांगळा झा यावाचून राहणार नाह .
- ( हं द ू द. १-१०-५६)

***
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२२१

जात्युच्छे दक िनबंध

२७ बौ धमातह भाकडकथा, भाबडे पणा, भंगड आचार िन अनाचार
इत्याद ंचा बुजबुजाट झालेला आहे

होतक

िभ ू आंबेडकरांनी बौ

धम हा सा या जगातील ौे

धम आहे िन त्यात

कोणत्याह भाकडकथांचा पूवज म, पुनज म, दे व, ई र, आत्मा, इत्याद ॄ जालाचा पसारा
लवलेशह आढळत नसून तो िनभळ िन ूखर ूत्य ावलंबी बु वादावरच काय तो आधारलेला
आहे , अशा व गना त्यांच्या जनता ूबु
सपाटा चाल वला आहे . जर ते त्याचे सारे
असता. कारण कोणच्याह

कर याचा िन त्याच्या िशंयांकडन
कर व याचा
ू

हणणे खरे असते तर आ हासह आनंदच वाटला

धमातील अनुयायांम ये भाबडे पणा, धमभोळे पणा, तकशू यता,

बुवाबाजी, असमानता इत्याद दोष जेथे जेथे आढळतात त्या त्या दोषाचा िनषेध कर यास मग ते हं द ू लोकांम येह आढळत असले तर - आ ह के हाह मागे-पुढे पा हलेले नाह . परं तु
आज तर अशी वःतु ःथती आहे क आ ह

धम य काय, बौ

धम य काय

हं दध
ु म य काय, भ न धम य काय, मुसलमान

कंवा वर ल कोट कोट लोक

यास अनुसरत आहे त त्या

मोठमो या धमावाचून जे इतर अ पसं य धम आज जगात ूचिलत आहे त त्यांच्या
अनुयायांतह

त्या त्या धमातील उदा

िन मनुंय जातीस

हतावह असले या त वांूमाणे

कवा आचारांूमाणे अनेक भाकडकथा िन भाब या समजुती

ढ झाले या आढळतात.

सवसामा य लोकच न हे त तर त्या धमातील आचायह अनेक तकशू य भाकडकथांना अगद
ू
गृह त सत्याूमाणेच (Axioms) िचकटन
रा हलेले असतात. मु ःलम धमासार या काह

धमाच्या अनुयायात तर धमभोळे पणाच न हे तर अनेक ूसंगी धमवेडेपणह
पोचलेला आढळतो. जर
बौ

ा दोषांचा िनषेध करायचा तर आमच्या होतक

पराकोट ला

िभ ू आंबेडकरांनी

धमसु ा सग याच धमातील धमभोळे पणाचा, धमवेडेपणाचा िन भाकडकथांचा िनभळ

बु वादाच्या

ीने िनषेध करावयास हवा होता. तसे त्यांनी केले असते तर त्यांच्या तशा

िन:प पाती ट केचा आ ह यो य तो गौरवच केला असता.
परं तु हं दधमाच्या
ू

च
े षाने पछाडले या डॉ टर आंबेडकरांनी येता-जाता केवळ हं दधमावर
ु

काय तो िश याशापाचा वषाव चाल वलेला आहे . जर त्यांच्या
इतर सव धमापे ा िनद ष, बु िन

मुसलमान धमाच्या अनुयायांतह

आ ण सवतोपर

ौे

हण याूमाणे बौ

आहे तर त्यांनी

भाकडकथा कंवा द ु
यांना ते हं दधमातील
ू

धम हाच

भःती िन

आचार

हणून

िनं दताहे त तशाच ूकारच्या चालू असले या दोषांसाठ तसेच कडाडन
ू आबमण करावयास हवे
होते. उदाहरणाथ मु ःलम आ ण

ह नतम लेखणार

भ न या दो ह धमात गुलामिगर मनुंयाला पशूहू नह

बूर ूथा त्या त्या धमाच्या संःथापकांनीह

मानलेली आहे . पण अशा दोषां वषयीह मु ःलम

कंवा

त्यांच्या धममंथात ध य

भ न धमास एका श दानेह दोष

दे यास त्यांची लेखणी कंवा जीभ सहसा धजत नाह . ती तेथे एकदम लुळ पडते. कारण
उघडच आहे , भीती! तशा त्या समथनीय िनंदेसाठ सु ा ते ते समाज आंबेडकरांची िधंड
काढ यास सोडते ना! परं तु हं दधमाच्या
अनुयायांत जी धािमक स हंणुता के हा के हा तर
ू
सोसाळू पणाच्या दोषाह म यादे पयत आढळू न येते त्यामुळे

धमाचारां व

हं द ू जगतातील धमत वां व

कोणीह वाटे ल तशी जीभ सैल सोडली तर ितकडे हं द ू लोक सहसा ल
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,

दे त

२२२

जात्युच्छे दक िनबंध
नाह त. Ôकु ा भुंकता है भुंकने दोÕ या
पाह याची

हणीूमाणे तशा िनल ज आ ेपकांकडे उपे ाबु ने

हं दंच
ू ी साधारणत: ूवृ ी असते. ितचा अ या य लाभ घेता येत अस यामुळे

आंबेडकरांच्या वृ पऽातून िन त्यांच्या भाषणांतनू केवळ
कर त आले आहे त. आ ण आमच्या बौ धमात माऽ
धमभोळे पणातील लवलेशह
मानव जातीने ःवीकारावा

ा

हं दधमाची
हवी तशी कुचाळक ते
ु

हं दंच्
ू या पुराणातील, आचारातील,

सापडत नस याने तो बौ धम महारांनी ःवीकारावा, सग या
हणून दवंड

पट त आहे त.

हं दध
ु मातच िन समाजात तेव या भाकडकथा, भाबडे पणा िन अनाचार यांचा बुजबुजाट

झालेला आहे आ ण बौ

धम आ ण समाज माऽ त्यांच्यापासून अगद अिल

आहे असा

असत्य ूचार आंबेडकर प ाने एकसारखा चाल वला असता आ ण रामकृ ंणा दकांची िनंदा
हलकट भाषेतसु ा कर यास मागे-पुढे पा हले नसता त्यांच्या त्या अपूचाराचा कडक समाचार
घे यास आज चालू असले या शेकडो मोठमो या हं दप
ु ऽांतून जे कोणी पुढे आले नाह त्याचे
कारण बहसं
ु य हं द ू समाजाच्या अंगात मुरलेली ह सोसाळू वृ ीच होय. िश या दे णा याला

उलट अरे कारे करणे हे अस यपणाचे ल ण असून स यपणा
िश या ऐकत शांतपणे बसणे होय असे

हणजे खाली मान घालून

हं दतील
अनेक िश ांना वाटते. परं तु आ हांस हा
ू

असला स यपणा हा बुळगेपणाचा िन दबळे
ु पणाचाच काय तो ूितश द वाटतो. आ ह

गु चे िशंय आहोत त्या ौीकृ ंणाच्या Ôये यथा मां ूप
नीितसूऽासच आ ह

या य िन ध यह

या

ते ताम ्ःतथैव भजा यहम ् ।Õ

समजतो.Õ यथा य ःतथा बिल:।Õ या

यायाने

आंबेडकर प ाच्या वर ल खोडसाळ ट कांचा समाचार घे यात आ ण त्यांच्या बौ ःतुतीतील
भ दपणा
उघडक स आण यास आ ह
ू

कचरणार नाह . बौ धम हा केवळ बु िन ेवर

आधारलेला आहे , या आंबेडकरांच्या थापेबाजीला बळ पडणा यांना

आजह
नाह च

हं द ू असले या महार बंधुंना बौ
हटले तर

धमाची आ ण

चालेल. शे यात लंगड

जगताची मा हती जवळजवळ

गाय ूधान तसेच ब याच अिश

मागासले या लोकांना आंबेडकर दाख वतील तसेच बौ
आहे .

बौ

हणजे वशेषत: आमच्या

धमाचे

त िन

प आहे असे वाटणे साह जक

ासाठ आ ह जगातील लाखो बौ ांच्या धािमक समजुती, आचार, बौ

पुराणातील िन

पी टकांतील बु ह नपणा इत्याद उपांगांपैक केवळ वानगीसाठ काह मोज या गो ी खाली
दे त आहो. आंबेडकरांच्या पाठ हरळू
ु न धाव याच्या आधी आमच्या महार ूमुख हं द ू बांधवांनी

ूथमत:

बौ

धमाची

ह

दसर
ु

ओंगळ

बाजूह

आंबेडकरांनाह आ ह असे हटकून वचारतो क

अवँय

अ यासावी.

या गो ीसाठ तु ह

िनंदा सतत कर त आला आहात तशाच ूकारच्या खाली दले या बौ
तुमची कृ त्ये

या बु िन तेचा तु ह

समिथता ते सांगा पाहू.

होतक

िभ ू

हं दधमाची
खोट नाट
ु

धमाच्या भाकडकथा िन

डौल िमर वता त्या बु िन ेच्या कसोट वर कशी

१) कण हा कुंतीच्या कानातून ज म पावला ह दं तकथा सांगून आंबेडकर ूचारक हं दंच्
ू या

गुणांची

टं गल करतात. परं तु बौ पुराणात ःवत: बु ाच्याच ज मासंबध
ं ी जी खालील कथा

दलेली आहे ती माऽ ते का दडवून ठे वतात? बौ ांतील लाखो लोकांची अशी ौ ा आहे क ,
गौतम बु ाचा ज म अितमानुष र तीने झाला. बौ
हणजे राणी मायादे वीला ितच्या पंचेचािळसा या वष
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पुराणे सांगतात क
कोणाच्याह

बु ाच्या आईला

पु षाचा संपक झाला

२२३

जात्युच्छे दक िनबंध
नसताह गभ रा हला. जगत क याणाथ तु या पोट दै वी तेजाने हा गभ रा हलेला आहे , अशी
आकाशवाणी ितने ऐकली. ितला कोणतीह ूसुितवेदना वा

लेश न होता या दै वी गभापासून

जो पुऽ झाला तोच गौतम हा होय. गौतमाच्या ज माच्या वेळ
आंध यांना द य

ी ूा

झाली. त्याचे दशनास जावे

अनेक चमत्कार घडले.

हणून लंग या लोकांचे पाय खडखड त

बरे झाले. एका द य ऋषीने राजगृह येऊन भ वंय काळ वले क हे मूल एक अलौ कक पु ष
होईल.
बु िन ेचा टभा िमर वणारे आंबेडकर िन त्यांचे अनुयायी
ठे वणार आहे त का? आ ण अशा काह

भाकडकथा बौ

व ािस या जात आहे त एव यासाठ बौ धम

ा भाकडकथेवरह

लोकांतह

व ास

धािमक कथा

हणजेच एक भाकडकथा आहे असे

हणून
हणतील

काय?
२) ःवत: डॉ. आंबेडकर येता जाता मो या डौलाने सांगतात आ ण त्यांचे अनुयायी ते एक
मोठे शतकृ त्य समजतात क , त्यांनी एकदा हं दंच
ू ा जो एक अिभजात धममंथ ती मनूःमृती

जाळली होती. कोणत्याह धमपुःतकाची एखाद ूत जाळू न टाकणे ह वःतूत: बबरता आहे .

ते अपकृ त्य होय. शतकृ त्य न हे . परं तु आंबेडकर

या अथ त्याला एक शतकृ त्य

हणून

ःवत:च िमरवीत असतात त्याअथ त्यांना हे ह मानावे लागेल क जे हा मागे मुसलमानांनी
बौ ांचा एकच मंथ न हे तर सहॐावधी मंथ, नालंदा

वहारातील बौ धम य मंथालयेच्या

मंथालये जाळली, ध मपदांना िन ऽपीटकांना पायाखाली तुडवून, फाडन
ू , जाळू न राखरांगोळ
क न टाकली आ ण तीह

एकदा न हे तर िसंधकाबूलपासून पूव बंगालपयत. बौ

वहार

दसला क लाव आग िन जाळ मंथ असा ूलय मांडला होता ते हा मुसलमानांची ती कृ त्ये
आसुर अपकृ त्ये नसून, शतशत कृ त्येच होती! आ ण जर बौ

मंथ जाळ याचे हे मुसलमानी

अत्याचार-आ ह

हणून गौरवाह नसतील तर

त्याला अत्याचारच

हणतो - शतकृ त्ये

आंबेडकरानी मनूःमृतीची एक ूत जाळली,

ात कोणतेह शतकृ त्य केले नसून एक अत्याचार

केला हे ह त्यास मानावे लागेल.
३) बु धम दे व-दे वता, आत्मा, पुनज म आद मानीत नाह असे आंबेडकर महराबंधूंना
सांगतात आ ण
ते

हणून तो धम ःवीकारा असे उपदे िशतात. परं तु जगतात आज मांचु रयापासून

हं दचीन
(Indochina) पयत महायान पंथाचे जे कोट
ू

कोट बौ

लोक आहे त ते दे व

मानतात. इतकेच न हे तर त्यांनी बु ालाच दे वािधदे व बनवून ठे वलेले आहे . आ ण

हं द ू

धमातील ि◌अंि, व ण, लआमी सरःवती, य , क नर इत्याद सव दे वदे वतांनाह ते कोट
कोट बौ

मानतात आ ण गौतम बु ाला त्या सव दे वदे वतांचा अधी र

ूत्यह पूजाअचा आज बौ

हणून मानून त्याची

जगतात चालू आहे . हे सत्य आंबेडकर प ीय का दडपून ठे वतात?

४) ःवत: बु ह पूवज म मानीत होते. कारण आपण पूवज मी माणसाचेच न हे तर
पशूपआयांचेह ज म घेतलेले आहे त असे ःवत: गौतम बु

सांगत आ ण त्यांचे त्या त्या

योनीतील त्या पूवज माचे इसापनीतीतील गो ीूमाणे वणन केलेले अनुभवह सांगत. बौ ांच्या
प वऽ धममंथाम ये बु ांनी सांिगतले या
मानली जातात ह गो

ा त्यांच्या पूवज मांच्या गो ी जातके

हणून

येय

खोट आहे काय?
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जात्युच्छे दक िनबंध
बौ ांच्या

ा भाकड धमकथांचे िन कमकथांचे गु हाळ सांग यापूव

सुचवून ठे वतो क , हं दत्ु वाच्या ख या िन तकशु

ःवीकारले असता त्यास धमातर
काय ते होईल. पण ते

जात जाता एवढे

या येूमाणे कोणाह बौ े तर हं दने
ू बौ मत

हणणे ह च मुळात चूक आहे . ते धमातर नसून संूदायांतर

वधेय पुढे यथाःथली

वशद वले जाईल. स या आंबेडकरप ीय

वृ पऽांतून िन भाषणांतून यो जला जाणारा धमातर हा चालचलावू बाजार श दच त्यांना सहज
समजावा एव यासाठ काय तो

ा लेखातून आ ह योजीत आलो आहोत.

५) बु ाचा मो यातला मोठा पराबम
सांगत सुटले आहे त तो

हणून जो हे बौ धमाचे प पाती भाट येता जाता

हणजे हा क य यागात ॄा ण

कर त असत ती बु ाने बंद पाडली. ूा णमाऽाची हत्या क

ऽयाद वै दक धम य जी पशूहत्या
नका, दे वाच्या नावाने य ाम ये

तु ह पशून
ं ा मारता पण त्या पशुच्
ं या मांसावर माऽ आपणच ताव मारता हे कृ त्य कती द ु ,

िनदय िन ढ गीपणाचे आहे , असा कडक िनषेध य ातील पशूहत्ये व

ःवत: बु

त्याचे पीठाचाय जो सतत कर त गेले त्यामुळे बु ानंतर मोठमोठाले य
पशूहत्या बंद पडली. ूा णमाऽांना बु ांनी जीवदान दले! आ ण
अ हं साूधान बौ

आ ण नंतर

असे झालेच नाह त.

हणून हा हं दधम
सोडा आ ण
ु

धमात या असा टाहो हे प पाती भाट आजह फोड त आहे त. परं तु या

ू ाची दसर
बाजू ते चुकूनसु ा उ लेखीत नाह त! य याग हे ूःतुतकाळ आचरणीय आहे त
ु
कंवा नाह त हा ू

अगद ःवतंऽ आहे . त्याची चचा इथे अूःतुत

हणून सोडन
ू दे तो. परं तु

ूःतुत असले या वर ल प पाती बु ःतोमाऽांच्या दयेने िवून बौ धमाच्या वर ल वरोधापुढे
दे वाच्या नावाने य ातून पशूहत्या बंद झाली असे

णभर गृह त धरले तर बु ाच्या नावाने

िभ ुसंघातून चालले या पोटपुजेपायी ल ावधी पशू, प ी मत्ःयाद ूा णमाऽांची जी
बु ाच्या काळापासून तो अगद आजच्या

हं सा

णापयत सहॐावधी वष चाललेली आहे त्या वषयी

आंबेडकरप ीय जे अगद मूग िगळू न बसतात ते का?
बु ाच्या पूव पासूनह

य याग, पशूहत्या आ ण मांसाशन यांचा िनषेध करणारे आ ण

दे वह न मानणारे प नास-साठ पंथ तर भारतात ूचिलत होते. हे बौ मंथातह उ लेखलेले
आहे . Ôअ हं सा परमो धम:Õ हे ॄीद ूत्य
बु ाच्याह

आचरणात आणून सोड याचा ूय

पूव पासून चाल वला होता. तो

जैन धम यांनी

कती साधला ते पाह याचे हे ःथल न हे .

मांसाशनाच्या, ूा णहत्या वरोधक िनषेधापुरते पाहावयाचे तर जैनधमाने ते ोत आप या
आचरणातह

पाळलेले आहे हे मा य केले पा हजे. त्या वषयीच्या त्यांच्या उपदे शात आ ण

आचरणातह सुसंगती तर होती. परं तु य ात दे वाचे नावे पशूहत्या करणे िनं

आहे असे

सांगणा या बु ाने पोटाच्या नावाने पशूप ी मत्ःया दकांची हत्या कर यास अूत्य पणे का
होईना पण वरोध केला नाह ह केवढ दांिभक वसंगती आहे पाहा! ूत्य
असे क कोणीह बौ ाने ःवत: ूा ण हं सा क

नये. पण जर इतर कोणी पशूप ीमत्ःया दक

खा ूा याला मा न त्यांचे मांस िशजवून आणून वाढले तर बौ
िभ ूंनीह

ते

चीर अ न खा यास कोणचाह

बु ाचा उपदे श

गृहःथांनीच काय पण

धािमक ूत्यवाय नाह ! सहॐावधी िभ ूंसह

ःवत: बु

इतःतत: ूवास कर त ते हा गावागावातील लोक त्यांच्या आहारासाठ

अनेक

ूकारच्या

चीर मांसा नांच्या राशीच्या राशी वाढ त आ ण बु ासह त्यांचे ते िभ ुिभ ुणीसंघ

ते मांसाशन िमट या मा न खात. ूा णमाऽांच्या दयेने िवले या बु ांची धमा ा इतक च आहे
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जात्युच्छे दक िनबंध
क , ूा यांना अ नासाठ मारा

हणून तु ह होऊन सांगू नका, ते कोणी मारले हे ह

नका; पण मांस कोणी आपणहन
ू आणून

अध य नाह . ःवत: चोर क

वचा

दले तर ते िन:शंकपणे खात जा. त्यात काह

नका. परं तु चोर क न आणले या वःतूंना त्या चोर क न

आण या आहे त हे धडधड त

दसत असताह त्यांना िन:शंकपणे हडप यास िन दडप यास

काह एक ूत्यवाय नाह असा उपदे श दे याइतकाच हा बु ाच्या मांसाशनाचा उपदे श अपराधी
नाह

काय? पोटबाबूपणाचा नाह

बु धमाने बंद केली
होते

क

या

काय? ूा णमाऽांच्या दयेसाठ

य ातील होणार

हं सा

हणून डांगोरा पट या या बु ाच्या पूजकांनी हे ह सत्य सांगावयास हवे

य ा तगत

पशू हं सेची

बु ांनी

िनंदा

केली

त्याच

बु ाच्या

सहॐावधी

िभ स
ु ंघातील आयातोबा िभ ुंची पोटे भर यासाठ य ात मार या जाणा या ूा यांहून दसपट
पशू, प ी, मत्ःय, बु

जवंत असताह मारले जात असत आ ण हे सह ावधी िभ ुंचे तांडे

त्या पशुच
ं े ताजे ताजे मांसा न िमट या मार त खा याची ूा णमाऽावर दया कर त असत.
भगवानांचाच अंत कोणत्या रोगाने झाला? अजीणाने! आ ण ते अजीण कशाने

ःवत: बु

झाले? तर अत्यंत वृ ापकाळ आप या अनेक िभ ुंसह एका मो या िशंयाकडे बु

गेले असता ताजे ताजे मटन

भोजनास

हणजे डकराच्या
मांसाचे प वा न जे त्यांना सांगून सव न
ु

कर यात आले होते ते त्यांनी नको इतके खा ले. त्यामुळे अजीणाने अस

यथा होऊन

त्यातच बु ांना मृत्यू आला! त्या ूाचीन कालच्या गो ी सोड या तर अगद

आजह

ूा णमाऽावर दया करणा या आ ण त्या दयेच्या नावे य संःथेची िनंदा करणा या
बौ धमाचे चीन, जपान, मांचु रयापासून तो

हं दचीनपयत पसरलेले कोट

कोट

ा

अनुयायी,

ू ूकटपणे ल ावधी
वशेषत: महायान पंथी अगद उघड उघड खाटकांची दकाने
ःवत: थाटन
ु

पशू, प ी, मत्ःय ःवत: मा न घरोघर त्यांचे ताजे मांसा न खाताहे त, आ ण त्यात आपण
बौ धमा व

काह आचरण कर त आहोत याची शंकासु ा त्यांना येत नाह . ते ःवत:ला

क टर बौ पंथीच समजतात. आजच्या

ा बौ ांच्या ूा णमाऽांच्या दयेच्या कचा यातून पशू,

प ी, मासे तर काय, पण खेकडे आ ण उं द रसु ा सुटलेले नाह त. खेक यांची लोणची,
उं दरांच्या

दे शातून

प लांची लोणची ह

उपाहारगृहागृहातुन इतर ःवा द

वब स ठे वलेली असतात आ ण आवड ने पं

महारबंधू अशा

पदाथाूमाणेच

ा बौ

त खा ली जातात. आमचे वारकर

ा बौ धमात जाऊन ूा णमाऽावर अशीच ÔदयाÕ करणार आहे त काय? आज

असलेले आमचे वारकर महार िन वारकर ड बसु ा मांसाशनाच्या ूकरणी, ख या
हं दधमात
ु

ख या ूा णमाऽावर दया कर याच्या ूकरणी अस या ढ गध ुर
इतके अिल

अ हं सेच्या ॅ ाकारापासून

आहे त क ते कोणच्याह ूकारचे आ ण दस
ु याने मारले या पशूपआयांचेसु ा मांस

असे खात नाह त! इतकेच न हे तर वारकर पंथाूमाणे कांदा िन लसूणसु ा खात नाह त.
मांसाशन िन ष

आहे हे गृह त धरले तर आमच्या

ा हं द ू वारक यांचेच आचरण अ हं सेचा

डांगोरा पटणा या बै िभ ूंपे ा शतपट ने अिधक सुसग
ं त, ूामा णक िन सो जवळ आहे .
६) बु ानंतर त्याच्या उपदे शाच्या ूभावाने पु हा मोठमोठे य
आंबेडकर प ीयांची

वधानेह

असे झाले नाह त ह

िन वळ थापेबाजी आहे . बु ानंतरच काय पण य याग बंद

पाड यासाठ अशोकाने आपली सार साॆा यश

पणास लावून तो िनधन पाव यानंतरह

मोठमोठे य याग शतशत वष भरतखंडभर धुमधडा याने चालू होते. अशोकाच्या राजधानीत
त्याच्या

िनधनाच्या

मागोमाग
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जात्युच्छे दक िनबंध
ॄा णकुलोत्प न सॆाट पुंयिमऽाने एक सोडन
दोन य
ू
आंीात, राजसूया दक महाय
करणा या

साजरे केले. किलंगात आ ण

होतच होते. शकांच्या परक य आबमणापासून भारताला मु

ऽयकुलावंतस गु

सॆाटांनी असोकाच्या राजधानीत अ मेधामागून अ मेध

गाज वलेले आहे त. सॆाट चंिगु , सॆाट समुिगु , चंिगु
घालणारा सॆाट ःकंदगु

ा ूत्येक सॆाटाने पाटलीपुऽात परक य शऽूंवर िमळ वलेले आपले

क न उ घो षत केलेले आहे त. हणां
ू तक यशोधमन ्ूभृती

द वजय अनेक अ मेध य
अनेकानेक

ऽय वीर अगद सात या शतकापयत

वषापयत अ मेधा दक अनेक महाय

हणजे बु ानंतर उ यापु या एक सहॐ

कर त आले हे इितहासूिस

राजक य

िन

धािमक

कारणांमुळे

झालेली

आहे .

य संःथे वषयी दोन मते असत. Ô लवा: हयेत अ ढा: य
आहे .

आहे . य यागाची ूथा ह

झालेली आहे . ती केवळ बु ाच्या उपदे शामुळे झालेली नसून ती कालूा

आता लु
अनेक

वबमा दत्य, हणां
ु ना पायबंद

ूाचीन

काळापासून

भागवत

धमाची

आण

बु ाच्या

बु ानंतर महाय

वै दकांतच

पाÕ हे बु पूव वै दकांचेच वचन

भ

मागाची

मुसलमानांच्या ःवा यानंतरचा अराजक य ूलय हे ह य ूथा लु

होते. तथापी येथे तो वषय ूःतुत नाह

आधी

अशा

तशीच

ूवृ ी

होती.

हो याचे बलव र कारण

हणून सोडन
ू दे ऊ. येथे इतकेच सांगणे पुरे आहे क

असा झालाच नाह , अशी वधाने डॉ. आंबेडकरांचा प

जो ठोक त आहे ती

बौ धमाचे नसते ःतोम माज वताना इतर ूकरणी जी त्यांनी थापेबाजी चाल वली आहे ितचीच
एक िनंदनीय वानगी आहे . ॄा ण लोकांनी केवळ द

णा उपट यासाठ आ ण लाडू

झोड यासाठ वाःतुपूजा, सत्यानारायणा दक ोतवैक यांच्या पो या खरड या
पौरा णक हं दधम
सोडन
ू बौ
ु

आमच्या पूवाःपृँय

जल या

हणून तु ह हा

धम ःवीकारावा अशी द ड जी आंबेडकर त्यांच्या ूचारकांकडन
ू

हं द ू समाजात सारखी

पट त आहे त, त्यांना आमचे आ हान आहे क

ॄा णांनी केवळ ःवत:च्या पोटपूजेसाठ अस या पो या खरड या हे वादासाठ गृह त धरले
तर भाब या लोकांची होणार ह लुबाडणी बौ
धमात ॄा णांच्या द

धमात जाऊन कशी टळणार? कारण बौ

णेची िनंदा करताच त्या ॄा ण द

णेहू न आप या ल ावधी आयतोबा

आ ण भीकमा या िभ ूच्या उदरभरणाचा जो बोजा समाजावर बौ ांनी टाकला त्यापायी होणार
समाजाची लुबाडणी ह शतपट ने अिधक होती. एकवेळ द णा पुरवली पण ह
टोळधाड ची िभ णा नको असे शेतकर ,

यवसायी,

यापार

इत्याद

ा िभ ुकांच्या

समाजातील क ाळू

वगाला होऊन गेले होते. कारण हे सहॐावधी ल ावधी बौ िभ िु भ ुणी आपआप या टो या
क न दे शभर िभ ा मागत

हं डत. िभ ूंना दान दे ण, त्यांना मोठमोठे

वहार बांधून दे णे,

उ मो म व े दे णे हा िनवाणपदूा ीचा एकमेव राजपथ आहे अशा थापेबाजीने बौ ांच्या
पो या िन ूवचने काठोकाठ भरलेली असत िन आहे त.
भरावयास हवे त्याने सरळ िभ ू
का? जर

यांना क ावाचून पोट फुगेतो

हावे असा धुमधडाका बौ काळ

ा रा ात उडालेला न हता

हणाल क त्या िभ ुंच्या ता यात स जन िन समाजसेवक िभ ूह न हते क काय

तर मग आ ह

वचारतो क यच्चयावत ्ॄा णवग हा द

णेसाठ च काय तो समाजास लुबाड त

आलेला आहे अशा उल या काळजाचा सरसकट िशवराळपणा करणारे तु ह बौ िभ ूंचे
तर तो ू

कोणत्या त डाने वचा

होरके

शकता? ःवत:च्या डो यात मुसळ असताना दस
ु याच्या

डो यातील कुसळासाठ जे हा तु ह त्याची टवाळ क

जाता, ते हा तु हाला कशी ल जा

वाटत नाह ?
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७) वृ पूजेसंबंधी तु ह

हं दस
ू हसता. पण तु हा बौ ांनी बोिधवृ ाचे जे ूःथ माज वलेले

आहे त्याचे काय? बोिधवृ ाखाली बु

त विचंतन कर त जे हा बसले ते हा त्या वृ ाखाली

अनेक पशूह रवंथ कर त बसलेले असतील आ ण त्याच्या शाखांवर कावळे िन घुबडे राहत

असतील पण त्यांना काह त व ान झाले नाह . बु ाला तेवढे झाले. अथात ्त व ानबोध ूा
क न दे याचा कोणताह

द यगुण त्या झाडात न हता. ते झाड कोणत्याह इतर वडासारखे

एक झाड होते. मग त्याला भंपक नाव दे ऊन ते झाड दहादा सुकून िनज व होत आले असता
त्याखाली शेकडो दधाच्या
घागर
ु

या तु ह बौ

गेला असता त्याची कोणची तर

फांद

नेऊन लावून तो प वऽ वृ
बोिधवृ

ओतीत आहात, त्याच्या फां ा दे शोदे शी

हणून जे तु ह पुजीत आलात आ ण तो मूळ वृ

कधीच वठू न

पु हा तेथेच लावून बु ाने तपःया केली तोच हा

हणून याऽेक ं ना तुमचे तेथील पुजार िभ ू जे शतकोशतके सांगत आले आहे त

त्यापे ा वृ पुजेच्या अिधक धमभोळे पणाचे उदाहरण जगात तर दसरे
कोठे सापडे ल का?
ु
८) तीच गो

पुनज मा दक िन ेची. अशा धमभो या िन तकातीत िन ा आमच्या बौ

धमात नाह त अशा थापा तु ह

ा वषयी अगद

हं दबं
ू धूत जाऊन मार त आहात. पण बौ

आहे हे िस

अ ानी असले या आमच्या महारा दक

धमातह अशा िन ांचा

कती बुजबुजाट झालेला

कर यासाठ हे उदाहरणह दे णे पुरे आहे .

ितबेटातील बौ

समाजाचे जे आ

धमगु पीठ आहे त्याच्या धमूमुखास दलाई लामा

हणतात. तोच ितबेटचा रा यूमुखह असतो. त्याची िनवड कशी करतात ते ठाऊक आहे
का? एक दलाई लामा मरताच ितबेटात तो कोठे तर
बु संूदायाची िन ा आहे .
डॉ. आंबेडकरवाद

तत्काळ ज माला येतो अशी त्या

हणजे पुनज म मानणारे बौ

संूदायह आहे त. नाह त असे जे

हणतात ते त्यांचे अ ान तर आहे , नाह तर थाप तर आहे . दलाई लामा

ू
मरताच तो तत्काळ कोठे ज माला आला ते हडक
त्या ःथानी आप या गटाच्या
ु ू न काढन
मुलालाच िनवडले जावे

हणून तंटे-बखेडेह होतात. कारण नवीन दलाई लामा

हणून जे मूल

िनवडले जाते ते वयात ये याच्या आधीची दहावीस वष त्या सव धमरा याचा कारभार पालक
हणून

ा िभ ूंच्या कारभार मंडळाच्या हातीच असतो. धमगु

िनवड याची

ाहन
ू भाबड ,

आंधळ आ ण बहते
बुजबुजाटलेली प ती ती कोणती असणार?
ू
ु क समयी भ दपणाने
आ ह

हणतो क

बौ

धमाचारातह

झालेला आहे .

हणूनच

धमभोळे पणाचा िन धािमक भ दिगर
चा बुजबुजाट
ू
- ( हं द ू द. ८ िन १५ ऑ टो. १९५६)

***
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२८ सीमो लंघन केले, पण हं दत्वाच्या
सीमा ेऽातच!
ू
गे या

वजयादशमीला नागपूर येथे डॉ. आंबेडकर यांनी त्यांच्या उ यापु या एक ल

अनुयायांसह बौ

धमाची द

ा घेतली. बौ

धमात जा याची िस ता डॉ. आंबेडकर यांनी गेली

वशेषत: महारा ातील महारवा यांतून आ ण त्यांच्या अनेक ूचारकांकडन
ू

सात-आठ वष तर

प तशीरपणे चाल वली होती. ह वःतु ःथती
धमाची द

ा घे यासाठ एकगट एक ल

यांना मा हत आहे त्यांना आंबेडकरांचे बौ

अनुयायी नागपूरला एकऽ झाले याचे िततकेसे

आ य वाटणार नाह . इतकेच काय, पण काह बौ धम य परदे शातून आ ण वशेषत: आज

भारतीय शासनाच्या कारभाराची सूऽे
ूभृती काह जणांकडन
ूत्य
ू

यांच्या हाती पडलेली आहे त त्यातील पंतूधान नेह

िन अूत्य पणे धना दक सव ूकरणी स बय पा ठं बा या

बौ धमूचाराच्या अिभयानास िमळालेला अस यामुळे दोन एक वषाच्या आत भारतात दहा

ल

लोकह बौ

धम ःवीकारतील असे आपण समजून चालले पा हजे.

२८.१ िचंतनीय पण िचंताजनक न हे
काह लाख लोकांनी हं दधमातील
सनातन कंवा वै दक संूदाय सोडन
ू बौ
ू

ःवीकार करावा आ ण तोह इत या गाजावाजाने िन संघ टतपणे करावा ह गो
आहे च आहे . परं तु त्यामुळे

हं दरा
ु ावर

संूदायाचा
िचंतनीय

कंवा समाजावर कोणता एखादा िचंताजनक ूलय

ओढवणार आहे , अशी काह शी जी भीती कत्येकांना आतून वाटते ती माऽ िनराधार आहे . डॉ.
आंबेडकरांनी

कतीह

मोठमो याने गजून सांिगतले क

आमूलात ्उच्चाटन क न सव धमात ौे

तर , त्या त्यांच्या गरज याला बोध व
नाह . ःवत: बु

असा जो बु

ते सा या भारतातून

हं दधमाचे
ू

धम, त्याची ूःथापना करणार आहे त

व गनांपे ा अिधक मह व दे याचे काह एक कारण

भगवान हे त्यांचा धम ःथाप यानंतर चाळ स वष ःवत:च्या धमाचा अखंड

उपदे श कर त गेले असताह जेथे त्यांना सनातन धमाचे उच्चाटन करता आले नाह आ ण
अशोकासार या सॆाटाच्या राजश

ने त्या उच्चाटनासाठ

सवःव पणास लावले असताह

शेवट जेथे त्यांनाह थकून जाऊन हात टे कावे लागले तेथे डॉ. आंबेडकरांची कथा काय? परं तु
अशा चळवळ त जो रा ीय फुट रपणा िशर याचा पुढे पुढे संभव असतो त्यास माऽ आपण
ूथमपासूनच कटा ाने पायबंद घालीत गेले पा हजे.

२८.२ आंबेडकर भःती कंवा मुसलमान झाले नाह त, ते काह आमच्यावर
उपकार कर यासाठ न हे
आज डॉ. आंबेडकर त्यांच्या वृ पऽांतून िन भाषणांतन
ू सारखी घोषणा कर त आहे त क ,
जगातील सव धमात बौ

धम हाच ौे . परं तु त्याच डॉ टर महाशयांनी मागे एकदा मु ःलम

धमाचे गोडवे गाऊन, Ôमी ौे

अशा इःलाम धमास अंगीकारणार आहे .Õ असा आपला

िन य ूकट वला न हता काय? एकदा Ôौे
अशीह ूिस

अशा

ढ

भःती धमास मी ःवीकारणार आहे .Õ

त्यांनी केली न हती काय? त्यानंतर, Ôमी शीख धमासच ःवीकारणार आहे .Õ

समम सावरकर वा मय - खंड ६

२२९

जात्युच्छे दक िनबंध
अशीह हल
ू त्यांनी उठ वली न हती काय? त्यावेळ डॉ. आंबेडकर काह शाळे त िश ण घेणारे

एखादे अप व वयाचे मूल न हते. ते हाह ते डॉ टर या पदवीनेच िमरवत होते. ते हा त्यांना
बौ

धम हा जगातील सव धमात ौे

असे ते

आहे हे कळले न हते क काय? आ ण न हते कळले

हणतील तर त्यांच्या त्या वेळच्या घोषणा या धमाधमाच्या गाढ

नसून अप रप व बु च्या

यासंगाच्या

ोतक

दशाभुलीच्या घोषणा होत्या, हे उघड होत नाह

कंवा िन वळ

काय? मुसलमानी धमात वा भःती धमात आ ण त्यांच्या

यवहारात

हणे अःपृँयता नाह !

णभर हे गृह त धरले तर त्या धमाची नुसती त डओळख असणा यांनाह हे ठाऊक आहे क ,
अःपृँयतेहू नह भयंकर असणार दासतेची - गुलामिगर ची, मनुंयाला ज मत:च पशूूमाणे

लेखणार

िन वागवणार

- ूथा त्या त्या दो ह

अध य समजलेली नाह असे बायबलच

धमाच्या संःथापकांनी आ ण ूचारकांनी

हणते. (Slaves, obey your masters). खर गो

अशी आहे क , डॉ. आंबेडकरांना वर ल अ हं द ू धमातील ह सव यंगे ठाऊक आहे त. त्यांना हे ह

ठाऊक होते क , त्यांच्या आधीच शेकडो वषापासून शतावधी अःपृँय लोकांना ःवेच्छे ने वा
स

ने

भ न िन मु ःलम धमात बाटवून नेलेले होते. अगद

फुटकळ गो◌े

घेतली तर

आमच्या महार बांधवांची

अनेक महारांना आंबेडकरांच्या ज मापूव पासून

भ न आण

मुसलमान कर यात येत आहे . पण जे अःपृँय असे बाटले गेले त्यांची अःपृँयता,
सामुदाियक ूमाणात बोलावयाचे

हणजे, भःती आ ण मु ःलम समाजाने जशीच्या तशीच

ठे वली. ऽावणकोरम येच पाहा. शंभर शंभर वषापूव

भःती झाले या अःपृँयांना नुसत्या

वसतीतून िन शाळातूनच न हे तर भःती ूाथनामं दरातून सु ा इतर भःत्यांत एकऽ बसू
दे स नाह त. त्यांची बाके एका कोप यात दरू ठे व यात येतात आ ण त्यांना ूाथनाह त्याच

अःपृँय कोप यात करावी लागते. अगद महारा ात बाटले या महार, चांभार, मांग इत्याद
अःपृँय

भःत्यांना अःपृँयच मानले जाते. दस
ु या

भःत्यांकडनच
न हे तर ते ःवत:
ू

आपापसातह एकमेकांस अःपृँय मानतात. त्यांची ल ने तर बाट या पण त्यांच्या त्यांच्या

जातीत होतात. मुसलमानात तर बळाने बाट वले या अःपृँयांना इतके दडपले जाते क मागे
एकदा बंगाल वधीमंडळात Ôअःपृँय मुसलमानांच्याÕ नावे गा हाणे कर यात आले होते, क
मुसलमानांसाठ

ठे वले या राखीव जागा आ हा अःपृँय मुसलमानांच्या वा यास ःपृँय

मुसलमान येऊच दे त नाह त! िशखांत जे अःपृँय गेले त्यांचा वग Ôमहजबी शीखÕ

हणून

ःवतंऽच

अनेक

ठे व यात

येतो.

ह

वःतु ःथती

आंबेडकरांच्या

डो यांपुढे

होती.

अशा

अडचणींमुळे आ ण इतर काह अंत:ःथ कारणांमुळे डॉ. आंबेडकरांचा आ ण भ न, मु ःलम
िन िशख पुढा यांचा आंबेडकरांच्या त्या त्या धमातरा वषयीचा सौदा त्या त्या वेळ पटला नाह .
ह अंत:ःथ कारणे

यांना ठाऊक आहे त ते हे जाणून आहे त क , हं द ू समाजाची अिधकात

अिधक हानी िन मानभंग कर यासाठ मु ःलम कंवा भ न धमात जा याची इच्छा असूनह
डॉ. आंबेडकरांना ते दंकृ
ु त्य करवले नाह . करताच आले नाह . परं तु ह वःतु ःथती

न आ यामुळे काह

स दच्छ परं तु सवसाधारण

यानात

हं दंू
ू माणेच भाब या ःवभावाच्या

हं द ू

पुढा यांना वाटते क , डॉ. आंबेडकर जे मुसलमान कंवा भ न झाले नाह त ते हं दंव
ू र उपकार
कर यासाठ , त्यांच्या मनात हं द ू वषयी काह अंत:ःथ ओलावा होता

कोणताह

हणूनच होय. पण तसा

Ôकाळा पाहाडÕ हो याची मनासारखी संधीच
ूकार नाह . डॉ. आंबेडकरांना दसरा
ु

िमळाली नाह . नाह तर ते सवाई Ôकाळा पाहाडÕ हो यास सोडते ना.
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२३०

जात्युच्छे दक िनबंध

२८.३ हं दंन
ू ी बाट यांचे कौतुक करणे हा कोडगेपणा होय
याचे ूत्यंतर

हणजे गे या दोन तीन वषात त्यांनी बौ

ढालीखाली त्यांच्या वृ पऽांतून िन भाषणांतून
धमा व

आ ण हं द ू समाजा व

धमाचा ूचार कर याच्या

याला ते Ô हं दधम
ु Õ

हणतात, त्या

हं द ू

जी सारखी िशवीगाळ चाल वली आहे , तीच होय. त्यांचे

वृ पऽ आ ह हे तूत: वाचीत असतो. त्यात ते िन त्यांचे ूचारक हं दच्या
वेद, पुराणे इत्याद
ू
धममंथांवर, ौीरामकृ ंणा दक अवतारांवर,

हं दंच्ू या धािमक आचारांवर आ ण

ढ ंवर इतक

बांकळ, अ या य आ ण ूसंगी अगद ह न भाषेतह वषानुवष ट का कर त आले आहे त क ,
स हंणुतेची

याधी जडले या हं द ू समाजावाचून कोणत्याह अ हं द ू समाजाने तशी ट का ऐकून

घेतली नसती.
मुसलमान

हणूनच बौ

कंवा

धमाचे सव धमापे ा ौे त्व पट वतानाह , हे आंबेडकर ूचारक,

भःती धममंथा व

कंवा

ढ व

एक चकार श दह तस या भाषेत

उच्चार याचे धाडस कर त नाह त. कारण डॉ. आंबेडकरांनी

त्या अ हं द ू धममंथां व

ॄह

काढला असता तर त्या अ हं द ू समाजाने डॉ. आंबेडकरांचा दसरा
क ह यालाल मुनशी क न
ु

टाकला असता आ ण
बौ

ाह पुढे जाऊन हं द ू धमातील िन

ढ तील

यंगे दाख वताना त्यांनी

धमातील तशाच यंगा वषयी चकार श दसु ा कधी काढलेला नाह . बु ाची दहापाच उदा

वचने - जी बहते
ु क बु पूव सनातन ऋ षमुनींनी िन साधुसंतांनी उपदे िशले या संःकृ त वचनांची

केवळ पाली भाषांतरे च काय ती आहे त - ती तेवढ हे आंबेडकर ूचारक सारखी छापीत िन
घोळ त असतात आ ण ओरडत असतात क हा पाहा बौ धम कसा सव धमात ौे
त्यांना के हा तर सणसणीत बजावले पा हजे क बौ
दे शांतील त्यांच्या

धमात, बौ

आहे तो!

पुराणात आ ण नाना

ढ आचारातह ॅामक मते, भाकड कथा, भाबडे पणा, भंगड आचार आ ण

अनाचार इत्याद ंचा इतर कोणत्याह जागितक धमाूमाणेच बुजबुजाट झालेला आहे . पण हे
ठाऊक असूनह आंबेडकरांच्या

हं द ू े षाने अंध झाले या डो यांत ते खुपत नाह त. ते आता

आवजून सांगतात क , लहानपणीच त्यांच्या वाचनात एक बु च रऽाचे पुःतक आले होते.
ते हापासनूच त्यांचा बौ

धमाकडे ओढा होता. पण जर लहानपणापासूनच त्यांना बौ

आवडत आलेला होता, तर म यंतर

त्यांना बु ास Ôकफर

धम

द ह दनÕ मानणा या मु ःलम

धमाचा िन भःती धमाचा अंगीकार कर याइतका पुळका कसा झाला?
अथात बौ

धमास अंगीकार यावाचून त्यांना जे हा गत्यंतर उरले नाह ते हा त्यांनी तो

अंगीकारला. त्यात हं दंन
ू ीच अशा गृहःथाचे कोडकौतुक ते काय

हणून करावयाचे?

२८.४पण बौ होताच डॉ. आंबेडकरांची भंगड ूित ाह भंग पावली
डॉ. आंबेडकर गेली २०-२५ वष पु हा पु हा गजत आले होते क , हं दधमात
माझा ज म
ु

झाला

ाला माझा उपाय न हता. पण मी ूित ा करतो क , मी

नाह .

नागपुरास

झाले या

समारं भात

बु धमाची

द

ा

हं दधमात
मरणार माऽ
ु

घेत यानंतरसु ा

हं द ू े षाने

जळफळणा या डॉ. आंबेडकरांनी पु हा एकदा हं दधमाची
िनंदा कर यास आ ण मी हं द ू
ु
मरणार नाह

हणून केले या वर ल भंगड ूित ेची पुन

हणून

कर यास सोडले नाह . पण ते

आता अशा पेचात सापडले आहे क , जर यापुढे ते धमातराची पु हा एखाद कोलांट उड

मारणार नसतील व बौ

धमातच उरलेले आयुंय घालवणार असतील तर त्यांना
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हं द ू
२३१

जात्युच्छे दक िनबंध
हणूनच मेले पा हजे. कारण हं दत्वाच्या
ू

ेऽाबाहे र जा यासाठ जी उड त्यांनी मारली, ती

सवतोपर फसून हं दत्वाच्या
सीमा ेऽाच्या आतच पडलेली आहे . हं दत्वाच्या
सीमा ेऽाची आज
ू
ू
बहमा
य झालेली, ःवग य लाला लजपतराय, ःवामी ौ ानंद, रामानंद चटज , भाई परमानंद
ु
ूभृती हं द ू धुरंधरांनी ःवीकारलेली, हं द ू महासभेसार या अ खल हं द ू संःथेच्या घटनेत गेली
वीस वष समा व

झालेली आ ण ती ऐितहािसक

ं या इतक

सत्य, िततक च ूत्य

वःतु ःथतीचे काटे कोरपणे मोजमाप क न अित या ी आ ण अ या ी या दो ह दोषांपासून
श यतो अिल

असलेली अशी जी अन य

या या आहे , ती ह क , Ô याची

याची पतृभू

भरतखंडच आहे तो तो हं दÕू . डॉ. आंबेडकर जर कोणी भरतखंडाबाहे रच्या परदे शात ज मलेले
गृहःथ असते आ ण ते बौ

झाले असते तर त्यांना या हं दत्वाच्या
ू

या येतून एक लहानशी

पळवाट काढता आली असती. परं तु आंबेडकर आ ण त्यांचे नागपुरास बौ
अनुयायी हे आता िनभळ भारतीय बौ

आहे त. अथात ्त्यांची

झालेले सव महार

पतृभूमी त्यांच्या परं परागत

सहॐावधी पूवजांच्या प या जेथे नांदत आ या अशी पतृभूमी, आिसंधुिसंधु भारतच आहे हे
त्यांना नाकारता येणे श यच नाह . त्याचूमाणे त्यांनी ःवीकारले या बौ

धमाचा संःथापक,

जो Ôगौतम बु Õ त्याची ज मभूमी िन कमभूमीह भरतखंडच आहे हे ह कोणाला नाकारता येणे
श य नाह .

हणूनच जगातील Ôह नयानीÕ असो कंवा ÔमहायानीÕ असो कंवा ÔवळयानीÕ असो,

यच्चयावत बौ
बौ

भरतखंडालाच आपली पु यभूमी मानतात. अथातच ्जोवर आंबेडकर हे भारतीय

आहे त, तोवर त्यांची

अस यामुळे

पतृभूमी आ ण पु यभूमीह

अप रहायपणे Ôअिसंधुिसंधु भारतचÕ

हं दत्वाच्या
सीमा ेऽातच त्यांना समावेश अटळपणे होणारा आहे . ते सीमा ेऽ
ू

उ लंघन करणे हे आंबेडकर बौ

आहे त तोपयत तर त्यांना श यच नाह . इ र त्यांना उदं ड

आयुंय दे वो. परं तु आपण सगळे च मत्य आहोत. त्यायोगे जे हा के हा आंबेडकरांचा अंतकाल
येईल ते हा ते बौ

आहे त यामुळेच त्यांना

हं द ू

हणूनच मरावे लागेल. मी

हं द ू

मरणार नाह ह त्यांची ूित ा शेवट अशी एक व गनाच काय ती ठरणार! त्यांनी बौ

हणून
धम

ःवीकार यामुळे जो काह कायापालट झाला तो इतकाच क , हं दंत
ू ील वै दक पंथाचा त्याग

क न ते हं दत्वाच्या
क ेतीलच जे अवै दक पंथ आहे त, त्यांना पा हजे तर धम
ू
धमापैक बौ

हणा, त्या

धमाचा त्यांनी ःवीकार केला आहे इतकाच काय ते. आपली सीमो लंघनाची

उड तोटक पडन
सीमा ेऽातच पडली आहे ◌े. Ôूांशल
ु ये फले लोभाद ु ाहु रव
ू ती हं दत्वाच्या
ू

वामन:Õ अशी आपली ःथती झाली आहे याची टोचणी डॉ. आंबेडकरांनाह मनात या मनात
लागलेली आहे . यातह

काह

शंका नाह .

नसलेली वा ये आंबेडकरांनी नागपूरच्या द
आहे , मी

वंणूला मानीत नाह . बु

सांिगतले. पण

हा

या माता परांच्या पोट

हणूनच बौ

धमाच्या परं परागत द

ा वधीत घुसडन
Ôमी
ू

वंणूचा अवतार नाह

वधीत

हं दधमाचा
त्याग कर त
ू

असे पु हा पु हा घोळू न

ज म झाला त्यांना वैतागाच्या

झट यात को या हे कट मुलाने हे माझे पतरच न हे त

ा

कंवा वायूच्या

हणून नाकारले तर त्याला त्याचे

माता पतर पालटता येणे जसे श य नाह , तसेच डॉ. आंबेडकर हं द ू े षाच्या झट यात Ôमी हं द ू

नाह मी हं द ू नाह Õ असे जर बरळत रा हले तर ते जोवर भारतीय बौ
हं दत्वाचे
बंधनह तोडू
ु

आहे त तोवर त्यांना

हटले तर त डता येणे अश य आहे .

त्याचूमाणे केवळ बौ

झा याने अःपृँयतेची बेड तुटणार नाह . अःपृँयतेची द ु

न हे , पण केवळ ज माव नच मानला जात असलेला जातीभेद न
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कर यासाठ

ढच
इतर
२३२

जात्युच्छे दक िनबंध
कोणत्याह त्या मताच्या हं दत्व
ु हतिचंतकाूमाणे आ ह ह ज मभर तनमनधनाने क

कर त

आलो आहो. हं दधमातील
सहॐावधी तथाकिथत ःपृँयाःपृँय संतमहात् यांपासून तो सामा य
ू

नाग रकांपयत अःपृँयतेची

झाले - आ ण त्या ूय ात

ढ उच्छे द यासाठ आजवर जे ूय

आंबेडकरांचाह मह वाचा भाग आहे - त्यांच्यायोगे आज अःपृँयता यवहारातह अ रश: म
घातलेली आहे . आजच्या भारतीय शासनानेह नैबिधक

ं याच ज मजात अःपृँयता पाळणे

हा दं डनीय अपराध ठर वला आहे . आज नगरानगरातून तर
उच्चाटन

ढ चे

हवंशी झाले असून रोट बंद ची बेड सु ा तुटत आलेली आहे . अ ापी दरवरच्या
ू

खे यांपा यांतून जर

वशेषत: अिश

त आ ण अडाणी वगात अःपृँयता उच्चाटली गेलेली

नाह हे खरे असले, तर ितचे उच्चाटन
मागाने खे यांतूनह िन
आ ह

ज मजात जातीभेद य

या मागाने नगरानगरांतून होत आलेले आहे त्याच

तपणे होणार आहे . पण केवळ आ ह बौ

धम ःवीकारला, आता

अःपृँयच रा हलो नाह .Õ अशा शा दक घोषणेने खे यापा यांतून ती अःपृँयता
असंभा य आहे , हे जे लाखो वशेषत: आमचे महारबंधू

चुटक सरशी नाह शी होईल ह गो
नागपुरास बौ

धमाची द

ा घेते झाले, ते त्या समारं भाचा गाजावाजा संपताच आपाप या

खे यापा यात फुटकळपणे जे हा परततील आ ण आप या दहा-दहा, पाच-पाच झोप यांत राहू

लागतील. ते हा त्यांना त्या समारं भाचा तात्कािलक आवेश उतरताच आढळू न येईल क केवळ
बौ

झा याने त्यांची अःपृँयता लवलेश उणावली नाह . ूत्य

हषासार या बौ धम य

सॆाटाच्या कालीह बौ लोक सु ा चांडालांना अःपृँयच मानीत होते. त्यांना गावाबाहे र राहावे
लागे. आ ण गावात यावयाचे तर खुळखु या का या वाजवीत मागाच्या कडे कडे ने दस
ु यास न
िशवता चालावे लागे. िसलोनसार या बौ

दे शात आजह बौ

लोक

अःपृँयता खे यापा यांतून पाळतात. जेथे बौ धम यांची ह
सनातन

ा ना त्या ूकारची

मनोवृ ी आहे तेथे बहसं
ु य

हं दंच
ू ी वःती असले या आमच्या खे यापा यांतून हे आज नागपूरला बौ

आमचे महार ÔअःपृँयÕ बंधू जे हा परततील ते हा ते बौ

झालेले

झाले एव यासाठ च काय ते त्यांना

तत्काल ःपृँय मानले जाईल हे असंभवनीय आहे . तशा खेडेगावात हे चारदोन बौ
व हर वर गेले आ ण ःपृँयांना
मानीत नाह , आ ह

हं द ू नाह

हणाले क , आ ह आता बौ
हणून आ हांस आता

महार

झालो आहोत, आ ह ई र

ा वह र वर पाणी भर याच्या तुमच्या

इतकाच अिधकार आहे !Õ तर तेव याचसाठ त्या खे यातील ःपृँय लोक त्यांना पाणी भ
दे तील का? उलट, हं दधम
ु बंधूत वाच्या ओला यामुळे जे ÔःपृँयÕ गावकर पूव त्या महारांचा

कैवार घेणारे होते, तेसु ा तो धमबंधूत्वाचा ओलावा न
परक यांसारखे पाहू लागतील. आिथक

महारांच्या

झोप यांचे

अकःमात

वाडे

झा यामुळे त्या मूठभर बौ

ं याह

केवळ बौ

झालेले

आहे त

झा याने त्या बौ

कंवा

त्यांच्या

अ या

महारांना

झाले या
भाकर चा

चमत्कारासरशी भाक यांचा ढ ग झालेला आहे , असे तत्काल थोडे च आढळू न येणार आहे ?
ा िन इतर अशाच कारणांसाठ

कळकळ ची वनंती आहे क , त्यांनी

आमची सव तथा कथत अःपृँय धमबंधूंना अशी

ा धमातराच्या ख

ासाठ च ÔअःपृँयांÕचे इतर मोठमोठे पुढार

यात बळे च होऊन उड टाकू नये.

ा आंबेडकर

धमातराच्या जा यात सापडू

इच्छ त नाह त. ौी. जगजीवनराम, ौी. तपासे, ौी. काजरोळकर, ौी. राजभोज ूभृती
पूवाःपृँय पुढा यांनी

ा आंबेडकर उप

आहे ती अःपृँयताह

ा पुढा यांनी अवलं बले या मागानेच अिधक त्वरे ने नाह शी होईल.
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यापाचा आधीच ःप पणे िनषेध केलेला आहे . उरली

२३३

जात्युच्छे दक िनबंध

२८.५ एक सावधानतेची सूचना - बौ ःथान िन नागरा य
डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या काह लाख अनुयायांसह जे संूदाया तर - कंवा पा हजे तर
त्यास धमातर
झाली

हणा- केलेले आहे ते बौ

धमा वषयी त्यांच्या मनात ूगाढ भ

उत्प न

हणून काह केवळ केलेले नाह . त्यांच्या मनाच्या एका अंधार क यात आणखी एक

हं दरा
बसलेली आहे . ती ह च क , त्यांना ःवत:च्या
ू
ु घातक राजक य मह वाकां ा दडन

पीठाचायत्वाखाली

जर

भारतात

अवँय

िततके

बौ ांचे

सं याबल

वाढ वता

आले

तर

झारखंडा दक इतर फुट र ूवृ ींच्या समूळाशी हातिमळवणी क न श य होताच एक ःवतंऽ

बौ ःथान, एक ःवतंऽ नागरा य ःथापन करावयाचे आहे .

ा त्यांच्या मह वाकां ेची शंका

ये याचे कारण त्यांची ःवत:चीच त्यांच्या अनुयायांपुढे दलेली जी भाषणे त्यांच्या ःवत:च्या
संपादकत्वाखाली ूिस

य

झालेली आहे त. त्यांच्यात त्यांनी

वलेले

वचार हे च होय.

ूकरणी स या आ ह इतक च चेतावणी आमच्या हं दरा
ु ास दे ऊ इ च्छतो क ,
धमातराचे कोणीह आंधळे कौतुक क

नये. ूथम बॅ. जना

ा

ा आंबेडकर

ांना रा ीय मुसलमान

हणून

कॉंमेसने कवटाळले न हते का? पा कःतानची योजना प ह याने पुढे आली ते हा याच नेह ं नी
ितला Fantastic Nonsense

हणून हे टाळले न हती का? तस या भाबडटपणाच्या िन

आंधळे पणाच्या चुका पु हा तर घडू नयेत

हणून अशा धमातरासार या कोणत्याह फुट र

चळवळ वषयी ूथमपासूनच Ô ढलेपणाच्या संॅमे राहोिच नये.Õ संदेहात्मक संकट असे समजून

ू परदे शाहन
ितचा वरोधच केला पा हजे. त्यातह जे हा बु ाच्या अ ःथ उक न काढन
ू आणून
काह रा यधुरंधर लोकह त्यांना डो यावर घेऊन िमरवू लागले आहे त. ते हा त्या वाढत्या
बु ूःथांची धािमक िन रा ीय

ीने आ हाला िच कत्सा केलीच पा हजे. त्यांनीच पु हा

उघडले या त्या बु काळात इितहासात पु हा एकदा वाचले पा हजे. आ ण
क , अगद

यानी घेतले पा हजे

यवन, शक, कुशाण, हणा
ू दक परक य आबमणापासून तो मुसलमानांच्या

ःवा यांपयत, कुलांगार जयचंदासार या फुटकळ

य

ंनी कंवा वैय

क ःवाथाच्या लोभापायी

न हे तर समूहश: धािमक कत य समजून भारतीय बौ ांनी त्या परक य
हातिमळवणी कर याचा, िन ती, ती

लच्छ रा ये भारतात ःथाप याचा

लच्छ श

शी

हं दरु ा यिोह िन

हं दरा
ु िोह पु हा पु हा केलेला आहे . त्याच त्यांच्या पापाने पेटले या भारतीय बोधाच्या ूचंड

य ा नीत मागच्या बु ूःथाचा बळ पडन
ू भारतातून बु
पुढे मागे तसे काह घड याचा संभव आज जर िन
या

हतशऽूंच्या या बौ

त्याची पर

पूव नामशेष झाला होता.

ताथ

दसत नसला तर

उठावा वषयी अखंड सावधान असावे हे च उ म.

वष

हं दरु ा ाच्या

पऊन मग

ा पाहात बस यापे ा ते मुळातच न यालेले बरे !
- (केसर , ऑ टो. ३० सन १९५६)

२८.६ हं दच्या
दे वळात अ हं दंन
ू
ू ा ूवेशाचा अिधकार नाह !
पंढरपूरला काह
पंढरपूरच्या काह

म ह यांपूव

बड यांनी ौी

ख ना दक काह अ हं द ू य
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आचाय

वनोबाजी भावे यांच्या वैय

व ठल मं दरात

क असत्यामहामुळे

वनोबांच्या समवेत असले या मुसलमान

ंनाह ूवेश दला. इतकेच न हे तर हं दंू
ू माणेच गाभा यापयतह

२३४

जात्युच्छे दक िनबंध
ते ःवेच्छासंचार आ ण वतन कर त असता त्यांना कोणताह अडथळा केला नाह . वृ पऽांतून
या घटने वषयी वर ल ऽोटक मा हतीपे ा काह अिधक वःतृत मा हती आमच्या तर वाचनात
आलेली नाह .
घटने व

हं दंच्
ू ा अशा ूकारचा अनिधकृ त ूवेश
ू या दे वळात अ हं दंन

हं द ू समाजाच्या वतीने सामुदाियक ूमाणावर कंवा

य

श:

झा याचेह आढळ यात आले नाह . बहते
ु िन
ु क वृ पऽांनी िन हं दत्व

दला गेला या

हावा तसा वरोध

संःथांनीह थो याफार

ूमाणात या ूकरणाची उपे ाच केलेली आढळते.
नाह

हणावयास,

हं दंच्ू या

या य अिधकारास यथाश

संर

यासाठ

डो यात तेल

घालून त्यांना करवेल िततका तर ूितकार बहधा
कर त आलेले हं दरा
ू य प ाचे पुढार , ौी.
ु

ल. ग. थ े यांनी पंढरपूरास जाऊन या घटनेस वरोध केला होता असे वाच यात आले. त्याचे
मागोमागच अशीह बातमी वाचली क , पंढरपूरच्या कोणातर

हं द ू स गृहःथाने, अ हं दंन
ू ा अशा

अनिधकृ तपणे हं दच्या
पंढरपूर येथील, Ôौी व ठल मं दरासार याÕ ू यात दे वालयात ूवेश
ू

यायालयात बडवे, वनोबा भावे इत्याद मंडळ वर खटला भरलेला

दे ऊन ते ॅ व या वषयी
आहे . त्या बातमीतह

कतपत त य आहे आ ण त्या वषयाचे पुढे काय झाले त्याचीसु ा चचा

झालेली पुढे आढळली नाह . तथापी जर ह गो
जो हा ूवेश केला ती विश
चचा आ ह इथे क

घटना आता

शकत नाह .

तो लागेपयत आ ह यासंबध
ं ी काह ह
परं तु पंढरपूरच्या

ा

यायू व

खर असेल, तर पंढरपूरच्या दे वळात अ हं दंन
ू ी

यायू व

ा ूकरणाचा
वचार

अस याकारणाने ितच्या वषयी काह

यायालयीन असा जो िनकाल लागावयाचा

विचत ूदिशतह केले नसते.

झाले या विश

घटनेचा ू

दे वळात अ हं दंन
ू ा ूवेश कर याचा अिधकार आहे क नाह Õ

सोडला असताह Ô हं दंच्ू या

ा यच्चयावत हं द ू जगताशी संब

असले या ू ाची चचा सवसामा यपणे कर यास कोणचाह ूत्यवाय नाह . त्यातह अशी चचा

ूकटपणे क न या

वषयावर आ ह

आमचे मत ूिस

करावे अशी अत्यामहाची पऽे

ठक ठकाणच्या नामवंत हं द ू कायकत्याकडन
ू िन हं द ू पुढा यांकडन
ू आली. इतकेच न हे तर

काह

वृ पऽातून िन ूकट सभांतून, र ािगर च्या अ खल भारतीय ूिस

पावले या ौी

पिततपावन मं दराचा िन आमचा ःप पणे उ लेख क न त्या मं दरात आ ह ःवत: अ हं दंन
ू ा
आ ण त्यातह

वशेषत: मुसलमानांनाह ूवेशाचा अिधकार आहे असे ूितपाद त असू आ ण

तसा ूवेश दे त असू अशी अधवट कंवदं तीह िन:शंकपणे ूसृत कर यात येत होती.
अशा ूकारे

या अथ या वादात आमच्या नावाचा आ ण मतांचा द ु पयोग कंवा वपयास

होत अस याची िच हे

दसू लागली आहे त, त्या अथ

ा ू नां वषयी आमचे मत आ ह

ःप पणे पु हा एकदा सांगन
ू टाकावे असे आ हांस वाटते. यासाठ ते मत ऽोटकपणे खाली दे त
आहो.

२८.७ ौी पिततपावन मं दराची परं परा
र ािगर चे आता सुूिस

असलेले Ôौी पिततपावन मं दरÕ हे कै. दानवीर ौी. भागोजीशेठ

क र यांनी जे हा ई. सन १९२९ च्या आगेमागे आमच्या
सोडला, ते हा त्या मं दराचा विश
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वेळेसच िलहन
ू काढले या हःतिल खतात केलेला आहे . ते सव वृ

Ôर ािगर

हं दसभे
ू चे ूितवृ

भाग दोनÕ

आ ण ती हःतिल खते

ाम ये ूिस लेली आहे त. त्याव न हे ःप

होईल

ना जाितिन वशेषपणे जेथे
क Ôपिततपावन मं दरÕ बांध यातील मु य उ े श हा सव हं दमाऽां
ू
समानतेने वाग वले जाईल,

हं द ू

हणून वेदो ाने सु ा पूजा करता येईल असे एक मं दर

असावे हाच होता. त्यामुळे त्या मं दराचे नाव अ खल हं द ू मं दर असेच ूचिलत झाले. तेथील
त्या वेळच्या ूत्य

आचारां वषयीची काह क पना यावी

हणून एक गो

सांिगतली असताह

पुरे आहे . आप या पूवाःपृँय धमबंधूंतील काह महार, अनुवाक् िन इतर काह संःकृ त मंऽ
ॄा ण,

ऽय, वैँया दक मुलांसहच िशकवून त्या सव मुलांकरवी त्या वेदो

सामुदाियक घोषात पितत पावनाच्या मूत वर अ खल

हं द ू वेदो

मंऽांच्या

अिभषेक सरिमसळपणे

उत्सवूसंगी केला जाई. अशा त्या काळ अगद अपूव वाटणा या उपबमासारशी दरदरच्या
ू ू

वृ पऽंतून अनुकूल िन ूितकूल अशी मोठ खळबळ उडन
ू जात असे. त्या काळ तर एव या

मो या ूमाणात ल ावधी

पये खचून बांधले या आ ण

यात पूवाःपृंयांसह सव हं दमाऽां
ना
ू

अशा समतेने ूवेशाचा िन पूजा अचनाचा अिधकार आच रता येत असे. इतकेच न हे तर
जातीिन वशेषपणे सहॐ सहॐ पाऽांच्या हं द ू

ीपु षांच्या सहभोजनांच्या पंगती ूकटपणे उठत

असत. असे अ खल हं द ू मं दर सा या भारतात हे र ािगर चे Ôौी पिततपावन मं दरÕ हे च काय

ते अ ःत वात होते.
ा

नावलौ ककामुळे

अनेक

र ािगर सार या आडवळणी
आ ण तेथील
अनेक

उपबम

न या

िन

जु या

मतांचे

पुढार

लांबलांबून

येऊन

ठकाणी वसले या नगरासह भेट दे त. ते Ôपिततपावन मं दरÕ

हं दसभे
ू च्या वतीने हे समाजबांितकारक ज मजात जात्युच्छे दनाचे चाललेले
ःवत:

पाहन
ू

मं दरा वषयी चचा आ ण वृ
पुढा यांत के हा के हा

जात.

मुंबईच्या

अधूनमधून ूिस

भ न िमशनचे पुढार ह

टाइ ससार या

पऽातूनसु ा

होत अस यामुळे

पिततपावन

ा दरव
न येणा या
ू

असत. कारण र ािगर तील

ा शु

सहभोजना दक जात्युच्छे दक चळवळ मुळे हं दंन
ू ा बाट व याच्या त्यांच्या चळवळ ला चांगलाच

खो

बस याची

भीती,

भ न

िमशनर

मंडळ ंनाह

वाटू

लागली

होती.

त्याचूमाणे

मुसलमानातीलह काह नेते येत. अथातच अशा वेळ ौी पिततपावनाच्या अ खल हं द ू मं दरात

अ हं दंन
ू ा ूवेशाचा अिधकार आहे क नाह हा ू
सोडवीत होतो त्याचे उदाहरण

ूामु याने पुढे येई. तो आ ह तेथे कसा

हणून खालील एक फुटकळ घटना थोड स वःतरपणे दे त

आहे .

२८.८ मृत्युंगत युसुफ मेहेरअ ली यांनी ौीपिततपावन मं दरास दलेली भेट
त्याकाळ आ ह

ॄट श शासनाकडन
ू र ािगर स ःथलब

(Interned) झालेले होतो आ ण

वषयबंद चीह अट आमच्यावर लादलेली अस यामुळे राजकारणात आ ह भाग घेऊ शकत
न हतो. तथापी वर

दले या शु संघटन ूभृती

या समाजबांतीच्या चळवळ त आ ह

ूत्य पणे भाग घेत होतो ती वषयी आमची भेट घे यासाठ , मुंबईच्या कॉंमेसम ये असलेले
एक मु ःलम त ण पुढार

मृत्यूगत (पैगंबरवासी) युसुफ मेहेरअ ली हे सन १९३७ म ये

ःथलब तेतून आमची मु ता हो याचे आधी, र ािगर स आलेले होते. मुसलमान असताह
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कॉंमेसम ये असणे हे त्या दवसात एका अथ थोडे बहत
ु अलौ ककपणाचे कृ त्य समजले जात
अस यामुळे मेहेरअ लीचा भाव मुंबईच्या कॉंमेसीय हं द ू समाजाम ये बराच वधारलेला असे.

आमच्याशी झाले या भेट त त्यांचे वतनह आमच्या वषयी आदर दश वणारे िन सौज यशील

होते. राजकारणाची चचा आ हाला वषयबंद च्या अट मुळे करता येत नाह हे त्यांना आधीच
मा हत अस यामुळे तो वषय थोड यात आटोपला. नंतर हं द-ू मुसलमानं◌ाच्या ऐ या वषयी,
त्यांनी आमच्याशी बर च चचा केली. त्या चचचा स वःतर उ लेख कर याचे येथे काह कारण

नाह . येथे इतके सांगणे पुरे आहे क

ा हं द-ू मु ःलम ऐ याच्या चचतूनच ौीपितत पावन

मं दराच्या अ खल हं द ू दे वालयात मुसलमानांनाह ूवेशाचा अिधकार दलेला आहे क नाह हा
ू

िनघाला. हं दंच
ू ी दे वळे मुसलमानांनाह उघड केली गेली तर हं द-ू मु ःलम ऐ याला फार

बळकट येईल असे मत आमच्या मुंबईच्या कॉंमेसमधील रा ीय

ी बाणले या अनेक हं द ू

दे शभ ांचे आहे असे मेहेरअ ली आ ण त्यांचेसमवेत मुंबईहन
ू आलेले त्यांचे काह

हं द ू ःनेह

हणाले, Ôआ हांला मुंबईला अशी बातमी कळली क , अःपृँयांना आपण हे पिततपावनांचे

नवीन दे ऊळ उघडे केलेले आहे . त्याचूमाणे मुसलमानांनाह त्या दे वळात हं दंू
ु माणेच ूवेश,

ूाथनाद सव अिधकार दलेले आहे त, हं द ू काय, मुसलमान काय एकाच दे वाची लेकरे आहे त

या उदा

त वावरच उभारलेले हे पिततपावनाचे मं दर हे नुसते अ खल हं द ू दे वालयाच काय ते

नसून ते अ खल भारतीय दे वालय आहे अशी आ हा मुंबईकरांची वृ पऽांतील बात यांव न
समजून झालेली आहे . त्यामुळे आ हास
वाटला क

हं द-ू मु ःलम ऐ याचा हा ूय

इतका मह वाचा

र ािगर स ये यात आपले दशन घे याचा उत्कट हे तू इतका कारणीभूत झाला

िततकाच पिततपावनाचे दे वालयह ःवत: जाऊन पाहन
ू यावे हा हे तूह कारणीभूत झाला. त्यांने

दे वालयह

ःवत: जाऊन पाहन
ू यावे. परं तु आ ह

आमच्या र ािगर च्या िमऽाकडे उतरलो

आहोत त्याने पिततपावना वषयीची ह आमची क पना चुक ची आहे असे सांिगतले आ ण
आ हांस आपणाकडे आणताना आधीच वाटे त लागले या त्या पिततपावन मं दरापुढेच नेऊन
उभे केले. परं तु एकदम आत न जाता पुजा यास बोलावून घेऊन आमच्या

ा र ािगर स

िमऽोन दे वळाच्या ूवेश ार त्याला वचारले क हे आमचे मुंबईचे काह मुसलमान रा भ
दे ऊळ पाह यास आलेले आहे त. ते हा आ हांस आत नेऊन गाभा यापयत सव दे ऊळ दाखवावे
आ ण दे वाचे दशनह

करवावे. पण अशा अथाची आमची

वनंती ऐकताच त्या पुजा यांनी

आ हास सांिगतले क , Ôछे छे ! मला मुसलमानांना दे वळात ूवेश दे ता येणार नाह ! हे हं दंच
ू े

दे ऊळ आहे . मुसलमानांची मशीद न हे . त्याने असा च क नकार द यामुळे आ ह दे वळात
ूवेश केला नाह आ ण सरळ आप याकडे च आलो.Õ
आ ह

हणालो, Ôआप याला हा ऽास पडला

ाचे आ हास वाईट वाटते. पण हा घोटाळा

तु ह आता सांिगतलीत अशी कंड मुब
ं ईला कॉंमेसीय वतुळाला जी उठली आहे तीमुळे झाला.
येथील वःतु ःथती त्या पुजा याने जी सांिगतली तीच खर

आहे .

हं दंच्
ू या इतर सव

दे वळांूमाणेच पिततपावन मं दरातह ूवेश कर याचा अ हं दंन
ू ा अिधकार नाह . जगातील अ य

धमातह

असाच

ूघात

असतो.

मु ःलम

काय,

भ न

काय

कोणत्याह

धमाच्या

ूाथनाःथानांतून, दे वालयातून वा मं दरातून त्या त्या धमाच्या ौ ावंत अनुयायांवाचून त्या
धमावर ौ ा नसणा या इतर धम यांना ूवेश कर याचा अिधकार नसतोच. तर ह

ा अ खल

हं द ू पिततपावन मं दराचे संबंधी एक पुरोगामी वैिशं य आहे च आहे ; ते हे क कोणताह
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अ हं द ू स गृहःथ िनर

मं दरात ूवेश क

ण, दशन, पूजना दक ूकरणी अिधकाराने नसला तर अनु ेने त्या
शकतो. आमच्या शु , सहभोजन, संघटना दक येथील स या अपूव

वाटणा या कायबमांना पाह यासाठ

अधून मधून काह

पाश ,

भ न इतकेच काय पण

त्यातील िमशनर पुढार ह वर ल अनु ेच्या सवलतीमुळेच या मं दरात येऊन गेलेले आहे त.
यवःथापक

हणून

त्यांच्या

समवेत

मी

कंवा

आमचे

डॉ. िशंदेह ःवत: जाऊन मं दरांत त्यांचे यथोिचत ःवागत कर त असतो. अशाच घटनांच्या
काह बात या वृ पऽांत ूिस

झा यामुळे त्या ऐकून जनतेत पसरतात. बरे , आता ते राहू

ा.

आपणा मंडळ ची इच्छा अस यास पिततपावन मं दरात आपणास नेऊन थेट सभामंडपात
आपले ःवागत कर याची माझी िस ता आहे .Õ त्यांनी आनंदाने संमती दे ताच त्या

दवशी

सं याकाळ ौी. मेहेरअ ली आ ण त्यांच्या मुंबईकर मंडळ ंना घेऊन मी पिततपावन मं दराकडे
गेलो. सं याकाळच्या वेळ

दे वदशनास येणार

अनेक ःथािनक मंडळ

दे वळात जात येत

होतीच. मं दराच्या ूवेश ारातून आत गे यानंतर थो याच अंतरावर एक पाट

ठळकपणे

लावलेली होती. ती आ ह मेहेरअ लीस दाख वली. तीवर िल हले होते क , Ô यवःथापकांच्या
वशेष अनु ेवाचून अ हं दना
ू

ा मं दरात ूवेशाचा अिधकार नाह .Õ

त्या पाट वषयी आ ण एकंदर त

हं दमु
ू सलमानांच्या ऐ याला अशा सामा जक दे वळाची

कंवा मिशद ंची अूितहाय आवँयकता आहे का आ ण असली तर त्याची श यता आहे का
इत्याद

ू ांची चचा कर त आ ह

मं दरात पुढे गेलो. कोणी

मुसलमान गृहःथ मा या

समवेत मं दरास भेट दे णार आहे त हे गावात मा हत झाले असताह

त्यावेळ

येणा या जाणा या त्या मं दरातील लोकांनी आमची कुतूहलानेसु ा फारशी
आढळली नाह . ह गो

मेहेरअ लीच्यासु ा

दशनासाठ

वचारपूस केलेली

यानात आली. त्याचे कारणह आ ह सांिगतले

क असे ूसंग नेहमी येतात. जेथे गोरे अमे रकन िमशनर सु ा या मं दरात येऊन जाताना
येथील जनतेने पा हलेले आहे त तेथे त्यांना

ात नवीन काह च वाटत नाह . Ôअ हं दच्या
ू

ःपँयाने दे ऊळ बाटते असे नाह का आताशा इकडे हं द ू जनतेला वाटत?Õ मेहेरअ ली म येच
हणाले. Ôछे ! छे !Õ आ ह

वनोदाने उ रलो, Ôआमच्या या पिततपावनाच्या दे वळात येणारा

पिततच पावन होतो अशी इकड ल हं द ू उलट बढाई मार यास आताशा िशकले आहे त.Õ
ौी. मेहेरअ लींना आ ह जाता जाता तेथे दे वळात येणा या-जाणा या हं द ू ॄा णांपासून

भं यापयत सव जातीचे हं द ू समतेने कसे िमसळलेले असतात ते वानगी
य

ंकडे िनदश क न हळू आपसात सांगत होतो. आता

हणून जात्या-येत्या

ा ूःतुत लेखात वर ल चचचा

कंवा मेहेरअ लींना सभामंडपात लहानशी पानसुपार दे ऊन त्यांची बोळवण करताना झाले या
लहानसहान भाषणांचा उ लेख कर याचे काह एक कारण नस याने ते वृ
दलेले सवच वृ

मु यत: आठवणीव न

गाळू न टाकतो. वर

दलेले अस यामुळे त्यात आले या संवादांत या

श दात काह मागेपुढे झाले अस याचा संभव आहे . तथापी वर द याूमाणेच त्याचा एकंदर
आशय हा अगद

यथावत ्आहे याची आ हास शंका वाटत नाह . आ ण र ािगर च्या व

मुंबईच्या त्या वेळच्या वृ पऽांतील
काढता येईल.
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ा वषयीच्या काऽणांचाह पुरावा

याला हवा त्याला हडक
ु ून

२३८

जात्युच्छे दक िनबंध
वर ल वृ ांताव न हे उघड होईल क पिततपावनाच्या अ खल हं द ू मं दराम ये अ हं दंन
ू ाह

ूवेशाचा आ ह

अिधकार

दला होता ह

अनेकांची झालेली समजूत मुळातच अत य िन

िनराधार आहे . त्याचूमाणे पिततपावन मं दर

या वशेष हे तूने िन प र ःथतीत बांधले गेले

ती ल ात घेता Ô यवःथापकांच्या अनु ेनेÕ अ हं दंन
ू ा त्या

हं दमं
ू दरात ने याची जी

वशेष

ीने उपयु च होती. परं तु त्या सवलतीचासु ा

सवलत तेथे ठे वलेली असे ती हं द ू हताच्या

संबंध त्या एका ःथािनक दे वळाशीच काय तो होता. त्या एका नवीन दे वळाच्या नवीन

घटनेसच काय ती सवलत बंधनकारक होती. संबंध हं दःथानात
जी आ हा हं दंच
ु
ू ी सहॐावधी

दे वःथाने शतावधी वषापासून आपाप या ूाचीन िन िभ न िभ न ौ ांना आ ण परं परांना
ध न चालत आलेली आहे त त्यांच्या त्या ूाचीन परं परांना

ा ौी पिततपावनाच्या एका

ःथािनक िन नवीन दे वळातील परं परा - आजच्या प र ःथतीत आमच्या हं दरु ा ाच्या संघटनास
त्या कतीह अवँय अस या तर - कोणत्याह ूकारे बंधनकारक होऊ शकत नाह त.
पंढरपूरच्या

व ठल मं दरात आचाय

वनोबांसमवेत अ हं द ू गेले त्या

वषयीचा जो हा

वाद ववाद गेले कत्येक म हने चाललेला आहे त्यात आ हाला उ े शन
ू वतमानपऽांतून आ ण
वैय

ा वषयी आमचे ःवत:चे

क पऽांतून अनेकांनी ूामा णक ज ासाने वन वले आहे क

आजचे मत काय आहे ते पू हा एकदा आ ह स वःतर सांगावे. परं तु
न हे तर
आ ह

ा मं दरूवेशाच्याच

ा एकंदर हं दंच्
ू या आ ण अ हं दंच्
ू या संघषाच्या ू ा वषयी हं द ू संघटनाच्या

गे या तीस-चाळ स वषात इतकेकाह

ू ा वषयीची तीच तीच मते स वःतर आ हांस अगद

िल हले आहे क

आता पु हा त्याच त्याच

हणजे साधक बाधक चचा क न सांगत बस याचा

कंटाळा आलेला आहे . त्यातह

समावेिशली गेली अस यामुळे

आमच्या

कत्येक मंथांतूनह

ती मते

ज ासूंनी आता त्या त्या मंथांतन
ू च ती वाचावीत हे इ तर

आहे . तथापी आमचे ÔआजचेÕ मत काय आहे असे जे ज ासू धमबांधव ÔआजचेÕ
कटा

ीने

रोखून वचारतात त्यांना माऽ थोडे उ र दे णे अवँय इ

ना व य आहे . त्यांना आ ह पु हा एकदा िन ून सांगतो क

ा श दावर

आहे . कारण त्यांच्या ू ात

ा वषयी आ ह कालपयत जे

मत स वःतरपणे सांगत आलो तेच आमचे मत आजह आ हास अिभूेत वाटत आहे . ते हे च
क,

२८.९ हं दंच्ू या दे वालयातून आ ण दे वःथानांतून अ हं दंन
ू ा मु

ूवेश असता

कामा नये!

भ न, यहद
ु , मु ःलम इत्याद जे अ हं द ू धम आहे त त्यांच्यावर त्यांच्या कोट कोट

अनुयांयाची ौ ा असो; ते त्यांना ूय िन पू य वाटोत, त्याचा हं दंन
ू ा काह

वषाद वाट याचे

तेव यापुरते कारण नाह . परं तु त्यांच्या त्यांच्या पुजाःथानात ते ते धम य लोक इत या ौ े ने
भ न, यहद
वा मु ःलम संूदायानुसार ूाथना, पुजाअचा करतील ितत याच ौ े ने, हं द ू
ु

दे वालयातून त्यांच्या त्या अ हं द ू समाजाला वनाअट ूवेशाचा अिधकार दला असता, ते त्या
हं द ू दे वःथानातील पूजा ूाथना दक धमकृ त्यांना के हाह

स मानू शकणार नाह त, साहू

शकणार नाह त, इतकेच न हे तर सव दयपंथी कंवा जय जगत ्पंथी कंवा अशीच इतर ग डस
नावे धारण करणा या पंथापैक जी मंडळ
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हं दंन
ू ाच काय ते सारखे सांगत िन सता वत राहतात
२३९

जात्युच्छे दक िनबंध
क , Ôतु ह तुमच्या दे वळातून यच्चयावत अ हं दंन
ू ाह मु

ार ूवेशाचा िन संचाराचा अिधकार

ा. हे हं दचे
ू दे वालय, ह मु ःलमांची मशीद असा िभ नभाव मनात आणणे हे अ व ेचे ल ण

ोतक आहे . सा या मानवांचा जो दे व तोच एकटा खरा दे व! अशा

आहे . तमोपहत दानवीपणाचे
मानवतावाद

धमाचा

वकास कर यासाठ

असावीत. िनदान तसा आरं भ कर यासाठ

सव धमातील पूजाःथाने सव मानवांना उघड
हं दंन
ू ीतर

आप या सव दे वःथानांतून

अ हं द ू अशा सव मानवांना ूवेश पूजनाचे संचार आचाराचे, समसमान िन मु

ार अिधकार

ावेत, मग इतर मु ःलमा दक अ हं द ू त्यांची पुजाःथाने त्यांची सव मानवांना मु

वा न करोत!Õ - त्या जयजगत मंडळ ंच्या

हं द ू वा

ार करोत

ा वेडपट वेदा तास अनुस न जर हं दंन
ू ी आपली

मोठमोठ दे वःथाने अ हं दना
वशेषत: सव मुसलमानांना सताड उघड क न दली तर तसा
ू

ूवेशाचा अिधकार िमळताच जे शेकडो मु ःलम त्या हं द ू दे वालयात िशरतील ते मानव
न हे त तर मु ःलम

हणून

हणूनच िशरतील. त्या दे वालयातील मूत स हात जोड यासाठ न हे तर

ितला हात याने फोड याची प हली संधी के हा िमळते ती साध यासाठ ! हं दंच्ू या दे वालयातील

मूत

पाहताच मु ःलम समाज, आपले प हले धमकत य कोणते समजतो ते मु ःलमांनी
लपवून ठे वलेले नाह . आठवत नाह

हं दंप
ू ासून काह

ूथमत:च पंजाब ओलांडू न सौरा

पयत िभडली ते हा

का, क

जे हा मु ःलमांची सै ये

हणजे उ यापु या एक सहॐ वषापूव च

सुलतान महं मद गझनवी या इःलामचा धुरंधर सेनापतीने ौीसोमनाथाची मूत

फोडताच

शतकाशतकांच्या बोलघुमटातून ूित वनत जाईल इत या मो याने रा सी गजना केली होती

क Ôमूत पूजक

हणून न हे तर मूत वंसक - बु त्शकन ् असे

हणवून घे यात मी ध यता

मानतो! ह काफराची बु ूःथी (मूत पूजा) उखडन
ू टाक याची ूित ा क नच मी
त तावर चढलो आहे ! त्या

दवसापासून तशाच

पसाळले या ूित ा क न सुलतानामागून

सुलतान रामे रपयत यु ाचा हलक लोळ माजवीत गेले.
फोडन
ू पीठ क न टाकले, दे वःथाने मातीस िमळवून
अ हं दंन
ू ा ूवेशाचा अिधकार

ा इःलामी

हं दच्या
सहॐावधी मूत चे तोडन
ू ु

दली. असे वाटले क , Ô हं द ू दे वळांत

ा क ,Õ अशी कळकळ ची

वनंती कर याचा ूसंगच पुढे

िनघणा या को या मानवतावादावर आता येणार नाह . कारण

ईःलामी हात याच्या आघातातून उरणेच अश य आहे ! पण!

हं द ू दे ऊळ असे आता

ा

त्या यु कालाच्या
- पण पुढे उदय पावणा या सव दय पंथा दक मानवतावा ांच्या ददवाने
ु

म यंतर च त्या द ु

टाकला. ूत्य

बु त्शकन ्हात डा

िन दं डम मरा यांनी तो इःलामचा हात अकःमात पकडला आ ण उखडन
ू

औरं गजेबालाच महारा ात गाडन
ू मुठमाती दली आ ण त्याच्या हातातून तो
हसकावून घेऊन त्याच्याच ूत्याघाताखाली ती सुलतानामागून सुलतानाची

त ते हं दंन
ू ी चूण क न टाकली.
प रणामत: गे या सहॐ वषापूव

हं दंच
ू े आ ण अ हं दचे
ू

हणजे वशेषत: मुसलमानांचे जे

धािमक िस ांत वषयक, धमाचरण वषयक वैर होते ते आजह

तसेच धुमसत रा हले आहे .

वनोबांच्या ह टामहाने पंढरपुरच्या हं दंन
ू ी अ हं दंन
ू ा व ठल मं दरात येऊ दले हे वृ

एकताच

मुसलमानांना माऽ तसा आमह कोणी वनोबा करावयास आला तर त्याची डाळ येथे िशजायची
नाह हे खडसावून सांग यासाठ च क काय त्याच आठव या- दोन आठव यात को हापूरच्या
कत्येक मिशद ंवर अशा लेखी सूचना फडक या क , जे नमाज पढतात त्यांनाच काय तो
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जात्युच्छे दक िनबंध
मिशद ंवर ूवेश िमळू शकतो! ह मु ःलम धमक माऽ या जय जगत ्वाद मंडळ ंनी अलगद

िगळू न टाकली. त डसु ा वाकडे केले नाह . इतकेच काय पण त्याच म ह यात जे हा वनोबांना
वाटे त असले या एका द यात जावेसे वाटले ते हा तेथील मु ःलम ूमुखाने दटावले क ,

ा

ू टाका!Õ ती
ी येऊ शकत नाह . तुमच्या घोळ यात आले या या बायांना काढन

द यात कोणी

दटावणी होती मुसलमानांची! अथात ् ितथे समतेचे वा मानवतावादाचे अवा रह न काढता
वनोबांनी त्यांच्या सहचार मंडळ तील

ीयांना बाजूस काढले आ ण द यात जाऊन ःवत:स

पावन क न घेतले! अगद आजह पा कःतानात सहॐावधी

हं द ू दे वालयांचा केवढा भयंकर

व वंस िन वटबंना झाली! अथात जोवर मूत भंजन हे इःलामचे एक अप रहाय कत य होय
ह आजच्या मुसलमानांचीह अढळ िन ा आहे आ ण त्या परःपरांच्या मनात धमशऽूत्वाची
स बय भावना पेटलेली आहे तोवर गे या सहॐ वषाच्या वर उ ले खले या मुसलमानांच्या
मूत भंजक

अत्याचारांची

मुसलमानांना मु

भयंकर

आठवण

वस न

हं दंन
ू ी

दे वालयांतून

त्याच

ावा असे तु ह

हं दंन
ू ा

आप या

ार ूवेशाचा, संचाराचा िन आचाराचा अिधकार

कोणत्या त डाने सांगू शकता?
२८.९.१
त्यांच्या

?
अ हं सक

मानवतावाद

धमाची

िशकवण

वशेषत:

हं दंन
ू ाच

काय

ती

ह

सव दयवाद मानवधम य मंडळ इतक वष दे त आली आहे त क त्याचे उपकार मानावे िततके
थोडे आहे त! तथापी हं दंन
ू ी आपली सव दे वळे अ हं दंन
ू ा वनाअट अजून उघड केली नाह त.
त्याची खर कारणे जी वर दलेली आहे त ती नाह शी कर यासाठ आता तर
मुसलमानावरह

त्यांच्या अमृततु य उपदे शाचा वषाव कर यासाठ

वनोबाजींनी

आ ण त्यांनाह

त्यांनी

केले या वभागणीच्या वेळच्या हं द ू दे वालयांच्या व वंसा वषयी िन वटं बने वषयी प चा ाप

वाटावा असा उपबम कर यासाठ

पा कःतानातच एक अगद

पदयाऽा काढावी हे उपदे श समतेच्या
सत्यामहावर, आ त्मक बलावर,

ीनेह

सत्यामहाचे

ढोत घेतलेली

अत्यंत अवँय आहे . कारण

वनोबाजींचा

दयप रवतनावर पूण व ास आहे . मुसलमानावर तर त्यांचे

आ त्मक उ नती कर यासाठ च
ःवबांधवांपे ाह अिधक ूेम आहे . परं तु अजून पयत हं दची
ू
काय ती गेली तीच चाळ स वष त्यांनी उदं ड ौम घेतले असताह आता ःथापन झाले या

पा कःतानात अ ाप मुसलमानांच्या आ त्मक उ नतीसाठ एकह पदयाऽा िनदान एक वषभर
तर

टकेल इतक द घ का काढली नाह ? मुसलमानांची त्यांनी यामुळे थोड प पाती उपे ाच

केली आहे . तर त्या सव जयजगत ्वाद मंडळ ंनी जर पा कःतानात एक पदयाऽा तत्काल

ू आ ण आयुबखान आ ण िसकंदर िमझा यांचे
काढन
उ

वःत केले या मह वाच्या

दयप रवतन क न, वभागणीच्या वेळ

हं द ू दे वालयांचा जर पुन

ार कर वला आ ण त्यात

हं दंन
ू ा

िन व नपणे पु हा मूत पूजा इत्याद धािमक काय करता येऊ लागली तर अथातच त्याची
अनुकूल ूित बया

हं दःथानात
ह होईल. पा कःतानात अनेक मिशद त
ु

राखून ठे वले या एका तर

हं द ू बांधवांच्यासाठ

वभागात त्यांना त्यांच्यापुरती दे वमूत ची पूजा-अचा करता येऊ

लागली आ ण हं दःथानात
हं द ू मं दरांतून अ हं दंन
ु
ू ा मु

िनमाज िन व नपणे पडू लागले,

भ न

ार ूवेश िमळू न दे वळातच मुसलमान

भःतमस पाळू लागले तर! मानवधमाचा केवढा

वजय होईल. आ ह सु ा जयजगतची घोषणा कर त वनोबाजींचे अिभनंदन क
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वनोबाजींनी पा कःतानात एकदा तर पदयाऽा अवँयमेव क न पाहावी. तेवढे धाडस तर
आता केलेच पा हजे.
पण पण स या तर
नाह . तोपयत

वनोबाजी ते पा कःतानात पदयाऽा कर याचे धाडस करतील असे दसत

हं दंच
ू ी दे वळे ,

हं दंच
ू ी पुजाःथळे

हणूनच काय ती आ ण मुसलमांनाच्या

मिशद , मुसलमानांची ूाथनाःथाने आज आहे त तशीच िनरिनराळ राहणार. आ हास वाटते या
प र ःथतीत सव मनुंयमाऽांनी कोणताह अंतगत अपमानाःपद वभेद न मानता केवळ मानव
हणूनच समसमानपणे पूजाूाथना ःथापावी ह च काय ती एक त ड आहे . अशा पूजाकिास
आमची खरोखरच ूितकूलता नाह .
जय जगत!

***
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२९ हं द ू नागलोक भ न का होतात ?
यास कारण हा आत्मघातक -सनातन-दरामह
!!
ु
आसामच्या

आसपासच्या

पाहाडांतून

ल ावधी

नाग

जातीचे

लोक

राहात

महाभारतात अजुनाने बारा वष ॄ चयाचे ोत घेऊन तीथाटन कर त असता

आहे त.
या नाग

राजाच्या उलुपी नामक राजक येशी ःवयंवर के याची कथा आहे ते नाग लोक हे च होत असे

सनातनी हं ददेू खील मानतात. नाग लोक तर

ऽय कुलावंतस अजुनाने आपली राजक या जी

उलुपी, ितच्याशी ःवयंवर केले होते, ह आप या नागकुलाच्या गौरवाची कथा पाळ यातील

गा यापासून िशकत, ऐकत आ ण आळवीत असतात. ह

सुंदर कथा महाभारतातील आद

पवात २१४ या अ यायात व णली आहे . ती सं ेपत: अशी त्या अिभजात अशा पु ष अजुनाला पाहन
ू राजक या उलुपी आप या मु ध भावनांनी

त्याची

हा दक पूजा क

लागली. ते हा साह जकच अजुनाने ूारं भीचे ू

ितला केले -

Ôहे सुभगे! हा दे श कोणता? तू कोण, कुणाची मुलगी?Õ
उलुपीचे कंिचत मु ध अंत:करण श दायमान झाले - ऐरावत कुलात कौर य नावाचा जो
प नग, त्याची मी उलुपी मुलगी. हे पु षिसंहा अिभषेकाथ तू अवतीण झालेला पाहन
ू मी
काममूिछत झा ये आहे . ते हा आज तू मला आत्मभोग दे ऊन शांतराग कर.Õ
भावमु धा उलुपीच्या

ा राजवृ ीच्या अितलंपट श दांवर अजुन

हणाला - हे क याणी!

मी कधीह कोणतेह असत्य बोलत नाह . बारा वषाचे ॄ चयोत मी घेतले आहे . धमराजाने
मला तशी आ ा केली आहे . मी ःवतंऽ नाह .
ते हा उलुपी

हणाली -

Ôिौपद च्या सहवास हे तूसाठ तु ह तो पारःपर रक संधी केला होता. त्याची वनवासाची
अट तू पाळली आहे स. त्या संधीचा जो हे तू तो तु या त्या वनवासाने पूण झालेला आहे . आता
धमाचे बुजगावणे दाखवून अधमाला ूवृ

होऊ नकोस. का क तू अंगीकार न केलास तर

माझा ूाण जाईल. आताचे प रऽाण करणे, हे
कत याचरणाने तु या

तुझे कत य त्वा केले पा हजेस.

ा

ा धमाला दोष लागत नाह .Õ उलुपीच्या भावभावनांचे ता वक

अथरहःय समजून आ ण उमजून आ यामुळे अजुनाने त्या धमकारणासाठ नागूासादात ती
राऽ उलुपीसह

यतीत केली. सकाळ उठू न ती दोघे पुन

गंगा ार आली. ती सा वी उलुपी

त्याला तेथे सोडन
ू पुनरपी आप या मं दराकडे िनघून गेली. Ôप रत्य य गता सा वी चोलुपी
िनजमं दरम ्!Õ

या भारतातील उ लेखाव न आ ण या लोकांच्या परं परागत दं तकथेव न हे लोक भारतात

आज ूाचीन कालापासून िनवसत आलेले आहे त ते ःप

होते. आज या लोकांना तेथील इतर

हं द ू लोकांकडन
ू एक अःपृँय जात मान यात येत आहे . परं तु या नागजातीच्या राजक येशी

उलुपीशी,

ऽय कुलावंतास अजुनाने ःवंयवर केले असताह

त्याचेवर ब हंकार पड याचा

उ लेख महाभारतात नाह . कदािचत ौीकृ ंणाच्या काळचे आमचे पूवज आ हा आजच्या
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हं दंइ
ू तके सनातन धमािभमानी नसावेत! आय कुलात आ ण नागकुलात त्यावेळ जर असे

अनेक संबंध होत, तर आज त्या यच्चयावत नाग लोकांसच सनातन हं द ू अःपृँय मानतात.
आ ण ऽकालाबािधत धािमकता नसून

कोणत्याह आचारात ःवयंिस

या प र ःथतीत

या समाजास तो आचार जोवर हतावह होतो, त्या प र ःथतीत त्या समाजात तो आचारच
सदाचार, धािमक आचार मानला जाणे इ

आहे . पण जे हा तो आचार समाज हतघातक होऊ

लागले ते हा तो त्या यच ठरला पा हजे. जर आचार हा ःवयंिस च सदाचार असता, सव
मनुंय जातीस तो सवऽ तसाच लोक हतकारक ठरला असता. पण तसे होत नाह ह गो
इतर अनेक जातीतींल सदाचारांच्या परःपर व

क पनांव न आ ण

ढ ंव न जशी िस

होते, तशीच ती या नागलोकांतील चालीर तीव नह होते. हे नाग त्यांच्या मुली ूौढ होईतो
ववाह

कर त

नाह त.

ववाह

होईतो

सव

कुमार

आण

कुमार

एकऽ

राहतात.

त्या

कौमायावःथेत त्यांचे संबंध घडले तर ते वचारात घे यात येत नाह त. मुली ूौढपणी जे हा
ववाह कर याचे मनात आणतात, ते हा उलुपीूमाणेच बहधा
ःवयंवर करतात. ववाहाची बंधने
ु
ढ असतात. तथापी घटःफोटचा आ ण पुन ववाहाचा अिधकार

ह

जाती फार लढव यी. यांच्यावर

ीपु षांस उभयतांसह असतो.

ॄ टशांनादे खील शंभरावर लहानमो या चढाया करा या

लाग या. त्यांच्या आपसातह कठोर चढाया होत. ते हा शऽूंची उड वलेली िशरे दो ह प
आप या गावच्या सीमेवर ल झाडांवर ठे वीत आ ण संधी होताना

याची त्यांची िशरे परत दे णे,

ह दो ह प ांतील एक ूमुख अट असे. धनुंयबाण घेऊन ते मृगया करतात.

नागांचा रं ग तांबुस, मुिा ूस न, कपाळ वशाल आ ण अंगकाठ उं च असते. नाग लोक
ू ,
उ लंग (नागडे ) राहतात. त्यांची राजधानी जी को हमा, त्या भर राजधानीतह बाजारांतन
घरांतून, दकानातू
न नागनािगणी
ु

या आ ण पु ष िन:संकोचपणे अगद

नाग या वावरत

असतात. जर त्यांना सूत कातणे आ ण वणणे येते आ ण तसे कापड वणून ते वकतातह ,
तथापी न न राहणे हा ते आपला जातीय धम समजतात. आप या इकडे कोणी नागवा नाचू
लागला तर जशी ती िनल जपणाची पराका ा समजली जाते, तशीच नाचताना नागवे न
नाचणे, ह ितकडे िनलाजरे पणाची सीमाच समजली जाते. लाज वाट यावाचून कोणी काह
छपवीत नाह . पाप,
नैसिगक रचनेत काह

यूनता वाट यावाचून लाज वाटत नाह . नागांच्या मनात शर राच्या
पाप आहे अशी जाणीवच नस याने त्यांस त्यात छप व यासारखे

काह च वाटत नाह . आ ण

हणून िम टनचा तो Honour dishonourable त्यांच्यात अजून

िशरला नाह .
ह गो

आ ह काह वषापूव अशी अगद िनभयपणे ूिस

कर यास

विचत कचरलो

असतो. कारण युरोपम ये सदै व अत्यंत थंड अस याने कप यांच्या कफनीत दे ह गुदमरे तो

गुंडाळू न ठे वावा लागतो आ ण युरोपम ये जे करावे लागते तसे करणे
सुधारणा अशी आज सुधारणेची

या या पडली. त्यामुळे

हणजे स यता,

हं दःथान
सार या उंण ूदे शातह
ु

कप यांत शर रास युरोपूमाणे मढवून टाक याची स यता सोडन
ू नाग लोक नागवे नाचतात
असे सांगताच एखाद िमस मेयो आमच्या हं द लोकांच्या रानट पणाचे हे ूत्यंतर
आ हा पा यांचे

हणून तेह

बंग बाहे र फोडती, पण आता नाग लोक अगद नागवे राह यास सदाचार

समजतात. हे ूकटपणे सांग यास आ हास रानट
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नाह . कारण पूव

भ न लोकांतच नागवे राह यास धमाचार समजणारा आ ण तसे आचरण

करणारा एक पंथ होता, ह

गो

जर

सोडली तर

अगद

आजह

जमनी, ृा स ूभती

युरो पयन दे शांतून अगद उ लंग राहणे, हे च सदाचार जीवन मानणा या सुिश

त लोकांच्या

लहान लहान वसाहतीच ःथापन होत आहे त. आई, बायको, मुले, पाहणे
रावळे सव अगद
ु

नागवेपणे संमीिलत होऊन वावरणार कुटंु बेची कुटंु बे नांदताहे त आ ण इ लंडम येह असा एक
संघ अलीकडे च िनघाला आहे . ते हा आता तर

नागवे नाचणे हा या नागलोकांचा फारसा

रानट पणा होणारा नाह . कारण युरोपम ये नागवे नाचतात आ ण जे युरो पयन असते ते
रानट नसते हा ऽकालाबािधत िस ांतच पडला आहे ! न हे का?
सनातनी हं दंू
ू माणे हे नागह पज याची, वजेची, भूमीची अशा दे वता मानतात. त्यांचा

पुनज मावरह

व ास आहे . इतकेच न हे तर शुभाशुभ कायाूमाणे मनुंयास मे यानंतर काय

गती िमळते, याचाह शोध त्यांनी लावला आहे . तो असा क पु यवान पु ष मे यानंतर न ऽ
होतो आ ण पापी मधुम

का होतो. मे यानंतरच्या

ःथतीचे, ःमशानाच्या प याडच्या त्या

अनोळखी ूदे शाचे वणन पुंकळ पारलौ कक भूगोल ांनी आजवर इत या परःपर व

भाषेत

केले आहे क , लंडनहन
ु याने ते सरोवर
ू आले या चार माणसांपैक एकाने ते नगर आहे , दस
आहे , ितस याने ते झाड आहे आ ण चौ याने ते काह च नाह असे सांिगतले. आ ण पु हा

ूत्येकाने ते लंडन मी समम ूत्य

पा हले

हणून शपथ घेतली, तर त्याचे काह ह आ य

वाट याची आवँयकताच भासू नये. पण त्या सव शोधात नाग लोकांचाच शोध जर खरा

असेल आ ण जर मरणानंतर पु यासाठ न ऽ

हावे लागेल आ ण पापासाठ मधमाशी, तर

आपण तर बुवा पु याहन
पापच बरे मानू! कारण न ऽ होऊन ःवत:च सारखे जळत
ू

राह यापे ा मधमाशी होऊन फुलांच्या सुंदर रं गीबेरंगी ताट यांतून गुंजारव कर त पोटभर मध

खात राह याची सोयच अिधक सोईःकर आहे , असे कोणताह
तथापी जोवर कोणच्याह

यवहार

मध खाऊन मःत झाले या मधमाशीने ह

आपणास आप या गे या ज मीच्या पापामुळे संपा दता आली

मनुंय

हणेल!

मध खा याची चैन

हणून ूत्य

येऊन कोणास

सांिगतले नाह , तोवर केवळ नागलोकांच्या सांग यामुळेच कोणी हरळू
ु न जाऊन आजच्या

आजच पाप क

लागू नये! तसा ूत्य

पुरावा िमळताच आ ह तो तत्काळ कळवू. तोवर

दम धरावा!
या नागलोकांच्या

परं गाद वर ल वणनाची अमे रकेतील रे ड इ डयन लोकांचे

वण इतके िमळते जुळते आहे त क

प, रं ग,

ा दोघांची मूळची जात एकच असावी असे अनुमान

काढ याचा मोह कोणासह पडावा. दोघेह मृगयाशील, रं गाने तांबूस, शर राने बळकट, मुिा
समसमान. त्यातह पुराणांतून नागलोक पाताळात राहतात आ ण ते पा यातून वर येत, असे
वणन वरचेवर येते. अमे रकेशी उ रे च्या टोकाकडन
ू आण द

ण अमे रकेतून, आिशयाच्या

लोकांचे दळणवळण फार पूवापार चालू असे हे ह आता सवमा यच झालेले आहे . ते हा
नागलोकांची समुिमाग भारतातून पाताळात भारतात सारखी ये जा सु
अमे रकेपयत पसरलेले असे आ ण

असे.

ांचे वाःत य

ांच्या अनेक टो या इकडे ह ूाचीन कालापासून िनवसत

असत, असे अनुमान त्या दशेने पुढ ल संशोधनाची आवँयकता भास व याइतके तर

वचाराह

आहे च आहे .
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हे

नाग

ऐक यासाठ

लोक

ःवत:स

हं द ू वंशधर

मानतात.

हं दंच
ू ी

आ याने,

पुराणे,

इितहास

ते ःवत: अत्यंत उत्कं ठत असतात. इतकेच न हे तर, जर कोणी अ हं द ू

त्यांच्यात जाऊन त्यांना हं द ू धमा व

उपदे शू लागला, तर हे अजूनह त्याचा घोर वरोध

करतात. पण ःवत:स हं द ू मानणा या या शूर, धाडसी, ूामा णक, उ ोगी लाखो नाग लोकांस
आमचे सनातनी

हं द ू काय मानतात? तर अःपृँय! नाग लोकांची एक ःवतंऽ भाषा आहे .

बाजारात ते मोडक त डक

हं द ह बोलतात. आताशी व ा िशक याची त्यांना फार हौस आली

आहे . त्यांची ःवत:ची िलपी नाह .

हणून ते हं दंच
ू ी िलपी आप या मुलांस िशकवी यासाठ

धडपडत आहे त. पण त्यांस ती िलपी िशकवून त्यांची ती

ानिल सा आ ण धमिल सा

पुर व यासाठ , आमचे पं डत कंवा शंकराचाय मंडळ काय करताहे त? तर त्यांची मुले ते नाग
लोक दारासी घेऊन आले तर त्यास Ôदरू हो, सावली पडे ल!Õ

हणून धुडकावून दे तात! अगद

विचतच नाग लोकांत कोणी संघटनािभमानी हं द ू जाऊन बसला आ ण त्यांस िशकावू लागला

तर हे सनातनी हं द ू उलट त्या हं दवर
ब हंकार घालतात! गे या वष
ू

हं दसभे
ू च्या ःवामी

दशनानंदजी नामक एका कायकत्यास नाग लोकांच्या काह सभासदांनी नाग लोकांवर स या
िमशनर मंडळाच्या कोसळले या अ र ास न
िश ण दे यासाठ एक वसितगृह ःथापावे,

कर याःतव नाग मुलास

हं दधम
य परं परे चे
ू

हणून आपण होऊन वनंती केली. पण त्याकामी

या आमच्या सनातनी, या आमच्या शंकराचाय , म वाचाय ूभृती सनातन हं दंन
ू ी ि यसाहा य

न दे ता उलट अःपृँयांस दे वनागर िलपी, सांःकृ ता दक पूजापाठ, पौरा णक

लोक इत्याद

िशकवी याच्या या पाखंड योजनेस कसून वरोध केला! नाग लोकांसाठ कोणी शाळा घालीत
नाह , कोणी कथा सांगत नाह , पुराणे सांगत नाह , क तने कर त नाह त - ते हं द ू आहे त,
आपण हं द ू आहोत. असा ममत्वाचा ःपश या सनातनी हं दत
ू कोणाच्याह

दयास ःपशत

नाह ! आज दहाबारा शंकराचाय आपसात भांड यात गक झालेले आहे त. पण त्यांपैक
बहते
ु कांस याची िचंता तर राहोच पण मा हतीदे खील नाह . पण तर ह नाग लोकांसाठ आता
शेकडो शाळा उघड या जात आहे त. त्यांच्यात क तने चालली आहे त. पुराणे चालू आहे त - पण

ती कोणाची?
को या

सनातनी

शंकराचायाची?

हं द ू

महं त

मठपतींची?

न हे ,

न हे !

-

भःती

िमशन यांची! नाग लोकांस अःपृँय समजून जे आ ह केले नाह ते कर यास ूारं भ त्यांनी
केला आहे . नाग भाषेतील अनेक पुःतके त्यांनी रोमन िलपीतच िलहन
ू ती रोमन िलपी नागांस
दली आहे ! हे माऽ सनातन धमाच्या

व

नस याने त्याचा कोणाह सनात यास

वषाद

वाट याचे कारण नाह ! पाि लोक नागनािगणींच्या धमिश णासाठ पा रतो षके, औषधे ूभृती
ूकारे लाखो

पये

यव कर त आले आहे त. आ ण त्यांच्या

ूवचनांनी जे पूव िमशन यांना पाहताच शऽू

ा सततो ोगाने आ ण आकषक

दस यासारखे कपाळाला आ या घालीत तेच

नाग लोक आता झटाझट िमशन याच्या जा यात उ या घेत आहे त. स याच दहा हजारांवर

नागा भःती झाले आहे त! इतकेच न हे तर एकदा एक गो

ःवीकारली क ितचा ूाणांतह

अिभमान न सोड याच्या त्यांच्या जातीूवृ ीनुसार ते भ न धमाचे उत्कट अिभमानी होताहे त
आ ण आता या बाटले यांच्या वलासी जीवनास पाहन
ू त्या बा यांच्याच ूय ाने ते उरलेले

लोकह अिधकच त्वरे ने भ न धमात िशर याचा उत्कट संभव आहे .
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उ या भारतात भांडणतंटे होता होता, कमीत कमी पंधरा वीस तर शंकराचाय, आमच्या
धमाच्या ूचारकांचे पोप महाराज, नांदताहे त. पण नागजातीसारखी एक शूर, ूामा णक,
पुरातन आ ण ःवत:स अत्यंत अिभमानाने आजवर हं द ू मानीत आलेली, लाखो लोकांची जात,

आप या

हं द ू रा ास आमच्याच सैतानी दरामहाने
अंत न, िमशन यांच्या भ ःथानी पडते
ु

आहे , ह र े ं यांचा प

ूबळ कर त आहे , याची त्यापैक

कती शंकराचायाना मा हती तर

च्या कती भागात
आहे ? त्यांच्या कोणाच्या तर मठात िमशनर आ ण मु ला लोक हं दःथान
ु
हं दतील
कोणच्या जातीत काय कारणासाठ धमातराचा ूलय मांड त आहे त, याची आकडे वार
ू
कंवा नुसती न द तर आहे का? एका

ब यातला आपला पाचवा वाटा आपणास िमळावा

हणून, हायकोटापयत लढणा या एखा ा भांडखोर

ुि भाउबंदक ची

इकडे गक आहे त. युरोप, अमे रकेतून इकडे येऊन ःवत:चे लाखो

ुि भांडणे भांड यात

पये पा यासारखे ओतून,

आसामच्या दगम
पाहाडात, उ हाता हात, राऽं दवस, त्या कड या नाग लोकांसह मायामोहाने
ु

माणसाळू न भ न धमात आणणारे कुठे ते भःत ूचारक िमशनर ! आ ण मुसलमान लोक
कंवा भ न लोक यांच्यात हं दधम
ूचाराचे काय क न त्यांस हं द ू क न घे याचा ू
ु

राहोच, परं तु ते ितकडचे लाखो नाग कंवा हे इकडचे सत्पंथी लोक, आ ह
आ हांस ःवीकारा!
नाह !

हं द!ू आ ह

हणून पायाशी लोटांगणे घालीत असता, त्यास लाथाडन
तु ह
ू

तर
हं द!ू

हं दच
ू

हणून त्यास दरू ढकलणारे कुठे हे आमचे हं द ू धमूचारक शंकराचाय, व लभाचाय िन

इतर संत महं त, मठपती!

-

(ौ ानंद द. ९८-१९३१)

***
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३० ह खलाफत हणजे आहे तर काय?
के हा के हा एखाद

य

जवंत असताना ती जतक उप

यापी कंवा उपिवी नसते

िततक ती मे यावर ितचे उठलेले भूत असते हे भुताखेतावर व ास ठे वणा या लोकांचे

हणणे

पुंकळ वेळा काह काह संःथांसह लागू पडते यात शंका नाह . मुसलमानी जगताची काह

काळ अिध ाऽी असलेली जी सावभौम संःथा खलाफत, ितच्या ूकरणाचाह असाच अनुभव
स या येऊ लागला आहे . ती खलाफत संःथा या शतकात

शेवटचा खलीफा झाले या त्यांच्या काजीस

होती त्या तुकरा ाने शेवटचा सुलतान अगद
महायु ानंतर

पदच्युत

के यानंतर

मुःतफा

संःथेचाह अंत क न ितला मूठमाती

यांच्या हातात सवःवी सापडलेली

केमल

पाशाच्या

उभारणीने

त्या

खलाफत

दली. परं तु मुसलमानी जगताच्या आजिमतीस तर

अगद िशरोभागी असले या बलवान, बु मान, कतृत्ववान अशा तुक रा ाने त्या खलाफतीस
आप या रा ात जर नामशेष क न टाकली असली तर ितचे पुन
हं दःथानातील
मुसलमानांनी आरं भला आहे . त्यातह
ु

खलीफा पदाचा उपभोग

वशेष आ

जीवन कर याचा ूय
याची गो

ह

क

त्या

या तुकःथानच्या मुसलमानी रा ाने आज शतकोशतके घेतला त्यांना

ू एखाद
ती संःथा नकोशी होऊन हानीकारक वाटन
गाडन
टाकली असता
ू

हं दःथानातील
ु

या

याद टाळावी तशा ितरःकाराने त्यांनी ती

हं दंच
ू ा त्या संःथेशी लेशमाऽ

हतसंबंध नाह ,

असलाच तर जुना अ हत संबंध माऽ आहे , त्या हं दतीलच
काह जणास ितच्या ूेमाचा पा हा
ू

फुटू लागला.

खलाफत चळवळ

चळवळ चा ूसार कर यासाठ
ल ावधी

पये त्या

हं द ू

हं दःथानात
दहाबारा वषापूव खूप गाजत होती ते हा त्या
ु

हं दूचारक
हं द ू कायवाह आ ण हं द ू पुढार झटत होते आ ण
ू

खलाफतवा यांनी

हं द ू लोकांच्या

खशात ओतले. इतकेच न हे तर ूत्य

ऑ फसच्या

ू
खशातून काढन

खलाफत

मुःतफा कमालने खिलफास पदच्युत

ू घेऊन ती खलाफत संःथा आमूलाम बंद
क न त्याची सुलतानिगर आ ण खिलफािगर काढन
केली, ते हा त्या खिलफास खिलफा

आमंऽणह

काह

हं द ू पुढा यांनी

ाच पदवीने

दले! आ ण त्या काय

ममतेने सहकाय केले! पण खिलफास आ ण
कर याची खटपट करणे
नाह , शु

हं दःथानात
राहावयास ये याचे ूेमळ
ु

खलाफतीस

हं दःथानात
ु

हणजे काय याची थोड चचा कर याची दे खील बु

हं दंन
ू ी ःथापन
कोणास झाली

कोणास रा हली नाह . हं दःथानातील
हं दनी
शंकराचाय पीठ बंद केले असता ते
ु
ू

पुन: ःथाप यासाठ तुकःथानच्या मुसलमानांनी जर लाखो◌े
क न यु

मुसलमानांशी मुसलमानांइत याच

पयांची वगणी जमवून चळवळ

पुकारले असते आ ण त्यानेह काह भागत नाह असे पाहन
ू

पीठाव न
हं दनी
ू

ू
काढन
टाकले या शंकराचायानी आप या पुजेच्या बाणासह आ ण दे वदे वतांच्या मूत सह
तुकःथानात येऊन मठ बांधून राहावे

हणून आमंऽण

दले असते तर

दे खील इतके

आ यकारक झाले नसते. कारण शंकराचाय जाणून बुजून एक साधू, तुकःथानात हं दचा
ू असा
ूबळ समाजह नाह क

खिलफा

याला उभा न ते तुक स ेस तुकःथानातच पायबंद घालू शकते! पण

हणजे साधू न हे ,

हं दःथानात
आगमन
ु

अंत:ःथ हे तू

खलाफत

हावे, संःथापन

हणजे सुलतानी आहे , राजस ा आहे आ ण ितचे
हावे असे इच्छ णा या को यवधी हं द मुसलमानांचा

हं दःथानात
च असा इःलामी कि ःथाप याचा क
ु

त्यायोगे

हं द ू संघटनाचे

ग यात आणखी एक भयंकर ध ड अडकवीली जावी हा आहे ; याची उघडपणे मनमोकळ
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चचादे खील कर याचे हं दरा
ु ास अवँय वाटले नाह . हं द ू संघटनाचे त व

आ ण दरदश
असे
ू

दोनचार पुढार आ ण पऽे सोडली तर आ ण त्यांनी ूथमपासूनच या भाब या मूखपणाचा जो
तीो िनषेध केला तो अपवा दला तर

हं द ू जनतेने आ ण

हं द ू पुढा यांनी असा या ू ाचा

वचार केला नाह . आपण करतो काय आ ण त्याचे प रणाम काय होतील, हे त्यास समजलेच
नाह .
पण मुसलमान पुढा यांस माऽ ते समजले होते. एका बु पुरःसर आखले या धोरणाने ते
या ूकरणाचा पच्छा पुरवीत आले आहे त. खिलफा पदच्युत झाला, ते पदह पदच्युत झाले
तर त्यांनी खलाफत का यालये चालूच ठे वली, खलाफत आंदोलन जवंतच ठे वले. आता तर
िनजामच्या मुलाचा वगत िन पदच्युत खिलफा क येशी ववाह क न आ ण त्या खिलफास
िनजाम भोपाळ ूभृती मुसलमानी संःथािनकांनी आजवर हं दूजे
ू च्या पैशातून जे लाखो

पये

चोरले ते पुढेह त्या चळवळ ूीत्यथ तसेच चोर त राह याचे ठरवून तुकःथानात पडले या
ु
कबर बांध याचा
खलाफत संःथेच्या ूेमास हं दःथानात
आणून त्यावर है िाबादे स एक टमदार
ु

चंग बांधला आहे . मुसलमानी कबरे च्या प रपाठाूमाणे
जाणार

ह

कबर

हं दःथानात
ु

खलाफतीची बांधली

हं दंच्ू या ूगतीची िमरवणूक राजमागाव न वाजत गाजत जाऊ दे यास

लवकरच अडथळा के यावाचून राहणार नाह . िनजामापासून तो शौकतअ लीपयत शेकडो
मुसलमान धुर ण आज या काय

यम झालेले असता

ग य नाह . Ôवेडे आहे त झाले हे मौलानाÕ असे
िनदान दहावीस वष तर

या

हं दंन
ू ा माऽ त्याचे अजूनह काह च

हणून यापुढे भागणार नाह . आता या पुढे

खलाफतीच्या आफतीचा काटा

राहणार आहे याची त्यास अजूनह जाणीव नाह .

हं द ू संघटनाचे मम

हं दंच्
ू या या उदासीनतेचे आत्मघातक ढसराईचे एक कारण असे आहे क

आहे तर काय

ाचे हं दःथानात
अजून कोणास फारसे
ु

हं द ू सोडले तर बाक

उरले या

खलाफत

बोचत
हणजे

ानच नाह . पंजाबातील उदिश
ू

हं द ू जनतेस मुसलमानांच्या

परं परे चे, धमसमजुतीचे ःव न मा हत नसते. वाःत वक

त

हं दःथानाबाहे
र ल इितहासाचे,
ू

ाची फारशी आवँयकता नाह .

नसावयास पा हजे होती. पण हं द ू मुसलमानात गे या खलाफत चळवळ पासून परत इःलामी

वारे जोराने खेळू लाग यामुळे

ा इितहासाचा, अ खल इःलामी संःथाचां आ ण आकां ाचा

थोडाफार प रचय क न घेत यावाचून आता गत्यंतरच उरलेले नाह . जर आमच्या
पऽकारास, पुढा यास आ ण जनतेस खलाफत

हणजे काय याचे ऐितहािसक आ ण पारं प रक

ान असते तर मागच्या खलाफत चळवळ चे वेळ

हं दंन
ू ी हं दचे
ू च लाखो

मुसलमानी धमवेडास आपण होऊन हं दःथानात
पसर वले, पस
ु
िनदान

हं द ू

ा वषयी जे धोरण धरणे ते बु पूवक आ ण यु

पये खचून त्या

दले तसे सहसा झाले नसते.

संगत असेच ठर वले गेले असते.

हु लड सरशी हरळली
शेळ िन लागली लांड यापाठ असे झाले नसते. याःतव यापुढे तर
ु

या

अथ या खलाफत चळवळ चा हं दःथानात
आणखी काह वष तर उपसग टळत नाह असे
ु
दसू लागले आहे त्या अथ

इितहासाचा,

ःव पाचा

िन

हं दतील
पऽकारांनी, पुढा यांनी आ ण हं द ू जनतेने या संःथेच्या
ू
ितचे

पुन

जीवन

आकां ांचा बराचसा प रचय क न घेतलाच पा हजे.

क

पाहाणा या

मुसलमानी

पुढा यांच्या

हणजे ितच्या योगे हदं च
ू े काय हता हत

होणारे आहे , अ हतकारक अशा ितच्या प रणामास कसे त ड दे ता येणार आहे आ ण ितच्या
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श

ची वा श यतेची मयादा िन जोम कती हे मापता येऊन त्याूमाणे त्या ूकरणी हं दंन
ू ी

संघटन ं या काय धोरण ठे वले पा हजे हे ठर वता येणारे आहे .
खलाफतीचे

पुन

जीवन

कर याच्या

हं द

मुसलमानंच्या

खटपट चे

अंतःथ

हे तू

हं दःथानातील
मुसलमानी समाजाचे धािमक हं द लोकात संघ टत आ ण ूबळ ूचार करणे
ु

हाच केवळ नसून ूःतुतच्या राजकरणात ह एक मह वाची उलाढाल घडवून आणणे हे ह आहे .
परं तु

खलाफतीच्या

वषयाची

राजक य गुंतागुंत आ हास बाजूस सारणे

वषयबंद च्या अट मुळे, भाग आहे . येव यासाठ

ूचिलत राजकारणात

आमच्यावर ल

खलापतीशी येणारा

सबंध सोडन
ू दे ऊन ितच्या केवळ ऐितहािसक, धािमक आ ण सं◌ाःकृ ितक बाजूचाच काय तो
वचार आ ह या लेखमालेत क

इ च्छतो. खिलफा

हणजे नुसता शंकराचाय

न हे . मुसलमानांचा खिलफा हे श द ऐकताच साम यत:

हं द ू वाचकास

कंवा पोप

हं दंच्
ू या शंकराचाय

पीठाची, भ नांच्या पोपची उपमा सुचून खिलफा हा मुसलमानी धमपीठाचा तो पोप कंवा
शंकराचाय होय अशी समजूत होते. परं तु ह समजूतच ॅामक अस याने खलाफत ूकरणी
मोठमो या

हं द ू पुढा यांनी आ ण

हं द ू जनतेने आजवर चाल वलेले धोरण चुकत आले.

भ नांचा पोप हा केवळ त्यांचा धमािधर क होय. त्यास राजश

नसते. इतकेच न हे तर

तो राजा होऊच शकत नाह . तो सं यःतच असावा लागतो. त्याने ल न करता कामा नये,
त्याचा औरस पुऽ त्याचा वारस नसणार. त्याने श
तेवढा अिधकार

राजदं डाचा न हे , त्याची स ा केवळ नैितक केवळ धािमक. युरोपातील

मोठमोठे बला य राजे त्यास एकाएक
दं डश

मुळे न हे . कारण येशू

रा याची गो

धरणे अनुिचत असणार. जो धमदं डाचा

चळवळ कापत पण ते त्याच्या शापश

भःतच मुळ

मुळे -

कोणी रा यसंःथापक न हता. ÔÔमी ऐ हक

बोलत नाह . तर ‘My kingdom is heaven’

हणून येशू भःत ःप च

हणाले.

अथात त्यांचा उ रािधकार जो पोप तोह त्या ःवगातील धमस ेचा तेवढा अिधकार ! ऐ हक
राजस ेचा न हे . तीच

ःथती

हं दंच्ू या आचायपीठाची होय. भगवान बु धांच्या मागे त्यांचे

वसन त्यांनी महाकाँयपास दले िन त्यास बु ाचा उ रािधकार
बु धम यावर ल त्याची स ा अगद
उ रािधकार अशी कोणीह एक

य

हणजे कतुमकतुमपे ादे खील

नाममाऽ असे. कारण वाःत वकपणे बु ांचा खरा
नसून तो ÔसंघÕ होय अशी

यवःथा ःवत: बु दे वांनीच

लावून दली होती. आ ण त्यामुळे बु संघ हाच बु धम यांचा खरा पोप वा पीठा य
परं तु त्या संघाचे हातीदे खील केवळ धमदं डच होता राजदं ड न हे . परं तु

असे.

खलाफतच्या

त वाूमाणे खिलफा हा धमदं डाचाच न हे तर राजदं डाचाह अूितःपध , अूितम आ ण अन य

अिधकार असला पा हजे, इःलामी जगताचा तो केवळ धमा य च न हे तर सेना य

आण

राजा य ह

कोणा

असणार.

ते हा

हं दःथानात
ु

खिलफास

बोलावणे

शंकराचायासार या एखा ा महासं याशास बोलावून एखा ा

हणजे

आप या

वःतृत िन पिवी मठात त्याची

ःथापना करावयाची अशी काह शी जी साधीभोळ क पना आमच्या हं द ू जनतेच्या डो यासमोर

उभी राहते ती मूलत:च चूक ची आहे . खिलफा कोणी केवळ माळ जपणारा स यःत पोप वा
शंकराचाय नसून इःलामी सै याचा अमभागी ख ग उपसून लढणारा सेनापती आ ण उ या

जगावर सॆाटपदाचा अिधकार सांगणारा
आप या इकडे खिलफाच्या

व जगीषु नेता होय! िनदान असलाच पा हजे!!

ा धमस ेच्या आ ण राजस ेच्या अिधपित वाची दहेु र

स ा

सांगणारे जर कोणचे एखादे धमपीठ असेल तर ते िशखांच्या दहा या गु चेच होय. गु
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हरगो वंदिसंह आ ण त्याचा महापराबमी वंशज गु

गो वंद िसंह िशखांचा तो दहावा गु .

त्यांनी िशखांच्या धमा य त्वासहच त्याचे रा या य त्वह आप या हातात क ित केले होते.
गु

गो वंद आप या कट स दोन ख ग बांधीत. एक योगाचा एक भोगाचा. एक धमाचा एक

रा याचा. ते शीख रा ाचे शंकराचायह होते आ ण सरसेनापतीह होते. मुसलमानी खिलफाम ये

मुसलमानी जगतावर ल ह दहेु र स ा एक कृ त झालेली असे. या ूकरणी िशखांच्या दशम
गु त आ ण मुसलमानी खिलफात भेद असा हाच होता क िशखांच्या आ गु पासून ह दहेु र

स ा गु पीठांत एकऽ न हती. कारण गु

नानक हे एक साधू तेवढे असत. परं तु मुसलमानी

धमछळापासून शीख पंथाचे र ण कर याची कामिगर अंगावर अस यामुळे त्यांच्या गु सह
तलवार उपसणे भाग पडले आ ण शीख रा ाच्या राजक य संघटनेच्याह अ य त्वाची धुरा
आप या

खां ावर

यावी

लागली.

परं तु

मुसलमानी

खिलफात

उगमापासूनच सहजगत्या एक ऽत झाले या होत्या कारण क

ा

दोनह

स ा

मूळ

त्याचा मूळ धमसंःथापकच

त्यांचा मूळ रा यसंःथापकच होता, महं मद पैगंबर!

३०.१ िशया धमशा ी
हणतात क महं मदापासून धमःफूत ची द य परं परा अ लीच्या घरा यात आलेली आहे .
महं मदाला मुलगा नस याने अ लीलाच त्याने◌े पुऽ मान याने वा

ा मानले या पुऽासच

आपली मुलगी फाितमा ह ह ं द याने अ ली िन त्याचे वंशज महं मदाच्या द य ःफूत चे अंश
हणूनच धमाचायत्वाचे औरस अिधकार

हटले पा हजेत. लोकांनी खिलफा िनवडावा हे त वच

त्यास मुळ मा य नाह . जमात (लोक) हे खिलफास कसे ओळखतील? खिलफास जी ई र
श

आहे ती ई रच दे ऊ शकतो. ती त्याने महं मदास दली ती बीजानुपरं परे ने अ लीचे वंशात

ःथर झाली. ती ई र िन ज मिस
दसरे
असे क त्या श
ु
असतो. ितसर गो

फातम

श

आहे . ती लोकांचे इच्छािनच्छे वर अवलंबून नाह .

च्या वाःत याने इमाम हा सहजच स गुणी िन ज मत: िनंपाप

क त्यांचा शेवटचा इमाम-जे मूल या वंशाचे असता ना त झाले- तो

हणजे सत ् जवंत अस याने ते शेकडो वष झाली असताह िन आणखी शेकडो वष

गेली तर पु हा परत येणार हे िन

तच अस याने धमशा ानुसार दसरा
इमाम वा खलीफा
ु

िनवडणेच श य नाह हे िशया लोकांतील मु य त व झाले, पण या वषयावर,

३०.२ सुनी धमशा ी
हणतात क खिलफा महं मदाचे वंशातीलच असावा हे त वच मुळ चुक चे आहे . तथापी
इतके माऽ खरे क तो महं मदाचे जातीतील

हणजे कोरे श जातीतील माऽ असला पा हजे!!

कोरे श वगाबाहे र खिलफा उत्प न होणे श य नाह . त्या कोरे श जातीलाच ई राने पैगंबर
धाडन
ू प वऽ केलेली आहे . एतदथ जो मनुंय कोरे श जातीतील आहे , ःवतंऽ आहे , शु वर आहे

िन मुसलमानी रा य हाक याची
िनयु

यास श

आहे असा कोणताह मनुंय खिलफाच्या पदावर

करता येईल. परं तु या इमाम पीठावर एकदा कोणा खिलफाची नेमणूक झाली

मग माऽ त्याच्या अंगात कती दगु
ु ण िशरले कंवा तो कतीह छळ क

हणजे

लागला तर त्यास

इमामपीठाव न पदच्युत करता येत नाह . इतकेच न हे तर तशा पापी द ु यसनी परं तु तो
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कोरे श माऽ असला पा हजे त्या पीठाच्या धमाचायत्वाखाली केले या िन त्याने चाल वले या
सावजिनक ूाथना परमे रास पोचतात िन त्यास यथाशा

मा यह होतात.

िशया व सुनी यांतील िन बहते
ु क धमशा ाची खिलफा कोण असावा या वषयावरची ह

मते इतक

परःपर

व

आहे त क

ा दोघांचा िमळू न एक इमाम वा खिलफा होणे

असंभवनीय आहे . ते जर बहश
ु : एक मिशद त ूाथनाह क

शकत नाह त तर ते एकमताने

एक खिलफा वा इमाम िनवडतील िन त्याचे अ य त्व मा य कर त राहतील हे अश य आहे .
पुढे जाताजाता येथे हे ह सांगणे अवँय आहे क मुसलमान धमाची मा हती नसले या
एखा ा भो या हं दस
ू एखादा मौलवी जे हा जाितभेदाचे

यंग दाखवून

हणतो क आमच्यात

जाितभेद मुळ च नाह , आ ह सव मनुंय समान मानतो िन गुणकमाूमाणे त्याची संभावना
करतो ते हा तो िशया अस यास त्यास वचारावे क हजरत अंधेखान! तर मग अ लीच्या

वंशाबाहे रच्या मनुंयास आपण इमाम का बरे मानीत नाह िन सुनी खािलफा का बरे असावा?
कंवा ूाथना अरबी भाषेतच का बरे चाल वली जावी? परमे रह काय कोरे श जातीचा कोणी

अरब आहे क काय? क त्यास आप या जाती वना इतरांचे हाती अिधकार दे णे आवडत नाह ?
मुसलमानी पंथातील दोन मु य पंथांची खिलफाच्या

वषयावर एकवा यता होणे

कती

कठ ण आहे हे वर दाख वलेच आहे . परं तु त्यांच्यातील इतर पोटभेदाकडे पा हले असता हा ू
त्याहनह
कठ णतर आहे हे उघड होईल. कारण हे पंथ बहाई पंथी इतर
ू

मुसलमानास मुसलमानच

हण यास िस

नाह त. मग इमामाची गो

कत्येक उपपंथी

दरू. त्याचूमाणे बाबी

पंथ-िन महं मदानंतर अ य पैगंबर िन ई रांश उत्प न झाले वा होतील हे तर

यास मा य

आहे िन त्याूमाणे झाले या अ य पैगंबरास महं मदाूमाणेच जे मानतात ते एका खिलफाचे
छऽाखाली येऊ शकणार नाह त. कारण क

त्यास अ य मुसलमान मुसलमानच समजत

नाह त. महं मदाचे क टे अनुयायी बोडो िशया िन सुनी महं मदानंतर अ य पैगंबर आला होता
कंवा येऊ शकतो हे वा यूयोग ऐकणेह पाप समजतात. ते हा ते बहाई इत्याद लोकांसह
ूाथना कशी क

शकणार? ते उभयता एका खिलफाचे आचायपदाखाली नांदणे

हणजे हं द

मुसलमानह एकाच शंकराचाय धमाचायत्वाखाली एक होणे होय. त्या वर हत बाबी इत्याद

पंथाचे आचायपद महं मदाच्या मागून आले या त्यांच्या विश
त्यांचाह

िस ांत आहोच. धमशा ाच्या

पैगंबराच्या वंशातच असावे हा

ीने सव मुसलमानांचा एकच खिलफा होणे हे

याूमाणे जवळ जवळ अश य असून त्यातह पंथभेदात रा भेदाची भर घातली तर हा ू
कधीह

न सुटणाराच होणार आहे . आ ह

वाचकांच्या

दले या ऽोटक इितहासाव न हे आमच्या

हं द ू

यानात आलेच आलेच असेल क मागे ूत्येक रा ाचीच न हे तर ूत्येक जातीची-

कुळाची दे खील ूवृ ी खलाफत आपले हाती ठे व याची होती. इ ज म ये इ ज शयन, तुकात
तुक, ःपेनात ः यािनश ओिमयाड याूमाणे

या त्या मुसलमान दे शात तटःथ मुसलमानच

खिलफा असावा कंवा िनदान खिलफा तेथे त्यांच्याच हातात आणून ठे वावा असे रा यलोभाने
नेहमीच वाटत होते िन वाटत राहणार.
सव जगातील मुलसमानांची प रषद भरवून आ ह एक खिलफा िनवडणार ह केवळ एक

इच्छा असू शकली तर तशी श यता मुळ च
आहे त. पण

दसत नाह हे मुसलमान धमशा ी जाणून

विचत हं दंच्ू या मनावर आप या मुसलमानी ऐ याचे एक आ यताखोर दडपण
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टाक याक रता ती एक थाप मार यात येत असावी. याहन
ू त्यात आ हास काह च त य दसत
नाह . असंभवनीय होऊन सव मुसलमानांनी एखादा खिलफा िनवडला तर दोन दवसात पु हा

-

३०.३ ीाता यथापूवमक पयत
या

यायाने एकाच एकवीस खिलफा हो यास मुळ च वलंब लागणार नाह . आता सव

मुसलमानांचा नसला तर िनदान सव सुनी लोकांचा एक खिलफा वा इमाम होणे हे त वत:

जर संभवनीय आहे तर आजच्या प र ःथतीत तेह जवळ जवळ संभवनीय नाह . कारण जसे
त वास भीक न घालता आजपयत रा यलोभ वंशॅ तेची घमड इत्याद

वकारांनी सुनी

लोकांस कधीह एकऽ होऊ दले नाह तसेच यापुढेह त्यांचे एकाच खिलफाचे स ेखाली एकऽ
होणे अश य आहे . खिलफा हा केवळ िनंब य धमाचाय वा शांितरःतु पु रःतु
कोणी पोप असता तर गो
जगताचा

ःवामी

िन

िनराळ

रा मु य

मुसलमानातील कोणतेह

जवंत रा

नाममाऽह जाऊ दे यास िस
त्यांना नाह

होय.

हणणारा

होती. पण खिलफा धमाचाय न हे तर मुसलमानी
िनदान

असला

दस
ु या रा ाच्या

होणार नाह .

ःवत:चे घर वा दार. कोणचेह

पा हजे

अशी

समज

पु षाचे हाती आपले ःवािमत्व

हं दःथानाचे
मुसलमानांची गो
ू
दार

अस याने

िनराळ आहे .

तुकडे मोड यास त्यांनी काह

अपमान

वाट याचे कारण नाह . उलट हं दःथानातील
हं दंच
ु
ू ी जोपयत अिधक सं या आहे तोपयत ते

वाटे ल त्या बाहे रच्या मुसलमानी रा ाशी बादरायण संबंध जोडन
ू , यापुढे मुसलमानी ऐ याची,
ू , त्याच्या सहा याने आप या प ाचे
यानइःलािमझमची, वा खलाफतच्या ूेमाची लाळ घोटन

साम य वाढ व याचे मनाचे मांडे खात राहणारच. पण तुकःथानने त्यांचा जो अ य
इमाम वा खिलफा िनयु

तोच

कालावधीत राहणार हे ठर व याने िन हा ठराव त्या रा ाच्या

नवजीवनास, साम यास, िन ूगतीशीलतेस साजेसा िन सहा यकच अस याने तुक लोक
बाहे रच्या कोणत्याह

रा ाच्या अिधपतीस आपला राजक य अिधकार

तर राहोच धािमक

अिधपती तर समजतील हे अश य आहे . उ ा वाटे त ितत या मौलवींनी वा मु लांनी स ा
क न फार तर काय पण इथ या जमायत उलउलेमा या संःथेने कळकळ च्या अौूत
ं ःनान
क न कुराणाच्या आयताची जपमाळ क न िन केमाल पाशाच्या पायावर अ रश: डोके ठे वून
जर त्यास वन वले क आ ह भरवले या अ खल मुसलमानांच्या सभेत कोणा एकास खिलफा

िनवडले आहे तर आता तु ह त्याचे अं कतपण मा य क न त्याचे पुढे गुडघे टे का, तर त्या
वनंतीस केमाल पाशा काय उ र दे तील हे सांगावयास पा हजे असे नाह . ÔÔूत्य

परमे र

आला तर त्याला आ ह हा अिधकार दे णार नाह !ÕÕ परवाच तुक पालमटम ये हे उ र जेथे
ःवत:च तुक अ य ास तुकानी

दले आहे , ितथे

बचा या महं मद अ लीसार या अःवतंऽ

गुलामिगर त रखडत असणा या

हं दःथान
च्या मुसलमानास तो
ु

कती जर

आबोश कर त

राह ल क मी Ôूथम मुसलमान िन मग हं द आहे Õ तर कोण भीक घालणार! तीच ःथती
इ ज ची, अरबांची, इराणची मोरो कोची! इराण िन मोरो काचा सुलतान हे तर कधीच
तुकःथानचे खिलफास मानीत नसून त्यांचे खिलफा जसेचे तसेच पदािध त आहे त. महं मदाचे
मृत्यूपासून आजपयत

या अरबांनी खलाफत आपले हाती ठे व यासाठ एकसारखे बंडे, लढाया,
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क ली, खून यांनी गद उसळवून दली आहे ती आज क जे हा त्यांच्याच धािमक ऐ यतेचे
ःथली रा ीय ऐ यतेची क पना उ त झालेली आहे ते हा को या वदे शी द ु ढाचा यास आपण

होऊन आपले रा ा य त्व कंवा धमा य त्व अ पतील अशी आशा करणे मूखपणाचे आहे .
ते हा

सव

सुनी

मुसलमानांचाह

एकच

खिलफा

होणे

हे ह

खिलफाच्या

आजपयतच्या

या येूमाणे पुंकळच कठ ण आहे . केवळ अ खल मुसलमानांच्या प रषदा भरवून एक
त होणे िन त्याची आ ा पाळली जाणे हे ह िततकेच अश य आहे क

खिलफा िन

जतके

लीग ऑफ नेश सच्या हक
ु ु माूमाणे सव जगातील पालमटांनी आपली मान तुकवीणे हे
असंभवनीय आहे .

मागेदेखील बहधा
एक खिलफा असा झालाच नाह . िन जे हा जे हा ब याच मो या
ु

भागावर जर

एकछऽी

खलाफत झालेली

उलेमांच्या ठरावांच्या कागदाची पुरचुंड

दसली तर

ते हा त्या छऽाचा दं ड हा कोणा

नसून तो रणांगणांत ूबळतर ठरले या पोलादाची

तीआण तलवार होती.
सारांश जोवर

खलाफत अिधकार आपले हाती क ित कर यासाठ वा िनयु

खिलफाची स ा सवऽ मानली जावी
कर यास िस

नाह

- तोपयत

केले या

हणून मुसलमान लोक पूव ूमाणे आज रणसंमाम

खलाफतीच्या ग पा

हं दःथानातील
भाब या िन अ ानी
ु

मुसलमानात िन गयाळ हं दत
ू कतीह मार या गे या तर सव मुसलमानांचा अन य साधारण

िन एकछऽी खिलफा वा इमाम होणे संभवनीय दसत नाह . जे संभवनीय दसते ते इतकेच

क ूत्येक मुसलमानी रा
अिधकार दे तील.

आपआप या जातीतील िन रा ातील रा या य ासच खिलफाचे

पण सुनी लोकांत केवळ धािमक एकािधपत्यह ःथा पत होणे फारसे संभवनीय नाह . जे
काह

संभवनीय

दसते आहे ते इतकेच क

आपापले रा या य
िभ न धमगु

िनरिनरा या मुसलमानी रा ातील सुनी लोक

खिलफा करतील. िशया िन त दतर मुलसमानी अनेक पंथांचे िभ न

िन सुनी लोकांत रा विभ नतेनुसार दहापाच खिलफा अशी बहते
ु क पूव ूमाणेच

बाचाबाची मुसलमानांत चालू रहाणार हे उघड आहे .
न हे तर त्याहन
ु
ू दगणी

आता या बाचाबाचीत हं दःथानातील
मुसलमानांचा कायबम कसा ठर याचा संभव आहे
ु

वा त्यांना अिभूेत असणा या कायबमास
ूथमत: हे सांगून टाकले पा हजे क

कतपत यश िमळ यास संभव आहे हे पाहू.

याला सुनीचा खिलफा कोण असावा या वषयावर ल

मूलत्वाची ओळख आहे तो मनुंय सुनी मुसलमान खिलफास हं दःथानात
स या आणतील
ु
कंवा हं दःथानातील
कोणा मुसलमानास खिलफा करतील असे
ु

हणणे कती ॅामक आहे हे

ते हाच ओळखून टाकतील, सुनी लोकांचे ूथम त वच खिलफा ःवतंऽ असला पा हजे, हे
अस याने

हं द

सुनी मुसलमान आपण होऊन गुलामिगर च्या बे या आप या खिलफास

हं दःथा◌ानातील
नाग रक बनवून त्याचे पायात ठोकतील तर त्यांच्या बु ची ूसंशा करावी
ू

तेवढ थोड च होणार आहे ! खिलफा हा ःवतंऽ असून त्यास मुसलमानी राजस ा चाल व याची
पाऽता पा हजे

ा त वांतून तदनुगामी हे ह त व िनंप न होते क स ा चाल व याची पाऽता

दाख व यास त्याला ूथम राजक य स ा पा हजे आहे ! ती हं दःथानातील
परतंऽ मुसलमानात
ु

नस याने त्यांच्यातील कोणीह खिलफा होऊ शकणार नाह . केवळ काह सुनी पोटभेदाच्या
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हण याूमाणे केवळ धमाचायपदाची नैितक स ा खिलफा हो यास पुरे असे समजले असताह

हं द मुसलमानांस ह नैितक स ादे खील तुक, पठाण, अरब इत्याद कड या जाती चालू दे णार
नाह त हे उघड आहे . हं द मुसलमानांनी त्यांच्या असहा य ःथतीत पठाण, तुकाच्या ग यात
िमठ मार यासाठ हात कतीह लांब केले तर ते आ यतेने िन साम याने ताठ असणा या
तुका दकांच्या ग यापयत पोचणे श य नाह . आज दोन-तीन वष हं द ू मुसलमानांच्या लाखो
पयांचा धूप जाळू न अखेर तुकानी त्यांच्या त्या सहा यांची िन कळकळ ची काय शोभा केली

िन Ôबोलघेव याÕ

हं द मुसलमानांस वेळेवर एका श दानेह कसे

वचारले नाह हे

वौुतच

आहे . ते हा हं द मुसलमानांतील एखा ा पु षास ते खिलफा नुसत्या धमाचायपदापुरतादे खील
कधी तर मानतील असे समजणे हे मूखपणाचे आहे .
या सव गो ींचा

वचार करता

हं द

मुसलमानां वषयी इतके िन

त सांगता येते क

ूःतुतच्या परतंऽ ःथतीत बाहे र ल कोणा नामधार खिलफास आत आणवून ठे व याने कंवा
आतील कोणा

हं द

मुसलमानास नामधार

खिलफा िनवडन
ू

द याने त्यांच्या Ôइःलामी

गौरवाच्याÕ िन भावी साम याच्या आकां ा कधीह पूण होणार नाह त ह गो
खूप जाणून आहे त. जे हा एखादा हं द ू त्यास डो यात आसवे आणून

शोचनीय गो

आहे ! खिलफास तुकःथानातून हाकून

हं दःथानात
आप या घर आणवून ठे वू
ु

हासून

हं द मुसलमान

हणतो, Ôअरे रे! काय

दलेना! बरे तर त्यास आपण आता

हणजे तर झाले ना?Õ ते हा ते त डात या त डात

हणत असतील Ôवारे वा! एका पायाने लंगडा झाले यास दो ह पायांनी लुळा झालेला

आपले खां ावर वाहन
ू ने यास िस

होतो!Õ गाद व न गडगडत भुईवर पडले यास िचतेवर

ू पु हा िनजव याचा हा ूेमपूवक आमह कर याइतके मुसलमान अजून वेडे झाले नाह त!
चढन

सारांश हं द मुसलमानांचा सव िमळू न एक खिलफा वा इमाम होणे हे पांिथक परं परे ने
अश य आहे . केवळ हं द सुनी मुसलमान घेतले तर तेह बाहे न कोणी िनंब य िन िनबळ
कंवा त्याच्या त्या परतंऽावःथेत आतीलह

खिलफास आत आणणार नाह त

कोणास

ःवत:पुरतादे खील खिलफा िनवडणार नाह त. कारण खिलफास स ा हवी िन ती ःवतंऽ स ा

हवी. या दो ह गो ींचा हं दःथानातील
मुसलमानापाशी पूण अभाव आहे . िन
ु

हणूनच ितस या

एका मागाने जा याची हं द मुसलमान राऽं दवस खटपट कर त आहे . तोच माग हं द सुनी
मुसलमानांचे पुढार आज तीन-चार वष गु पणे िन उघडपणे आबिमत आहे त िन तोच माग
हं द ू लो◌ेकांस जतका शीय िन जतका ःप पणे दसू लागेल िततके त्यास भावी संकटास

त ड दे याचे साम य संपादन करता येईल.
फिलत प रणाम

हणजे हाच होय क

बाहे र ल कोणा तर

खलाफतीच्या आजपयतच्या सव चळवळ चा

हं दःथानातील
िनदान सुनी मुसलमानांनी हं दःथान
चे
ु
ु

त्यातले त्यात ूबळ िन स ाधीश असणा या मुसलमानी रा ा य ास

आपला खिलफा मानावे िन त्याचे सहा याने आज नाह
मुसलमानी रा य ःथापन कर याचा ूय

उ ा पण

ह
हं दःथानात
ु

ःवतंऽ

करावा असे आज तीन वष त्यांच्यातील पुढा यांचे

बेत चाललेले आहे त. आज तीन वषापयत हं दच्या
डो यावर अंधतेची झापड पड याने त्यांचे हे
ू
बेत ःप पणे उद ू पऽातून व सरकार खट यातून उघडक स येत असताह
दले नाह . सुिश

त काय, अिश

त काय,

हं दंन
ू ी ितकडे ल

खलाफतीच्या चळवळ ने जागृत झालेला सव

मुसलमानी समाज आत या आत मनोरा य कर त बसलेला आहे . त्यातह

समम सावरकर वा मय - खंड ६
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त डास पाने पुस याने िन बाहे रचा असा स ाधीश िन त्यातलेत्यात ूबळ मुसलमानी रा ा य

अफगा णःथाना वना दसरा
कोणी हं द मुसलमानांना अिधक सा न य असा उरला नस याने
ु

अफगा णःथानचे अमीरासच आपला खिलफा कर याचा बेत आज नाह उ ा प रप व होईल
असा रं ग

दसत आहे . हा ूय

आज तीन वष चाललेला आहे , हे

अफगा णःथानातील मागच्या अिमरास ठार मा न जे हा ह

वौुतच आहे .

नवी रा यबांती झाली िन

ूःतुतचा अमीर गाद वर आला ते हा ती रा यबांतीह अफगा णःथानच्या या गु

आकां ेचीच

ःवार कर यासाठ अफगाणी
उडालेली एक ठणगी होती. ते हा पासून आजपयत हं दःथानावर
ु

ठाणबंद घोडे थयथयाट कर त आहे त. अफगाणी पऽे उघड उघड या चढाईची चचा करतात.
जमन यु

चालू असताना अफगा णःथानच्या अमीरांशी संगनमत क न त्यास हं दःथान
चे
ु

िसंहासनावर बस व यासाठ येथील मुसलमानांचे सहा य दे यात येईल अशी अिभवचने िन पऽे

ने या-आण याचे कायासाठ काह मुसलमान पकडले गेले होते िन त्यांनी ह गो
केली होती.
सैबे रयाचे

मा यह

या वेळेला हं दःथानात
खलाफत चळवळ खूप गाजत होती त्याच वेळेस ितकडे
ु

कना यावर

हं दःथानावर
मोहजर न होऊन िनघून गेले या अनेक मुसलमानांस
ु

सैिनक िश ण दे यात येत होते. त्या वर हत त्याच वेळेला काह मुसलमानी धमशा ी सभा
भरवून अफगा णःथानचे अमीरास खिलफा करावे क काय या वषयाची चचा क न तदनुकूल
लोकमतह स ज क

लागले होते. इकडे

हं दःथानात
ÔÔमुसलमानी धमाचे गौरवासाठ ÕÕ जर
ु

एखा ा इःलामी रा ाने हं दःथानावर
ःवार केली तर आपण ितचा ूितकार करणार नाह ु
तसा ूितकार करणे हे मुसलमानी धमा व

आहे ! - असे खलाफतीचे पुढार ठासून सांगत

होते. त्या ूमाणे उपदे श दे त होते. आजची तीच
दाख व याूमाणे खलाफतीचा ू

ःथती आहे . न हे आता आ ह

अगद िनकड स आ या कारणाने अिमराच्या

गोळा होऊन त्यासच आपला खिलफा करावा याहन
ू

हं द

वर

वजाभोवती

मुसलमानांस त्यांच्या

भयंकर

मागच उरला नाह . नुकतेच शौकत अलीने अ य पदाव न
मह वाकां ा पूण कर याचा दसरा
ु
खलाफत प रषदे त सांिगतले क अफग णःथानाची िन हं दःथान
सरकारची लढाई जुंप यास
ु

मुसलमानांस सत्यामह करणे भाग पडे ल. ते इं मजास सहा य दे णार नाह त. तसे साहा य
समजतील. याहन
ू ःप पणे सांिगत या वना जर त्यांचे हे तू

करणे हे ते आप या धमा व

हं द जनतेस कळणार नाह त तर त्यांच्या बु ॅंशांची क व करावी तेवढ थोड च आहे .
आता तर
हं द

हं दंन
ू ी हे िन

मुसलमानांत

त िन ःप पणे ओळखून ठे वावे क सुिश

हं दःथान
वर
ु

कोणतीह

सहानुभूती वाट या वना राहणार नाह . झोपड
उतरलाÕ

इःलामी

ःवार

झा यास

ती वषयी

झोपड पयत Ôमुसलमानी अमीर

ा एकाच वा याने या अ ानी िन धमवे या समाजातील सु

आकां ा भडकून उठतील िन इःलामी गौरवाच्या

अिल मुसेिलयर नावाच्या त्यांच्या पुढा यांनी Ôःवरा यÕची िन Ôएक Õची जी
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हं दःथानां
त
ू

या जगात कोणतीह नाह ह

बंबलेली आहे .

मलबारात मोप यांनी Ôःवरा यÕसाठ बंड के याबरोबर Ôतुक Õ िनशाण उभारले हे

भरभराट त असता एका सभेत

भयंकर

हं दःथानात
पु हा
ु

केवळ त्यांचे पुढा यातील काह ंचे मनातच न हे तर खे यापा यापयत

एखा ा ॄीदवा याूमाणे सव

त काय

Ôइःलामी गौरवाच्याÕ

ीने पा हले असता

इःलामी पातशाह ःथापन हो याहन
ू अिधक गौरवाची गो◌े
गो

त काय अिश

हणून

यानात धरा.

या या केली ती

हं दंन
ू ी िच ात बाळगून ठे वावी, तो आप या अनुयायांनी बंड
हणाला क -

२५८

जात्युच्छे दक िनबंध
Ôःवरा य
य:क

हणजे मुसलमान रा यÕ होय! आ ण अिलमुसेलीयर हा मोप यांतील कुणी

त उडाणट पू नसून एक ू यात कुलीन, धािमक िन वचःवी गृहःथ होता. ःवरा य

हणजे मुसलमानी रा य असे त्यांनी कुराणातील आयते वाचून सांिगत यावर तो

आ ण Ô हं द-ू मुसलमानांची एक

हणाला

हणजे सव हं दंन
ू ी मुसलमान हावेÕ ह होय! हे त्याचेच श द

आहे त. या श दावर शेकडो टा या पड या आहे त. या श दाचे उतारे अनेक उद ू पऽांनी दे ऊन
त्यावर सहानुभूितपूवक होकार भरलेले आहे त. ते हा मलबाराच्या अिश
इःलामच्या गौरवासाठ
आहे

-

हराम

हं दःथानावर
ःवार करणा या इःलामी रा ाचा ूितकार करणे पाप
ु

-

अफगा णःथानातून

त मोप यापासून तो

असे

समजणा या

सुिश

तांच्या

अ य ापयत

हं दःथानावर
ःवार झाली असता काय करतील ते
ु

क न पाहावे. झोप यातून Ôअ ला हो अकबरÕ

सव

मुसलमान

हं दंन
ू ी नीट

वचार

हणून आरोळ उठू न अमीराचे स बय अभी

िचंतन होईल िन जर हं द ू त्या वेळ असंघ टत सापडतील तर घरोघर मलबार घडणार नाह च

असे सांगता येत नाह . मागे खलाफताच्या फंडाचे हशोबात काह घोटाळा झाला हे आपण
वाचले आहे . ते हा अंती असे सांग यात आले िन नेमले या कमेट ने ते सांगणे बरोबर आहे
असे आपले मत

दले- क

लाखो

पये अफगा णःथानात

कायासाठ खिचले आहे त- पण ते काय
अस यामुळे गु च ठे वणे इ
पये खच

हणजे काय हे सांग यात इःलामी चळवळ ची हानी

आहे ! अफगा णःथानात हे गु

काय कोणते क

यासाठ लाखो

ा खलाफतीच्या फंडास जे सहा य केले त्याचे ूाय

हावेत? आ ण हं दंन
ू ी

िमळाले हे यो य नाह असे तर का
पाडली

खलाफतीच्या िन इःलामच्या

हणावे? ते हा तुकानी

खलाफत ह संःथा उलथून

हणून ती हं दःथानातह
उलथून पडली असे हं दंन
ु
ू ीं समजू नये. इतर दे शात रा ीय

भाव जसजसा जागृत होत जाईल िन िश ण आ ण शाळा यांच्या बौ क ूकाशात जसजशी
ह धािमक अंधता हटत जाईल तसतसे खलाफतीचे मह व मशीद च्या दाराबाहे र उरणार नाह
हे जर खरे आहे ◌े तर

हं द मुसलमानांत तर अशी ःथती येणे

ा शतकात असंभवनीय

आहे . कारण हं दः
ु थानात श य तर मुसलमानी स ा ःथा पत करावयाची ह त्यांची राजक य
आकां ा आहे . हं दंन
ू ी हे नेहमी

यानात बाळगावे क इं लीश लोक एखा ा महायु ात गुंतले

िन हं दःथानात
इं मजी सेना फार थोड उरली क अफगा णःथानाकडन
हं दःथानावर
ःवार
ू
ु
ु

हो याचा संभव न हे जवळ जवळ िन य असून त्या वेळेस आतून

हं द मुसलमन त्यास

स बय सहानुभूती दाख व यास के हाह सोडणार नाह त कारण मुसलमानी स ा हं दःथानात
ु

ःथा पत कर याची मह वाकां ा पुर कर याचा तोच एक माग आहे . अशा ःथतीत त्यांच्या
या राजक य आकां ेस

खलाफतीच्या धािमक भावनेच्या पा ठं याची अत्यंत आवँयक

अस याने जगातील इतर मुसलमानांनी खलाफतीचे उच्चाटन केले तर

क पनेस धमिन ेने

दडपण टाक यासाठ

हणा, राजनीती
हणून

हणून

हं द मुसलमान त्या

हणा कंवा हं दंव
ू र आप या ऐ याच्या दे खा याचे

हणा पण खलाफतीची चळवळ िन भावना सोडणार नाह त. ते

अमीरासच खिलफा करतील. य पी सुनी खिलफा कोरे श वंशीय पा हजे तथापी पूव पासूनच
सुनी समाजात ह

अट अवाःतव मानणारा एक पंथ आहे िन आज सुिश

मुसलमान ितकडे दल
ु

करतील. त्या

वर हत शा ाधाराने िनयु

त राजनैितक

केले या खिलफास

श ाधार िमळतोच असे जर नाह तर श ाधाराने पुढे आले या खिलफास माऽ शा ाधार
सहज िमळू शकतो!

हणून एखा ा कोरे श वंशीय मुलीशी अमीराचे ल न लावून वा एखाद
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नवी

वंशावळ

समजून

त्यास

खिलफा

हो यास

यो य

समज यात

येईल.

आजकालचे

अमीरासार या मह वाकां ी पु षास हं द सुनी मुसलमानांचे पाठबळ हं दः
ु थानापासून असता,
िन मागून रिशया उ ेजन दे त असता इं लशास एखा ा जगय ात फसलेले गाठू न इं मजी सेना

यात संपु ात आली आहे अशा हं दःथानावर
ःवार करणे काह अश य नाह ! न हे , न हे , हा
ु

मुसलमानांचा ःप

कायबम आहे . त्यांच्या चळवळ या एकाच दशेने ूेर त झाले या आहे त.

इतकेच न हे तर या का यास हं दंच
ू ी सहानुभूती संपादन कर याचे ूय ह अफगा णःथानात
िन

हं दःथानात
एकसारखे िन उघड उघड चाललेले आहे त. अफगा णःथानास समुि कनारा
ु

नस यामुळे कराचीपयत सव ( हं दःथान
)
ु

हं दूदे
ू श अफगा णःथानात मोड यात यावा असे

हं द मुसलमानांचे संमतीने अफगा णःथानात आज दहा वष होत होते. पण आता तर ते

ूय

सव बाजूस राहन
ू

हं दःथानावर
अमीराची रा यस ा ःथा पत झाली व त्याच्या राजवंशात
ु

हं दःथान
चा मुकुट रा हला तर तोह
ु

हं दःथानातील
हं दस
ु
ू पालमटचे ह क दे यास संमत आहे

हं दस
अशा सूचना उद ू पऽांतून िन मुसलमानी पुढा यांकडन
ू
ू अनेक वेळा होऊ लाग या आहे त.
पण मुसलमांनास तो जसा

यवहाय िन

जवंत ू

वाटतो तसा तो

हं दंच्ू या बहते
ु क

पुढा यांच्या िन बोडो अनुयायांच्या िशथील िन अंध बु स वाटत नाह . मुसलमानांना हा ू
जवंत

यवहाय िन तातड चा वाटत अस याने त्यांच्या आशा आकां ा उ े जत झाले या

ू आण वतील अशी त्यास धमक आहे .
आहे त िन आज नाह उ ा हा ूसंग ते◌े ओढन
खलाफत मेली नसून

हणून

विचत, न हे बहतां
जवळ आली आहे . तुकःथानातून
ू
ु शी हं दःथानाचे

आज नाह उ ा ती अफगा णःथानात येऊ शकेल. जर हं द ू असेच िशथील, असंशयी, भोळसट

िन असंघट त राहतील तर एखादे

दवशी ती

खलाफत

अफगा णःथानचा अमीर हा खिलफा िन सुलतान
िलह त आहो ह गो
नाका

शकणार नाह

हणून पू हा रा य क

हं दःथानात
ु

लागेल. आ ह

ूत्येक िश ीत िन धािमक मुसलमान जाणीत आहे . तो ह आकां ा
क

तो यासाठ

सा बय अिभ िचंतन कर ल, कर त आहे . ूत्येक

समंजस मुसलमान हे जाणून आहे . केवळ द:ु खाची गो
समंजस

हं दःथानात
येऊन
ु

हण वणा या बोडो

मुसलमानांची केवळ आकां ा

हं दंत
ू माऽ ूत्येक
हं दत्वाचे
ु

ीने

ह क ह इतक मह वाची गो

हं द ू जाणत नाह ! ह

गो , हा बेत, ह

कती भयंकर आहे हे त्यास अजून समजत

नाह ! इतकेच न हे तर या आकां ेची धार तो न कळत लाखो
खलाफतीचे सहाणेवर ःवत: घाशीत आहे , तीआण कर त आहे !

पये दे ऊन, लाखो लेख िलहन
ू

तर मग काय हे नवीन संकट पाहन
हं दंन
ू ी आप या रा ाच्या भावी साम याच्या आशा
ू

सव वफल समजावयाच्या? छे ! छे ! मुळ च नाह . असली दहा संकटे एकसमयावच्छे दे क न
जर आली तर

हं दरा
ु ाच्या भावी साम याच्या िन उत्कषाच्या िन गौरवाच्या आकां ा सफल

झा यावाचून राहणार नाह त. माऽ आपण राजकारणातील सांूतचा भोळसटपणा िन Ôआ त्मक
बळÕÕ Ôसत्यमेव जयतेÕÕ Ô व ासÕÕ इत्याद फोल श द भर व पोलादापासून आपले सरं ण क
शकतील हा भाबडे पणा सोडला पा हजे! मग काय मुसलमानास िश या-शापाची लाखोली
वहावयाची? आपले संघटन साम याच्या भर व पायावर िन पोलादाच्या तीआण श ावर उभारले

जाईल तर

हं द-ू ःवातं य

हरावून घेणा या आकां ाचा उलट आपले प यावर पडतील.

सुंदोपसुंदाच्या झटापट जशा दे वांच्या प यावर पड या. पण त्या झटापट ंचा लाभ घे याची

ु
आपणास चाणा ता, िनतीपटता
िन साम य पा हजे. ते
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हं दस
ु ंघटना वना येणार नाह .
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खलाफतीची चळवळ
अ य पाने अिमराचे

विचत त्या

पाने व नावाने हं दःथानात
अःतंगत ह होईल. पण ती
ु

वजाभोवती कि भूत होऊन हं दःथान
चे ःवािमत्वावर झडप घाल यासाठ
ु

टपत राहणार हे एकदा हं दंस
ू ःप पणे कळू न चुकले
झाली असे

हणजे मग संकटाची नांगी अध

हणावयास हरकत नाह . पण आधीच आपण

ढली

या चळवळ च्या गतत पडलेले

आहोत त्यातून वर ये यासाठ मुसलमानांचा सहा यक हात धर याचा ूेमाने ूय

करणे हे

अिधक लाभकारक नाह काय? यास हे च उ र क बंधूंनो तो हात सहा यक हात नाह ! हे च
तर मूळ िस

करावयाचे वधेय आहे . तो मलबारातील मोप याचा हात आहे . तो हसन-इ-

झामीचा हात आहे . है िाबादे स हं दंस
ू सळो क पळो करणा या परं तु व हाडास माऽ ःवरा य

दे तो असे

हणणा या, िनजामशाह चा तो हात आहे - एखादा दा डा, पापी असला तर

मुसलमान

हणून तो मला गांधीपे ाह

ूय िन प वऽ असणार असे

सभेच्या अ य ाचा तो हात आहे - ूथम मुसलमान िन मग
बाळगणा या बोडो मुसलमानांचा तो हात आहे .

अशी धािमक िन ा

हणून या ूःतुतच्या गततून वर िनघ यास

तो हात धर यास जाताना सावधपणे िन संभाळू न जा! कंबहना
ू

एकऽ क न हं दःथानात
हं दत्व
उ
ु
ु

हं द

हणणा यां रा ीय

या हाताने एक कोट

पये

नये यासाठ धडपड करताहे त त्यात त्यांचा इतका दोष

नाह ! हा तर बोलून चालून जीवनकलह आहे . आज

हं दत्वाच्या
मागात जर सवात मोठ
ू

कोणची अडचण उभी असेल तर ती हे अमीराचे संकट न हे ह

खलाफतीची आफत (संकट)

न हे . िसंगापुरचे ठाणे ह न हे , ूःतुतची असाहायताह न हे . तर एक , सरलता, आ त्मक
बल, अूितकार इत्याद साधुत्वाच्या भ द ू ग पाची अफू खात रा ह याने आ हावर आलेली

िनंब यतेची मुदाड धुंद हे च मोठे संकट होय? ह धुंद सोडली पा हजे. आपण एक
दस
ु याचे ग यात िमठ मारली

हणून

हणजे एक होतेच असे नाह हे कळले पा हजे. पा हजे असेल

तुला, तर एक कर. नसेल तर जा. तु याच्याने जे वाकडे होईल ते क न घे असा सणसणीत
िनःपृहपणा िन धमक अंगात बाणली पा हजे. संकट आहे हे कळले पा हजे. संकट िनवार याची
श

उरली नाह . पण संकट आले आहे ते हे इकडन
ू आले आहे हे व ासाळू पणाच्या झोपेत

न कळ याने माऽ हे रा

कधीकाळ गोत्यात आले तर येऊ शकेल!

ह मुसलमानी आकां ा हे आप या

हणून ूथम गो

ह क

हं द ू रा ाच्या जीवीतावर येणारे एक नवे संकट जु या

इतकेच भयंकर आहे हे कळले पा हजे. जर इतके कळले िन त्यास त ड दे यासाठ आताचे
आता हं दचे
ू संघटन आरं भ होइल तर त्या संकटाचा अधनाश झाला असे समज यास हरकत

नाह . या संकटास त ड दे यानेच न हे पण जमेल तर नवीन संकटाचे त डावर पूव चे जुने
संकट उभे क न त्यांचा ल ठाल ठत आपले काय अलगत साधता येईल. पण ते ते हा क
जे हा ूबळ हं दसं
ू घटन एका मनुंयासारखे एकात्मता पाऊन आखा यात उत न चाण यांनी

िशकवीले या पेचाचा पु हा ूयोग क

शकेल.

यांनी आपण संघट त होणार नाह

हणून

ूित ा के या त्यांचा हात धरता तर का? एका गततून िनघ यासाठ भलत्याचाच हात धराल
तर त्याहन
ू ह भयंकर गतत पाडले जाल हे वस

नका!

हं दनो
ू ! त्याचे ःथळ संघटनाचा हात धरणे ौेयःकर नाह काय? अरे साम याचा हात

धरा! आप या ःवत:चा हात धरा! त्या भगवंताचा हात धरा! त्या भगवंताचा हात धरा!!
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जात्युच्छे दक िनबंध
ूःतुत

या गतत आपण पडलो आहोत ती िन:संशय खोल आहे .

आहे तो हात धरणे िन:संशय धो याचे आहे , पण

याचा हात संशयाःपद

हणून काय झाले? चाण याचे पेच,

चंिगु ाचे पराबम, समथाचे साम य हे तुमचे सहा यक आहे त! हं दंन
ू ो तु ह ूय
का हह भय नाह . हे रा

हं दचे
ू आहे . हे रा

मारणे - आपण ूय

केला

कराल तर

हणून - जगतात

दशमुखी रावणासह श य झाले नाह .

हे रा जनिन! कतीह झाले तथापी
।। सारथी जचा अिभमनी कृ ंणजी, आ ण राम सेनानी ।।
।। अशी वीस कोट तव सेना ।।
।। ती तया वना थांबेना ।।
।। प र क िन व धदलदमना ।।
।। रो वलची ःवकर , जनिन, रो वलची ःवकर ।।
।। ःवातं याच्या हमालयाव र झडा जरता र ।।
तर ह

हं द मुसलमानांच्या खलाफती कायालयातून हं दःथान
भर परत िनजामच्या पुऽाचे
ु

तुकःथानच्या खिलफाच्या कुलातील वधूशी ल न झा यामुळे त्यालाच खिलफा बन व याचे घाट
चाललेले आहे त. मागे काबूलच्या अमीराने हं दःथान
वर ःवार करावी, द लीचे बादशहा बनावे,
ु
आ ण त्यालाच मुसलमानांचा खिलफा

हणून उ घोषावे असेह आटोकाट ूय

हं दःथानातील
ु

मुसलमानांनी केले होतेच. इतकेच न हे , तर काह आत्म वसराळू हं द ू पुढा यांनीह Ô खलाफत
हणजेच ःवरा यÕ अशा आत्मघातक घोषणा कर त मुसलमानांच्या त्या दे शिोह कटात भाग

घेतला होता हे ःवामी ौ ानंदासार या ूमाणभूत नेत्यानेच उघडक स आणले होते. त्या
कटाची जी वाताहत झाली तीच या िनजामाला खिलफा बन व याच्या कटाची होणार! परं तु
अस या

कटामागे

ूःथाप याची जी गु

हं दःथानात
ु

मु ःलमाची

राजक य

िन

धािमक

सुलतानशाह

पुनरपी

मह वाकां ा हं द मुसलमानांच्या रोमारोमात िभनलेली आहे तीच या

Ô खलाफत आंदोलनाचेÕ मुळाशी आहे हे भयंकर सत्य यापुढे तर
खलाफती कायालयाच्या पे यात एक दमड ह सहा य

हं द ू समाजाने ओळखून या

हणून टाकू नये. लवलेश सहानुभूती

दाखवू नये. खलाफती संःथेचा अथ मुळात मु ःलमांचे राजक य िन धािमक अिधरा य!
लेखात दले या ितच्या ऽोटक इितहासाव न इतके जर

हं द ू वाचकांच्या

ा

यानात आले तर

पुरे. मुसलमान त्यांच्या वचःवासाठ झटोत. त्यात त्यांचा काय दोष! दोष असेल तर तो
मु ःलमांचा इितहास, धमशा , जातीूवृ ी यांचा मुळातच अ यास न करता त्यांच्या हाताचे
बाहले
ू ा! मागे जो ितरःकरणीय मूखपणा झाला तो झाला, पण यापुढे तर या
ु बनणा या हं दंच

संःथेला हं दःथानात
पाय रोवू दे यास हं दनी
सतत वरोधच केला पा हजे. मु ःलमांची ती
ु
ू

जर असली खलाफत तर

हं दंव
ू र कोसळणार ती आहे िन वळ आफत. केवळ आप ी.

त्या वीतभर कुराणाच्या दोन पु

वचारांची दा

यांचे आत त्या अरबी पैगंबरने आप या

ठासलेला जो काल वम भ न ठे वला त्यात इतक ूचंड श

वालामाह

साठलेली होती क त्या

लहानशा हातबॉंबचा ःफोट होताच त्या भयंकर धडा यासरशी पॅ रस पासून पेक ंगपयत आ ण
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जात्युच्छे दक िनबंध
हं गेर पासून हं दःथानपयत
असणारे यच ्वयावत ् राजवाडे आ ण मठमं दरे धडाधड कोसळू न त्यांच्या
ु

ठक या उडन
ू गे या! अ ण त्या वनाशाच्या भयंकर काळोखात अरबांचा अधचंि ूकाशू दे यापुरता

तर त्याचा उपयोग ह झाला असलाच पा हजे. परं तु त्याचबरोबर हे ह खरे च होते क कुराणाच्या त्या
दोन पु

यांचे आतच अरब संःकृ तीच्या आरं भाूमाणे अंतह समा व

अस याने जे हा जग त्या

दोन पु

यात न माव याइतके वःतीण, उं च, ं द आ ण खोल वकास पावू लागले ते हा त्यास

समाव यास ती असमथ होत चालली. कुराणांतगत अरब संःकृ तीचीच ह गत झाली असे न हे तर
अप रवतनीय अशा कोणत्याह धममंथाच्या दोन पु

यातच सारे जग आ ण सव काळ डांबून ठे वू

पाहणा या कोणत्याह संःकृ तीची आज ना उ ा अशीच गत होणार असते. त्या धममंथाच्या प ह या

पानात आ वभूत होणार नवश
बाहे र जाणे ितला िन ष

त्याच्या शेवटच्या पानापयत काय कर त आली क त्या पुढे िनत्य

अस याने ितला ितथे आळा पडलाच पा हजे.

***
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